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A József Attila-irodalmat olvasva gyakran találunk utalásokat groteszk 
versekre, de sok helyen csak a groteszk említése erejéig. Kevesen mutatnak 
rá azokra az elemekre, melyek groteszkké teszik a verseket. Ebben a dolgozat-
ban a költő groteszkjének néhány jellemző vonását próbáljuk megragadni. 
Verselemzésre, értékelésre nem vállalkozunk — egyrészt mert ezt már sokan 
megtették előttünk, másrészt ez nem is a mi területünk —, helyette a megkö-
zelítésnek egy lehetséges útját követjük: jelentéstanilag próbálunk meg rá-
villantani, miért tekinthetünk egész verseket vagy néha csak képeket grotesz-
nek, megkíséreljük a grotesznek mondott versekből kihámozni, mi teszi 
őket azzá. 

A nyelvésznek izgalmas kirándulás a groteszk mélyére hatolni. Kiindu-
lópontként elengedhetetlen volt a groteszkről írott munkákat is fellapozni. 
Egy helyütt Örkény vall róla, s őszintén szólva mondja, keveset tud róla. 

Az Esztétikai Kislexikonban azt olvashatjuk a groteszkről, hogy eszté-
tikai minőség, a komikumnak az a fajtája, amelyben a legszélsőségesebben 
ellentétes elemek egybefonódása kelt nevetséges hatást. Ezek közül minden 
esetben valamely riasztóan torz, rút vagy általában félelmet, borzalmat keltő 
vonás a másik oldalon mulatságos, kedves, bájos \ agy kicsinyességével komi-
kus elemekkel ötvöződik. Groteszk hatást kelt a fenség és az alantas motívu-
mok összekapcsolása, naturalisztikus ábrázolás keveredése fantasztikus, 
misztikus elemekkel. 

Örkény írja, hogy a groteszk indítéka az írói magatartás imperatívuma: 
tagadni mindent, ami kézefekvő, ami pontos és jogérvényesen körvonalazott. 
Eszközkészlete gazdag: a fenséges mellett helyet kapnak a nyelv durva fordu-
latai, a naturalizmus. Felrúgja az egyensúlyt a konkrétum és absztrakció 
között.1 

M. Bahtyin a lefokozást tartja a groteszk kiemelkedő sajátságának. 
Minden, ami magasztos, lelki, ideális, elvont — anyagi, testi létre viszi át. 
Lefokoz és materializál. Tagad és erősít, kicsinyít és felnagyít, s ez viszi 
el az újjáalakításig. A fantázia szabadsága nyilvánul meg a groteszkben, 

1 Örkény István: Vallomás a groteszkről, Valóság, 1970. 3. sz. 
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nem köti meg semmi. S ahogy az ornamensekben szeszélyesen, játékosan 
fonódik össze, bogozódik növényi, állati, emberi forma, ugyanúgy nincs 
határvonal a groteszk képekben; a határt a költő lerombolja.2 

Az avantgarde fedezi fel újra a groteszket, termékennyé válik, fokozato-
san kiterjed a groteszk ábrázolás végtelen világa, s értelme is bővül. Minket 
most nem érdekel, hogyan értékelik, csak az, hogy az ünnep profán lesz, 
köznapi. Össze nem illő, távoli képek találkoznak: magasztos és triviális, 
szép és visszataszító, gyengéd és durva, borzalmas és bájos. Sorolhatnánk 
még tovább jellemző vonásait, de kiindulópontként ennyi is elegendő. Ebből is 
láthatjuk, hogy a jelentések szokatlanul kapcsolódnak: ezt a kapcsolódást kell 
megragadnunk. 

Ha megszólalunk, a megszólított váltja ki a közlési szándékot, hiszen 
hozzá szólunk. A beszélő és a hallgató közti feszültség hozza létre a szavakat. 
A beszédmű létrehozásakor válogatás és alkalmazás történik (e két folyamatról 
még keveset tudunk). A művész alkotást is — nevezzük itt művészi beszédnek 
— feszültség hozza létre, s feszültséget teremt akkor is, amikor olvassuk. 
A művészi beszéd létrejöttekor is szelektálás és adaptáció történik: a morfé-
matár halmazából csak azokat az elemeket választjuk ki, amelyekre az adott 
pillanatban szükség van, amelyeket a szituáció megkíván. 

„A művészi beszédet — írja Károly Sándor — a jelentéseknek a képi 
gondolkodással és a nyelv érzéki, zenei, ritmikai oldalának az érzelmi feszü-
léssel és ugyancsak a képi gondolkodással való következetes egysége, harmó-
niája jellemzi. A művészi beszédben a szavak hangalakja, a ritmus és a képek 
az érzelmi telítettség szolgálatában állnak, és minden egy irányba mutat, a 
költő intencióját szolgálja, ez pedig a hallgatót.3 

A művészi beszédben is a nyelvben meglévő morfémákat és szabályokat 
használjuk fel, szelektálunk és adaptálunk. Az újítások a szabályok kisebb 
módosításával jönnek létre — ehhez hozzájárul a válogatás, amely a művészi 
stílust eredményezi. 

A művész beszéd folyamatában tehát kötöttség és szabadság, determi-
náltság és „véletlen" egymást kölcsönösen feltételezve valósul meg. 

Az elemek kiválasztása jelentésük alapján történik. A jelentést a legál-
talánosabban úgy határozzák meg, mint a szó használya. Ez a meghatározás 
azonban a jelentésről nem mondja el a lényeget, ugyanis a jelentésnek többféle 
szabálya és vonatkozása van: előírja a valósághoz való vonatkozást, más jelek 
használatához való viszonyát, hozzáilleszthetőségét más jelekhez stb. A szavak-
nak tehát különböző jelentésaspektusai vannak: szótári, nyelvtani informáci-
ók és alkalmi kötöttségek (nyelven kívüli zenei és szemléltetőképi kötöttség-
re gondolunk itt) determinálják a szót. A költészetben nagyobb a valószínű-
sége a szokatlanabb jelentéskapcsolatoknak, a jelentések alkalmi találkozásának 
a képi szemléltetéssel és a vers zenei oldalával. 

A jelentések felhasználását, ösrzekapcsolását az adott szituáció határozza 
meg, és a költő viszonya a mondanivalóhoz. 
2 M. Bahtyin: A népi nevetéskultúra és a groteszk. 
3 Károly Sándor: Általános és magyar jelentéstan, Akadémiai kiadó, Bp. 1970. 178. old. 
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Mivel munkánk csak egy kísérlet egy esztétikai minőség megközelí-
tésére, a jelek jelentésének csak néhány aspektusát soroljuk fel. Számunkra 
most a szintaktikai jelentés a releváns, vagyis hogy milyen relációkban léphet 
fel egy szó. Jegyezzük meg még, hogy a szóhasználatnak sok kötöttsége van, ami 
nem következik közvetlenül a denotatív jelentésből. Például a szó emocioná-
lis értéke is megszabhatja a kapcsolódás lehetőségét. 

Induljunk ki az 5. Medáliból: 

meghalok s mázsás szakállam kinő. 

S megrándul még bőröm, az egek, 
hátamról minden hasamra pereg; 
hemzsegnek majd az apró zsírosok, 
a csillagok, kis fehér kukacok — 

Vizsgáljuk meg a csillag szó jelentését és kötöttségeit: A sötét égen fé-
nyes pontnak látszó égitest — lehetne az egyik meghatározása. A kapcsolódási 
lehetőségek feltüntetése megkívánja a releváns tulajdonságok, valamint a 
szóhoz tartozó igék felsorolását. A denotatív jelentéshez hozzátartozik a fö-
lérendelő fogalomra való utalás. A fölérendelő fogalom esetünkben az égitest. 
A szintaktikai jelentést többféle információ határozza meg (a teljesség igény 
nélkül sorolunk fel néhányat): a csillag az egyik felosztás szerint főnév, mely 
a mondatban többféle mondatrész lehet, jelentése nem anaforikus. Néhány 
reláció, melyben felléphet: A cselekvő + cselekvés relációban: a csillag 
felragyog, kigyúl, pislog, szikrázik, sziporkázik; a dolog és tulajdonsága re-
lációban: fényes csillag, ragyogó csillag. Átvitt értelemben: lehull a csillaga, 
hanyatlóban van a csillaga, feljött, feltűnik, letűnik csillaga stb. De felsorolhat-
nánk olyan relációkat is, melyekben nem fordul elő: pl. fejfájást okoz; nem 
lehetnek bizonyos tulajdonságai, nem lehet például négyszögletes; a cselekvés 
viszonylatában például nem mondhatjuk, hogy reggelizik. 

Nem elemeztük részletesen a kiválasztott szót, mégis úgy gondoljuk, 
anélkül is látható, mennyire kívül esik a csillag szó mezőösszefüggésén, a 
fehér kukac, sőt a körülötte elhelyezkedő más szavak is. Hangulatilag is eltérnek 
azonos és azonosított. A csillag pragmatikus jelentése nem közömbös. Az 
Osgood-féle módszer alapján pozitív, erős ismeretlen, elvont, míg a másik 
oldalon amivel a költő azonosítja a csillagot negatív, gyenge, ismert és szemlé-
letes. Ezek az ellentétek adják meg a feszültséget. Össze nem illő, távoli 
képek találkoznak, a szép és az undorító. Mázsás a szakálla, bőre — az egek. 
Különös társítás ez. S itt láthatjuk a groteszk titkát, nem a beidegzett, a várt, 
a megszokott következik, hanem az ellentéte. Török Gábor írja, hogy egekbe 
növő, isteni méretűvé hatalmasított ember víziója villan fel, aztán hirtelen 
átváltás történik, az égitest azonosul apró, undorító, zsíros, nyüzsgő és közön-
séges kukacokkal. Az óriás Ént jeleníti meg, önmegnövelő-kicsinyítő ritmusá-
ban. (Egyébként az önnövelés és magakicsinyítés végigkíséri a ciklust.) 

De maradjunk még a Medáliáknál. Az első egészében groteszk mű. 
Mindent magasba emel, önmagát is, s innen zuhan a groteszk döbbenetbe, 
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a kijózanodás riadt öngúnyba. Tamás Attilát idézi Török Gábor: „Földre 
hullt, varázserejét vesztett ember »szörnyű fülekkel« fenségesből nevetségessé 
lett testrészekkel áll céltalanul és hiábavalóan magában." A komolyság és a 
nevetségesség nem egymás mellett, hanem egymásban van benne, de úgy is, 
hogy kifejez valamit a világtól való elidegenedésből. Szokatlan az azonosulás, 
még szokatlanabb predikátumok kapcsolását láthatjuk anélkül, hogy a jelek 
és jelkapcsolatok jelentésének aspektusait végigjárnánk. 

A jelkapcsolatok létrehozásában megkötések vannak. A szótári informá-
ció, mint láttuk, korlátoz, ugyanakkor elveszítheti érvényét, mert nem írja, 
nem írhatja elő minden adott esetben a felhasználást. A szelektáló munka a 
szótárban található relációtípusok alapján megy végbe. A szabályokon belüli 
mozgást a társadalmi szituáció és a költő magatartása vagy a tartalom is sza-
bályozza. József Attila említett magatartása, az önnövelés és önkicsinyítés 
hozza létre a groteszk formákat. 

Egy prózai szövegben már a tartalom előírja, hogy a szóválasztás milyen 
körben mozog. Költői mű esetében azonban nem írja elő pontosan. Itt, 
mint már említettük, a hangbeli, zenei oldal, a képi oldal a mondanivalóval 
összhangban fejti ki a hatást. Ez befolyásolja a szavak kiválasztását és 
alkalmazását. 

A továbbiakban részletes szemantikai elemzés nélkül bemutatunk né-
hány példát, melyekben a vizsgált esztétikai minőség jelentkezik. 

A groteszkről van, aki azt állítja, hogy a lírában nem kifejezett, és nem 
az egész alkotást jellemzi, csak annak egy részét. Ezzel nem egyezhetünk, már 
a két említett Medália cáfolja. De nézzük meg néhány verset. Az Egy költőre 
című vers tele van ellentétekkel (s játékos nyelvi humorral), mely gúnyt, 
lekicsinyítést, megvetést fejez ki. A pálma, a szárnyalás, a smaragd mellett 
triviális elemek jelennek meg, ezekhez nem illők: ebek öntözzék a pálmát, 
megtrágyázzák őt is, a sors alant szárnyal és ehhez kapcsolódik a tapogatódzó 
ökörnyál szerkezet. Vagy ugyancsak szokatlan a smaragd és a béka összekap-
csolása is, még akkor is, ha az ellentéteket a színbeli hasonlóság alapján kö-
zel hozhatjuk egymáshoz. 

A Regös énekben minden magasztos a visszájára fordul, az ellentétbe. 
Ki nem mondott ellentétek jelennek meg: a csodaszarvas ellentéte a versben 
a bika, a tiszta vízé a bikatej, s a termékenység és bőség kívánása, a szerencse-
kívánó köszöntés itt: 

Váljon szénájuk szalmává, 
rege, róka, ejtem, 
tányér tészta piócává, 
rege, róka, ejtem. 

Láng legyen kecskéjük szarva, 
rege, róka, ejtem, 
böködjön a paplanukba! 
rege, róka ejtem. 
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A Láng legyen kecskéjük szarva a misegyertya ellentéte, de a láng egyben 
fokozás is. 

Az ellentét uralja s általa lesz groteszk A boldogság nyitott könyv, 
tessék, olvassák című vers is. Tagadással indítja az első három versszakot, 
és éppen az ellenkezője igaz: 

Nem, nem igaz, nem, nem igaz 
hogy huncut a kövér kopasz. 
Hol híznak, ott baj nem lehet már, 
a hájjal emberszeretet jár. 

Vagy nézzük meg Az egy átlátszó oroszlán kezdetű vers egy sorát: 

az idő elrohant vérvörös falábakon 

A kép meghökkentő és bizarr, ellentétes képzeteket keltő szavak kapcsol-
ódnak össze: a rohanás képzetéhez a nehézkes haladás képzete fűződik. 
Vagyis a rohanás szómezőjétől távol álló, nem várt, a megszokottól eltérő 
szókapcsolat következik, de e szókapcsolaton belül is össze nem illő kifejezések 
találkoznak. 

A valóságelemek gyöngéd megrajzolásával a hétköznapi ünnepivé válik, 
a reális és a vágyott egysége feszíti a groteszkig a Fiatal asszonyok éneke című 
verset. A Táncba fognak című vers is a köznapiból indul, a hiába és a nem 
töbszöri ismétlése fokozza a feszültséget: hogy hiába főtt a jó ebéd 

és hiába szólnak énnekem, 
nem hozok a pincéből szenet stb. és a nem-ek tovább 

ismétlődnek. 
Majd egy hangváltás: a megrendülés helyett vidámság, már-már tün-

déri szférákig jutunk: annyira szerette 

kedvesét eme, 
hogy hajóra szállt s az 
elsüllyedt vele. 

Köznapi tényeket sorakoztat egymás mellé a József Attila címűben 
(Vidám és jó volt. . . kezdetű), s lesz a vers kihívó, fájdalmas groteszk: a 
mitikusig emelkedik. 

. . . egyben másban 
istenhez is hasonlított. 

A Bevezető azért tekinthető groteszknek, mert hangulara ellentmond a 
tartalomnak, a keserűség könnyeddé válik. A fekete humor lehetőségével 
játszik, de nemcsak itt: gondoljuk a Németh Andor vagy a Simon Jolán című 
versekre. 
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Néhol a nyelvtani eszközökkel folytatott játéka teszi groteszkké a verset. 
Például: 

Reménységnek és tulipánnak 
Kicsikis deszka alkotmányba 
1905-ben ígyen 
Iktattak be az alkotmányba. 

(Április 11) 

A groteszk képeket sorolhatnánk még, de talán tegyünk még említést 
a kis formákról is, melyekben a groteszk megjelenhet. Török Gábor elemzi 
e formákat. Reális elemzésük után is megmarad groteszk hatásuk, mivel a 
felfokozott indulati, hangulati ellentmondás jellemzi. Olyan össztételeket 
alkot, melyeknek hangulati velejárója is összférhetetlennek látszik. Például: 

Piros hold körül denevérek 
bársony koszorü, bodor féreg. 
Malacvilágosság az égen. 
Hűvöslő szalmazsák a réten. 

A malacvilágosság füstös, piszkos-rózsaszín esti világosság. A papagáj-hajnal, 
hajnal-nyelvem és húshajnal össztételeknél is a színazonosság alapján kapcsol-
hatók össze az egymással ellentmondásban álló tagok. Tehát az ilyen típusú 
összetételeknél szemantikai külöbözőség vagy megfelelés van. 

A néhány felsorolt példa talán elegendő, hogy bemutassuk, a groteszk 
ábrázolásban hogyan feszülnek az ellenpólusok a végletekig, hogyan válik az 
egymás mellé montírozás groteszk hatás tényezőjévé. Gondoljunk csak a 
Klárisok soraira, melyekben a szép és visszataszító, gyengéd és durva elemek 
feszültsége biztosítja a groteszk hatást. Láttuk, hogyan rombolja szét a groteszk 
a fenségest, mert nem ismer eszményeket, magasztos célokat — a világot 
abszurdnak tartja. Legyen példánk a Reménytelenül című vers. 

Befejezésül idézzük ismét Örkény Istvánt: a groteszk nem értelmezi a 
világot, hanem új világot teremt. Egy megálmodott, képzeletbeli világot, mely 
emlékeztet ugyan a reálisra — a részelemei sokszor azonosak vele —, mégis 
egy másik koordináta-rendszerben létezik. Ez a világ sokféleképpen értel-
mezhető, pont úgy, mint a reális. Szétszedi, új képbe rakja a valóságot, ezért 
új szintézis lehetősége áll fenn. 

A groteszk ábrázolás többféleképpen közelíthető meg, talán egy szeman-
tikai sem értelmetlen, ha következetesen vezetjük végig. 
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