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„Sz erette volna a  legmagasabb dallamo-
kat énekelni, azokat, amelyek alatt 
a többi sűrű szövetű szőnyegként te-

rül el” – hangzik el a hamarosan kasztrált énekessé váló 
főhős, a majdani Falconelli vágyának megfogalmazása 
Pintér Tibor A harmónia tébolya című bűnregényében. 
A hős csakhamar elvakult mestere kezei közé kerül, aki 
a kasztráltakban egyenesen Isten hangját keresi (Pintér 
2019). A kasztrált énekes lényegében egy mestersége-
sen előállított, jó pénzért kiárusítható luxuscikk volt: 
a fülélvezet netovábbja. A kasztrált énekes teste nem-
csak abban különbözött a férfitesttől, hogy a jelölt he-
réit eltávolították vagy megnyomorították, hanem ab-
ban is, hogy a gége nem férfiasodott meg, ugyanak-
kor nagyobb tüdőtérfogat jött létre, azaz a gyermeki 
hang lényegében férfitestben szólalhatott meg, s min-
den létező hangfajt felülmúlt flexibilitásban és magas-
ságban. Ez a hang pontosan olyan lehetett, mint ami-
lyennek Pintér írta le: míg a kasztrált énekes hangja 
fényből volt szőve és lebegett, mígnem a többi hang-
faj sűrű szőnyegként nehezült a földre.

Joke Dame egy kitűnő, esszébe hajló tanulmányban 
(Dame 1994: 143–144) összegzi, hogy a muzikológusok 
milyen terminusokkal, hangsúlyos jellemzőkkel írják le 
a kasztrált énekesek testi jellemzőit. Az egyik legálta-
lánosabb hangsúly a nemvesztéshez kötődik, így lesz-
nek ezek az énekesek „nőies férfiak”, sőt „a tökéletesség 
nimfái”, s olyan vélekedés is akad, mely szerint „szép-
ségük meghaladta a nőkét” is. A nemvesztéses, köz-
tességre vagy effemináltságra összpontosító diskurzus 
mellett erős a medikalizáló szellemű is, melynek lénye-
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ge, hogy a kasztráció okozta fizikai gyengeségre hivat-
kozik. Ilyenkor a korabeli források szellemében kerül 
elő a látás gyengesége, az elmeél erejének elhalványu-
lása, sőt: bizonyos kiejtésbeli, fonetikai rendellenes-
ségek megjelenése (pl. a r hang ejtésében). A harma-
dik diskurzusforma a legköltőibb: a kasztrált énekest 
kiiktatja az emberi szférából, és egy mitikus „angyali” 
közegbe emeli át, vagy kevésbé poétikusan egy szinte 
mechanikus, gépi konstrukciónak tartja. Dame a nagy 
zenetudós, Paul Henry Lang klasszikus szavait is meg-
idézi, miszerint a kasztrált énekes „hangszer és nem élő 
személy”, vagyis Lang egyenesen kiiktatja a kasztrált 
énekes testét a létezésből, csakis színpadi entitásként 
tekint rá (Dame 1994: 143).

Esterházy Péter Harmonia caelestis című regényé-
nek 128. fejezetében az elbeszélő apja egyenesen „eu-
nuchtermesztésre adta a fejét” (Esterházy 2000: 116), 
majd arra kényszerül, hogy „kasztrálja négy szép szál 
fiát, majd a  fiakat kényszerítették, hogy férfiatlanít-
sák” az apát. A regény e fejezete ötvözni látszik vala-
mennyi aspektust, ráadásul a  freudi pszichoanalízis 
kasztrációfogalmának, mitológiai példatárának app-
likálásával jut el a kasztrált énekesek menyországába. 
A  kasztrált énekes pozíciója mint az általa felsorolt 
kasztrálástörténeti kategóriák („Több iskola van 
[castrati, spadones, thlibiae]” Esterházy 2000: 116) 
közül a legperspektivikusabb jelenik meg egy kiskata-
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lógusba ágyazva: „Grimaldi, Farinelli, Nicolini, skáláz-
ta a papám, próbálta a jobbik végéről megfogni a tör-
ténetet” (Esterházy 2000: 117).

Dame tanulmánya pontosan rögzíti azt is, hogy 
a kortársak véleménye szerint a kasztrált énekes hang-
ja, pl. Grimaldié, Farinellié vagy Nicolinié nagyon is 
férfias lehetett. Konkrétan: „éles, metsző, átható lehe-
tett, akár egy trombitáé, hatalmas intervallumokat fo-
gott át, iszonyatos kitartóereje volt, és sok esetben gaz-
dag coloratura jellemezte” (Dame 1994: 144), vagyis 
míg a hang „nemi” milyensége maszkulin, a hangot 
kiadó test megítélésében ez a minősítés nem igazán 
játszott szerepet.

A kontratenor vagy férfiszoprán hang puszta hang-
záseffektusa ma is okozhat zavart a hozzá tartozó test 
nemi besorolhatóságot illetően, ha először találkoz-
nak vele. Ha nem látszik a hanghoz tartozó test, köny-
nyen megeshet, hogy nőinek titulálják a biológiai ér-
telemben férfiorgánumot is. A kasztrált énekes hang-
ját a női helyettesítések mellett a  leginkább az emlí-
tett két hangfajta szokta pótolni, ám sem a fiúszoprán, 
sem a kontratenor hangtartománya nem azonos egy 
egykori castrato hangi képeségeivel.

Roger Freitas Atto Melani, a jeles barokk kasztrált 
operaénekes pályaképén belül (Freitas: 2009) a negye-
dik fejezetben tért ki a castrato magánéletére, szexu-
alitására, különösen erőteljesen hangsúlyozva a kaszt-
rált énekesek és a serdülő fiúkra irányuló vágy eroti-
kája közti összefüggéseket (erre az Esterházy-fejezet is 
céloz), s azt a normatív státuszt, mely pl. Melani és II. 
Gonzaga Károly (Carlo II di Gonzaga-Nevers) man-
tovai herceg erotikus viszonyában demonstrálódik. Az 

„emasculation” terminus nemcsak a kasztrálást, hanem 
az elnőiesedést, sőt enerváltságot is sugallhatja, miköz-
ben Melani hagyományos értelemben vett heterosze-
xuális kapcsolatairól is vannak adatok.

A queer elmélet felől érkező Emily Wilbourne leg-
alább olyan hévvel tiltakozik az ellen, hogy a kaszt-
rált énekes egykori pozícióját a nőiessel mossák egybe, 
mint amilyen hévvel az ellen, hogy a férfi homosze-
xualitás egy speciális variánsát lássák benne. A kaszt-
ráltat mint entitást sokkal inkább tartja az álságos 
heteronormatív diskurzus termékének, konkrétan 
a melophilia „queer” képlékenységet, testi instabilitást 
teremtő következményének (Wilbourne 2018). Ehhez 
tehetjük hozzá, hogy a kasztrált énekes hangzó teljesít-
ményének milyenségétől, azaz instrumetum jellegétől 
nem választható le a korporealitás sem, azaz a (kaszt-
ráltak esetében mesterségesen módosított) testben lé-
tezés konkrétuma, s így a szexus kérdése sem. Ez már 
csak azét sem lehetséges, mert a kasztráltak szexuális 
objektumként való jelenléte is gazdagon reprezentált 
az irodalomban (elég csak pl. Casanova híres emlék-
irataira gondolni). Maga a szépirodalom, ha játszik is 
a heteronormativitás alapkategóriáival, általában nem 

teremt koherens, új identitást a kaszrált énekes számá-
ra, épp ellenkezőleg, a potenciális identitásrétegeket 
halmozati káoszként csúsztatja egymásba, vagyis ál-
talában – jobbára öntudatlanul – egy totálisan queer 
képződményt hoz létre. Barthes, akinek a nevéhez egy 
kasztrált főszereplőjű Balzac-novella (Sarrasine) érzé-
keny elemzése is fűződik (Barthes 1997), a pluraliz-
mus technikájának alkalmazását szorgalmazza a  ne-
mek szembeállítását illetően, s ettől reméli a közpon-
tosított hatalmi diskurzusok és tipológiáik feloldó-
dását: „A nemek oppozícióját nem kell Törvénynek 
tartani, fel kell számolni a szembefordításokat és pa-
radigmákat, az értelem és a  nemek pluralizálása ál-
tal” (Barthes 2016: 95). Barthes a testet is eleve töb-
bes számban szereti használni, nem hajlandó egyetlen 
azonosítható entitáshoz rendelni, s ezek között a po-
tenciális testek között képződik meg pl. a szocializált, 
a mitologizált, a mesterséges, a prostituált, a publi-
kus vagy akár a lokális test víziója (Barthes 2016: 83). 
A queer pontosan egy ilyen középpontja vesztett dis-
kurzus, mely a nemi fogalomkészlet egyértelműnek 
ható „tényanyagát” semmisíti meg. A kasztrált énekes 
testét is ebben a pluralizmus-koncepcióban ragadhat-
juk meg. Barthes a Balzac-novellában szereplő castrato 
figuráját a „rendszer mozgó vakfoltjá”-nak nevezi, aki 
a „kasztrációs tengely” aktív és a passzív térfele között 
ingázik (Barthes 1997: 55). A „mozgó vakfolt” kísér-
tetiesen hasonlít ahhoz a  jelenséghez, amit ma mo-
dernebb teminussal queernek mondanánk.

Az alábbi tanulmány három költeményben, Juhász 
Ferenc Macska-époszában, Gergely Ágnes Szomjazva 
ébred és Olty Péter Erbarme dich című verseiben pró-
bál választ keresni arra a kérdésre, hogy milyen a szö-
vegekben megképződő testi megalkotottság és a hoz-
zá rendelt vagy mesterségesen, a test modifikálásával 
előállított hang viszonya a polimorf szexushoz és a rá 
irányuló vágyhoz, hogy a széttartó, minduntalan ön-
ellentmondásokba keveredő normatív identitáskonst-
rukciók hogyan omolnak össze a  queer rétegzettség 
rendezetlen terhe alatt.

Juhász Ferenc Pipacsok a pokol fölött című kötete 
(Juhász 1996) elsősorban innovatív szonettkísérleteiről 
(Éposz szonettekből) vált híressé, melyek új utat sejttettek 
Juhász (a korabeli kritika vezérálláspontja szerint mély 
válságban lévő) költői pályáján. Vilcsek Béla recenzió-
ja odáig megy, hogy megkockáztatja a követekező fel-
ütést: „Juhász Ferencről mostanában valahogy nem il-
domos beszélni”. Vilcsek természetesen beszél Juhász-
ról, sőt kifejezetten érzékenyen reflektál a költészeté-
ben lejátszódó változásokra, így pl. a rövid formák fel-
bukkanására (Vilcsek 1998: 95).

Bodnár György szerint „a szonett olyan tartós ihle-
tet adott Juhász Ferencnek, hogy a Pupillák és a Pipa-
csok a pokol fölött című kötetekben újabb ciklusokban 
is a lírai reflexiók, a gondolatfelvillanások, a lezárha-



67

tatlan perlekedések, és a tömör tájképek szembesíté-
sére ösztönözte a fiktív zárt formai egységek fegyelmé-
vel és mozaikos kompozíciójával” (Bodnár 1998: 65). 
Ennek ellenére a kötet számos jól bejáratott epikus for-
mát is újraaktivált: ezek egyike Juhász Macska-éposz 
című költeménye (Juhász 1996: 143–193). Ez a vers 
egy hatalmas, sokszemélyes tabló, mely egyetlen köz-
ponti tárgy köré komplex világot teremt: a macskák 
társadalmát, látásmódját, antropomorfizmusát mutatja 
fel, korántsem elioti vagy Arany János-i kedéllyel vagy 
baudelaire-i rejtvényszerűséggel (Vö. Macskák könyve, 
illetve Juhász 1996: 158). Szerkesztésmódja korábbi 
munkáihoz hasonlóan támaszkodik a barokk kataló-
gusversek hagyományaira. A lényben lakó lehetőségek 
horizontján indul, majd az egymásból asszociatív erő-
vel nyíló jelenségek füzéreit szövi meg, illetve kiaztikus 
helyzeteket teremtő cseréket, visszatéréseket hajt végre, 
pl.: „Árván néz, mint a szegénység, / mint árvaságból 
az éhség, / bánatból az éhség, / mint éhségből a bánat.” 
A felcserélhetőség és az aprózó analízis kettős retori-
kai szorításában születik meg ez a nagyívű listakölte-
mény. A mozgás azonban nemcsak ezt a két irányt is-
meri, sokkal többet ennél: a vertikális cserealakzatok 
és a mélységbe hatoló fokozások mellett nagy szere-
pet kap a felsorolás megannyi sémája is, a protézisek-
re épülő paralelizmusok sűrű hálózata. Fontos ismérv, 
hogy a téma rendszerint a test leírásából indul a maga 
retorikai útjaira, a távlat mindig a test leírásából nyí-
lik meg, pl.: „szemei aranyzöldek, / szemei búzaföl-
dek, / szemében nincs varázslat”, a korporealitás pe-
dig gyakran korpoirrealitássá válik, kozmikus monst-
rumlétté, mely a testet a kozmosz, a világmindenség 
paradox módon miniatűr, mégis a végtelenségig ma-
ximálható gyűjtőterévé avatja (a macska szeméből pl. 
búzaföldek nyílnak). A test teremti meg az univerzu-
mot, melyben létezik, és a méretarányok rugalmassá-
gát a választott költői eszköztár dinamikája garantálja. 
A test olykor a hiányában vagy a lenyomatában, a ma-
radványaiban jelenik meg, pl. amikor a macskakarom 
lenyomata „negatív virág”-ként bukkan fel a szöveg-
ben. A macska nemcsak a létező világ mértékegysége, 
fétisbálványa lesz, hanem központi metafora, sőt, egy 
kiszélesített identitástartomány reprezentánsa. Ebbe az 
identitástartományba kerül bele a megcsonkított test-
hez kötődő herélés kérdése részint mint emberi abú-
zus, részint mint a kaszrált énekesekhez kötődő gya-
korlat. Az abúzus másutt is megjelenik, pl. a zoofil 
jellegű megerőszakolás motívumokban, ahogy a fia-
tal falusi fiúk szexuális kapcsolatot létesítenek az állat-
tal: „falusi fiúktól seggbe-baszottak, pinán-baszottak, 
/ macska-kanok, macska-nőstények”, vagy: „fiú-kéz-
zel fiú-gilisztára farral szorítottak / és farkatok, mint 
a megaláztatás bajsza leng: / hömpölyögtök vinnyog-
va a mezítelen, gatya-letolt fiú-ölben, / mintha a nyá-
ri vihar lenne az ágyékra gyömöszölve.” (Juhász 1996: 

152). A közönséges ivartalanítás, a gyakorlati célzatú 
herélés, illetve a petefészek kioperálása egyértelműen 
abúzusként jelenik meg a versben, és nyomában az eg-
zakt nem tökéletes vagy részleges elvesztéséből fakadó 
groteszk kettősség válik alaptónussá: „elhízottan dö-
cögő macska-kakasok / kantalan kanok, / ivartalaní-
tott macska-tyúkok / kioperált petefészkű macsak-nők, 
/ hiába-emlőpontos menyasszonyok”(Juhász 1996: 
148). A vers nem árul el semmit a testi affektusok vagy 
a testfogalom átalakulásáról az alany kognitív vagy ér-
zelmi viszonyulásait illetően, és a testélmény is csak 
az emberi kontextusra vonatkoztatva villant fel egy-
egy mozzanatot önmaga tragikumából. A testélmény 
a pszichológia egyik vonulata szerint „spektrumként” 
értelmeződik, „amelynek egyik pólusán az idegrend-
szer által közvetített, nem tudatosítható ingerfolyam 
áll, másik végpontját pedig a testélmény tudatos rep-
rezentációi alkotják” (Szemerey 2019: 37). A testél-
mény emlékképei és reprezentációs megnyilvánulásai 
Juhásznál a  „magasabb célokat”, nem pusztán a  ve-
getatív korlátozást leképező kasztrálásról szóló szaka-
szokban jelennek meg. A nemzőképes férfitest ünnep-
lése Juhász dionüszoszi költészetének amúgy is ked-
velt tárgya, s mint általában, itt is valamiféle problé-
mátlan ősboldogsághoz kötődik, egy olyan testkép-
hez, mely a  nemzőképességet kozmikussá növesztő 
hatalomként, természetes ösztönadta agresszióként, 
egy ingerfolyam megnyilvánulásaként mutatja fel: 

„Ó, macskák!, / valaha boldog cica-csődörök, cica-ko-
sok, cica-bikák, / cica-bakok, hímcica-csillagkanok!” 
A képlet itt a nosztalgia szorításába kerül, a múlt idő-
be iródik bele, miközben az egykori elemi testélmény 
tudatosult veszteségként is értelmeződik. A cica szó-
hoz variánsokként társulnak a hímiséget hangsúlyo-
zó, hagyományosan más állatokhoz társított animá-
lis fogalmak (csődör, kos, bika, bak), melyek a nem-
zőpotenciált a végtelenségig fokozzák, hogy az aztán 
a csillagkan kozmikus képzetében megdicsőülhessen. 
Az emlék kinagyítása is ez, a  szófürtükből csillagké-
pig emelkedő látomásosság verbális bravúrja. Ezt el-
lenpontozza a kasztrálási lista: „Kiheréltek, töketlenek, 
eunuchok. / Kasztrált cica-fiúk!”. Különféle stílusré-
tegekbe tartozó, különféle kulturális emlékképeket 
megmozgató elemek torlódnak itt egymásra: a meg-
nevezések e vonulata a közkeletű, semleges kifejezés-
től a sértésen át a kulturálisan kódolt és leterhelt ter-
minusig terjed. A „cica-fiúk” fordulat önmagában is 
homoerotikus konnotációjú, ahogy a cica szó maga is 
erősen a sztereotipizált nőiség, lányosság dimenziói-
ban érvényesül a leginkább. És Juhász e ponton fordít 
a versen, a kasztrálást az énekléssel köti össze, a testi 
veszteséget a hangi nyereséggel, a szomatikust a koz-
mikussal, a konkrét hiányt a hiánytalan harmóniával 
(Juhász 1996: 183):
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„Halálig bel cantó-énekesek,
a messa di voce lágyhúrú énekhullámai ti,
akiknek torkában a tiszta mélység és a tiszta 

magasság,
akiknek torkában hárfa-hangversenyek virágos 

mezőkből,
akiknek torkában a nem-rekedt csengés, világos 

csengő-mennyország
s hangotok szeplőtelen akár a Szűz Anya,
akár a folttalan, megtisztított kéktömény szűzi 

kristály,
operák, misék kasztrált cicatűz-énekesei,
a legmélyebb barna sötétség, a legmagasabb édeni 

ragyogás
túlvilága, alvilága, mennye, pokla hangotok diadal-

zenéje,
üdvösség-küldeménye!
S hangotok, ének-szivárványotok
párátlan, mint a hajnali napfény aranyszájával 

lecsókolt rovarszem:
pontok összessége összetett gyémántdomb eleven 

merevből
s hangotok nem csuklik el, mint a baromtól legázolt
fűszál kalásza, a zöld tű-sün halacska: víztérhálós 

szára törten!”

A sokszor anaforikus, analóg, izokólonszerűen építke-
ző elemekből álló katalógust meg-megszaggatja az eg-
zaltált kommentárok imperatívuszokkal terhelt ana-
lóg sora. A nemzés dionüszoszi orgiafelsorolásától hir-
telen a ritualizált test vallási extázisáig és makulátlan 
tisztaságáig jutunk (lásd a torokmenyország képet és 
a Szűz Anya-hasonlatot). A zenei terminusok befog-
ják a világitól az egyházi regiszterig terjedő skálát, az 
operától a miséig.

A tökéletes dallamformálást fétissé emelő bel canto 
és a hozzá kötődő, a hangerő fokozásával és csökken-
tésével manipuláló, a hosszan kitartott hangoknál al-
kalmazott cifrázat, a messa di voce technika azonnal az 
artisztikum felségterületére visz. A pianissimótól a for-
tissimóig haladó, majd a kiinduló dinamikába vissza-
térő messa di voce mellett a tiszta mélység és a tiszta 
magasság vertikális dimenziói jelennek meg, hogy lé-
nyegében koordinátarendszert alkotva kirajzolják a tel-
jes költemény háttérstruktúráját. Juhász verse ugyan-
is valódi bel canto, csupa virtuóz fokozás és lefokozás, 
csupa terjeszkedés és extázis, a fönt és a lent, a széles-
ség és a hosszúság ellentéteire komponált, diadalzene-
ként fokozódó, majd elégiába visszahanyatló struktú-
ra. A „kasztrált cicatűz-énekes” fordulat nemcsak ze-
nedinamikai terminusokat idéz (con fuoco, con brio), 
hanem a torok mennyországához kapcsolható tisztító-
tűz képéhez is társítható. Wayne Koestenbaum érde-
kes észrevétele, hogy a bel canto olybá tűnik, mintha 
a kasztrálás tiltása és felszámolása utáni kétségbeesés 
dekadens terméke lenne, vagyis a tiltott szépség utá-
ni vágy kompenzációja, nem csak tetszetős elmésség. 

Koestenbaum a kasztrálás effektusát párhuzamba állít-
ja a pszichoanalízis terminusaival is, mondván, hogy 

„a hangkultúra szeretné visszahódítani a kasztrált éne-
kes botrányos zenei teljességét, mígnem a pszichoana-
lízis a kasztrációt az identitásalapozás bázisának kép-
zeli”, azaz ahogy költőien megfogalmazza: a kasztrá-
lást „a lélek végeérhetetlen operájának szupersztárjá-
vá avatja” (Koestenbaum 2001: 158). Juhász Ferenc 
versében a bel canto dekadens „félelme” és félelme-
tes technikai tökélye ugyancsak a kasztrált énekkultú-
ra rokonaként jelenik meg (Juhász 1996: 183–184):

„Ó, ti kasztrált macskacicó-énekesek!:
kasztrált macska-fiúk, királyoknál, császároknál, 

fejedelmeknél, pápáknál
híresebbek:
cica-B. Ferrik,
cica-Fr. Barnardik,
cica-Farinellik,
cicamica-Caffarellik
és mit tudtok ti róla, Caffarelliről,
aki vagyonából hercegséget vásárolt magának
és mit tudtok Moreschiről,
a Sixtusi kápolna XX. század eleji kasztrált énekeséről
aki ott énekelt Michelangeló világteremtése, 

emberteremtése, világvégítélete
alatt,
aki az Isten Michelangeló-hónaljában énekelt
s körötte Leonardo da Vinci szűzmosoly látomás-

bélyegsorozata isten-alkony barna tűz.”

Juhász a  castratokultuszt ragadja meg ismét széles 
nyelvi regisztermozgósítással, a népmesékből ismert 
macskacicó játékos terminusától kezdődően egészen 
a konkrét kasztrálténekes-katalógus tényszerűségéig. 
A listán szerepel: Baldassare Ferri, akinek különleges 
hangterjedelmét Rousseau is magasztalta, a Farinelli 
néven elhíresült, emblematikus Carlo Maria Mi-
chelangelo Nicola Broschi, s  az ugyancsak Porpora-
növendék Caffarelli, azaz Gaetano Majorano. A „cica-
Fr. Barnardi” alighanem Francesco Bernardira utal, aki 
Senesino néven vált ismertté, s akire azért is odafigyel 
a zenetörténet, mert Händel egyik kedvenc munka-
társa volt. Az utolsó, 1922-ben elhunyt kasztrált (az 
ő énekéről hangfelvétel is maradt ránk), Alessandro 
Moreschi zárja a sort. Moreschi a Sixtusi kápolna éne-
kese volt, valóban pápai szolgálatban állt: Juhász ver-
sének remek megoldása, hogy a hangképzetek univer-
zumából átlép a vizualitás terébe (Michelangelo fres-
kója alá, Leonardo da Vinci képei mellé), sőt, a vizu-
alitás azonnal transzcendens távlatokat nyit, a terem-
tés mindenkori aktusát ismétli meg a hang, a kép és 
a költészet nyelvén. Talán az sem túlzás, hogy a művé-
szi teremtésaktus megismételhetőségén keresztül a „lá-
tomás-bélyegsorozat” maga lesz a kulturális emléke-
zet konkrét költői formát öltő változata. Nem rejthe-



69

tő ugyanakkor véka alá, hogy ez az elmacskásítás, ez 
a  párhuzamos társadalomba helyezett emlékezet az 
ember, a  kasztráló, a  melophiliás ember pozícióját 
az istenével vonja párhuzamba. A kasztrált énekesek 
elcicamicásítása eleve minden maszkulin képzet elle-
nében hat, s Juhász sokszor látszatra nem tesz mást, 
mint a kasztrált énekesekhez köthető nőiességsztere-
otípiát erősíti fel, valójában a  legtöbbször sikeresen 
oldja fel a  heteronormatív tipológiát, mintegy elvi-
selhetetlenné téve a  macskatestek barthes-i  analógi-
ára kiárasztott többes számát. Különösen problema-
tikus lehet a vers modalitásának kérdése is: ahogy az 
először hallott kontratenorjelenség sokakból nevetést 
vált ki, s csak a „premisszák” tudatosulása után válik 
komollyá az érdeklődés, nyeri el pozícióit egy releváns 
interpretáció, a Juhász-vers is inog a paródia, a gro-
teszk és a bölcseleti elégikum között.

Gergely Ágnes Szomjazva ébred című verse (Ger-
gely 2019: 43) a Még egyszer Firenzébe című kötetből 
egy hasonlatrendszerbe ágyazottan megidézett kaszt-
rált énekes panaszán alapszik: egy férfi más hangot 
tulajdonít a  testének, mint amit hallat. A  férfihang, 
a  maszkulinitás azonban már csak biológiai tudat-
emlék, a szólam nem tud többé realizálódni. A test-
tudat illúzórikus játéka marad. Az énekes és a hason-
lított személy közti legfőbb különbség nem pusztán 
a  testképértelmezés potenciális skálájának milyensé-
gében van, hanem a  hasonlító–hasonlított viszony 
részlegességében, fókuszálásában is. Az énekes számá-
ra a hang az élet, a létezés orgánuma, a hasonlító férfi 
számára nem munkaeszköz, hanem az identitásvesz-
tés hallható jele. Míg az énekes a harmónia speciális, 
különleges válfajaként éli meg adottságát, a hasonlító 
személy a hiány szorításában vergődik, régi önmagát 
próbálja visszadalolni a létezésbe. Ebbe a kettősségbe 
szinte beleőrül, a vers az énelvesztés folyamatát és az 
önmegtagadást vázolja: a természet megakasztása ön-
gyilkosság, az önérvényű manierizmus, a mindenko-
ri jelen aktuális fétise felelőtlen luxus. A különös har-
mónia jegyében átalakított test végül a harmónia el-
len lázad („Mozartot, Beethovent lármának hallja”):

Mint az énekes, akit kiheréltek,
és hangja belesír az éjszakába,
úgy érzi, férfihangon szól az ének,
a mély szólamot keresi, hiába,

más hang jön ki a torkán, mint akarta,
mögötte zúgnak a baritonok,
a basszus felbúg, ahogy a hajókürt,
s kotta helyett az égből kő zuhog,

mint az énekes, ha felsír a hangja,
és bátorságát elnyeli a kor,
szomjazva ébred, nedves öklét rázza,
és sorsa ellen átkokat sorol,

Mozartot, Beethovent lármának hallja,
és egyszerre felordít, hogy elég –
ki ítéletet mond sorsért cserébe,
elemészti a lelkét a penész.

Gergely Ágnes Juhász szövegével szemben nem kap 
ironikus bevonatot, a tiszta tragikum allegóriája lesz. 
Az énekes hangja sem fenséges, hanem a sírásra em-
lékeztetően „disszonáns”, ráadásul nem a rivaldafény-
ben, hanem az éjszakában szólal meg, így a vizualizált 
színpad is ellenkonstrukcióként hat. Az elégikus mi-
nőség kiteljesedését a  bariton és a  basszus természe-
tes megszólalása mélyíti el: a természettel szemben ál-
ló mesterséges szépség drámáját készíti elő. A  hang 
teremtő hang, biblikus erejű: a hajókürt rezonanciája 
és a kőeső robaja kíséri, miközben a „herélt” sírás el-
lenpontozza. A szomjazva ébredés a rekedtség állapo-
tát idézi, a reménytelen hangpróbákét, az elmúlt di-
csőségét, a  természetellenes disszonancia eluralkodá-
sát jelzi. Ének helyett sírás és átok. A lélek, akárha tes-
ti, szerves anyag lenne: megpenészedik, átengedi ma-
gát a totális pusztulásnak. A kotta hiánya kővé válik, 
az égből hulló kőeső a megkövezés rituáléját idézhe-
ti. Gergely egzaktabb kategóriákkal dolgozik, a queer 
helyzet nála nem nyugvópont, nem is dinamikus tér, 
melyben a  versben megképződő én vakfoltként mo-
zog a barthes-i kasztrációs tengely aktív és passzív tér-
felén, hanem a heteronormativitással szembesített tra-
gédia és trauma.

Olty Péter Heteró közegben című kötetében kiemelt 
szerepet kap a hang: az Erbarme dich című, Bach pas-
siójára, konkrétan a 47. számú áriára utaló költemény 
(Olty 2019: 44) látszatra a kasztrált énekesek által lefe-
dett hangtartomány helyébe lépő női alt és a fiúszoprán 
hangok összevetésén alapuló gnóma, jobban mondva: 
schilleri xenia. A vers az igazi zenét a fiúhang képzeté-
nek ártatlan törékenységéhez köti, a sérülékenységhez, 
a művészet társadalmi létmódjához, melyet már az a je-
lenség is érzékeltet, hogy a szöveg „tökéletelen”, bizo-
nyos szempontból (lásd alább) kasztrált teste nagyon 
messziről megidézi a castratohagyományt is:

Szebb volt így. Altok lebegő hangján sose tetszett.
Vagy fiuból jön ki, vagy pszeudozene lesz.
Hagyd a tanult műgondot. Csak hizlalja a verset.
Vékony a művészet: fénylő és egyenes.

Papp Máté szerint az epigramma harmadik sora olyan 
ars poetikusnak ható intés (Papp 2019: 191), mely 
a kötet egészére nézve érvényes, hiszen a „műgond” 
erőteljesen hizlaló mechanizmusai a könyvben szin-
te kivétel nélkül érvényesülnek, s nem egyszer kife-
jezetten ezekben a lekötött vagy kódolt zenei energi-
ákban rejlik a szövegek innovatív ereje. Ez az impera-
tívusz kettős értelmű ugyan (szembeszáll a tudósko-
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dó poézissel, a céltalan formaművészettel és a spon-
tán élményt helyezi előtérbe), de inkább csak helyi 
hatókörű. A költemény ugyan a tipográfiai fogódzó-
kat mellőzve egy leoninus disztichon benyomását kel-
ti, a szerző a benne megjelenített tárgy artisztikussá-
gához illeszkedve egy igazán bravúros formát idéz 
meg, ám a formát több helyen mégis csiszolatlanul 
hagyja: az első pentameter dierézise előtt rövid szóta-
got hagy, utána pedig a dó szótagot meg kell nyújta-
ni ahhoz, hogy a hemiepesz szabályos legyen. Ez lehet 
akár trükkös zenei utalás is. A második hexameter ce-
zúrája problémás, a sor hallhatólag reccsen, kettéesik. 
A második pentameter sem hibátlan: a dierézis utáni 
egység nem teljesíti a verstani szabályokat, daktilus 
helyett spondeusszal indít. A  műgond elhanyagolá-
sára való felszólítás itt első fokon erre céloz, de más-
ra is. Például az élmény extázisának hevében megfo-
galmazott szöveg diszharmóniájára, mely az ének cso-
dájával szemben törvényszerűen marad alul. A kriti-
kus szerint Olty kötetében „valamiféle tapogatózás” 
jelenik meg „egy olyan sajátosan kialakított látszat-
világ elemei között, ahol olykor alig lehet szétismer-
ni a költői tevékenység semlegesítő megfelelési kény-
szereit és a versírás valóban bensővé tett folyamata-
it” (Papp 2019: 191). Papp helyesen érzékeli e költé-
szet teátralitását, melyet látszatvilágnak nevez, de an-
nak iróniájára, queer performativitására, a színrevitel 
többleteit és hiányait dinamikus módon reprezentáló 
regiszterkeverő nyelv otthontalanságára viszont nem 
mutat olvasói érzékenységet. A heteró közeg gépies 
nyelvén kell megszólalni egy olyan érzékenységnek, 
mely annak ellenében, azt lebontva helyez el a „hibá-
kat”, szóakadályokat, furcsaságokat a rendszer műkö-
désében. Ezek a jelzések képzik meg a kényszerű, le-
vehetetlen maszkot. Ahol az alvilág az anonim szex 
férfiszaunáit jelenti, az angyal prostituáltat, belátha-
tó, hogy pl. az angol-magyar terminusok és a meleg 
szleng közti átjárás huzatában különös értelmezések 
jöhetnek létre. És nemcsak ott.

A  fenti versben a  testképzetek kulcsfontosságú-
ak: a zene forrása a fiútest, a vers elhízott lesz a túl-
zott műgondtól, a művészet legyen vékony, áramvo-
nalas. A testre irányuló érzékelés egyben kontrasztot 
is támaszt: az altok, a nők ellenvilágát, a heteró köze-
get képezi meg, annak ellenére, hogy a fiúszoprán nem 
hatványozottan csak maszkulin minőség. A beszélőre 
nem hat a női princípium tiszta jelenléte, a vele foly-
tatott erotikus viszony „pszeudozene”, azaz látszatvi-
szony, sokkal inkább vonzza az androgünitás, mely-
ben saját sérülékenységére ismer. Nem nehéz a  szö-
vegbe beleolvasni az erotikát: a szexuális választás és 
preferenciák kérdéseit, meghallani a heteró kapcsolat 
disszonanciáját jelentő pszeudozenét. Szexus és fül-
élvezet, műgond és disszonancia, heteronormativitás 
és queer találkozik ebben a rövid szövegben. A nor-

mát megbontó szokatlanság disszonanciájába nem ne-
héz beleképzelni akár egy aktust is, melynek fizioló-
giai leírása is átsejlik a látszatra másról beszélő szöve-
gen. A test a vibráló sérülékenység zavarából a művé-
szet magabiztosságába kerül, a hallott Bach-mű pas-
siója a heteronormatív rendszertől eltérő csábításként 
érzékelt zenei aktusban is lejátszódik. Ha a Bach-ze-
ne szövegével együtt értelmezzük a szöveget, ismét egy 
réteg képződik meg: a könny, a szív, a szem és a kö-
nyörgés fájdalma felől való olvasat azonban eltörpül 
a hangzó test által kifejeződő erotika hatása mellett. 
A vers nem az allúzióról szól elsősorban, nem inter-
textuális párbeszédet generál, hanem a zene érzékiségé-
nek testi vágyakat generáló és azokat leleplező erejéről 
(Cumming 1997: 5–44). A Bach-passiók jelentős sze-
repet játszanak a melegségpassiók zenei artikulációiban 
is: Julius Eastman Gay Guerilla című minimalista zene-
műve pl. Bach-koncepciókon alapszik (Chessa: 2015: 
195), Sylvano Bussotti pedig egyenesen „queer passiót” 
is írt Le Passion selon Sade címmel. Hozhatunk példát 
a filmművészetből is, pl. Pasolini Máté evangéliumá-
nak queer aspektusait is játékba vonhatjuk. A passió-
részlet erotikája heteroszexuális viszonylatban is erő-
teljes: ezt példázza pl. Maria Barnas Erbarme Dich cí-
mű költeménye 2003-ból.

Az írás három költeményben, Juhász Ferenc Macska-
époszában, Gergely Ágnes Szomjazva ébred és Olty Pé-
ter Erbarme dich című verseiben próbál választ keres-
ni arra a kérdésre, hogy milyen a  szövegekben meg-
képződő testi megalkotottság és a hozzárendelt vagy 
mesterségesen, a test modifikálásával előállított hang 
viszonya a polimorf szexushoz és a rá irányuló vágy-
hoz, hogy a  széttartó, minduntalan önellentmondá-
sokba keveredő normatív identitáskonstrukciók ho-
gyan omolnak össze a  queer rétegezettség rendezet-
len terhe alatt. Összegzésképpen elmondható, hogy 
a kasztrált énekes profiljának beágyazása Juhász Ferenc-
nél a többszörösen szétforgácsolódott és hasznavehe-
tetlen, bomló identitás kategóriáiba csúszott át, s így 
hatványozottan queer jelleget kapott: a költő a macs-
kalét groteszk terében szólaltatta meg egy melophiliás 
agresszió hol angyali, hol mechanikus testhangszere-
it. A macskák máig létező és gyakorlott kasztrálásának 
terepében megképződő antropomorf szigetet a kaszt-
rált énekesek legendás neveit viselő állatokkal népesíti 
be, igaz, testüket a hiányként megjelenő vagy átlakult 
nemiség konstans hangsúlyozása ellenére jobbára csak 
a hangjukra, színpadi jelenlétükre degradálja. Gergely 
Ágnesnél a nemiség klasszikus viszonypontjainak tisz-
teletben tartása (zenei értelemben is) ugratja ki a trau-
mát. Olty Péter ugyan nem kasztrált énekesről ír, ám 
a forma kasztrálása révén eljátszik e hagyomány ero-
tikus vonatkozásaival, s a nem és a hang összefüggés-
rendjét a személyes vágyak harmóniakoncepciójába il-
lesztve problematizálja.   
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