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A következôkben megpróbáljuk a nôi
zenekarok 19. századtól a világháborúig
terjedô idôszakának néhány aspektusát
felvázolni. Eközben kiváltképpen két
szándék fog szerepet játszani: az egyik a
szociális feltételek kutatása, melyek a
nôi együttesek létrehozását elôször is le-
hetôvé tették, másrészt az indítékok kér-
dése, melyeknek sikerüket és fejlôdésü-
ket köszönhették. Dorothea Kaufmann
írja 1997 novemberében megjelent
könyvében „...rutinos nôi trombitást ke-
resünk". Az a véleményem, hogy a „mu-
zsikusok egy nôi együttesben” jelenség
háttere nem a polgári nôi mozgalmak és
a közép és magasabb osztályok dolgozó
asszonyainak emancipációmozgalmai-
ban keresendô", hanem „a nôi együtte-
seknél egy alapvetôen más zeneszocioló-
giai összefüggésrôl van szó." 

Az ún. szórakoztató- és komoly zene
közötti választóvonal a 19. század végén
és a 20. század elején, bizonyára sok
muzsikus egzisztenciális ínsége miatt, a
nôi együttesekben eltûnik. A nôi együt-
tesek korai formációi a vándorzenekar-
okból alakultak. A zenekarok jelenség-
képe a 20. század fordulóján kétségtele-
nül érzékelhetôen módosult. Az ország-
szerte szított elôítélet, mely szerint a nôi
együtteseknél a zene a nôiség bemutatá-
sának volna alávetve, bizonyára csak né-
hány együttesre volt érvényes. A tény
az, hogy a jobb helyeken magas szintû
mûvészi nívót képviselô együttesek lép-
tek fel, melyet mind a programok, mind
a pozitív kritikák bizonyítanak. 

Lányok nem mehetnek színházi együt-
tesekbe; ami számukra elérhetô, az csu-
pán a nôi zenekar! Ilyen szûkszavú állítás-
ra redukálva foglalja össze fejtegetéseit S.
Jessel, aki 1898-ban Frankfurt am
Mainben az Általános Német Nôszövet-
ség helyi csoportjának tartott elôadást.
Témájának címe így hangzott: „Miért van
olyan kevés nôi zeneszerzô!". Ebben az
összefüggésben tárgyalta a tanult nôi ze-
nekari tagok helyzetét is. Mérlege így
hangzott: a lányoknak manapság megada-
tik, hogy a konzervatórium zenekarában

játszanak, de tanulmányaik után nem kap-
nak állást színházi, vagy udvari zenekar-
ban. Zenei alternatívaként szóba jöhetnek
a kisebb nôi együttesek, de erkölcsi meg-
gondolásból elvetette ezeket: „Nôi együt-
tesekben néhanapján kiváló mûvésznôkre
találtam! Ámde ön visszavenne-e a csa-
ládba egy olyan nôt, aki évekig tanulmá-
nyi célból egy nôi együtteshez csatlako-
zott, vagy egy olyat, aki tanulmányként és
megfigyelésként kávéházak rendelkezésé-
re állt és ott szabad kollegiális légkörben
keresett kapcsolatot zenészekkel, mûvé-
szekkel, tudósokkal, visszavenné ön? Ne-
hezen hiszem!"

A társadalmi és gazdasági változások a
19. században azonban azt hozták maguk-
kal, hogy a nôknek a létfenntartásukról ma-
guknak kellett gondoskodniuk, azaz, – a
nôi mozgalmak következményeképpen –
önálló munkára törekedtek. „A legnagyobb
felelôsséget azért, hogy  a nôi muzsikusok
saját kezükbe vették sorsukat, a nôk önálló-
sulási mozgalma hordozza.” Ezt a monda-
tot fogalmazta alkotta meg Karl Krebs
1895-ben A nôk a zenében címmel írt pub-
likációjában, ami valójában praktikus ta-
nácsadó azon nôk számára, akik a zenét
„pénzszerzô foglalkozásnak" fogták fel.

A Zenemûvészeti fôiskolák már
korán nyitva álltak nôk számára is

A színvonalas képzést nyújtó azon kevés
lehetôségek között, melyek nôk számára
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A vándorzenészektôl a nôi zenekarokig
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Évfolyam Nôi hallgatók Férfi hallgatók

1874/75 25,8% 33,3%
1879/80 41,6%3 32,2%
1885/86 38,2% 48%
1891/92 33,2% 53,7%
1892/93 14,7% 33%
1899/1900 24,35% 33,3%
1904/05 39% 33,4%
1914/15 49,2% 29,4%
1917/18 60,3% 13,2%
1918/19 45,9% 33,7%
1922/23 23,5% 31,6%
1929/30 33,5% 37,8%

1. táblázat
Nôi és férfi hallgatók eloszlása a Müncheni
Királyi Zenemûvészeti Akadémián az
1874/75-1929/30-as évfolyamokig.
A fennmaradó százalékokon
a vendéghallgatók és hospitálók osztoztak.
1892/93-ban a reformok a fôiskola teljesen
új struktúrájához vezettek.  Emellett egy nôi
osztályt létesítettek, ahol a nôk a fôiskolai
jogokat csak részben élvezhették
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is elérhetôk voltak, az elsô helyen a ze-
nemûvészeti fôiskolák és konzervatóriu-
mok álltak. A zenemûvészeti fôiskolák
ugyanis lehetôvé tették a nôk számára is
a felsôfokú képzést, jóval azelôtt, hogy
számukra az egyetemek kapui megnyí-
lottak volna. A Királyi Zeneiskola alapí-

tó okiratában például már 1894-ben tel-
jesen természetesen helyet kaptak a nôi
hallgatók. Az V. fejezet 9. paragrafusa
így szól: „A felvétel a királyi zeneiskolá-
ba mind bel- mind külföldi hallgatók
számára nemi megkülönböztetés nélkül
nyitva áll."

A szakmai világ ezzel szemben távol-
ról sem volt ilyen toleráns: nôk, akik egy
fôiskolán egy zenekari hangszert tanul-
tak,  választás elôtt álltak, mint privát
zenetanárok, vagy szólisták keressék ke-
nyerüket, mivel a zenekarok a hárfások
kivételével nem alkalmaztak nôket. A
szólókarrier természetesen kevesek szá-
mára volt sikeres. A privát zenetanárság,
melyre a legtöbb nô kényszerûen fanya-
lodott, a legbizonytalanabb útnak számí-
tott. A fix fizetés, szabadságjogok, vagy
nyugdíjbiztonság elégtelenül voltak
szabályozva.

Miért alakítottak nôk saját
együtteseket?

Az a szituáció, hogy a tanult nôi zeneka-
ri muzsikusoknak egyre nôtt a száma,
megfelelô szaktevékenység kilátása nél-
kül, egyre több nôi együttes alakításához
vezetett. A kezdetben idézett Karl Krebs
így kommentálja ezt: „A jelenlegi zene-
karokban még nem találhatók nôi hege-
dûsök és csellisták, csupán a hárfások
nyertek állampolgárságot. [...]   

A zenekari játék területe talán még
nyit a nôk számára jövôt. Miért is ne
alakulhatnának nôi zenekarok? [...]  És
ha egyszer a nôi zenekar fennáll, bizo-
nyára a nôi karmester is megtalálható
hozzá. Egyelôre ez természetesen csak a
jövô zenéje".

Amit Karl Krebs még mint víziószerû
jövô zenéjeként említ, idô közben már
valósággá vált. A 70-es évektôl kezdve –
így Wilhelm Altmann egy cikkében a
Gartenlaube-ban (Lugas) Bécsben már

létezett egy „nôi zenekar, mely nagyobb
koncert turnékat is vállalt és nôi kar-
mesterrel rendelkezett". A fúvósokat és
bôgôt férfiak adták. A repertoárban
„operanyitányok, indulók, táncok és ha-
sonló könnyû ételek voltak".

Az elsô „mûvészeti" igénnyel rendel-
kezô zenekarként Altmann a Mary
Wurm zeneszerzô által 1898-ban létre-
hozott Berlini Nôi Zenekart említi. Nem
sokkal késôbb Elisabeth Kuyper zene-
szerzô ugyancsak megkísérelte egy nôi
zenekar létrehozását Berlinben. Kétszer
– 1919-ben és 1935-ben – kritizálta
Altmann az Allgemeine Musik-Zeitung-
ban a szokásos gyakorlatot, hogy – a há-
borús idôszakoktól eltekintve- nem vet-
tek fel nôket a zenekarokba. A nôi zene-
karok létrehozása emiatt egy logikus
következmény lett.

Feltûnô ezeknek az egyesületeknek a
sokszínûsége, melyek számos területét
fogták át a zenének, a „komoly"-tól a
szórakoztató zenéig. Az ún. „mûvészi"

zenekari egyesületek, tradicionális
„klasszikus" repertoárral, nem külön-
böztek semmiben – nemüktôl eltekintve,
– a férfiakból álló zenekaroktól, kvartet-
tektôl, vagy más formációktól. Emellett

25VI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

Évfolyam hegedû cselló hárfa orgona brácsa zongora ének

1874/75 1 32 10
1877/78 1 1 53 24
1888/89 4 1 65 26
1890/91 1 1 1 1 53 29
1900/01 8 1 2 46 26
1904/05 17 2 3 73 35
1910/11 20 1 6 110 47
1914/15 24 3 4 4 104 24
1920/21 32 4 2 8 1 129 39
1927/28 37 2 3 5 5 112 56

2. táblázat
Nôi hallgatók eloszlása hangszerenként (abszolút számokkal) a Müncheni Királyi
Zenemûvészeti Akadémia példáján bemutatva az 1874/75-1927/28. évfolyamig. Érthetôen
az ének és zongora szak dominál. Csak a 20. századtól foglalták el nôk egyre többen a
klasszikus zenekari hangszer szakokat

3. táblázat
Nôi zenekarok és együttesek

Kína
Nôi zenekar a Tang dinasztia idején (618-907); Kiao-fang (profán szórakoztató zene)

Velencei leánykonzervatóriumok
4 velencei leánykonzervatórium (Ospedale della Pieta – hangszerjátékáról híres –, Ospedaletto,
Ospedale degl' Incurabili); lelenc- és árvaházak (a 16. századtól, a 17. és 18. században csak
lányok énekeltek)

Vándorzenekarok
Sonnemann tanonczenekar, Oroszország 1872 (Salzgitteri Vándorzenekar)
Sonnemann Nôi Zenekar („Porosz Nôi Zenekar"),  Oroszország 1874
Nôk vándorzenekarokban: különösen hárfa- és fúvós együttesekben

Nôi együttesek
Bécsi Nôi Zenekar, 1870-es évek; nôi dirigens, Amann-Weinlich asszony nôi zenekara
„Lyra" elit nôi fúvós zenekar
Nôi katonazenekarok

„Mûvészeti" egyesületek
Elsô Berlini Nôi Zenekar, 1898-ban Mary Wurm alapításában (1900-ig), ezután Franz Benda
vezetésével mint Berlini Zenemûvészek Vonószenekara mûködött
Berlini Zenemûvészek Zenekara, Elisabeth Kuyper alapításában, 1910
Drezdai Mûvésznôk Kamarazenekara )1924-1934), Vezetôjük Richard Fricke
Bentz Kvartett, Berlin (1922-1937)
Riehl-Quedling Kvartett, Köln (19. század 20-30-as évekig)
Berliner Nôi Zenekar, 1934-ben Gertrude-Ilse Tilsen alapításában
Bécsi NS-Nôegylet Nôi Zenekara, Berlin, Lipcse
Auschwitzi Leányzenekar, Vezetôje Elke Mascha Blankenburg

Mai együttesek
1. Osztrák Nôi Zenekar, alapítás 1982-ben
Clara Schumann Zenekar, Köln, Elke Mascha alapította 1986-ban Brandenburgban
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azonban számos nôi együttes mûködött,
használatos nevük „Damenkapelle" volt,
melyek a szórakoztató üzletágban, étter-
mekben, kávéházakban, vendéglôkben
és a némafilm megjelenése után mozik-
ban mûködtek.

Ezeknek a szórakoztatóiparban mûkö-
dô  nôi együtteseknek a gyökerei felte-
hetôen a vándor muzsikusok hasonló
célú formációi, melyeket inaszenekarok-
ként elôszeretettel hoztak létre olyan vá-
rosokban, mint Pressnitz vagy Salzgitter.
Nyolcvan évvel késôbb azonban a nôi
együttesek a 19. századiakhoz képest
észrevehetôen megváltozott munkafelté-
teleket teremtettek maguknak. Közben
ugyanis – fôleg a városokban és fôváros-
okban – a nyilvános szórakozó helyek
egészen más társadalmi értékrendet
nyertek el. Ezek száma állandóan nôtt és
ennek megfelelôen az igény a szórakoz-
tató zenére is. Hogy minô attrakciót je-
lentett egy nôi együttes egy túlnyomó
többségben férfiak által látogatott ven-
déglôben, alig igényel részletes magya-
rázatot.

Számuk a század végétôl a második vi-
lágháború kezdetéig kb. 300-ra nôtt és
számban csak alig maradt el a férfi együt-
tesek mögött. Egy kritikusnak 1898-ban
ez a fejlôdés adott alkalmat arra, hogy a
Neue Musik-Zeitung-ban ún. nôi együttes
„boom"-ról panaszkodjon. Hasztalan pró-
báltak 1897-ben a nôi zenekarok felett ti-
lalommal úrrá lenni. Ürügyként a rossz
zenei elôadásokat és az erkölcsösség
megóvását emlegették. Elsôsorban azon-
ban a konkurencia akadályozásáról volt

szó, mivel a nôk nôi mivoltukból kifolyó-
lag különleges attrakciót testesítettek
meg, ami a férfi zenekarokat rangjuk ha-
nyatlásával fenyegette. Az ok, hogy mi-
képpen hódíthatták meg maguknak a szó-
rakoztató zene ezen szféráját a nôk,
Margaret Myers szerint a „szenzációéh-
ségben" és az „újdonságban" keresendôk.
Az azonban, hogy ezek a nôk például a
professzionális zenészek krónikájában
nem kaptak helyet, abban a tényben kere-
sendô, „hogy ezeket a zenész nôket a szó
kettôs értelmében „olcsó szórakoztatók"-
nak tekintették."

Elôítéletek és rágalmazások

A nôi zenekarok vélelmezett rossz hírét
a Karl Rost által írt Tanácsadó is
bizonyítja: „Az, hogy fiatal hölgyek
kedvtelésbôl kürtöt, vagy trombitát fúj-
nak, a zenei életben csak az egészen el-
szigetelt esetekhez tartoznak: kivételt ké-
pez itt ismét a varieté- vagy a speciális
színház. Itt mindenütt találkozhatni a
piszton-virtuóz hölgy kevéssé mûvészi
jelenségével, vagy akár egy egész jelme-
zes nôi együttessel, akik oboát, klariné-
tot, harsonát, csellót, bôgôt, vagy akár
asszonyi kézzel ütött dobot és üstdobot is
megszólaltatnak. Mivel azonban az ilyen
együtteseknél fôleg félresiklott egzisz-
tenciákról van szó, lelkiismeretes, rend-
szeres képzésrôl itt alig eshet szó."

Ilyetén elôítéletek és rágalmazások el-
terjedtek voltak. Olyan argumentumok,
hogy a zenész nôk kevéssé képzettek, vagy
a zene az optikai megjelenés mögött csak
mellékes ügy náluk, abban a vádaskodás-
ban csúcsosodott ki, hogy a nôk kétes hírû
atmoszférában dolgoznak, ami prostitúció-
ra vonzza ôket: „Lehetôségem volt megfi-
gyelni, ahogy fiatal 14-15 éves kislányok
férfiaktól fogadtak el meghívást és az ô tár-
saságukban kocsmáztak." Hogy ez a meg-
figyelés egy tanonc zenekarban helyénva-
ló-e, maradjon nyitott kérdés. Mindeneset-
re az ilyen nyilatkozatok a dolgozó zenész
nôkrôl, akik messzemenôen függetlenül a
családi kontrolltól utazgattak és zenéjükkel
éttermekben, a fôleg férfiak által látogatott
közönség tekintetének tették ki magukat, a
fantáziának gazdag táptalajt adtak. Filmek
és operettek klisészerû megjelentetésükkel
erôsítették a véleményt errôl az elsôsorban
hírhedt miliôrôl. Emlékezzünk Billy
Wilders Van a ki forrón szereti filmkomé-
diájára 1959-bôl, vagy Oscar Straus ope-

rett tréfájára az Egy álomkeringô-re 1907-
bôl.

A nôi zenekarok és nôi együttesek va-
lóságos hátterérôl és munkafeltételeirôl
máig eléggé keveset tudunk; ha egyálta-
lán, mint kuriózumot említik. Amellett
nem veszik tekintetbe, hogy a nôi együt-
tesek felfutó ágában sok nô egy mene-
dékre és egzisztenciális alapra lelt, lett
légyen az alsóbb osztályhoz tartozó,
vagy munkanélküli, zenemûvészeti fôis-
kolát végzett, aki  elôtt a tradicionális
zenekari pályához vezetô út zárva ma-
radt. Sok muzsikus nô életrajza
Margaret Myers „Saját trombitáját fújja"
c. könyvében, vagy a Bentz Kvartett
csellistájának Lena von Hippel-nek fej-
tegetései alátámasztják ezt. 

Lena von Hippelt, aki három kollega-
nôjével egy vonós kvartettet alakított –
ketten ebbôl Karl Klinger tanítványai
voltak – alkalmanként mint színpadi
muzsikust szerzôdtette a Berlini Volks-
bühne. Egy interjú során ezt mondta:
„Örültem, hogy játszhattam ott. Meg-
spóroltam magamnak a kávéházban
vagy moziban való játékot, ami sokkal
megerôltetôbb volt." Nyitva maradt a
kérdés, hogy a munkafeltételek miatt,
vagy a társadalmi törvényen kívüliség
miatt volt megerôltetô. Mary Wurmnak
nôi zenekara megalapításának tapaszta-
latai is bizonyítékul szolgálhatnak:
„Amikor 1898 szeptemberében eltervez-
tem egy nôi zenekar megalapítását, az
volt a szándékom, hogy a kávéházakból
a jó mûvésznôket – természetesen zenei
értelemben véve – kimentsem. Egyszer
egy kávéházban Mendelssohn hegedû-
versenyét egészen kiváló elôadásban
hallottam játszani és kérdéseimre meg-
tudtam, hogy a fiatal hölgy Joachim egy-
kori tanítványa volt, aki nem jutott kon-
certszerzôdésekhez."

Néhány történelmi nôi együttes
szóban és képben

A négy velencei lányzenekar, ezek kö-
zött a legismertebb az Ospedale della
Pieta, csak a nôi zenekarok elôhírnökei-
nek tekinthetôk. Illendôségbôl egy rács
és egy könnyû fátyol választotta el a mu-
zsikusokat a hallgatóság tekintetétôl.
Antonio Vivaldi, aki 1716-1738-ig az
Ospedale-nál mûködött, itt próbálta ki
legújabb kompozícióit. A Pieta Nôi Ze-
nekart minôségileg magas szintû elôadá-
saik miatt a kortársak a párizsi opera ze-
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4. táblázat
A címlistában „Mûvészek" címszó alatt
említett együttesek

Év Nôi együttes Férfi együttes

1894 43
1895 78
1900 130
1907 230
1909 265
1911 272 375
1913 283 394
1915 189 314
1918 157 303
1920 148 543
1922 106 454
1924 41 185
1928 35 286
1932 19 296
1935 24 306
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nekarával hasonlították össze. Egyébként
sehol máshol nem volt szokás, hogy nôk-
nek üstdob, trombita, oboa, fagott, kürt
stb. játékát, vagy egy zenekar dirigálását
megengedjék. Az intézeteket papok ve-
zették. Ha a lányok nem maradtak a

rendben, végül is kötelezettséget kellett
vállalniuk arra, hogy a ház elhagyása
után mint énekesnôk nem lépnek szín-
padra.

Sonnemann Tanonczenekar, késôbb

Salzgitteri Porosz Nôi Zenekar
Sonnemann 20 évesen fiatal meny-
asszonyával Julie Gösche-vel 1872-ben
Oroszországból, ahol mindketten mint
zenészek mûködtek, visszatért Salz-
gitterbe. Itt alapított egy nôi együttest,
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A „Lyra" Elit Nôi Fúvós Zenekar
A „Lyra" Elit Nôi Fúvós Zenekar különbözik a korábbi vándor zenekaroktól nagyságában (16
hangszeres tag), repertoárjában, mely 200-300 darabot és zenei betéteket fogott át, melyeket folk-
lorisztikus kosztümökben adtak elô a megfelelô hangszerválasztékkal, mint különleges attrakci-
óval

A Bentz Kvartett
A Bentz Kvartett azon kevés „klasszikus" vonós kvartettekhez tartozott melyeknek kizárólag nôi
tagjai voltak. Beatrice Bentz, Agnes Ritter, Holde Schirmer és Lena von Hippel mint a Berlini Ze-
nemûvészeti Fôiskola növendékei szinte „törvényszerûen" találkoztak össze. Ketten ezek közül
Klingler tanítványok voltak. Lena von Hippel Hugo Becker cselló osztályában tanult. 1922-1937-
ig nagy sikerrel rendszeresen turnéztak. Különösen vidéki zenei egyesületek örültek a muzsiku-
soknak. Ugyanebben az idôben Kölnben is mûködött egy nôi kvartett, a Riehl Queling Kvartett.
1937-ben feloszlott a Bentz Kvartett, két tagja zsidó volt.
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mely belôle, fiatal feleségébôl,
négy nôi és egy férfi tanoncból
állt és beutazta velük Oroszorszá-
got. A zenekar egyedül Varsóban
két évig maradt. Négy évvel ké-
sôbb Sonnemann visszatért Salz-
gitterbe, mert a tanoncok kitanul-
tak. 1899-ben ismét utazást tett
egy nôi együttessel, amivel még
nagyobb sikert célzott meg. A cár
1881-ben történt meggyilkolása
és az egész Oroszországra kirótt
gyászév miatt a zenekar felosz-
lott. Késôbb mind ô mind felesé-
ge két-két nôi együttessel utazott
Amerikába.

Egy sajátosságra mutat rá,
hogy a nôi együttesekben férfiak
is játszottak. Az elnevezés volt
látszólag indokolva, ha több nô
mint férfi tartozott hozzá. 

Elsô Berlini Nôi Zenekar,
Mary Wurm, 1898
Mary Wurm Elsô Berlini Nôi Ze-
nekara 26 mûvészileg képzett nô-
bôl, kizárólag vonósokból állt,
közöttük azonban két bôgôsbôl
is, ami ritkaságnak számított. A
rendszeres próbák a konzervató-
riumban folytak azzal a céllal,
hogy egy hivatásos zenekart fix
honoráriumokkal és állással hoz-
zanak létre. 1899 október 10-én
debütáltak a Beethoven terem-
ben, mely bemutatkozást jól fize-
tô szerzôdések követtek más vá-
rosokban. Willy Benda kihasz-
nálta Mary Wurm távollétét arra,
hogy több nôi zenészt megsze-
rezzen és egy új nôi kamarazene-
kart alapítson. Ezután oszlatta fel
saját bevallása szerint Mary
Wurm a zenekarát. Altmann egy
a Gartenlaube-ban megjelent cik-
kében financiális nehézségeket is
említ és a legjobb szólisták kivá-
lását, akik féltek, hogy szólista
karrierjüknek árt a zenekari
játék.

( A cikk elsôként a
„Das Orchester 1998/11 számá-

ban jelent meg.
Köszönjük a közlés jogát.)
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A Berlini Nôi Zenemûvészek
Elisabeth Kuyper, 1910
1910-ben Elisabeth Kuyper ismét megkísérelte egy mûvészi nôi zenekar létrehozását Berlinben a
Berlini Nôi Zenemûvész Zenekart. Hogy egzisztenciális biztonságát a zenekarnak biztosítsa, csak
fix fizetéssel fogadott el szerzôdéseket. Az alapvetô egzisztenciális biztonsághoz azonban ez ke-
vés volt, így a legtöbb muzsikus keresete hangszeroktatásból származott. Néhány év mûvészi si-
ker után anyagi okokból ez a zenekar is megszûnt. A holland Elisabeth Kuyper ezután Hágában,
késôbb Londonban és New Yorkban új nôi zenekarokat alapított, de financiális alap nélkül ezek
is csak rövid életûek voltak. A Berlini Nôi Zenemûvész Zenekart azért hozták létre, hogy népsze-
rû koncerteket adjon. Kuyper: „Miért ne állhatna egyszer egy operazenekar nôkbôl? De hol van
az a színházigazgató, aki elég haladó szellemû ahhoz, hogy egy nôt szerzôdtessen karmesterként?"

Jazzy Waters
Hogy mennyire kellett a „hableányoknak" csupán a nôi jazz együttesrôl készülô reklámfotó kedvéért
vízbe szállniuk, vagy a fürdés a munkafeltételeihez tartozott-e, már nem dönthetô el. Az azonban tény,
hogy egyes szerzôdések kifejezetten feltételként szabták izgató kosztümök viselését fellépésekkor.


