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1. Bevezetés − elméleti alapvetés 

 

1.1 Általános problémafelvetés  

Ha a rímről folytatott elméleti diskurzust áttekintjük, egy megállapítást minden bizonnyal 

teljes mértékben elfogadhatunk, s ez így szól: „mindenki érzi, hogy a rímek valami fontosat 

tesznek a szavakkal, és olyan keveset tudunk arról, mi az, amit tesznek velük” (Tsur 1996). 

Jelen disszertáció problémafelvetése felől tekintve a kijelentés elsősorban azért alkalmas 

kezdőpont, mert ráirányítja a figyelmet arra, hogy egyetlen korábbi rímelmélet sem tekinthető 

a rím átfogó magyarázatának: a huszadik század verstani, poétikai, irodalomtudományi 

megközelítései (→ 2) nem tudtak holisztikus jellegű, a rím minden lényeges aspektusára 

kiterjedő értelmezést kialakítani. Ilyen elmélet teljes kidolgozására ez a dolgozat sem 

törekedik, megalapozására azonban igen. Mégpedig mindenekelőtt abból kiindulva, hogy a 

korábbi rímmagyarázatokhoz csak részben kapcsolódva, a funkcionális nyelvelmélet és a 

kognitív nyelvészet elméleti kiindulópontjából, a kognitív poétika módszertanával közelíti 

meg az összecsengő sorvégek, vagyis a végrímek jelenségét.1 

 Reuven Tsur megállapítása értelmezésemben a korábbi rímmagyarázatok 

korlátozottságának okára is rámutat, még ha szándékolatlanul is. Azt a felfogást tükrözi 

ugyanis, hogy a rím adekvát vizsgálata rím és szó, általánosabban kifejezve rím és nyelvi 

egység viszonyában valósulhat meg. Másként fogalmazva, a rím kapcsán a megfelelő 

kérdésfelvetés, hogy miként hat a rím a nyelv egységére, milyen módon alakítja, módosítja 

annak jellemzőit. E megközelítés hátterében az az előfeltevés azonosítható, amely szerint a 

nyelv egységei, szerkezetei rögzült, stabil tulajdonságokkal jellemezhetők, a rím pedig éppen 

azért válik érdekessé, mert megmozgatja, módosítja ezeket a jellemzőket. Azok az elméletek, 

amelyek érvényesítik a fenti előfeltevést, a versformát a retorika aspektusából vizsgálják 

(Cureton 1997). Ebből a kiindulópontból a költészetnek elsődlegesen retorikai célzatot 

tulajdoníthatunk, vagyis a költői szöveg célja, hogy egy fiktív világról valamilyen igazságot 

fejezzen ki, azt olyan módon reprezentálja nyelvileg, hogy a lírai befogadás tapasztalatában a 

világ igazi megtapasztalása menjen végbe. Mivel a nyelvi reprezentáció részben a vers nyelvi 

megformáltságának kialakításával történik, a vers formai jelenségei maguk is a retorikai hatás 

felől válnak értelmezhetővé: a koncentrált és kidolgozott forma a lírai világtapasztalat 

                                                 
1 A magyar verstani szakirodalomban (→ 2.1) a rím terminusa elsősorban a sorvégi összecsengésre vonatkozik, 
jóllehet ismerünk belső rímet, illetve betűrímet (alliteráció) is, sőt, rímes prózát (makáma) is. A rím pontos 
körülírása kapcsán irányadó Szathmári István mehatározása: „a ritmikai szakaszok határpontján: elején vagy 
gyakrabban végén álló hangok összecsengése” (Szathmári 2004: 186). Az értekezés kizárólag a végrím 
jelenségével foglalkozik, nem vizsgálva a bemutatott kognitív poétikai rímelmélet alkalmazhatóságát, 
kiterjesztésének lehetőségét a szövegben máshol elhelyezkedő összecsengésekre. 
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tükrözésének egyik módja, a forma tehát a tartalom felől válik értelmezhetővé, valamilyen 

adott, autentikus világreprezentáció megvalósításának folyamatában. 

 Az irodalomtudományi formalizmus (→ 2.2) ezzel ellentétes gondolatmenetet fejt ki, 

megfordítja ugyanis a képletet, és nem a formát értelmezi a tartalom felől, hanem a tartalmat 

is formaként közelíti meg. Lényegesebb azonban, hogy a költői nyelvhasználat vizsgálatakor 

a formalizmus is a retorikai megközelítést érvényesíti. Azzal érvel ugyanis, hogy a világról 

való igazságot a hétköznapi nyelv révén nem lehet kifejezni, a poétikus nyelv azonban 

felerősíti vagy lebontja a hétköznapi nyelv formai és jelentésegységeit, ezáltal képes 

reprezentálni az igazi világtapasztalatot. 

 Azon túl tehát, hogy a rím korábbi értelmezései formális nyelvelméleti előfeltevéseket 

érvényesítenek (→ 2.1), a rímet a retorika kiindulópontjából közelítik meg, vagyis a költői 

nyelvhasználatra jellemző poétikai struktúra alkotóelemeként. E rímfelfogások fő problémája 

tehát nem a jelentés figyelmen kívül hagyása, nem is feltétlenül a rím atomizáló vizsgálata, a 

versszöveg egészének összefüggésrendszeréből való kiemelése, hanem a retorikai szemlélet, 

amely a rímet mindig valamilyen elsődleges struktúrára kifejtett (és így másodlagosnak 

tekintett) hatása alapján értelmezi. A járulékosság logikája (→ 2.6) közvetlenül következik 

tehát az implicit vagy részben kifejtett elméleti előfeltevésekből. 

 A kognitív poétikai kiindulópont , amelyet a jelen disszertáció érvényesít, ugyancsak 

azt vizsgálja, hogy milyen hatása van a rímnek a szöveg értelmezésére. Ezt a hatást azonban 

nem valamely elsődleges létmódú nyelvi reprezentáció felől közelíti meg, hanem a befogadás, 

az értelmezés szerkezeti és műveleti aspektusából. Mivel a kognitív poétika a jelentésképzés 

feltételrendszerét hangsúlyozza (Steen−Gavins 2003: 7),2 tehát a megismerési folyamat azon 

szerkezeteit és műveleteit, amelyek lehetővé teszik egy mentális reprezentáció konstruálását, 

a vizsgált struktúrák a kognitív poétika nézőpontjából nem tekinthetők járulékos, másodlagos 

jellegűeknek. Ily módon a poétikai jelenségek a szöveg értelmezésének dinamikus 

                                                 
2 Miként az a későbbiekben (→ 1.2) egyértelművé válik, a kognitív poétika bizonyos centrális előfeltevésekben 
osztozó kutatások, kutatási irányok együttese, amely így belső eltéréseket mutat. Ezek az eltérések egyes 
esetekben komolyabb különbségekig vezetnek el: másként gondolkodik például a megismerésről, a kogníciónak 
a nyelvi tevékenységen belüli szerepéről Tsur, Stockwell és Turner. Ezen előfeltevések alapján a poétikai 
struktúrák magyarázata a mentális meűveletek perspektívájának érvényesítésétől a tényleges mentalizmusig, 
azaz a szerkezetek pszichologizáló értelmezéséig számos módon megvalósítható. Ez a belső heterogenitás, 
vagyis bizonyos egyformán értelmezett és alkalmazott háttérfeltevések mellett értelmezésbeli és hangsúlybeli 
különbségek megjelenése természetesen magát a kognitív nyelvészetet is jellemzi. Az elméleti kiindulópont 
körültekintő bemutatása során nem lehet eltekinteni a különbségektől (ily módon idealizálva a választott 
kiindulópontot), ugyanakkor az eltérések árnyalt bemutatása egy ponton túl már a produktivitás ellen hat, nem 
teszi ugyanis lehetővé a metatudományos szintetizálást, vagyis magának a kiindulópontnak az egyértelmű 
körülhatárolását. Mivel a jelen értekezés nemcsak érvényesít egy kognitív poétikai kiindulópontot, hanem 
részben konstruálja is azt, a kognitív poétikai kutatások hasonló vagy azonos előfeltevéseit állítottam előtérbe, 
kevesebb figyelmet szentelve az eltérésekre. 
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alakításában, vagyis a jelentésképzés folyamatában működnek közre, nem pedig a rögzült 

jelentéseket erősítik vagy módosítják. Más megfogalmazásban: a kognitív poétika azt 

vizsgálja, ahogyan az intuitív értelmezések kifejthető, tudományosan kifejezhető jelentésekké, 

olvasatokká alakulnak (Stockwell 2002: 8). Vagyis ebből a nézőpontból a poétikai 

szerkezetek olyan nyelvi jelenségekként értelmezhetők, amelyek jelentéseket 

kezdeményeznek, e jelentések pedig nem csupán egyéni értelmezésekként, hanem − a nyelv 

kognitív funkcionálásából következően − interszubjektív érvényű, a megismerés és a 

nyelvhasználat felől motivált konceptuális-szemantikai struktúrákként magyarázhatók. 

 A rím kognitív poétikai megközelítése tehát két szempontból sem tekinthető csupán 

hangsúlyáthelyezésnek a korábbi magyarázatokhoz viszonyítva. A kognitív poétikai 

orientáció nem értelmezhető a szerkezetről a műveletre történő hangsúlyáthelyezésnek. 

Egyfelől, mert a kognitív poétika mindkét aspektust egyaránt bemutatja, együttesen tárgyalja. 

Másfelől, mert ebből a kiindulópontból másként értelmezhető szerkezet és művelet: a 

szerkezet nem előre adott, rögzült minőség, amelyet a művelet valamilyen módon átalakít, 

hanem olyan sematikus mentális reprezentáció, amely a nyelvhasználat során, az értelmezés 

folyamatában műveletek révén aktualizálódik, kidolgozódik, specifikálódik. Vagyis a kognitív 

poétika nem a hagyományos alakzatelmélet (l. Tolcsvai Nagy 2003, Pethő 2011) mentén 

értelmezi a poétikai struktúrákat, így e tekintetben nem rokonítható a rím retorikai 

megközelítéseivel sem. 

 Nem tekinthető azonban puszta hangsúlyáthelyezésnek a kognitív poétikai 

rímértelmezés abban a tekintetben sem, hogy a hangzás helyett a jelentést helyezi a 

magyarázat középpontjába. Amint ugyanis látni fogjuk (→ 2), a múlt század poétikai 

diskurzusát határozottan jellemzi a rím szemantikai aspektusának elismerése. Csupán a 

szélsőségesen formális metrikai irányzatok, kiváltképp a generatív metrika közelít a rímhez 

kizárólagosan a hangzás oldaláról (l. Fabb 2004: 152). Ám a rím és a jelentés összefüggéseit a 

korábbi magyarázatok – összhangban formális nyelvelméleti háttérfeltevéseikkel – az előre 

adott jelentés elsődlegességével, következésképpen a rímhatás másodlagos jellegével mutatták 

be, tehát azt a gondolatmenetet érvényesítették, amelyet a rím retorikai megközelítéseként 

mutattam be: a rím kapcsán a fő kérdés, hogy miként hat a rímhelyzetbe kerülő szavakra, 

hogyan alakítja azok jelentését a hangzásbeli összecsengésből kiindulva.  

 A kognitív poétika kiindulópontjából lehetőség nyílik átfogóan magyarázni a rím 

működését, azáltal, hogy e kiindulópontból újszerűen tehetjük fel a rím, jelentésképzés és 

hangzás kölcsönviszonyára vonatkozó kérdést. A jelentés ugyanis – összhangban a 

funkcionális nyelvelméleti háttérfeltevésekkel – nem eleve adott mentális objektumként 
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értelmeződik, hanem a nyelvi szimbólumok interszubjektív értelmezésének aktusaként, 

melynek során egymáshoz igazított konceptuális reprezentációk kialakítása a cél (l. Tátrai 

2011). A nyelvi szimbólumok a dinamikus jelentésképzés folyamatában funkcionálnak, 

magyarázatuk tehát e funkcionalitás felől, azaz szemantikai motiváltságukból kiindulva 

végezhető el. A kognitív poétika rímre vonatkozó fő kérdése tehát nem az, hogy vajon 

szerepet játszik-e a rím a szövegbeli jelentések alakításában (hiszen régóta tudjuk, hogy igen), 

és még csak nem is az, hogy milyen módon hat a rím a hangzásbeli összecsengés 

következtében a rímszók jelentésére (hiszen nem tételezünk előzetesen adott jelentéseket). A 

disszertáció középpontjában álló probléma úgy fogalmazható meg, hogy a rím mint a 

szövegben funkcionáló struktúra miként működik közre a szöveg értelmezésében, milyen 

módon kezdeményezi a szöveg mentális reprezentációjának strukturálását, szemantikailag 

motivált nyelvi szerkezetként milyen műveletekkel teszi lehetővé a szövegértelem 

összetettebbé válását, a lírai szövegek befogadásának tapasztalatát. Ez az összetett probléma 

azért releváns, mert a szemantikai motiváltság előtérbe állítása nem eredményezi a hangzás 

figyelmen kívül hagyását. A hangzásbeli összecsengés ugyanis egyfelől kezdeményezi a rím 

szemantikai szerkezetként történő értelmezését, másfelől szimbolizálja a rím komponenseinek 

összekapcsolódását a jelentésképzésben. A szemantikai-fogalmi és a fonológiai feldolgozás, 

még általánosabb terminussal a konstruálás az a folyamat, amelyben a rím hangzás- és 

jelentéstényezőként egyaránt jelentőséggel bír. Egy kognitív poétikai rímelmélet tehát nem 

csupán részletezni, árnyalni tudja a korábbi megállapításokat, hanem a korábban elkülönített, 

vagy nem egymással összefüggésben vizsgált aspektusok integrálását is megvalósítja. 

 A dolgozat problémafelvetésének az aktualitását nemcsak az a tény adja, hogy a 

magyar rím verstani magyarázatában ugyancsak a retorikai megközelítés érvényesül, ezért a 

magyar verselméleti diskurzus a mai napig nem dolgozott ki általános, integratív szemléletű 

rímelméletet. Lényeges, hogy a rím ezidáig leginkább kidolgozott kognitív poétikai 

elmélete (Tsur 1996, a ritmusra vonatkozóan l. még Tsur 2002: 310−314) sem mentes a 

retorikai megközelítés, valamint a hátterében álló formális nyelvfelfogás némely 

problémáitól. Reuven Tsur összegző jellegűnek szánt elméletében a fonetika és a pszichológia 

felől kezdeményezi a rím kognitív magyarázatát: a rím szövegbeli működésének egyik 

következménye, hogy a prekategorikus akusztikai információk egy része eléri az aktív 

figyelem szintjét, ezáltal a fonetikai feldolgozás folyamatában a rím nemcsak kihasználja, de 

fokozza is az audiális munkamemória kapacitását (az általános hatás mellett elismerve az 

egyéni különbségeket is). Vagyis Tsur magyarázata annyiban tekinthető kognitív 

szemléletűnek, amennyiben bevonja a feldolgozás mentális, pszichológiai műveleteit a rím 
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működésének leírásába. Ugyanakkor a fonetikai és a szemantikai feldolgozást elkülönülő 

kognitív stratégiákként mutatja be, s a rím legfőbb hatását abban látja, hogy a rímszók 

jelentéseinek különbözőségéből következően, a szemantikai kódolásnak a hétköznapi 

nyelvhasználatban tapasztalható elsőbbségével szemben a fonetikai kódolásra irányítja a 

figyelmet. A fonetikai és a szemantikai feldolgozás között a kognitív nyelvészettel ellentétben 

nem tételez tehát szimbolikus viszonyt, sőt, azokat hierarchikusan elrendeződő, egymást 

kölcsönösen háttérbe szorító „kognitív stílusoknak” tekinti. Ez az érvelés pedig végső soron 

hangzás és jelentés szétválasztásához, sorrendiségéhez vezet, amely az egyiket szükségképpen 

másodlagosnak, kiegészítő jellegűnek, azaz járulékosnak tekinti. 

 Tsur kognitív poétikai rímelmélete tehát valójában nem valósítja meg a rím átfogó 

modellálását, jóllehet a hangzás dimenziójára részletes, kísérleti eredményekkel alátámasztott 

részmagyarázatot dolgoz ki. Az esettanulmányok alapján azt a következtetést vonja le, hogy 

nem a rím fejt ki hatást a szóra, hanem a rímszó szemantikája van hatással a rímhelyzet 

fonetikai prominenciájára. Látszólag megfordítja a retorikai értelmezést, ám voltaképpen Tsur 

is azt vizsgálja, hogy egy előzetesen adott előtér-háttér elrendeződés miként bontakozik ki a 

szöveg feldolgozásának folyamatában, hangzás és jelentés kölcsönhatásában. Elméletének 

egyik legfőbb ellentmondása tehát, hogy miközben dinamizálja a rím vizsgálatát, a befogadás 

mentális folyamatinak közegében tematizálva azt, célja a rím mint figura, előtérben álló 

komponens bemutatása a szöveg poétikai struktúrájában, ebben a vonatkozásban pedig 

statikusan szemléli tárgyát.  

 Az ellentmondásosság egyrészt az alakelmélet (gestalt theory) gyakorlati 

alkalmazására vezethető vissza. Tsur módszere, hogy a rímeket ellentétes melléknévi 

jelzőkkel (emocionális−racionális, élénk−egyhangú) jellemzi, és az így kapott minőségeket 

magyarázza a mentális feldolgozás és a figura-alap elrendeződés alapján. Ez az eljárás 

azonban több szempontból problematikus: (i) még ha skalárisan fogjuk is fel a fenti 

tulajdonságokat, a módszer ebben az esetben is csak a végpontok kijelölésére alkalmas; (ii) 

lehetővé teszi a versszöveg poétikai szerkezetének feltérképezését, ám annak dinamikus 

alakulását nem ragadja meg; (iii) saját, intuíción alapuló minősítéseinek általános 

érvényességét indokolja a kognitív tudomány módszereinek bevonásával, vagyis a módszer 

célja a hipotézis magyarázó kifejtése, nem pedig kritikai vizsgálata. Ez utóbbi 

metatudományos probléma elkerülése az egyik legfőbb kihívás a kognitív poétika számára, 

Tsur azonban nem vet számot az érvelés körszerűségével. 

 Tsur elméletének másik alapvető ellentmondása, hogy a kognitív tudomány 

eredményeit egy lényegében formális nyelvelméleti előfeltevéseket érvényesítő, 
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neostrukturalista dekompozíciós szemantikai elmélettel kívánja összehangolni, amely 

keretben a szemantikai feldolgozást szemantikai primitívák, tulajdonságjegyek, minimális 

jelentéskomponensek kompozicionális elemzésével modellálja (a neostrukturalista 

szemantikáról összefoglalóan l. Geeraerts 2010: 124−181). Az így értelmezett 

jelentésstruktúrák dinamikus, kognitív szempontú működtetésének elemzését adja azáltal, 

hogy a rím szemantikai hatását a jelentéskomponensek mélységi elemzésével hozza 

összefüggésbe: minél jobban meg kell mozgatni a jelentésszerkezetet, azaz minél általánosabb 

szemantikai jegyeket érint a szemantikai feldolgozás, annál nagyobb mentális erőfeszítést tesz 

szükségessé a rím értelmezése, ezért hatása fokozódik. Fontos azonban belátni, hogy még az 

ily módon dinamikussá tett szemantikai elemzés sem hangolható össze a kognitív nyelvészet 

előfeltevéseivel és eredményeivel. A rím Tsur által kidolgozott kognitív poétikai elmélete 

tehát valahol félúton van a formális, retorikai szemléletű rímfelfogások és az általam kifejteni 

kívánt kognitív nyelvészeti rímértelmezés között. Ellentmondásossága, részlegessége 

elsősorban abból következik, hogy nem következetes a nyelvre, nyelvhasználatra vonatkozó 

háttérfeltevések tekintetében, és nincs egy koherens nyelvelméleti kiindulópont a magyarázat 

hátterében. 

 Mindebből következően a rímre irányuló nyelvtudományi kutatás általános 

körülhatárolásának elsődleges tanulsága, hogy egy összegző jellegű irodalomtudomány 

eredményeit egyaránt integrálja, egymással összefüggésben, az elkülönítetten vizsgált 

aspektusokat átfogó rímelmélet kidolgozásához olyan elméleti kiindulópontra van szükség, 

amely mind a nyelvre, mind a műalkotásra vonatkozóan koherens előfeltevés-rendszert 

érvényesít. Meg kell valósítani azt a hagyományos felismerést, mely szerint a poétikai kutatás 

interdiszciplináris vállalkozás: a nyelvészet és az irodalomtudomány jelenségeit egyaránt 

alkalmazza a poétikai jelenség magyarázatában (l. Jakobson 1969b). Mivel a poétika per 

definitionem integráló szemléletű és összegző jellegű, a poétikai kiindulópont alkalmas a rím 

átfogó magyarázatára. Jelen disszertáció célja, hogy a rím poétikai elméletét ennek 

értelmében dolgozza ki, azaz olyan magyarázatot mutasson be, amely a funkcionális 

nyelvelmélet és az irodalomtudományi hermeneutika előfeltevései alapján, a kognitív 

nyelvészet és a korpusznyelvészet fogalmi eszközeivel és módszereivel közelít a rím 

szövegbeli működéséhez. Ezáltal elkerülhetőnek vélem azokat az elméleti problémákat és 

módszertani ellentmondásokat, amelyek a retorikai megközelítést, illetve a formális 

szemléletet jellemzik, és amelyek a korábbi rímelméletek részlegességét eredményezték. És 

bár a disszertáció keretei nem teszik lehetővé, hogy a rím kognitív poétikai elméletét minden 

vonatkozásában részletesen kidolgozzam, hiszen nem kerül tárgyalásra sem a rím történeti 
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kialakulása, sem nyelvspecifikus jellemzőinek számbavétele (ez utóbbi csupán a fonológiai 

aspektus bemutatásakor, a 6. fejezetben, valamint a korpuszkutatások eredményeinek 

értékelése során, a 7. fejezetben kap némi figyelmet), továbbá a bemutatott részkutatások 

számos ponton elmélyíthetők még, úgy vélem, az elméleti kiindulópont alapos kidolgozása 

lehetővé teszi, hogy a rím működésének különböző oldalait valóban összekapcsolva, 

egymással összefüggésbe hozva lehessen vizsgálni. A következő alfejezet ezt az elméleti 

kiindulópontot, illetve a kutatás során érvényesített előfeltevéseket mutatja be részletesen.  

 

1.2 A kutatás elméleti előfeltevései 

A rím a verses szöveg jellemző poétikai struktúrája, és mint ilyen, a szöveg egészének 

viszonyrendszerében közelíthető meg – ez a funkcionális nyelvelmélet kiindulópontjából is 

alapvető megállapítás, s e tekintetben formális és funkcionális szemlélet alapvetően egyezik. 

A legfőbb különbség azonban, hogy a funkcionális nyelvelmélet (összefoglalóan l. 

Ladányi−Tolcsvai Nagy 2008: 21−33) nem tekinti a nyelvi szerkezetet autonómnak, 

minthogy magát a nyelvet sem autonóm rendszerként írja le. A nyelvi szerkezet ugyanis 

funkcionális megközelítésben kognitív műveletek eredménye és kezdeményezője, hiszen a 

nyelv a megismerés eszköze és közege is egyben. Vagyis a nyelvhasználat nem 

függetleníthető a világ megismerésének folyamatától, a kogníció környezeti, biológiai, társas 

és kulturális feltételrendszerétől. Mindez azt jelenti, hogy a funkcionális nyelvelmélet a 

nyelvet tudásnak tartja, mégpedig olyan tudásnak, amely nem különül el élesen a világra 

vonatkozó ismeretektől. A nyelv tehát sem rendszerként, sem a rendszer használataként nem 

önmagában álló folyamat, mert a világ megismerésében, egyéni és szociokulturális 

feldolgozásában és alakításában funkcionál: „[a] nyelvi szerkezetek a világ egyes dolgait, 

viszonyait és folyamatait fogalmi megkonstruálások révén, alapvetően szemantikai 

szerkezetekben képezik le és teszik mások számára hozzáférhetővé” (Ladányi−Tolcsvai Nagy 

2008: 31). 

 A nyelv funkcionális kognitív szemléletéből következik, hogy a nyelvi szerkezetek 

maguk is elsősorban a megismerő folyamatokban betöltött szerepük, azaz kognitív funkciójuk 

felől magyarázhatók. E funkció − amint az idézet rámutat − elsősorban jelentések kialakítása 

és összehangolása, tehát az interszubjektív jelentésképzés megvalósításában értelmeződik, 

amely a struktúrák szemantikai motiváltságát, jelentéskezdeményező szerepét helyezi 

előtérbe. Mindez a disszertáció keretei között azt jelenti, hogy a rímnek nem valamilyen 

jelentéstől független jellemzője (hangzásbeli összecsengés, szövegbeli közelség, a tagolásban 

betöltött szerep) révén tulajdonítható szemantikai működés, hanem olyan struktúraként kell 
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értelmeznünk, amely elsődlegesen valamilyen szemantikai motiváció, azaz valamely 

jelentéskezdeményező funkció következtében vált a verses szövegek jellemző szerkezetévé. 

Másként fogalmazva, a rím ugyanolyan szimbolikus struktúra, mint a nyelv más (morfológiai, 

szintaktikai) egységei, tehát egy szemantikai és egy fonológiai pólus szimbolizációja (l. 

Langacker 1987: 56−62). Jóllehet a konvencionális nyelvi szerkezetek és a poétikai struktúrák 

szerkezeti és műveleti szempontból nem egyeznek meg teljes mértékben, ugyanazon fogalmi 

és általános kognitív elvek mentén magyarázhatók, így különbségük elsősorban fokozati 

jellegű, a konvencionalitás és a kanonikusság skáláján értelmezhető. 

 A funkcionális nyelvészetet ugyanis holisztikus szemlélet jellemzi, mind a nyelv és a 

megismerés, mind a nyelvi rendszer belső szerveződése tekintetében. Azaz a nyelvről való 

tudást nem választja el élesen a világról való tudástól, a jelentéseket enciklopédikus 

jellegűeknek tekinti, a nyelvhasználat leírásában pedig a kogníció általános elveit és 

szerkezeti-műveleti aspektusát érvényesíti. A moduláris felépítés, azaz a saját 

szabályszerűségekkel rendelkező részrendszerek elvét (l. Kertész 2000) nemcsak a 

megismerés mentális folyamatinak bemutatása során veti azonban el, hanem a nyelvi rendszer 

belső szerveződésénél is: nem tételez elkülönülő részrendszereket a nyelvben (morfológia, 

lexikon, szintaxis), a különböző nagyságú és összetettségű nyelvi szerkezeteket alapvetően 

azonos szemantikai elvekkel modellálja.  Ennek értelmében feltételezhető, hogy a rím is ezen 

szemantikai műveletek révén válik motiválttá, és működik közre a szöveg értelmezésének 

folyamatában. 

 A nyelv mint tudás azonban a funkcionális nyelvelmélet kiindulópontjából szerzett 

tudás, nem pedig innát, velünk született, többek között ez különbözteti meg a funkcionális 

kognitív irányzatokat a Chomksy-féle kognitivizmustól. Miként a nyelvhasználó világról 

szerzett tudása is a világ megtapasztalásán alapul, s így fogalmi struktúrái, kategóriái és azok 

működtetése tapasztalati alapú, úgy a nyelvi szerkezetek sematikus jelentése is a 

tapasztalatokból vonódik el. Továbbá a nyelvi szerkezetek használatára vonatkozó tudás is a 

nyelvhasználati tapasztalatokon alapul, azokból absztrahálódik, sematizálódik és 

kategorizálódik, ahogyan a fogalmi természetű, enciklopédikus jellegű jelentésszerkezetek. 

Vagyis a funkcionális nyelvészet használatalapú nyelvleírási modelleket dolgoz ki (l. 

Barlow−Kemmer eds. 2000), és ez a poétikai szerkezetek jellemzésekor is lényeges aspektus. 

Arra irányítja rá ugyanis a figyelmet a rím kapcsán, hogy a szerkezet szemantikai 

motiváltsága nem a priori adott funkcionális tényező, azaz a nyelvhasználó nem az erre 

vonatkozó tudással születik, hanem a rímes szövegek feldolgozásának tapasztalata során, a 

nyelvről szerzett ismeretei között alakul ki a rím sematikus szemantikai (és fonológiai) 
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struktúrája, illetve sáncolódnak el az egyén számára a feldolgozás műveletei. A szemantikai 

motiváltságnak tehát kettős perspektívája van: egyfelől következmény a nyelvelsajátítás, 

nyelvi megismerés folyamatában, a rímes szövegek befogadásából absztrahálódó sematikus 

szerkezet; másfelől előzmény, amely az aktuális szöveg értelmezésekor orientálja a 

konstruálási folyamatokat. (Ezzel a kettősséggel részletesebben a 6. fejezetben foglalkozom.) 

 A használatalapú szemléletből részben következik, hogy a nyelvi szerkezetek 

működését a funkcionális nyelvészet szerint mindig a diskurzusban lehet megtapasztalni. 

Azaz a struktúráról való tudás a szövegbeli funkcionálásból vonódik el. Ez a megállapítás 

ismét a struktúra funkcionális motiváltságát hangsúlyozza, előtérbe helyezve az 

interszubjektív jelentésképzés diszkurzív közegét. Módszertanilag pedig azért lényeges, mert 

ráirányítja a figyelmet arra a tényre, hogy a nyelvi szerkezetek nem önmagukban, izolálva 

működtethetők, ezért leírásuk során is abból a szövegbeli környezetből, ko- és kontextuális 

közegből (a terminusokra l. Tátrai 2004) mint támogató mátrixból kell kiindulni, amelyben 

alkalmazásra kerülnek. Ebből következően a rímet is a szövegegész összefüggésrendszerében, 

valamint a közös figyelmi jelentként értelmezett diskurzus (l. Tátrai 2011) keretei között 

szükséges vizsgálni. 

 A nyelvi rendszer funkcionális nyelvelméleti megközelítésben sémák rendszere, 

amelyek azonban nem mögöttes szerkezetként, levezetési műveletek kiindulópontjaként 

szolgálnak, hanem az aktuális megnyilatkozásban megvalósulnak, partikuláris szemantikai (és 

fonológiai) szerkezetekként specifikálódnak. A jelentés tehát nem előre adott, rögzült 

struktúra, hanem magának a séma instanciálódásának aktusa, illetve séma és megvalósulás 

szerkezeti viszonya. Mindez azért fontos, mert a funkcionális nyelvelmélet a mindenkori 

nyelvhasználó perspektívájából közelíti meg a nyelvi szerkezeteket, nem pedig egy 

idealizált, a nyelvet autonóm létezőként tételező nézőpontból. Innen nézve a séma, illetve a 

séma kidolgozásában rejlő variabilitás olyan potencialitás, amelyet a nyelvhasználó 

megmozgat, kihasznál a referenciális jelenet közös konstruálásában, saját céljai és elvárásai, 

valamint a befogadó(k) céljaihoz és elvárásaihoz való adaptív igazodás mentén. A 

disszertáció célja, hogy a rímet ilyen sematikus struktúraként állítsa a figyelem 

középpontjába, másként fogalmazva azt a sematikus szemantikai és fonológiai szerkezetet 

jellemezze, amelynek révén a rím a szöveg feldolgozásában, valamint a jelentések, 

konceptualizációk összehangolásában funkcionál. Következésképpen az itt bemutatott elmélet 

nem törekszik prediktabilitásra, hiszen a rím szemantikai motiváltsága sem szabályszerűen 

érvényesül. A dolgozat annak a funkcionalitásnak a bemutatására vállalkozik, amely a 
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befogadó perspektívájából lehetőséget teremt a rím komplex feldolgozására a szövegvilág 

létrehozásának folyamatában. 

 A fentiekben azokat a nyelvelméleti előfeltevéseket foglaltam össze röviden, amelyek 

az itt bemutatott rímelmélet legfőbb, minden részprobléma kutatása során következetesen 

érvényesített elméleti hátterét alkotják. Mivel a disszertáció célja egy nyelvtudományi 

rímértelmezés kidolgozása, a nyelvre vonatkozó háttérfeltevések valójában a rím kognitív 

poétikai elméletének alapját képezik. A kognitív nyelvészetet általában véve funkcionális 

irányultság jellemzi, a poétikai struktúrák kognitív nyelvészeti magyarázata tehát magától 

értetődően érvényesíti a funkcionális nyelvelmélet előfeltevéseit. Az alábbiakban 

összefoglalom azokat az elméleti és módszertani jellegzetességeket, amelyek a kognitív 

poétika kiindulópontját jellemzik. 

 A kognitív poétika legfontosabb célkitűzése, hogy olyan magyarázatokat dolgozzon 

ki, amelyek a poétikai jelenségeket a nyelvi és a kognitív feldolgozás általános humán elveire 

vonatkoztatja (Steen−Gavins 2003: 2, l. még Semino−Culpeper 2002: ix, Tsur 2002: 281). E 

vállalkozás hátterében az irodalom kognitív értelmezése áll: az irodalom egyfelől specifikus 

megismerési és kommunikációs forma, amelyet azonban a legalapvetőbb, általános emberi 

megismerési és tapasztalati szerkezetek és folyamatok alapoznak meg (Steen−Gavins 2003: 

2); másfelől olyan megismerési mód, amely lehetőséget ad az emberi elme szisztematikus 

tanulmányozására, így bár specifikus természetű, azonban nem periférikus, hanem centrális 

jellegű (Van Oort 2003: 238, idézi Vandaele−Brône 2009: 1).  Mindez már önmagában 

biztosítja a kognitív poétikai kutatások interdiszciplináris jellegét, a poétikai struktúrák 

vizsgálata során ugyanis a nyelvészet, az irodalomtudomány és a kognitív tudományok 

egyaránt szerepet kapnak. 

 A nyelvre vonatkozóan a kognitív poétika legfontosabb tétele a hétköznapi és a 

szépirodalmi nyelvhasználat kontinuitásának elve (Stockwell 2002, Tsur 2002: 281, 

Vandaele−Brône 2009: 24, Turner 1996, szemiotikai perspektívából l. még Tseng 2009: 227, 

továbbá az embodiment fogalma felől l. Gibbs 2005), mely a fenti elméleti háttérfeltevésből 

következik, és összhangban van a nyelvi szerkezetek holisztikus megközelítésével is. A 

kontinuumelv lényege, hogy a hétköznapi és a szépirodalmi nyelvhasználat ugyanazon 

alapvető kognitív szerkezetek és műveletek mentén szerveződik, vagyis a szépirodalmi 

megnyilatkozások nyelve nem különül el a hétköznapokban használt nyelvtől, nem 

beszélhetünk önálló költői nyelvről. A poétikai jelenségekkel foglalkozó kognitív 

nyelvészetben ugyan ettől eltérő felfogás is megjelenik (l. Giora 1997, 2003: 185−195, aki a 

szaliencia felől fogalmazza újra a kétféle nyelvhasználat különbségét), ám magam a rímre 
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vonatkozó kutatások során olyan eredményekre jutottam hétköznapi és szépirodalmi rímes 

megnyilatkozások elemzése révén (→ 3), amelyek a kontinuumelv érvényességét támasztják 

alá. Következésképpen a disszertációban érvényesítem a hétköznapi és a szépirodalmi 

nyelvhasználat skalaritását, amellett érvelve, hogy a kétféle nyelvhasználat között csak 

fokozati különbséget tételezhetünk, amely jelentős részben a szépirodalom sajátos diszkurzív 

közegéből és specifikus referencialitásából következik. Másként fogalmazva, akkor 

teljesíthető a kognitív poétika célkitűzése, ha a poétikai jelenségeket a nyelv konvencionális 

konstruálási és szimbolizációs folyamatai alapján magyarázzuk, tekintettel fokozott 

intenzitásukra és nem kanonikus jellegükre. 

 Amint korábban rámutattam, a kognitív poétika az egyes egyéni, részleges 

értelmezések tudományosan megalapozott olvasatokká formálódását kutatja. Ennek több 

fontos módszertani következménye van. Mivel a kognitív poétika azt vizsgálja, hogy az elme 

miként reagál a poétikai struktúrákra, és milyen módon konstruál jelentést a poétikai 

jelenségek mentén, egy kognitív poétikai kutatásban minden lehetséges forrást és értelmezési 

perspektívát mérlegelni kell (Vandaele−Brône 2009: 24). Következésképpen a kognitív 

poétikai magyarázatokat plurális elméleti és módszertani eszköztár jellemzi. Lényeges 

azonban, hogy körültekintő megalapozás esetén ez a pluralizmus nem eredményez 

következetlenséget, inkoherenciát és belső ellentmondásokat, ugyanakkor rendkívül nyitottá 

teszi a vizsgált jelenség magyarázatát, hiszen a kutatást nem egy elmélet vagy módszer 

érvényességével szemben támasztott igények vezetik, hanem az adott struktúra átfogó, az 

egyes eredményeket szintetizáló bemutatása. Dirk Geeraerts (2009: 446) fontos megállapítása, 

miszerint az egyes kutatási módszerek alapvetően elméletsemlegesek, pontosabban, a 

módszerek alapján döntünk az elméletek érvényességéről, különösen jellemző a kognitív 

poétikai kutatásokra: elmélet és módszer laza viszonyában dolgozható ki olyan interpretatív 

keret, amely innovatívan közelít a poétika hagyományos jelenségeihez. A pluralitásból eredő 

produktivitás alapvetően meghatározza jelen disszertáció gondolatmenetét. 

 Megjegyzendő továbbá, hogy a kognitív poétika szintetizáló, különféle 

megközelítéseket és magyarázatokat összehangoló szemlélete voltaképpen a nyelvi 

szerkezetekként értelmezett poétikai jelenségek funkcionális nyelvelméleti leírását valósítja 

meg, a funkcionális nyelvelmélet ugyanis elmélet és empíria összhangjára törekszik, azaz nem 

abszolutizálja az elmélet magyarázó erejét, hanem az adatok és a megfigyelések alapján 

reflektál arra (l. Ladányi−Tolcsvai Nagy 2008: 23).  

A kognitív poétikai kutatás nem merül ki a kognitív nyelvészet és a kognitív 

pszichológia belátásainak, fogalmainak és eszközeinek irodalmi szövegekre történő 
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alkalmazásában (Stockwell 2002: 5). Ennek ugyanis csupán annyi lenne a célja, hogy az 

elemzés során eltávolodjunk az impresszionisztikus értelmezésektől, a pontatlan 

benyomásoktól, valamint hogy a nyelvi szerkezetekről valami lényegeset állapítsunk meg az 

irodalmi megnyilatkozások adatai alapján (megjegyzendő, hogy Tsur 2002: 279 felfogásában 

valóban ez a kognitív poétika feladat), s mint ilyen, önmagában véve a kognitív nyelvészet 

célkitűzése. A kognitív poétika azonban azért tekinthető sokat ígérő tudományos 

vállalkozásnak, mert két irányban is reflexiókat kezdeményez: az irodalomtudomány 

kategóriáinak bevonásával azok újraértékelését is kezdeményezi (Stockwell 2002: 6), 

miközben ugyanezt teszi a nyelvtudomány irányában is. A kognitív poétika módszertana 

ugyanis úgy foglalható össze, hogy a poétikai jelenségek magyarázatához importál kognitív 

nyelvészeti fogalmakat, a modellalkotás során kiterjeszti érvényességüket (amennyiben 

szükséges), vagy éppen rámutat nem konvencionális alkalmazásuk termékenységére, végül 

visszajuttatja azokat a kognitív nyelvészet diskurzusába, amely szintén reflektál a 

kiterjesztésre (Vandaele−Brône 2009: 8, a kognitív stilisztika kapcsán l. Semino−Culpeper 

2002: x−xi). Magyarázat és értelmezés körszerű folyamata adja a kognitív poétika kiemelkedő 

jelentőségét a kognitív nyelvészet számára: a kutatások során ugyanis nemcsak az irodalmi-

poétikai, hanem a nyelvészeti fogalmi eszközök „értelmező cáfolata” (interpretive refutation, 

Vandaele-Brône 2009: 8) is megtörténik, vagyis a kognitív poétika mind az 

irodalomtudomány, mind a nyelvtudomány megújulását kezdeményezheti kategóriáik 

újraértelmezésével, illetve folytonos önértelmezésük kikényszerítésével. 

Az így kialakuló intenzív diszciplináris diskurzus eredményez olyan értelmező 

közeget, amelyet az introspektív interpretációk és az empirikus ellenőrzés összhangja 

jellemez. Voltaképpen a szintetizálás, az első személyű fenomenológia (intuíció) és a kognitív 

nyelvészeti vizsgálati módok együttese tekinthető a kognitív poétika legfőbb módszertani 

elvének. Jogosan érhetik a kutatási irányt azok a kritikák, amelyek szerint hiányzik a 

hagyományos diszciplináris keretre jellemző metodológiai egység, következetesen 

alkalmazott módszertan (Vandaele−Brône 2009: 4), s Geeraerts-nek is igazat adhatunk abban, 

hogy a kognitív poétika újszerűsége az általa kínált értelmezésekben, nem pedig az azokat 

tesztelő metodológiában van (Geeraerts 2009: 448). Ugyanakkor ami a hagyományosan 

elkülönülő tudományos projektek felől nézve hátránynak tűnik, az a kognitív poétikai 

kutatások eredményeit tekintve határozottan előny: a már említett körszerűség, az egyirányú 

diszciplináris interakciók két-, sőt többirányúvá tétele jelenti ezeknek a vizsgálatoknak az 

általános érvényű metatudományos nyereségét. A kognitív tudományosság és a szubjektív-

kulturális olvasatok kibékítése, az empirikus kontroll mellett a befogadó saját interpretációját 
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is integráló indirekt empiricizmus  (Vandaele−Brône 2009: 7) módszertani elve lehetőséget 

ad arra, hogy egy kognitív poétikai kérdésfelvetés részletes kidolgozása során a választott 

elméletek és módszerek összehangolása, valamint empirikus ellenőrzése ne csupán egy 

interpretatív keret létrehozását, hanem a kutatás középpontjába helyezett jelenség 

következetes nyelvtudományi leírásának megvalósítsát is eredményezze. 

Jelen értekezés kognitív poétikai irányultságát az utóbbi célkitűzés jellemzi. A 

kognitív nyelvészet eszközeinek és eredményeinek alkalmazása tehát nem elsősorban a 

kiválasztott szövegek árnyalt, a nyelvi szerkezetek működését előtérbe helyező értelmezését 

célozza, noha a kifejtés egyes pontjain (→ 3.5, 4.3, 5.4, 8.3.3) hangsúlyossá válik a kognitív 

nyelvtudomány perspektívájának interpretációs hatékonysága és újszerűsége. A 

disszertációban csak elvétve vállalkozom teljes szövegek elemzésére, és ezekben az esetekben 

sem célom azok teljességre törekvő értelmezése. A rím itt bemutatott kognitív poétikai 

magyarázatát ugyanis határozottan nyelvtudományi orientáció jellemzi, vagyis az elsődleges 

cél a rím mint figuratív nyelvi struktúra részletes, többszempontú vizsgálata a nyelvre 

vonatkozó ismeretek előterében. Ennek megvalósításához a funkcionális kognitív nyelvészet 

különböző diszciplináris kiindulópontjaiból (pragmatika, szövegtan, szemantika, fonológia, 

stilisztika) kezdeményezem a rím vizsgálatát, törekedve az eredmények egymásra 

vonatkoztatására, szintetizálásra. Az így kialakított rímmodell érvényességének 

alátámasztására a korpusznyelvészet eszközeit vonom be a kutatásba. A disszertáció tehát 

olyan elméleti magyarázatot hoz javaslatba a rímmel kapcsolatban, amelynek általános 

nyelvtudományi jelentősége van: a hagyományosan poétikai struktúrának tekintett rímet a 

figuratív nyelvhasználat jelenségeként mutatja be, ezáltal a nyelv kognitív szemléletű, 

szisztematikus leírására irányuló vállalkozásba illeszti. Az értekezés során a kognitív poétika 

magyarázó potenciálját arra kívánom felhasználni, hogy a figuratív nyelvhasználat jelenségét 

a rendszerszerű nyelvleírásba integráljam. Megítélésem szerint a kognitív poétika reflexív 

jellege, a választott elméletek, fogalmak és eszközök értelmező cáfolata, tehát a rím 

modellálása során tett következtetések visszacsatolása a nyelvi szerkezetek működtetésének 

általános elméletére alkalmassá teszi a kognitív poétika kiindulópontját arra, hogy a figuratív 

nyelvi szerkezetek sajátosságait a nyelvi konvenciók felől tegye bemutathatóvá, a poétikusság 

fogalmának értelmezésére tett javaslat révén, az értekezés összegző fejezetében. 

Mindez azonban nem csupán a nyelvre vonatkozó tudás árnyalását eredményezheti, 

hanem az irodalomtudományban kanonizálódott fogalomértelmezések megújítását is, a 

nyelvtudomány szemszögéből. Fontos e tekintetben, hogy a kognitív poétika elméleti 

kiindulópontja alkalmas a hermeneutika belátásainak befogadására is. Hermeneutika és 
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kognitív poétika, illetve funkcionális nyelvészet összekapcsolása három aspektusból tűnik 

autentikusnak: (i) a megértés mint hermeneutikai tapasztalat interakcionalitása felől, (ii) a 

megértés mint hermeneutikai tapasztalat nyelvi konstituáltsága felől, és végül (iii) a befogadó 

nézőpontjának érvényesítése felől.  

 Jóllehet a posztstrukturalista irodalomelméleti diskurzus neves alakja, Jonathan Culler 

(1997: 61) megkülönbözteti az irodalmi szövegek hermeneutikai és poétikai magyarázatát, az 

előbbinek új interpertációk kidolgozását, míg az utóbbinak jelentések, hatások igazolását és 

kialakulásuk vizsgálatát tekinti elsődleges feladataként, a kognitív poétika képviselői amellett 

érvelnek, hogy a kétféle vállalkozásnak nem kell szükségszerűen élesen elkülönülnie, s a 

kognitív poétika kiemelkedő jelentősége mindkét irányban megmutatkozó nyitottsága 

(Vandaele−Brône 2009: 3). Az a megkülönböztetés, amelyet Culler tesz, elválasztja 

egymástól az értelmezés és a magyarázat tevékenységét: míg az egyik a szövegnek a 

befogadóra tett hatásával (azaz a befogadóval) foglalkozik, a másik a szöveget helyezi 

vizsgálódásai középpontjába. Ez a megkülönböztetés azonban nemcsak túlságosan merev, 

hanem téves is, hiszen a hermeneutika, valamint a recepcióesztétika nem kizárólag a 

befogadóra figyel, hanem szöveg és befogadó interakcióját tematizálja (Steen−Gavins 2003: 

7). Jauss (2002: 223, 226−227) például szemléletesen minden befogadás alapjának tekinti az 

esztétikai reflexiót, amelyet „az érdek nélküli szemlélődés és a próbára tevő részvétel közötti 

lebegésként” határoz meg, vagyis a befogadó aktív részvételét tételezi a szövegértelem 

kibontakozásában és a műalkotás esztétikai megtapasztalásában, nem hagyva meg − a 

klasszikus miméziselméletből eredő − passzív újrafelismerő-élvező pozícióban; a poieszisz 

mint a produktív tudat, az aisztheszisz mint a receptív tudat és a katharszisz mint a cselekvő 

tudat kölcsönösen következményes viszonya, egymásba való átmenetének modellje is a 

befogadás interakcionális-interszubjektív létmódját hivatott részletezni. Az értelmezés ilyetén 

megközelítése egyértelműen összekapcsolható a funkconális nyelvészet, és különösen a 

funkcionális pragmatika interszubjektivitás fogalmával, a nyelvi tevékenység és a megismerés 

diszkurzív megalapozottságának előtérbe helyezésével (l. Tolcsvai Nagy 201: 10, Tátrai 2011: 

29−35). 

 Belátható, hogy a hermeneutikai tapasztalat értelmezése általános tanulságokkal bír 

a kognitív tudományok számára is. Amennyiben ugyanis elfogadjuk Gadamer megállapítását, 

miszerint a megértés „nem pusztán reprodukáló, hanem egyben mindig alkotó viszonyulás”, 

amelynek történésjellege van (Gadamer 2003: 331, 345), felismerhetővé válik, hogy a világ, 

vagy általában bármely megfigyelt entitás, jelenet elmebeli reprezentálása egyfelől aktív, 

másfelől interszubjektív konstruálási folyamat. Másként fogalmazva – és a funkcionális 
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nyelvészet perspektíváját érvényesítve – a valódi megértés mint horizontok összeolvadása 

sikeres egyezkedési műveleteket, koncepualizációk és jelentések összehangolását feltételezi, 

két szubjektum interakciója viszonyában. Az a kognitív poétika, amely érvényesíti a 

megismerés hermeneitukai koncepcióját, sikerrel érvelhet a prediszpozíciós mentalizmus, 

azaz a nyelvi szerkezetek mentális determináltságának tétele (l. Sandra 1998: 362−363) ellen, 

ezáltal reflektálhat a kognitív nyelvészet kanonikus előfeltevéseire, és rámutathat a 

nyelvhasználat produktív funkciójára a kogníció folyamatában. 

 Minderre különösen azért nyílik mód, mert a hermeneutika a megértés elsődleges 

konstituálójának magát a nyelvet tekinti. „A hermeneutika azt mondja: a nyelv alapvetően 

beszéd, azaz csak akkor az, ami, ha a megértés és a szót értés kísérleteit hordozza, ha 

kölcsönös, ha beszédhez és arra adott válaszhoz vezet” (Gadamer 2002a: 194). Még 

pontosabban fogalmaz Gadamer, amikor kijelenti: „a hermeneutikai tapasztalatnak a nyelv a 

végbemenési formája”, vagyis a nyelv „nem csupán azoknak a felszereléseknek az egyike, 

amelyekkel a világban élő ember rendelkezik, hanem rajta alapul és benne mutatkozik meg, 

hogy az embereknek egyáltalán világuk van” (Gadamer 2003: 509, 489). A nyelv tehát – s 

ez ismét a funkcionális nyelvelmélet egyik fontos előfeltevése – nemcsak a megismerés 

eszköze, hanem közege is, hiszen a megértés interakcionalitása mindenekelőtt a nyelvi 

szimbólumok alkalmazásba vételén keresztül bontakozhat ki. 

 Végül összehangolható hermeneutika és funkcionális kognitív nyelvészet a poétikai 

kutatások során a befogadó perspektívájának középpontba helyezése felől is. Ahogy Jauss 

(2002: 226) fogalmaz, az „esztétikai magtartásban a szubjektum […] megtapasztalja önmagát, 

amint elsajátít valamilyen tapasztalatot a világ értelméről”. A műalkotás befogadása tehát 

nem valamilyen entitás objektív visszatükrözése, hanem szubjektív – a szubjektum 

nézőpontjához kötött – rekonstruáló és magát a szubjektumot is konstruáló folyamat; 

kiragadja a befogadót életének összefüggéséből, de vissza is vonatkoztatja létének egészére 

(Gadamer 2003: 101−102). Ismét rámutathatunk ennek a belátásnak az általános 

nyelvelméleti alapjaira, mégpedig a nyelvi szimbólumok perspektivikussága kapcsán 

(általánosan l. Tomasello 1998), amely a nyelv mint szimbólumrendszer sajátossága (Tátrai 

2011: 32−33): a nyelv sémáinak megvalósulása, azaz a konstruálás folyamatában mindig 

érvényesül a megfigyelésnek és a megértésnek egy adott nézőpontja. Ebből egyfelől az 

következik, hogy a nyelvi szerkezetek feldolgozásakor a nyelvhasználók a különböző – 

kifejtett vagy implicit módon jelölt – nézőpontokat is egymáshoz igazítják. Másfelől a nyelvi 

szimbólumok alkalmazása nem vizsgálható adekvát módon a nyelvhasználó nézőpontjának 

figyelmen kívül hagyásával, azaz a nyelvleírás szintjén is a mindenkori nyelvhasználó 
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perspektíváját kell érvényesíteni. Itt kapcsolódik össze a befogadó szubjektum (re)prezentáló 

létmódjának hermeneutikai leírása a nyelvi szimbólumok perspektivikus értelmezésének 

funkcionális nyelvészeti magyarázatával: mivel minden megértés egyben önmegértés is, és 

mivel minden nyelvhasználati esemény egyben a nyelvi szerkezetek újraalkotásának 

lehetőségét is nyújtja, a poétikai jelenségek vizsgálatában a befogadó-nyelvhasználó számára 

megnyíló potencialitást, a jelentésképzés szerkezeti és műveleti lehetőségeit kell tematizálni. 

 Ezen a módon körvonalazható az a kognitív poétikai kiindulópont, amelyből a rímre 

tekintve nemcsak a rímről, hanem a nyelvről, a gondolkodásról, a megismerésről és a 

megértés tapasztalatáról is új belátások fogalmazhatók meg. A disszertáció célja, hogy a rímet 

ne a költői nyelv eszközeként, hanem a megismerés sajátos, mégis lényegileg emberi 

módjának szimbolikus struktúrájaként állítsa a figyelem középpontjába, megvalósítva a 

dekoráció hermeneutikai újraértelmezésének vállalkozását: „A dekoráció fogalmát valójában 

ki kell szabadítani […] az ellentétviszonyból, melybe az élményművészet fogalmával 

állították, s a bemutatás ontológiai struktúrájára kell alapoznunk, melyet a műalkotás 

létmódjaként dolgoztunk ki. […] A dísz ugyanis nem magáért való dolog, melyet csak utólag 

helyezünk el valami máson, hanem hordozójának megmutatkozásához tartozik. Mert a díszre 

is érvényes, hogy a bemutatáshoz tartozik; a bemutatás pedig létfolyamat, reprezentáció” 

(Gadamer 2003: 190). 

 

1.3 A disszertáció felépítése 

A korábban (→ 1.2) kifejtett nyelvelméleti háttérfeltevésekkel összhangban a disszertáció 

szerkezete egy elméleti és egy módszertani elv mentén szerveződik. A gondolatmenetet 

elsősorban a szemantikai motiváltság tétele strukturálja. Egy funkcionális szemléletű 

nyelvtudományi rímelmélet legfontosabb kiindulópontja ugyanis, hogy a rímet 

jelentéskezdeményező poétikai szerkezetként kezeli, következésképpen mind a rímszók rímen 

belüli viszonyát, mind azok szövegbeli kapcsolatrendszerét motiváltnak tekinti a dinamikus 

jelentésképzés folyamata felől. Általános megfogalmazásban a formális és a funkcionális 

rímfelfogás legfőbb különbsége, hogy a rím mely aspektusát helyezi a magyarázat 

középpontjába: míg a formális rímelméletek a rímet hangzástényezőként közelítik meg, 

ezáltal csupán a ritmus dimenziójában tartják adekvátan vizsgálhatónak, egy funkcionális 

rímértelmezés a rím feldolgozásának folyamatait a rímes szöveg befogadása során 

kibontakozó értelemképzési műveletek felől tematizálja. Vagyis bár mindkét keretben 

megközelíthető a rím hangzó és jelentéses tényezőként egyaránt, a formális megközelítés az 

előbbit tekinti autentikus leírásnak, az utóbbit pedig járulékos jellegűnek tartja. Ezzel 
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szemben a funkcionális megközelítés lehetőséget ad arra, hogy mind a hangzásbeli, mind a 

szemantikai feldolgozás egy általános, a jelentésképzés felől motivált befogadás részeként 

váljon értelmezhetővé. 

A 2. fejezet célja, hogy formális és funkcionális rímfelfogás fent vázlatosan 

bemutatott viszonyát részletezze, egyfelől a disszertációban megalapozni kívánt rímelmélet 

nyelvtudományi jellegével összhangban (azaz nyelvelméleti háttérfeltevések mentén), 

másfelől a huszadik század néhány irodalomtudományi, poétikai irányzatának rímre 

vonatkozó megállapításai alapján (azaz a rímfogalom történeti alakulásának dimenziójában). 

A fejezet tehát részben még problémafelvető jellegű, amennyiben azt vizsgálja, hogy az 

elmúlt évtizedek poétikai gondolkodásában milyen rímértelmezési módok formálódtak, 

milyen jelenségeket helyeztek korábban előtérbe a rím kapcsán, és mennyiben próbálták 

azokat átfogó magyarázó modellé integrálni. E tekintetben a kifejtés közvetlenül kapcsolódik 

a disszertáció központi problémájához, egy nyelvtudományi rímelmélet szükségességéhez, azt 

mutatja be ugyanis, hogy a rímes szövegekről folytatott huszadik századi irodalomtudományi 

diskurzus nem dolgozott ki átfogó jellegű magyarázatot a rímre vonatkozóan, jelentős részben 

azért, mert a hangzás és a jelentés aspektusát nem kapcsolta össze következetesen 

érvényesített nyelvelméleti kiindulópontból. Ugyanakkor fontos következtetése a fejezetnek, 

hogy a disszertációban részletezni kívánt rímértelmezés nem előzmények nélküli, és bár 

számos ponton újszerűen közelítve a rímhez általános, az egyes aspektusokat egymás 

vonatkozásában tárgyaló modellt hoz javaslatba, termékenyen támaszkodhat a múlt század 

bizonyos irodalomelméleti irányzatainak (orosz formalizmus, irodalmi strukturalizmus, 

fenomenológiai irodalomtudomány, újkritika, dekonstrukció) eredményeire, különösen a 

rímszók jelentésbeli összekapcsolódása, valamint a rím és a szöveg egészének viszonya 

kapcsán. 

A disszertáció felépítését másfelől a diszciplináris kiindulópontok diskurzusba 

hozása mint módszertani elv határozza meg. Az itt bemutatott gondolatmenet ugyanis abból 

indul ki, hogy a rím működésének aspektusai a funkcionális nyelvelméleti előfeltevések és a 

kognitív nyelvészeti megközelítés következetes alkalmazásán túl az egyes – hagyományosan 

elkülönített – vizsgálati területek összehangolt kutatásával modellálhatók egyetlen egységes, 

komplex modellben. Ebben a megközelítésben a nyelvleírás elkülöníthető – de szigorúan el 

nem választható – színterei egyrészt az érvényesített előfeltevések alapján, másrészt a rímre 

vonatkozó részmagyarázatok módszertani és terminológiai összehangolása révén 

integrálódnak, hatékonyan előtérbe helyezve azonban egy-egy jelenséget. A dolgozat fejezetei 

tehát nem a rím sokszínűségét kívánják mozaikszerűen bemutatni, hanem arra irányítják rá a 
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figyelmet, hogy a rím szövegben funkcionáló szerkezetként olyan feldolgozó műveleteket 

kezdeményez, amelyek összekapcsolódva, mintegy egymást támogatva bontakoznak ki 

összetett értelmezési folyamatban.  

Mivel a funkcionális nyelvelmélet előfeltevésrendszerét érvényesítve a nyelvi 

szerkezetek magyarázatakor rendre a jelentés dimenziója válik meghatározóvá, egy átfogónak 

szánt kognitív poétikai rímelméletben az elméleti kiindulópontok összekapcsolása mellett 

azok árnyalt elhatárolása is szükséges, ezáltal ugyanis a rím szemantikai motiváltságának 

rendkívüli összetettsége árnyaltan válik bemutathatóvá. A diszciplináris kiindulópontok 

megkülönböztetésére a jelen értekezésben éppen azáltal nyílik lehetőség, hogy az 

értelemképzés folyamatainak egyes aspektusait egymástól elkülönítve tárgyalom: így a 

pragmatika a jelentés dinamikus kialakításának kontextuális feltételeire irányítja a figyelmet, 

a szemantika a nyelvi szerkezetekről mint sémákról való tudást, valamint e sémák 

megvalósításának műveleti oldalát helyezi előtérbe, a szövegtan a szövegértelem koherens 

reprezentálásának kérdéskörére fókuszál, a fonológia a nyelvi szimbólumok fonológiai 

pólusának szerveződését taglalja a szemantikai organizációval összefüggésben, a stilisztika 

pedig a verbális struktúrák megformáltságának értelemképző funkcióját mutatja be az előtérbe 

kerülés jelenségén keresztül. 

A jelentésképzés folyamatának bemutatása a rímjelentés pragmatikai 

motiváltságának vizsgálatával kezdődik a 3. fejezetben, ahol a rím jelentéskezdeményező 

szerepét a funkcionális kognitív pragmatika szemléletével közelítem meg: a rím a közös 

figyelmi jelenetként értelmezett diskurzus keretei között, a figyelemirányításban és a 

referenciális értelmezésben működtetett struktúraként kerül bemutatásra. A fejezet 

kiemelkedő fontosságát az állványzatépítés fogalmának bevezetése adja: a terminust – 

kapcsolódva a fogalom szociálpszichológiai, valamint a nyelvelsajátítás elméletében 

kidolgozott értelmezéséhez, ugyanakkor kiterjesztve is azt – arra a funkcióra alkalmazom, 

amelynek révén a rím közreműködik a megnyilatkozás értelmezésében, azaz a referenciális 

jelenet konceptuális kidolgozásában, a szövegvilág létrehozásában és ismétlődő bejárásában. 

Pragmatikai kiindulópontból tekintve a rím állványzatépítést kezdeményező szimbolikus 

szerkezetnek tekinthető, mégpedig a referenciális jelenet fogalmi feldolgozása terén; ehhez 

kapcsolódva részletesen vizsgálom a rím szerepét a munkamemória működésében, a mentális 

háttérre vonatkozó kísérleti eredményekkel alátámasztva a rím állványzatépítő funkciójának 

pszichológiai relevanciáját. A fejezet további célja, hogy a hétköznapi és a szépirodalmi 

nyelvhasználat kontinuitása mellett érveljen, amely a javaslatba hozott rímmagyarázat 

érvényességének kiterjesztésekor válik jelentőssé, hiszen a disszertáció célja nem egy 
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partikuláris diskurzustípus (a szépirodalom) rímeire érvényes modell, hanem egy általános 

érvényű rímelmélet kidolgozása. Ezért a referenciális állványzatépítés folyamatait hétköznapi 

rímes szövegekben (reklámok, mondókák) és szépirodalmi megnyilatkozásokban egyaránt 

vizsgálom, fokozatbeli különbségeket azonosítva a kontinuum két végpontja között. 

A pragmatikai kiindulópontú elemzések hatékonyan mutatnak rá a rímjelentés 

motiváltságára. Az állványzatépítés fogalmának magyarázó potenciálja azonban nem 

korlátozódik a pragmatikai kérdésfelvetésekre, termékenyen alkalmazható ugyanis a rím 

működésének további aspektusainál is. Olyannyira, hogy a rím funkcionális kognitív 

elméletének központi jelentőségű fogalmává tehető: minden, hagyományosan a rímnek 

tulajdonított jelenség (hangzásbeli összekapcsolódás, a rímszók jelentésének közeledése, a 

rímszók kiemelkedése a szövegben) leírhatóvá válik állványzatépítési folyamatként, vagyis 

olyan műveletként, amellyel a rím közreműködik a szöveg befogadásában, értelmezésében. 

Beszélhetünk következésképpen szövegtani, szemantikai, fonológiai és stilisztikai 

állványzatépítési folyamatokról, a disszertáció további fejezeteit ezek részletes magyarázata 

teszi ki. 

A 4. fejezet a rímjelentés kialakulását a szöveg koherenciaviszonyai felől közelíti 

meg, tekintve, hogy a rím jelentésképző működése a rímes szövegek befogadási, értelmezési 

tapasztalatai alapján sáncolódik el és absztrahálódik a nyelvhasználó számára. Vagyis a rím, 

bár önmagában is jellemezhető szemantikai struktúraként, működésének elsődleges közege a 

szöveg. A rímszók jelentésbeli kapcsolatát a szöveg koherens mentális reprezentációjának 

givóni modelljével hozom összefüggésbe, amely lehetőséget ad a rím anaforikus lehorgonyzó 

szerkezetként történő értelmezésére. Givón (2008) elméletének alkalmazása olyan aspektusát 

ragadja meg a jelentésszerkezetként értelmezett rímnek, amely a kognitív szemantika 

eredményei alapján tovább részletezhető és árnyalható: a givóni terminussal anaforikus 

lehorgonyzásnak nevezett jelentésképzés Van Hoek (1997, 2003, 2007) kutatásai alapján 

fogalmi referenciapont-szerkezetként írható le, és összefüggésbe hozható az indirekt anafora 

jelenségével. A fejezet tehát elsősorban a szövegszemantika kiindulópontját érvényesíti, a rím 

által kezdeményezett állványzatot anaforikus irányú koherenciaviszonyok struktúrájaként 

értelmezi. Ez a megközelítés módot ad szövegtipológiai következtetések levonására is, 

amelyek a lírai és a narratív megnyilatkozások értelemszerkezetének eltérő jellegére hívják fel 

a figyelmet, a kontextuális keret és az állványzat fogalmának összevetése révén. 

A szövegtani kiindulópontból bemutatott indirekt anaforikus viszonyt részletezi a 

kognitív szemantika nézőpontjából az 5. fejezet, amely tehát a mikroszkopikus vizsgálatok 

analógiájaként a korábban a szöveg holisztikus közegében elemzett viszonyok elemi 
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szerkezeti és műveleti modellálását tűzi ki célul. A fejezet a rím anaforikus szerkezetként 

történő elemzésének szemantikai alapjait taglalja. A korábbi szövegszemantikai megközelítést 

a kognitív nyelvtan elméleti és módszertani kiindulópontjából gondolja tovább, rámutatva 

egyfelől azokra az elemi jelentésstruktúrákra és -viszonyokra, amelyek a rímet anaforaként 

(jóllehet nem prototipikus és nem is koreferens anaforaként) teszik értelmezhetővé; 

kidolgozva és árnyalva másfelől a rím mint anaforikus koherenciaviszony indirekt 

természetét. Ez utóbbi részletprobléma tárgyalásához a tanulmány a keretszemantika 

elméletét is segítségül hívja. A rím kognitív szemantikai leírásának előfeltétele a 

lehorgonyzás (anchoring) és az alapozás (grounding) fogalmának megkülönböztetése, 

általánosabb elméleti következménye pedig a procedurális tudás alkalmazásba vételének 

újraértelmezése, amely összefüggésben áll a 4. fejezet szövegtipológiai következtetéseivel. 

A rím hangzásszerkezetként való leírása viszonylag későn, a több szempontú 

szemantikai elemzések után kerül tárgyalásra a disszertációban. Ez a szemantikai motiváltság 

középpontba helyezéséből következik, amely meghatározza a fonológiai és a szemantikai 

állványzat viszonyát. A 6. fejezet a magyar rím fonológiai szerkezetének modellálására tesz 

kísérletet, a kognitív fonológia elméleti kiindulópontjából vizsgálva a rím állványzatépítő 

funkcióját. Ehhez először áttekinti a kognitív fonológiai kutatások fő jellemzőit, kitérve a 

kutatási irány heterogenitására. Majd a rím kategóriáját Arany János tanulmányából, illetve a 

héber rímre vonatkozó kognitív nyelvészeti kutatásokból kiindulva a prototípuselv alapján 

szerveződő kategóriaként mutatja be, amelyben a tiszta rím mint centrális tag köré 

szerveződnek a hagyományosan asszonáncnak tekintett rímtípusok. A kategória belső 

szerveződése azonban másként mutatható be a sémaalapú és a prototípusalapú kategorizáció 

esetében, a rímek kategóriába sorolásában pedig a prototípushoz való hasonlóság tűnik 

elsődlegesnek, amely feltevést empirikus kutatási eredmények is alátámasztják. Mindezek 

alapján a magyar rím olyan fonológiai struktúraként kerül bemutatásra, amelyben az 

autonómia és a függőség szempontja alapján szerveződnek mintázatba a fonológiai 

alstruktúrák: a magyar rím sematikus szerkezetében a felelő rím tekinthető fonológiailag 

autonóm alstruktúrának, míg a hívó rím függő természetű alszerkezet. Ez a modell 

párhuzamba állítható az anafora referenciapont-szerkezetként történő értelmezésével, amely 

alapján a konceptuálisan elsődleges, figyelmi fókuszba kerülő struktúra (a célpont) a 

fonológiai autonómiával jellemezhető felelő rím, míg a befogadói figyelem előterében csak 

átmenetileg álló szerkezet (a referenciapont) a fonológiailag dependens hívó rím. A 

szemantikai motiváltság érvényesítése a disszertáció gondolatmenetében tehát nem a 

fonológiai hasonlóság jelentőségének tagadását vagy járulékosságát, hanem a jelentésképzés 



 25 

és a fonológiai feldolgozás egymásra vonatkoztatott leírását, ezen keresztül a rím szimbolikus 

nyelvi szerkezetként történő modellálását eredményezi.  

A 7. fejezet ismét a rím szemantikai motiváltságának problémáját vizsgálja, ám nem a 

rímszók összekapcsolódása, hanem a rímhelyzet szemantikai telítettsége felől, visszatérve a 

rímjelentés szövegbeli funkcionálásának problematikájához. A rímhelyzet szemantikai 

jellemzése előfeltételezi a rím jelentésszerkezetként történő feldolgozását, valamint az 

anaforikus irányú összekapcsolódásnak a fonológiai és a szemantikai póluson egyaránt 

végbemenő műveletét, hiszen az így létrejövő, megvalósult szimbolikus szerkezetekből 

sematizálódhat a rím pozíciójához kötődő sajátos sematikus jelentés. A rím referenciapont-

szerkezet modelljéből következő reifikációs, tárgyiasító jelentéskiterjesztés műveletét 

vizsgálja tovább a fejezet a korpuszbeli mintázatok gyakoriságának szempontjából: a rím 

pozíciójába kerülő kifeezés szófaji besorolása alapján a magyar rím elsődlegesen nominális 

jellegű, vagyis a tárgyiasítás szemantikai művelete nominalizációs tendenciaként válik 

azonosíthatóvá. A fejezetben bemutatott korpuszvizsgálatok elméleti kiindulópontját a 

lexikális előfeszítés teóriája határozza meg, amely azonban egyfelől sajátosan, a kognitív 

poétika kérdésfeltevéséhez igazítva kerül alkalmazásra, másfelől a következtetések 

megfogalmazásában összekapcsolódik a kognitív szemantika megállapításaival. További 

eredménye a vizsgálatoknak, hogy a rímhelyzetre vonatkozóan három különálló, ám 

egymással kapcsolatba hozott korpuszon is bemutathatóvá válik a rím előfeszítettsége, amely 

a rím szemantikai magyarázatára korábban kidolgozott elméleti modell fő téziseit empirikus 

eredményekkel támasztja alá. Az előfeszítettséggel kapcsolatos kutatások tehát érvényesítik, 

valamint a rím kognitív poétikai elméletébe integrálják a korpusznyelvészet legfontosabb 

elméleti és módszertani előfeltevéseit.  

A 8. fejezet tárgyalja a rím stilisztikai vonatkozásait, középpontba helyezve a 

stilisztikai potenciál, valamint a stílusalkotás és az identitásképzés kérdésköreit. A rím 

stíluseszközként történő jellemzésének előfeltétele a szemantikai és a stilisztikai kiindulópont 

megkülönböztetése: míg az előbbi a nyelvi szerkezetek által előtérbe kerülő fogalmi 

szerveződéseket vizsgálja, addig az utóbbi maguknak a nyelvi szerkezeteknek az előtérbe 

kerülését teszi leírhatóvá, más nyelvi szerkezetekkel való összehasonlítás alapján. A 

stilisztikai kérdésfeltevés központi fogalma tehát a megformáltság, a rím esetében pedig arra 

irányul, hogy milyen szerkezeti és műveleti tényezők teszik lehetővé a rím előtérbe kerülését 

a stílus létrehozásának folyamatában, továbbá, hogy stíluseszközként milyen funkciói vannak 

az értelemképzésben. A kognitív stíluselmélet a stílust ugyanis értelem-összetevőnként 

modellálja, amely a nyelvi szerkezetek stilisztikai potneciálján alapul, a stílustulajdonítás 
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művelete során azonban ezt a potenciált a stílus szociokulturális tényezői mentén 

horgonyozza le a diskurzusvilágban a nyelvhasználó, előtér-háttér elrendezéssel jellemezhető 

stílusstruktúrába szervezve az egyes stílusminősítéseket. A fejezet a rím stilisztikai 

potenciálját több szempontból közelíti meg: egyrészt a korábbi fejezetekben bemutatott 

szemantikai folyamatokból kiindulva, másrészt a megnyilatkozás szövegszerűségére, valamint 

kompozicionális felépítésére rámutató kulturális deixisként, harmadrészt a rím fonológiai 

pólusának előtérbe kerüléseként. A stilisztikai potenciál vizsgálata révén felismerhetővé válik, 

hogy a rím stíluseszközként a megnyilatkozás értelmezésének kulturális kontextualizálásában 

funkcionál, hozzáférhetővé téve azokat a sematikus és specifikus nyelvi-poétikai struktúrákat, 

amelyek a megnyilatkozás értelmezését a nyelvhasználó közösség kulturális hagyományába, 

illetve annak bizonyos részébe illesztve kezdeményezik. Ezek alapján a rím egyfelől mindkét 

protostílus (a formális és az informális) megvalósításaként is értelmezhető, összefüggésben a 

szemantikai és a fonológiai pólusának stilisztikai potenciáljával, másfelől a megnyilatkozónak 

a közösség hagyományával való azonosulásában, azaz identitásának megképzésében 

közreműködő nyelvi szerkezetnek tekinthető. Ez utóbbi kérdéskör kapcsán a társas 

konstruktivista szociolingvisztika stílusfelfogása, továbbá az identitásképzés 

szociolingvisztikai modellje is bevonhatóvá válik a kutatásba. A rím stilisztikai modelljének 

magyarázó erejét egy magyar szlem alkotás részletes elemzésén keresztül mutatom be. Az 

elemzés az értekezésben kidolgozott kognitív poétikai rímelmélet interpretációs 

hatékonyságát is szemlélteti. 

A disszertációt a nyelvtudományi rímelmélet lehetőségeinek mérlegét megvonó, a 

rímre vonatkozó kutatások eredményeit összegző összefoglalás zárja, amely a nyelvi 

struktúrák kognitív poétikai vizsgálatának általános potencialitására is reflektál, a rím, a nyelv 

és a poétika felől egyaránt, javaslatot téve a poétikusság fogalmának általános 

meghatározására. 
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2. A rímfogalom alakulása a huszadik században3 

Egy funkcionális kognitív rímleírás számos ponton kapcsolódhat a korábbi kutatási 

eredményekhez, hiszen az egyes poétikai, irodalomtudományi irányzatok sok esetben 

fogalmaznak meg továbbgondolásra érdemes megállapításokat a rímről (→ 1.2, vö. Stockwell 

2002: 6). Nem kell tehát (és ha jól meggondoljuk, nem is lehet) a levegőbe építeni a rím 

funkcionális kognitív értelmezését. A fogalom újragondolása egyben a már elért eredmények 

újraértelmezését is jelenti egy másik elméleti összefüggésrendszerben. Kierkegaard kapcsán 

(idézi Köller 1988: 16) beláthatjuk, hogy az előrehaladáshoz a hagyomány jelenti a biztos 

alapot, az elrugaszkodás pontját, ahonnan elindulva új felfedezések tehetők. 

Következésképpen egy új rímelmélet kidolgozása során nemcsak érdekes kitérő a korábbi 

értelmezések vizsgálata, hanem olyan feladat, amely nélkülözhetetlen saját kiindulópontunk 

meghatározásához, előfeltevéseink tisztázásához. Ahogyan Gadamer írja, a megértésre 

törekvőnek tudatosítania kell, hogy a „megértésnek állandó feladata a helyes, a dolgoknak 

megfelelő vázlatok kidolgozása, melyek mint vázlatok előlegezések, melyeket azután a 

»dolgoknak« kell igazolniuk. Itt nincs más »objektivitás«, mint az az igazolás, melyet egy 

előzetes vélemény a kidolgozása révén nyer” (Gadamer 2003: 28). Miközben a korábbi 

rímfogalmak előfeltevéseit vizsgáljuk, a sajátjainkat is kritika alá vonjuk, ezáltal pedig 

végső soron a rímelés aspektusai is részletesen kirajzolódnak: a fogalomtörténeti 

rekonstrukciós kísérletek során nemcsak a korábbi elméleti keretek válnak láthatóvá, hanem 

magának a tárgyalt jelenségnek azon dimenziói is, amelyeket éppen a múltbeli 

meghatározások világítanak meg (Köller 1988: 16). Végeredményben olyan árnyalt 

megközelítés alakítható ki, amely tekintetbe veszi a már elért eredményeket, ugyanakkor 

alapvetően más előfeltevések és fogalmi eszközök révén újszerűen képes értelmezni a 

korábban vizsgált jelenségeket. A rímről folytatott poétikai diskurzus áttekintése lehetőséget 

ad továbbá irodalom- és nyelvtudomány interdiszciplináris interakciójának megvalósítására. 

Ez nemcsak azért szükséges, mert a rím elsődleges előfordulási tere a szépirodalom, ezért az 

irodalomtudomány belátásaira termékenyen építhető egy nyelvtudományi rímelmélet, hanem 

azért is, mert az interdiszciplináris diskurzus tágítja a kognitív poétikai kutatás horizontját. 

 Mivel azok a múlt századi irodalomelméleti irányzatok, amelyek foglalkoztak a rím 

elméleti meghatározásával, illetőleg tágabban az irodalmi műalkotás nyelvi jelenségeivel, 

alapvetően szövegközpontú, műimmanens elemző iskolák, így a következőkben − a formális 

és funkcionális elméleti kiidndulópont körvonalazását követően− ezeknek az irányzatoknak a 

                                                 
3 A kérdéskörről összefoglalóan l. Simon 2012a. 
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rímfelfogását tekintem át, az orosz formalizmustól kezdve a strukturalizmus különböző 

fázisain és a fenomenológiai irodalomtudományon át egészen az új kritikáig.4 Az egyes 

rímfelfogások elemzéséből és összehasonlításából eredő következtetéseket a járulékosság 

derridai logikája révén vonom le, ám sem az újabb posztstrukturalista elméleteket, sem pedig 

a befogadóorientált irányzatokat nem vizsgálom, ezek ugyanis nem foglalkoznak az irodalmi 

mű nyelvi jelenségeinek rendszeres leírásával. Fontos tehát leszögezni, hogy mint minden 

elméleti áttekintés, az itt ismertetett eredmények is a kutató fogalmi konstrukciójának 

tekintendők, igyekeztem azonban olyan részletesen vizsgálni a huszadik századi 

rímfelfogásokat, hogy ez alapokat adjon egy funkcionális kognitív nyelvelméleti irányultságú 

rímmagyarázat kidolgozásához. 

 

2.1 Formális és funkcionális rímelmélet 

A huszadik századi magyar verstanban meglehetősen egyértelmű rímfogalom kanonizálódik: 

„A rím […] alapformáját tekintve […] a szóvégi hangok egyezése – egybecsengése a 

szövegben. Hogy ez az egyezés rímnek nevezhető legyen, ennek feltétele az is, hogy 

egymáshoz olyan közeli vagy (távolabb eső szavaknál) olyan elhelyezésű szavakat kössön 

össze, amelyeknek egybecsengése világosan érzékelhető” (Szepes−Szerdahelyi 1981: 80).5 

Ebben a felfogásban a rím „a legelterjedtebb járulékos ritmustényezők egyike: sorozatos 

visszatérése kiemeli a vers ritmikai szakaszainak határait, ezáltal erősebbé, pregnánsabbá teszi 

a ritmust” (Szepes 1989: 740). Ez a nézet, amely jelentős részt Horváth János verstani 

munkásságára vezethető vissza (vö. Horváth 2004: 596), a rím formális elméletének egyik 

változata. Legfontosabb jellemzője, hogy a rímet kizárólag hangzásbeli jelenségként 

kezeli, másodlagos, illetve járulékos létmódot tulajdonít neki (azaz dekórumjellegűnek tartja), 

s a leírás során merev taxonómiát alkalmaz. A rímszavak szemantikai összekapcsolódását 

csupán „pszeudofunkciónak” minősíti (Szepes−Szerdahelyi 1981: 101), a rímelésnek nem 

tulajdonít jelentést. Habár a huszadik századi magyar verstanban többen is érveltek ez utóbbi 

álláspont ellen, hangoztatva a rím jelentésképző funkcióját (Gáldi 1961: 116, László 1972: 

9−10, Egri 1975: 232−233, Fónagy 1999: 483−484), a rímelés szemantikájának vizsgálata 

mégsem nyert teret a jelentősebb verstani munkákban (vö. Lotz 1976, Kecskés 1984), s 

napjainkban sem történt meg, bár a rím alakzatként történő bemutatása elismeri a rím 

                                                 
4 Nem kerül tehát bemutatásra a huszadik század előtti irodalompoétikai gondolkodás rímfelogása, az ugyanis az 
antik és a kalsszicista poétikai hagyományt követve jelentős részben előíró, nem pedig leíró jellegű. 
5 A meghatározás szűkösségével kapcsolatban l. az 1. lábjegyzetet. 
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összekapcsoló, elhatároló, kiemelő funkcióját, a vers „asszociatív erőterének” 

működtetésében betöltött szerepét (vö. Mózes 2008: 521). 

 Jelen értekezés legfőbb célja, hogy rámutasson egy olyan nyelvtudományi rímelmélet 

lehetőségére és szükségességére, amely a funkcionális nyelvelmélet előfeltevéseiből kiindulva 

(→ 1.2) a rím szerveződését a jelentés kialakításának folyamata felől tekinti motiváltnak. Egy 

funkcionális nyelvészeti modell a rím magyarázata során a dinamikus jelentésképzésben 

való közreműködés aspektusát helyezi előtérbe, határozott nézőpontváltást kezdeményezve 

a korábbi formális rímfelfogáshoz képest. Ilyen modell kidolgozására leginkább a kognitív 

nyelvészet kínál megfelelő kiindulópontot, funkcionális nyelvelméleti háttérfeltevései és a 

jelentés leírására kidolgozott, árnyalt és részletes megközelítést lehetővé tévő fogalmi 

eszközei révén. 

 Első közelítésre úgy tűnik tehát, hogy két rímelmélet állítható szemben egymással: a 

formát előtérbe helyező formális felfogás, mely eltekint mindennemű jelentés vizsgálatától, 

illetve a funkcionális kognitív felfogás, amely nem fogadja el forma és tartalom elkülönítését, 

s amely a jelentést előtérbe állítva kutatja a rím működését. Hasonló különbséget lát 

érvényesülni Péczely László magának a verstannak a területén: „A verstannak azt az ágát, 

amely a versformákat a tartalom-forma dialektikus egységében, kifejező és ábrázoló 

funkciójuk szerint vizsgálja és értékeli, funkcionális verstannak nevezzük, s 

megkülönböztetjük a leíró verstantól, mely csupán rendszerezi és leírja a versformákat” 

(Péczely 1965: 16).6 A funkcionális verstant Kecskés András esztétikai „versjelentéstannak” 

nevezi, szemben a nyelvtudományi „versalaktannal” (Kecskés 1984: 13−14). Ez a 

szembeállítás azonban a nyelvtudomány nézőpontjából (tehát a rímelés nyelvészeti 

magyarázatában) nem egészen helytálló, s magam nem is veszem alapul a huszadik századi 

rímfelfogások vizsgálatánál. A funkcionális szemléletmód ugyanis nem mond le a fonológiai 

szerveződés vizsgálatáról, bár elsődleges célja a szemantikai struktúra modellálása, hiszen a 

nyelvi szerkezeteket szemantikai motiváltságukkal magyarázza, másrészt éppen a rímjelentés 

az a tartomány, amelyet a taxonomikus leírások nem vettek figyelembe. Egy funkcionális 

megközelítés tehát nem merül ki a rím jelentésének elemzésében, noha a rímjelentés 

                                                 
6 Megjegyzendő, hogy a funkcionális terminus értelmezése a huszadik századi magyar nyelvtudományban jórészt 
az ún. funkcionális (azaz a Bally nevéhez köthető) stilisztikai iskolához köthető, amely a funkcionalitásnak 
másfajta felfogását képviseli, mint a funkcionális kognitív nyelvészet. Míg az utóbbi a nyelvi szerkezetek 
funkcionális megközelítésében a forma funkcionális motiváltságát, a jelentések, illetve funkciók elsődlegességét, 
valamint a nyelvi rendszer autonómiájának elvetését és a mindenkori nyelvhasználó perspektíváját érvényesíti, 
addig a funkcionális stilisztika (és verstan) formális nyelvelméleti háttérfeltevések alapján lényegében elfogadja 
a nyelvi rendszer autonómiájának tételét, funkcionalizmusa pedig az orosz formalizmustól és a prágai iskolától 
átvett teleologikus-funkcionális szemlélet, amely a nyelvi szerkezeteket feladatra, célra irányultságukban 
vizsgálja (l. Szathmári 1996: 14−17). 
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figyelembe vétele, illetve kutatása határozottan jelzi a funkcionális szemléletet. Másrészről a 

formális jellegű rímfelfogás sem kizárólag a rím formai oldalát elemzi: a radikális formalista 

megközelítésektől eltekintve (mint amilyen a magyar verstani hagyományban is érvényesül) a 

huszadik század formális rímmeghatározásai foglalkoznak a jelentés kérdésével is. Tágabban 

véve olyan irodalomelméleti irányzatokhoz tartoznak ugyanis, amelyek forma és jelentés 

megkülönböztetése ellen foglalnak állást. A következő oldalakon azt kívánom bemutatni, 

hogy a rímfogalom huszadik századi alakulása nem illeszthető be ellentmondásmentesen 

a klasszikus forma−tartalom ellentétpár sémájába, a formálisnak tartott irodalomelméleti 

irányzatok ugyanis az orosz formalizmustól az új kritikáig egyaránt tematizálják a rím 

jelentéstani vizsgálatát is, ráirányítva a figyelmet a forma és a tartalom 

elválaszthatatlanságára. A döntő különbség a rím formális és a funkcionális megközelítése 

között a nyelvtudomány felől nézve tehát nem abban érhető tetten, hogy az egyik formát, a 

másik a tartalmat helyezi előtérbe, hiszen egyik sem választja el e két dimenziót, hanem 

abban, hogy miként próbálja a két szemlélet megragadni a tartalmi oldalt, vagyis a 

jelentést, és miként kapcsolja össze a formával. A formális rímelméletek legfőbb elméleti 

előfeltevése a nyelv, ebből következően pedig az irodalmi mű autonóm jellege, valamint a 

jelentés logikai-objektivista megközelítése és a tartály-metafora alkalmazása (vö. Sinha 

1999). A rím formális elmélete tehát nem zárja ki alapvetően a rím jelentéstani 

megközelítését, ám azt más nyelvelméleti alapokon kívánja elvégezni. A funkcionális 

rímelmélet éppen azért képes újszerűen megragadni a rím (fonológiai és szemantikai) 

működését, mert nem tekinti önálló, önmagában vizsgálható rendszernek a nyelvet (átlépve a 

formális nyelvelmélet határait), így a jelentést sem statikus logikai objektumként kezeli, 

továbbá a fonológiai és a szemantikai struktúra kapcsolatát szimbolikus viszonyként fogja fel 

(Langacker 1987). Megállapítható tehát, hogy a rím értelmezése − akárcsak a stílusé (vö. 

Anderegg 1995: 237) − a nyelvelméleti keret függvénye. Éppen ezért van kiemelt 

jelentősége a rímelés nyelvtudományi vizsgálatának, hiszen azáltal, hogy nyelvi 

szerkezetként, a nyelvi konvenciók rendszerszerű leírásának és a szöveg mint nyelvi 

produkció és produktum feldolgozásának előterében tekintünk a rímre, működtetésének 

korábban nem vizsgált műveletei is bemutathatóvá válnak. Ily módon egy kognitív 

nyelvtudományi rímelmélet a rím működésének minden lényeges oldalát megragadhatóvá 

teszi, vagyis a kognitív nyelvészet előfeltevéseit és fogalmi eszközeit érvényesítő kognitív 

poétikai kindulópont adekvátnak bizonyul a rím átfogó magyarázatához, különös tekintettel 

interdiszciplináris jellegére. 
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2.2 A költői nyelv autonómiája: az orosz formalizmus  

A huszadik század elején fokozódik az igény az irodalomtudományban a pozitivizmustól, a 

szellemtörténettől, illetve az impresszionista-szimbolista kritikától történő eltávolodás iránt, 

ezért az irodalom nyelvi művészetként történő megközelítése, végső soron a költői alkotás és 

a nyelvalkotás platonikus „kratülista” hagyománya elevenedik fel (Gránicz 2002a: 9, 18). 

Mindez összekapcsolódik az irodalomtudomány egzakt, objektív, szabatos tudománnyá 

tételének megvalósítására irányuló törekvésekkel. Ez a célkitűzés a században elsőként az 

orosz formalizmust jellemzi, de azokra a későbbi irányzatokra is érvényes, amelyek az 

irodalom tanulmányozásán a műalkotásnak mint nyelvi ténynek a pontos elemzését értik. 

Ugyanakkor már a formalista iskola sem redukálja a mű nyelviségét annak formai oldalára, 

tehát az orosz formalizmusra nem jellemző az esztétikai formalizmus (Eichenbaum 2001: 

249). Nem különíti el a formát és a tartalmat, illetve felhívja a figyelmet arra, hogy ez a 

dichotómia „csak feltételes elvonatkoztatás […]. Minden új tartalom elkerülhetetlenül 

formaként jelentkezik a művészetben: a művészetben nincs olyan tartalom, amely nem 

testesül meg formában, amely nem talál kifejeződésre. Ugyanúgy a forma bármilyen 

változtatása egyúttal új tartalom feltárása is, mert üres forma nem lehet ott, ahol magát a 

formát − a meghatározásából következően − valamilyen tartalom kifejezőjeként fogják fel” 

(Zsirmunszkij 1981: 222−223). A nyelvi kifejezések jelentésének előtérbe kerülése már az 

orosz formalizmus egyik legjelentősebb előkészítője, Alekszandr Afanaszjevics Potyebnya 

etimológiai kutatásaiban, jelentéstani vizsgálataiban is meghatározó (vö. Gránicz 2002a).  

Az egymást feltételező forma és tartalom koncepciója egyrészt elutasítja a forma 

egyszerűsítő metaforáját, mely szerint a mű formája olyan edény, amelybe beleöntik a 

tartalmat (Eichenbaum 2001: 253), másrészt feltételezi, hogy a tartalom nem olyan minőség, 

amely eleve adott a művészeten kívül, s amely a költészetben csak másik formába kerül 

(Zsirmunszkij 1981: 222−223). A formalista iskola képviselői nem fogadják el tehát a 

klasszikus miméziselméletet, azt, hogy az irodalom csupán más, eleve adott valóság 

reflexiója, s a műalkotás nyelviségének hangsúlyozásával éppen arra hívják fel a figyelmet, 

hogy a művészetben a világ önálló tapasztalata jön létre (Steiner 2008: 18, a nyelv 

mimetikusságának tagadásáról a posztstrukturalizmus performativitás elmélete kapcsán → 

8.3.1). Ezt kívánja megragadni a „fogás” sklovszkiji fogalma és a dezautomatizálódás 

szempontjának bevonása a leírásba. Egy funkcionális szemléletű rímfelfogás ezen a ponton 

összehangolhatja előfeltevéseit az orosz formalizmussal, hiszen mindkettő a nyelv emergens 

jellegéből indul ki, dinamikusan, produkcióként tekint a nyelvre (az orosz formalizmus 

Humboldtra és Baudin de Courtenay-ra hivatkozva, l. Zsirmunszkij 1981: 228−230; az 
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irányzatból kinövő nyelvészeti poétika ma is a nyelv kreatív aspektusaira helyezi a hangsúlyt, 

vö. Gránicz 2002c: 87), illetőleg olyan nyelvhasználatot tételez, amelynek révén a világról 

való tapasztalatok sajátosan fogalmiasíthatók. 

 Lényegi különbség azonban, hogy míg a funkcionális kognitív nyelvfelfogás ezt a 

nyelv általános jellemzőjének tartja, addig az orosz formalizmus keretében csupán a költői 

nyelv területén érvényesül. A formalista iskola elkülöníti ugyanis a gyakorlati és a költői 

nyelvet: az előbbiben a cél az információ közvetítése, így alapvetően kommunikációs célokat 

szolgál, a nyelv mint médium pedig transzparens; a költői nyelv esetében azonban a 

gyakorlati célok háttérbe szorulnak, a nyelvi kombinációk önmagukban nyernek étéket, ennek 

hatására a megnyilatkozás poétikus lesz (Steiner 2008: 22; a hétköznapi és a költői nyelv 

elkülönítésének hagyományáról, illetve különböző megvalósulásairól a formalista iskola, a 

prágai strukturalizmus, valamint a század második felének strukturalista nyelvészeti poétikája 

területén l. Gránicz 2002b: 69−76). A műalkotásban a nyelv a poétikai funkcióban valósul 

meg, így az esztétikum a nyelv hétköznapi működésének felfüggesztésével jön létre, továbbá 

a kreatív, újszerű nyelvhasználat is csak a költői nyelv tartományában lehetséges. Lényeges 

tehát, hogy a formalista iskola a költői nyelv autonómiájából indul ki, így a forma és a 

tartalom kölcsönös feltételezettsége is csak itt vizsgálható. Vagyis, bár a formalista iskola 

tagjai a mű nyelvi jelenségeinél tekintetbe veszik a jelentést is, általános szemantikai leírást 

nem rendelnek az egyes alakzatokhoz, hiszen a költői nyelvet olyan önálló rendszerként 

tételezik, amely saját törvényei szerint működik, a nyelvészeti szemantika viszont ezt nem 

képes átfogóan leírni, az ugyanis csak a gyakorlati nyelv elemeit vizsgálja. 

 Miként a költői nyelv, úgy a műalkotás is autonóm a formalisták megközelítésében: 

akár gépként konceptualizálják (mechanisztikus formalisták, pl. Sklovszkij), akár organikus 

egészként (organikus formalisták, pl. Zsirmunszkij), akár egymással versengő komponensek 

összetett rendszereként (szisztemikus formalisták, pl. Tinyanov). Olyan egészként kezeli az 

orosz formalizmus a műalkotást, amelyben az egyes elemek nem önmagukban értelmezhetők, 

hanem egy mechanizmus, egy összefüggő Gestalt, vagy egy összetett rendszer részeként 

(Steiner 2008: 17−21). Ennek hátterében Jakubinszkij funkcionális nyelvfelfogása áll, amely a 

korábbi újgrammatikus atomizáló, mechanisztikus magyarázat helyett a nyelvi elemeket a 

megnyilatkozás funkciója felől, teleologikusan kívánja tanulmányozni (Zsirmunszkij 1981: 

228−229). Ez ismét olyan megállapítás, amely összhangban áll a funkcionális nyelvelmélet 

alaptézisével, ráadásul ebből következően az irodalmi mű egyes nyelvi komponenseit, így a 

rímelést sem kezelik a formalisták (különösen az organikus irányzat képviselői) elkülönítve, 

hanem mindig a mű összefüggésrendszerébe ágyazva, funkcionálisan szemlélik (Zsirmunszkij 
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1981: 244−245), akár a funkcionális kognitív rímelmélet teszi ezt a rímelés modellálása 

esetében.  

 Csakhogy a költői nyelv és a műalkotás autonómiája ebben az esetben is olyan 

elméleti előfeltevésként működik, amely formális szemléletű rímfelfogást eredményez. 

Jóllehet a forma–tartalom oppozíciója nem érvényesül, helyébe azonban a költői nyelv–

gyakorlati nyelv bináris ellentéte lép, amely a jelentésképzés automatizmusának és 

dezautomatizmusának szembeállításához vezet. Ehhez járul, hogy az egyes fogások, közöttük 

a rím leírása során a jelentést csak közvetett grammatikai módon (alaktani jellemzésen vagy 

egyéb grammatikai elemzésen, például a grammatikai nemek összehasonlításán keresztül), 

illetve a lexikai összetevők vizsgálatával ragadják meg az orosz formalisták, ami magától 

értetődően nem jelent részletes szemantikai analízist. A forma révén megnyilvánuló tartalom 

elve voltaképpen a jelentés dimenzióját is formailag azonosítható komponensekhez köti, 

ennek megnyilvánulásaként pedig alárendeli a szemantikát a hangzásnak: a nyelvi formát a 

hang szándékos manipulációja teszi kézzelfoghatóvá, így a szemantikai újszerűség is a 

fonológiai „különösítéshez” (osztranyenyije) kötött (Steiner 2008: 22).  

 Megállapítható tehát, hogy az orosz formalizmus rímfelfogása több ponton is 

összekapcsolható egy funkcionális kognitív nyelvészeti rímelmélettel: forma és tartalom 

kölcsönös feltételezettsége révén a műalkotás minden eleménél, így a rímnél is számol 

tartalommal, azt pedig a szöveg összetett, dinamikus rendszerében, összefüggő egészében 

értelmezi. Ugyanakkor a költői nyelv, ezáltal a műalkotás autonómiájának tételéből 

következően a rímet nem a jelentésképzés általános, rendszerszerűséget mutató folyamatai 

felől tárgyalja. Ebből következően az orosz formalizmus a rím jelentésének kinyilvánításán 

túl nem képes megragadni a rímszavak szemantikai működését, amit a jelentés formális, 

grammatikai tényezőkből történő levezetése nem is tenne lehetővé. A formaként 

megnyilvánuló tartalom koncepciója tovább erősíti a művek formai elemzését, az egyes 

szemantikai tényezők számára a kompozícióban való megjelenés, az egészben betöltött 

funkció lesz meghatározó. Következésképpen a rímelés által létrehozott kiegészítő értelem is 

olyan asszociációként fogható fel formalista keretben, amely az automatizálódott jelentéseket 

eltörli (Eichenbaum 2001: 262−263), ezzel a költői nyelv autonóm működésének egyik 

példájává válik. Maga a vers sajátos, „hangzásában megszervezett nyelvvé” válik 

(Tomasevszkijt idézi Eichenbaum 2001: 260), amelynek lényege az adott forma mint teljesség 

megvalósítása.  
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2.3 A műalkotás mint szemiotikai struktúra: a strukturalizm us  

Ha az orosz formalista iskola rímfelfogása több szempontból alkalmas kiindulópont lehet egy 

funkcionális szemléletű rímelmélet számára, fokozottan igaz ez a strukturalizmus egyes 

fázisaira, különösen a Prágai Nyelvészkör eredményeire, melyek valóban nem a rím 

értelmezésének történeti érdekességei, hanem inspiráló, továbbgondolásra érdemes 

megállapítások (Doležel 2008: 57). Mielőtt az irodalomtudományi strukturalizmus jelentős 

rímelméleteit részletesebben áttekinteném, érdemesnek tűnik röviden a nyelvelméleti alapot 

jelentő saussure-i elvekről is szólni. A formális rímelméletet a nyelv és a műalkotás 

autonómiájának tétele jellemzi, s ez a tétel egyértelműen meghatározza a különböző 

strukturalista gondolkodókat is. Ám − akárcsak az orosz formalizmus esetében − mindez itt 

sem eredményezi a forma kizárólagosságát, a szemantika mellőzését. A szemiotikai 

keretnek, amelybe Saussure a nyelvtudományt illesztette, egyik következménye az, hogy 

minden nyelvi jel jelentést hordoz: a svájci nyelvész nem választja el a jelölőt a jelölttől (tehát 

a formát a tartalomtól), hiszen ezek teljes mértékben egymástól függenek, akár a papírlap két 

oldala (Saussure 1997: 134, Hankiss 1977a: 92, Attridge 2008: 62). Tehát a szemiotikai 

irányultság egyértelműen kedvez a szemantikai vizsgálatoknak (habár Saussure idejében a 

szemantika még nem a jelentés leírásának, hanem a jelentésváltozás vizsgálatának tudománya 

volt, l. a kritikai kiadás jegyzetit, Saussure 1997: 252−253). Nagyon fontos a nyelv 

szisztematikus szemlélete is: a nyelvi jelek csak a rendszerbe illesztve, a többi jellel 

összefüggésben nyerik el értelmüket. Mint láttuk, már az orosz formalista iskola is 

támaszkodik Jakubinszkij teleologikus-funkcionális nyelvszemléletére, és Saussure 

rendszerszemlélete is elutasítja az elemek izolált leírását. A struktúra ezekre az elvekre 

alapozva olyan rendszerként definiálható, amely dinamikus egészként, az alkotóelemek 

összefüggésrendszereként működik, s hoz létre új, az alkotóelemek összegétől eltérő 

minőséget (Hankiss 1977b: 26). 

A radikális önkényesség elve azonban, mely szerint nemcsak a jel két része közötti 

kapcsolat önkényes, hanem a jelölő és a jelölt felépítése sem írható le motiváltként (l. a 

kritikai kiadás jegyzeteit, Saussure 1997: 300, továbbá Attridge 2008: 64), azt eredményezi, 

hogy a jelentés egy logikai objektumként, rendszerben válik megragadhatóvá, a fonológiai 

megkülönböztető jegyek mintájára bevezetett szemantikai jegyek révén. Ezt a 

jelentéselméletet nem fejti ki ugyan Saussure, ám a jelölt fogalmi oldalát jellemezve 

egyértelműen és kizárólagosan annak rendszerbeli meghatározottsága mellett érvel: „a 

fogalom − természetesen − nem valami kezdettől adott dolog, hanem csupán egy érték, 

amelyet más hasonló értékekkel való viszonya határoz meg, és amelyek nélkül a jelentés nem 
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létezhetne” (Saussure 1997: 137, l. még François 2008: 165). Saussure elutasítja ugyan a 

jelentés, a fogalom a priori jellegét, ám ezt meglátásom szerint az önálló, izolált fogalomra 

vonatkoztatja. Vagyis a fogalom a rendszerhez képest „nem kezdettől adott”, mert a rendszer 

elsődleges. Ha azonban ismeretelméleti szempontból vizsgáljuk Saussure jelentéselméletét, a 

fogalmak rendszerének önálló, autonóm jellegét látjuk érvényesülni, a jelentés tehát ebben a 

keretben objektumként írható le.  

A strukturalista rímfelfogások formális jellege ebből a jelentéfelfogásból 

következik, nem pedig a forma hangsúlyozásából. Habár a jelentések rendszerszerű 

szemlélete kísérletet tesz a fonológiához hasonló egzaktság megteremtésére a szemantika 

terén, csekélyebb hatékonysággal teszi ezt, így a szemantikai elemzés sokáig „fantáziálgatás”, 

„önkényesség” marad a strukturalista elemzők szemében (l. Kridl 1988: 266). Miként 

Jakobson a húszas évek orosz poétikai kutatásait értékelve megjegyzi, a „poétika fejlődése az 

általános nyelvészet fellendülését kívánta volna meg, ám az abban az időben még lehetetlen 

volt. Ez az ideiglenes megtorpanás végül is hosszú ideig tartó letargiává fajult” (Jakobson 

1982a: 14). A rímre vonatkozó strukturalista jelentéstani elemzések esetében a mai olvasónak 

hasonló benyomása támadhat, egy kidolgozott jelentéselmélet hiánya ugyanis alapvetően 

meghatározza, valójában korlátozza ezeknek az elemzéseknek az érvényességét, rányomja a 

bélyegét az amúgy ma is időszerű elméleti megállapításokra. Kecskés András még 1984-es 

monográfiájában is ezt tekinti a funkcionális elemzés gyenge oldalának: „a leírt ritmikai 

jelenségek értelmezésének, értékelésének nincs kialakult tudományos rendszere és módszere; 

a szubjektív megérzések hitelessége csak valószínűsíthető, de nem bizonyítható” (Kecskés 

1984: 22). 

 

2.3.1 A strukturalista fonológia rímfelfogása 

Azok a strukturalizmusból eredő radikálisan formális rímfelfogások, amelyek csupán 

fonológiai tényezőként tekintenek a rímre és más prozódiai elemekre, jelentős részben a 

fonológiai vizsgálatok eredményességéből következnek. Miután Saussure a nyelvi rendszer 

tanulmányozásának részévé teszi a fonémák rendszerének vizsgálatát, s a fonológia területén 

Trubetzkoj és Jakobson figyelemre méltó eredményeket érnek el, a versnyelv kutatói számára 

bevett alapelvé válik, hogy a nyelv hangrendszerének törvényei alapvetően meghatározzák a 

költészet hangzástényezőit. Vagyis a vers prozódiája elsősorban a fonológiai rendszer 

oldaláról érdemel figyelmet. Ezt a nézetet erősíti az is, hogy a fonológiai kutatásokban 

jelentős eredményeket elérő amerikai nyelvészekre (George L. Trager, Bernard Bloch, Henry 

Lee Smith) a deskriptivista iskola deszemantizáló megközelítése is hat. Nem véletlen, hogy az 
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irodalmi szöveg formális nyelvészeti tanulmányozásának egyetlen területe a prozódia lesz. 

Az angol és amerikai prozodisták (strukturális és generatív szemléletű nyelvészek) a világ 

nyelveinek hangrendszereiből kiindulva keresik azokat a generatív szabályokat, amelyek 

magyarázhatják a világ nyelveinek versformáit. A végső cél a metrikai univerzálék 

meghatározása, melyek minden versforma hátterében ott működnek (részletesen l. 

Attridge 2008: 68−69, 83−84). Hasonló szélsőségesen formális metrikai rendszert dolgoz ki 

Lotz János is, igaz az amerikai fonematikus megközelítésmódot annak szélsőséges 

empirizmusa, behaviorista jellege miatt nem fogadja el (Lotz 1976: 217−218, vö. Veres 1977: 

153). Érdemes idéznünk a lengyel strukturalista verselméletből Franciszek Siedleckit is, aki 

éppen azért üdvözli a „fonológiai verselméletet”, mert az a nyelv fonémarendszerének 

módszeres leírásával képes a vers hangzásvilágát is szisztematikusan megközelíteni, ezáltal a 

prozódiai komponenseket egy struktúrába helyezve, funkcionálisan jellemezni (Siedlecki 

1988: 227−231). A rendszerszemlélet termékenysége tehát megóvja a prozódiát az atomizáló 

szemlélettől, ám a fonológiai irányultságú verselmélet megmarad a hangzás leírásánál. 

 

2.3.2 A prágai strukturalizmus elméleti kiindulópontja 

Mindezekkel összevetve tűnik különösen fontosnak a prágai strukturalizmus eredményeinek 

számbavétele, amelyek kiemelkedően fontosak lehetnek egy funkcionális kognitív rímelmélet 

megalapozásakor. A Párgai Nyelvészkör egyik alapítója, Vilém Mathesius már 1912-ben 

hangsúlyozza a nyelv szinkrón és funkcionális megközelítésének fontosságát (Doležel 2008: 

34), így a cseh strukturalisták nyelvelméleti irányultságára kezdetektől fogva a saussure-i 

elvek rugalmas alkalmazása jellemző. Ezért nem merevítik meg sem a rendszer fogalmát, sem 

a műalkotás nyelvi jellegének formális dimenzióit, ami a szemiotikai irányultsággal is 

ellentmondásba kerülne. Jan Mukařovský szerint a szemiotikai orientáció nélkül a művészet 

teoretikusa a műalkotást mindig hajlamos lesz tisztán formális konstrukciónak tekinteni, vagy 

a szerző pszichikumára, esetleg ideológiai, gazdasági, társadalmi és kulturális okokra 

visszavezetni (idézi Doležel 2008: 39). A műalkotás jelként történő felfogása azonban előírja 

a szemantikai elemzést (Mukařovský 2001: 430), ami egyben azt is jelenti, hogy a forma és a 

tartalom elkülönítése vagy a mű formaként történő interpretálása egyaránt elvetendő: „A 

művészi alkotás vizsgálata során […] helytelen a »formai« és a »tartalmi« szempont 

megkülönböztetése. Az orosz esztétikai és irodalomelméleti iskola formalizmusának igaza 

volt, amikor azt állította, hogy a művészi alkotás minden összetevője kivétel nélkül a forma 

része. Hozzá kell azonban tenni, hogy ugyanúgy a művészi alkotás minden összetevője 

kivétel nélkül a jelentés és az esztétikán kívüli értékek hordozója, tehát a tartalom része. A 
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»forma« elemzését nem szabad leszűkíteni a pusztán formális elemzésre; másfelől viszont 

világosan le kell szögezni, hogy a művészi alkotás egész struktúrája és nem pusztán annak 

»tartalomnak« nevezett része lép aktív kapcsolatba az emberi magatartást irányító reális 

értékek rendszerével” (Mukařovský 1988a: 102−103). Mukařovský a struktúrafogalom 

értelmezésekor is meg kívánja haladni az orosz formalista iskolát: értelmezésében a struktúra 

nem az egészlegességet hangsúlyozó, holista fogalom (s nem is Gestalt), hanem olyan 

konceptus, amely a részek kölcsönös kapcsolatai által létrejövő belső egyesülésre irányítja a 

figyelmet (Mukařovský 1988b: 186−187). 

 Bár Mukařovský nem foglalkozik a rímeléssel, szemiotikai műfelfogása számos 

ponton megelőlegezi a rímelés kognitív szemantikai vizsgálatát. A művészi alkotás mint jel 

megközelítésében egyértelműen szemantikai struktúra, amelyben minden alkotóelem jelentés 

közvetítője, ily módon a poétikai szerkezetnek jelentésképző funkciója van. A költői 

szövegben nem egyirányú, lineáris fejlődés, hanem szemantikai akkumuláció folyamata 

érvényesül, melynek során az egyes strukturális komponensek együttesen hozzák létre a mű 

koherens jelentését (Doležel 2008: 44). „A műalkotás egysége […], az az egység, amit a 

formalista irányzatok sikertelenül úgy próbáltak interpretálni, mint a mű részeinek, 

összetevőinek összhangját (ilyen összhang valójában soha nincs), csupán a szándékoltságban 

lelhető fel, ebben a művön belül ható erőben, amely a mű egyes részei és összetevői közötti 

feszültségek és ellentmondások leküzdésére irányul, s ily módon a mű elemeinek egységes 

értelmet kölcsönöz, és mindegyik elem viszonyát megszabja a többihez. A szándékoltság 

tehát a művészetben szemantikai energia” (Mukařovský 1988c: 163). Ebből következően 

a rímelésnek is fontos szerep tulajdonítható a jelentés felhalmozódásában (a rím 

intencionalitásáról → 3.5), jóllehet a szerző ezt nem részletezi. Lényeges továbbá, hogy a 

szemiotikai orientáció következtében nemcsak a műalkotás struktúrája jellemezhető jelként 

(tehát szupraindividuális, társadalmi létezőként, akárcsak a nyelvi jelek, vö. Mukařovský 

1988b: 188), hanem a nyelvi jelek is sajátosan funkcionálnak a műalkotásba kerülve: az 

esztétikai funkció működése révén újszerű jelentéskapcsolatokban vesznek részt. A nyelvi jel 

ebben a felfogásban nem pusztán leképezi, helyettesíti a valóságot, hanem meghatározza 

annak megértését is (Mukařovský 1988b: 190), tehát nem mimetikus. A műalkotásban pedig 

olyan kommunikációs mód érvényesül, amelyben a dinamikus, energia-jellegű esztétikai 

funkció meghatározott strukturális összefüggésben érvényesíti a lehetséges jelentést.  

  Fontos azonban megjegyeznünk, hogy a prágai strukturalisták az irodalmi művet 

specifikus szemiotikai struktúrának tekintik, amely a társadalom tagjai közötti 

kommunikációban újra és újra ráirányítja a figyelmet a valóság diverzitására (Doležel 2008: 
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40). Így a mű autonómiájának tétele továbbra is érvényben marad, a művészi struktúra 

önmagából érthető meg, s jóllehet ez az értelmezés Mukařovský elméletében szemantikai 

elemzést is maga után von, ez az elemzés nem jut el az általánosító modellalkotás szintjére. A 

strukturalista elméleti poétika univerzális kategóriák meghatározásával próbálkozik, részletes 

elemzésre nem vállalkozik, a leíró poétika viszont csak konkrét művek elemzését végzi el 

(Doležel 2008: 38). A poétika két ága közötti szakadékot a cseh strukturalisták nem tudják 

áthidalni. Egy funkcionális kognitív rímelmélet azonban komoly eredményeket érhet el ezen a 

téren, építve a prágai iskola eredményeire, adekvát elemzések mentén vizsgálva és részletezve 

azokat.  

 

2.3.3 Roman Jakobson rímelmélete 

Az imént felvázolt elméleti összefüggésrendszer hatékonyan alkalmazható a rímfogalom 

újragondolása során. Minden bizonnyal a prágai iskola nyelvelméleti perspektívából tekintve 

is termékeny elméleti előfeltevéseiből is következik, hogy a huszadik század leginkább 

kidolgozott rímelmélete, Roman Jakobson modellje részletesen tárgyalja a rímelés 

szemantikai működését. Mielőtt erre rátérnék, érdemes röviden áttekinteni Jakobson elméleti 

alaptételeit. Az orosz formalizmus irányzatában szocializálódó Jakobson részben a husserli 

fenomenológia hatására, részben a szemiotikai irányultság következtében minden nyelvi jelet 

jelentéshordozóként kezel; a fonémát is szemantikai jellegű nyelvi jelnek tartja, mivel 

alapvető funkciója a jelentések elkülönítése (Steiner 2008: 23−24). Mint írja, a hang és a 

jelentés területének „maradéktalanul a nyelvtudomány részévé kell válnia. A beszédhangot 

következetesen a jelentésre való tekintettel kell elemezni, a jelentést pedig ugyanígy a 

hangformára vonatkoztatva” (Jakobson 1969a: 115). Látható, hogy Jakobson sem tekinthető 

klasszikus értelemben vett formalista gondolkodónak, a jelentés és a hangzás következetes 

összekapcsolásával is voltaképpen Saussure megállapításához ragaszkodik jelölő és jelölt 

elválaszthatatlanságáról. Ám a nyelvi jel önkényességének tételét már nem tartja 

kizárólagosnak: a jelölő és a jelölt kapcsolata „törvényesített egymáshoz rendelésen alapszik, 

amit gyakran félrevezetően »a nyelvi jel önkényességének« neveznek” (Jakobson 1969b: 

248), ugyanakkor az „ábraszerűségek rendszere” (vagyis a rendszeres inkonikusság), „ami 

nyilvánvaló és kötelező a nyelv teljes szintaktikai és morfológiai rendszerében, rejtett és 

virtuális a szókincsben, érvényteleníti az önkényesség saussure-i dogmáját” (Jakobson 1969c: 

111). Motiváltnak tartja tehát jelölő és jelölt kapcsolatát (noha nyelvészeti elemzési 

gyakorlata más esetekben az önkényesség elvét előfeltételezi, vö. Attridge 2008: 74), a 

költészetben pedig ennek kiteljesedését látja: „Az a hajlam, hogy a hangok hasonlósága 
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alapján a jelentések kapcsolatára következtessen, a nyelv költői funkciójának egyik jellegzetes 

vonása” (Jakobson 1982a: 160). Jakobson nyelvelméleti előfeltevései tulajdonképpen a 

saussure-i elvek funkcionális szemléletű továbbgondolásai (melyek esetenként már Potyebnya 

szószemantikájában is érvényesülnek, vö. Gránicz 2002a: 20), s amelyek éppen a költői 

szövegek elemzésének tapasztalatából következnek, így lehetőséget adnak arra, hogy 

Jakobson a rímelés esetében is általános nyelvészeti igénnyel tárgyalja a jelentésképzést. 

 Ezt valósítja meg széles körben ismert 1960-as (Magyarországon 1969-ben publikált) 

tanulmányában (Nyelvészet és poétika), ahol több alkalommal is hangsúlyozza a rímelés 

szemantikai leírásának relevanciáját. „Nem kétséges, hogy a vers elsődlegesen visszatérő 

»hangképződmény«. Mindenkor elsődlegesen, de sohasem kizárólag. Minden kísérlet, amely 

a poétikai konvenciókat, a metrumot, alliterációt vagy a rímet, a hangzás szintjére akarja 

korlátozni, a tapasztalatnak ellentmondó spekulatív okoskodás. […] Bár a rím meghatározása 

szerint egyenlő értékű fonémák (vagy fonéma-csoportok) szabályos visszatérésén alapul, 

téves egyszerűsítés volna a rímet pusztán a hangzás oldaláról megközelíteni. A rím 

szükségképpen magában foglalja a szemantikai kapcsolatot a rímelő egységek […] között” 

(Jakobson 1969b: 238-239). Ezekkel a mondatokkal Jakobson egyértelműen állást foglal a 

rímjelentés mellett (a tizenkilencedik századi angol költőre, Gerard Manley Hopkinsra 

hivatkozva). Ám mindezt olyan általános elvből vezeti le, amely nem magyarázza kielégítően 

a rím jelentésképzését, így érdemes revideálni egy funkcionális kiindulópontból. Jakobson a 

bühleri kommunikációs modellt jelentősen átalakítja: nála a poétikai funkció nem a nyelvre 

magára irányul (mint Mukařovskýnál), hanem az üzentre, a szövegre (Doležel 2008: 41), 

amely a szemiotikai orientációnak megfelelően jelölő és jelölt egysége (Attridge 2008: 76). A 

költészetben a poétikai funkció dominál, de nem érvényteleníti a nyelv többi funkcióját, csak 

a hierarchikus szerveződésben háttérbe szorítja (Jakobson 1969b: 217). A poétikai funkció 

legfőbb jellemzője, hogy az egyenértékűséget a szelekció tengelyéről a kombináció tengelyére 

helyezi át, s ezt érvényesíti a mű minden síkján, a hangzásbeli, a grammatikai és a 

szemantikai síkon is. Ebből az elvből vezethető le egyrészt a rímelés és a grammatika 

összekapcsolhatósága (Jakobson 1969a: 125−126), vagyis az a megfigyelés, hogy a rím 

leírása során fontos tényező a rímszavak grammatikai viselkedése. Másrészt a rímjelentést is 

ez az elv magyarázza: a rímben a hangzás alapján összekapcsolódó szavak jelentése 

egyenértékűségként definiálható, vagyis a jelentések közelednek egymáshoz (Jakobson 

1969b: 241, 245). Ily módon a rímelés az „ábraszerűség”, azaz az ikonikusság egyik példája 

lesz, működésében kiemelt jelentősége van a hangzás síkjának, amely a jelentések 

egyenlőségét kezdeményezi. A rím szemantikai leírása minden koherenciája mellett is 
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problematikus funkcionális nézőpontból, mivel a rímjelentést nem összetett, dinamikus 

szemantikai szerveződés eredményeként mutatja be, hanem egy nyelvi funkció strukturális 

elvének egyszerű érvényesüléseként. Az a priori jellegű strukturális elv valósul meg a nyelvi 

szerveződés során, következésképpen a rímjelentés összekapcsolódásként, 

egyenértékűségként, közeledésként határozható meg, a hangzás síkjának pedig elsődlegessége 

van. 

 Megállapíthatjuk, hogy a jakobsoni rímfelfogás kvázi-formális nyelvelméleti 

előfeltevéseiből és az általános magyarázatra való törekvésből eredően összekapcsolható a 

rím funkcionális kognitív elméletével. A nyelvi rendszer autonómiájának határait ugyanis 

több ponton átlépi. Az önkényesség elvének elutasítása révén a nyelvi jelek felépítését a tágan 

értett nyelvhasználatban horgonyozza le. A költészet területét nem határolja el élesen a 

hétköznapi nyelvhasználattól (Jakobson 1982b: 244), ahogyan már Mukařovský sem vont éles 

határt az esztétikum és az esztétikán kívüli tartomány közé (Mukařovský 1988a: 56−57), 

elsősorban a művészi alkotás szemiotikai megközelítéséből, másodsorban a poétikai 

struktúrák konvencionális jellegéből következően. Végül a rímelés irodalmi és hétköznapi 

megvalósulásait sem határolja el egymástól élesen („alkalmazott versről” beszél), hiszen a 

nyelvi funkciók minden szövegben érvényesülnek, csak más hierarchiában (Jakobson 1969b: 

225−226). Ez utóbbi megállapítások szociokulturális beágyazottságban vizsgálják a poétikai 

struktúrát, ezért különös figyelmet érdemelnek a funkcionális kognitív rímfelfogás részéről 

(stilisztikai vonatkozásáról → 8). Továbbá a strukturalista keretnek megfelelően a verset 

Jakobson rendszernek, hierarchikus szerkezetnek tekinti, amelyben az egyes strukturális 

elemek a rendszer összességében nyerik el értéküket, így a rím sem választható le a 

szövegkörnyezetről.  

Mindazonáltal Jakobson rímmagyarázata a poétikai funkció szervezőelvének 

érvényesülésével ragadja meg a rím jelentésképző funkcióját, tehát egyetlen, előzetesen adott 

elvből vezeti le a rím jelentését. Ez a magyarázati mód, valamint a szemantikai elemzés 

részleteinek kidolgozatlansága a rímjelentés leegyszerűsítő felfogását eredményezi, amely 

nem tudja megragadni a rím komplex szemantikai működését. A rím működésében 

elsődlegesnek tekinti a hangzásbeli egyenértékűséget, a jelentések összekapcsolódása pedig 

ennek, illetve a poétikai funkciónak van alárendelve.  

 

2.3.4 A rím kvantitatív modellje a strukturalizmusban 

A struktúra fogalmának metatudományos funkciója a strukturalizmus évtizedei során átalakul 

az egyes tudományágakban. A korai szakaszban (a két világháború között) a struktúra a 
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vizsgált jelenség konkrét megvalósulása, tehát tárgy-struktúra, míg a század második felében 

a struktúra egyre inkább a vizsgált jelenség modelljévé válik, metastruktúra lesz. (Miklós 

1977: 141−142). Hankiss Elemér terminusait alkalmazva (Hankiss 1977a: 75) elkülöníthető a 

struktúra mint erőrendszer (reális, működésben lévő struktúra) és a struktúra mint 

törvényrendszer (virtuális, potenciális struktúra) fogalma. Dieter Wunderlich a kiteljesedett 

strukturalizmusban három felhasználási módját különíti el a struktúra fogalmának: az első 

esetben a struktúra a vizsgált entitás tulajdonsága (tulajdonképpen reális struktúra), a második 

esetben a struktúra feltárásának módszertani eljárása, ahol a struktúra fogalomnak 

heurisztikus értéke van, a harmadik esetben pedig metatudományos síkon értelmezhető, a 

tudományos konstrukciók szerkezeteként (Wunderlich 1987: 21). Bár az egyes tudományágak 

kutatási területe, vizsgált tárgya meghatározhatja, hogy az adott tudományban az egyik vagy a 

másik struktúrafogalom lesz domináns, megállapítható egy időbeli változás is, melyet az 

imént vázoltam fel, s melyet Miklós Pál így fogalmaz meg: „az építmény ácsolata, 

gerendázata, kézzelfogható, látható csontváza a szemléletes struktúrafogalomnak elvonttal, 

gondolatival, majd kifejezetten matematikaival és statisztikaival való felváltása hozza létre a 

voltaképpeni strukturalizmus mint tudományos iskolákat és mint általános tudományos 

módszer fogalmát” (Miklós 1977: 143; l. még Wunderlich 1987: 20). A huszadik század 

második felében a strukturalizmus matematikai elméletekkel és módszerekkel bővül (vö. 

Doležel 2008: 38), ennek hatására a struktúrát egyértelműen absztrakt modellként fogják fel. 

Következésképpen az irodalomtudományban a prágai strukturalizmus funkcionális jellegű 

szerkezetfogalma háttérbe kerül, és a struktúra kvantitatív módszerekkel megragadható 

aspektusaira irányul a figyelem.  

Meglátásom szerint a rímkutatás terén ez a folyamat párhuzamba állítható a korábbi 

radikálisan formális metrikai és rímelméletek kialakulásával, bár a mennyiségi szemléletű 

kutatások nem zárják ki teljes mértékben a vizsgálatból a jelentés tartományát. Ugyanakkor a 

rím esetében a metrikai vizsgálatok egyértelműen statisztikai megközelítésként valósulnak 

meg ebben a keretben, a szemantikai elemzés pedig a rímszavak szemantikai osztályozását, a 

grammatikai és a szintaktikai jellemzőkből következő szemantikai besorolást veszi alapul 

(Hankiss 1977c: 48−51). A rímszavak szófaja, jelentésbeli összetettsége, illetve ezeknek a 

kategóriáknak az egymáshoz viszonyított aránya válnak elemzési szempontokká a 

stilisztikában és a rímkutatásban a huszadik század második felében. Ily módon a rím 

jelentésének vizsgálata a jelentés kvantifikálható, statisztikailag megragadható aspektusaira 

épül, anélkül, hogy a szófaji kategóriák hátterében funkcionális, fogalmi szemantikai 

motiváltságot tételeznének (abból mint sematikus jelentésből eredeztetve a szófaji kategóriák 
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szemantikai jelentőségét), ami továbbra is a jelentés előre adott mentális objektumként történő 

felfogását előfeltételezi. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a strukturalizmus ezen a ponton nem 

haladja meg lényegileg az orosz formalizmus rímszemantikai kutatásait, legfeljebb 

mennyiségi szemponttal egészíti ki azokat.  

 Nem változtat mindezen a matematikai információelmélet bevonása sem a 

rímkutatásba. Az információelméleti kutatások a statisztikai eredmények alapján kifejezetten 

matematikai képletekkel próbálják leírni az irodalmi mű egyes mozzanatait, köztük a rímet is. 

Jiří Levý modelljében (l. Hankiss 1977c: 63−69) a rím esztétikai értéke a hagyományos 

szempontokon (a rímszavak morfológiai összetettsége, fonetikai minősége, szemantikai-

szófaji jellemzői, egymástól való távolságuk, elrendezésük) túl attól is függ, hogy az adott 

rímcsoportban hány rímszó van, másrészt hogy a rímszó milyen gyakran fordul elő a 

köznyelvben. E két tényező hányadosa adja meg a rím információs értékét. Lényegében ez a 

képlet is olyan univerzális elvekre kísérli meg visszavezetni a rímjelentést, amelyek minden 

nyelvben érvényesülnek. Másrészt nyilvánvaló az egzaktságra, pontosságra és objektivitásra 

való törekvés, hiszen az irodalom sokféleségének szabályokba foglalása a cél. Érdemes 

azonban figyelembe vennünk, hogy a rímcsoport ebben a modellben azokat a szavakat jelenti, 

amelyek tiszta rímet alkothatnak a vizsgált rímhívó szóval. Amint elvetjük az éles, egyértelmű 

elkülönítést tiszta rím és asszonánc között, s nem a fonológiai egyezést, csak a hasonlóságot 

tesszük meg a rím kritériumának (a fonológiai modell részletei → 7), a rímcsoport nehezen 

kezelhető, sőt, körülhatárolhatatlan kategóriává válik. Az is kérdéses, hogy milyen korpusz 

alapján érdemes meghatározni a vizsgált rímszó köznyelvi gyakoriságát. Röviden szólva, a 

kvantitatív alapú, információelméleti rímmodellt nem csupán a jelentést tárgyiasító, 

objektumként kezelő és a nyelvi rendszerkategóriák alapján magyarázó szemantika 

következtében lehet nehezen összehangolni egy funkcionális rímmagyarázattal, hanem a 

kategóriák merev kezelése, az a priori kritériumok mentén történő besorolás (tiszta rím – 

asszonánc) miatt is. Mindez természetesen nem magát a kvantitatív megközelítést 

érvényteleníti (amellyel magam is próbálkozom ebben a disszertációban → 6), ugyanakkor 

felismerhetővé teszi, hogy a mennyiségi jellemzőket vizsgáló módszertan sem képes egzakt 

magyarázattal szolgálni a rím rendkívüli változatosságára, ha a kvantitatív elemzést 

reflektálatlan kategorizálás és fogalomhasználat jellemzi. 

 Mármost arra is érdemes felfigyelni, hogy a strukturalizmus keretein belül nem 

születik olyan rímmeghatározás, amely kellő részletességgel, elméleti 

megalapozottságában tudná feltárni a rímelés jelentésképzését. S noha a korai 

strukturalista irodalomtudomány, különösen a cseh strukturalizmus – mint láttuk – sokat tesz 
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ennek a kutatási területnek a kidolgozásáért, ám a műalkotás nyelvi jellegének vizsgálata, a 

struktúra leírása a későbbiekben megmarad a formális jelenségek vizsgálatánál, formális 

kategóriák felállításánál és ezek mennyiségi viszonyainak elemzésénél. Erre reflektálva 

idézhetjük Hankiss megállapítását is. „Bár az irodalomtudományi strukturalizmus egyik 

alaptétele az, hogy forma és tartalom elválaszthatatlan egymástól, hogy a műalkotás nem 

forma és nem tartalom, hanem megformált anyag, a kritika mégis jogosult. A strukturalista 

irodalomkutatás az eddigiek során valóban csaknem kizárólag a műalkotás »formálisnak« 

tekinthető szintjeit elemezte, a nyelvi kifejezés és a kompozíció szintjét, s nem vagy alig 

törődött azzal a további két szinttel, amely közvetlenül kapcsolódik a valósághoz: a műbe 

kerülő valóságmozzanatok (tárgyak, események, érzések, gondolatok) szintjével és az egész 

művet átszövő értékek, értékítéletek szintjével” (Hankiss 1977b: 34−35). E két dimenziónak, 

azaz a minket körülvevő világ verbális reprezentálásának és a reprezentáción keresztül 

hozzáférhetővé tett szociokulturális reflexióknak7 a bevonása általában a poétikai struktúra, 

közelebbről pedig a rím magyarázatába olyan kutatási kiindulópontból lehetséges, amely a 

nyelvi szimbólumok alkalmazásba vételét az egyéni és társas megismerés részfolyamataként 

értelmezi. A strukturalista nyelvészeti poétika hiányosságai tehát egy funkcionális kognitív 

rímmodell szükségességére hívják fel a figyelmet. 

 

2.3.5 A kései strukturalizmus rímértelmezései 

A rím jelentésképző funkciójának kései strukturalista leírásában a korábbi évtizedek 

eredményeire alapozva, illetve azokat továbbvezetve próbálják meg magyarázni a rím 

jelentését, finomítani a rímjelentés leírását. Jurij Lotman a hatvanas−hetvenes években az 

orosz formalista iskola megállapításait és a strukturalizmus szemiotikai felfogását ötvözve 

dolgozza ki rímelméletét. Zsirmunszkijra és Tomasevszkijre támaszkodva a rímet a vers 

metrikai szerkezetében betöltő funkciója alapján közelíti meg, a szemiotikai orientáció 

következtében pedig nem választja el a hangzást a jelentéstől a művészet területén, a hangzás 

nála is információ, amely tartalom átvitelére szolgál (a nyelv szemiotikai rendszerének tágabb 

keretein belül), a struktúra pedig „a versben mindig értelmi jelenség” (Lotman 1973: 

129−131). A prágai strukturalizmus rímfelfogását (→ 2.3.2, 2.3.3) visszaidézve ismerősek 

                                                 
7 E reflexiókon nem a nyelvhasználók tudatos figyelmi műveleteit értem, hanem azt a közösségi interakciók 
során emergens módon kibontakozó, a kulturális megismerés dimenziójában vizsgálható attitűdöt, amely a 
nyelvi szerkezetek konvencionális megformálási mintázataiban sematikusan reprezentálódik a közösség tagjai 
számára. Más megfogalmazásban, a nyelvi szerkezetek megformálásbeli variabilitása lehetőséget teremt a 
nyelvhasználók számára, hogy az őket körülvevő, vagy egy fiktív világ verbális szimbolizálásának folyamatában 
érvényesítsék saját perspektívájuk mellett társas-kulturális környezetük orientáló mintáit is. Ezzel a kérdéskörrel 
részletesen a stílus szociokulturális tényezői kapcsán foglalkozom (→ 8.3). 
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lehetnek a modell alapelvei, és Lotman tulajdonképpen a továbbiakban sem tér el döntően a 

rím formális, jakobsoni magyarázatától. A rímjelentés nála is „kiegészítő” jellegű, melyet a 

helyzetbeli és eufonikus egyenértékűségek hoznak létre. A jelentés tehát itt is a különbségek 

kiegyenlítésével jön létre. Ez az a pont azonban, ahol Lotman világosabban próbálja 

megragadni a rímjelentés dinamikáját: nála a rímszavak jelentése alapvetően inkongruens, 

a hangsúly tehát a különbözőségen van, a jelentés dinamikája pedig e különbözőségek 

„közös nevezőre hozása” (Lotman 1973: 135−138). A rím működése során a formális 

hasonlóság irányítja a figyelmet a szemantikai különbözőségre, ugyanakkor az eltérő 

jelentések közelednek is a hasonlóság hatására. A rím jelentésképzése „összehasonlítás és 

szembeállítás folyamata”, következésképpen a rím „természeténél fogva dialektikus” (Lotman 

1973: 138). Lotman rímelmélete határozott lépést tesz a rím dinamikus leírása felé, 

folyamatok révén kívánja megragadni a rím meglepő jellegét. Ehhez járul egyrészt, hogy 

ebben a keretben a rím fonetikailag is többnyire csak részleges egybeesés, Lotman tehát lazít 

a tiszta rím−asszonánc dichotómián (a dichotómia elutasításáról kognitív fonológiai alapokról 

→ 6.3). Másrészt megközelítésében a rím a szövegen belül is dinamizáló funkciójú, a 

kiegészítő rímjelentés a befogadás során történő visszatéréskor jön létre: „A rím-ismétlődés 

[…] visszavezeti az olvasót az előző szövegrészhez […], a nyelvi jelentések általános 

törvényszerűségei által előírt módon már egyszer felfogott verbális jelzéssorok és különálló 

szavak […] a másodszori […] érzékelés alkalmával új értelmet nyernek” (Lotman 1973: 

135−136). A szöveg feldolgozásának folyamatában nyeri el tehát a rím igazi jelentőségét, 

ugyanakkor fel kell figyelnünk arra, hogy Lotman modelljében a jelentések rendszere 

törvényrendszer, sajátságos módon megragadható struktúra, s a rím voltaképpen nem tesz 

mást, minthogy a befogadás folyamatában a szójelentések olyan vonatkozásaira irányítja a 

figyelmet, amelyek a hétköznapi nyelvhasználatban nem érvényesülnek – ezeket a jegyeket a 

rím megkülönböztető jegyekké teszi (Lotman 1973: 141). Vagyis a szójelentés a strukturalista 

keretnek megfelelően előre adott (logikai) tulajdonságjegyek összessége, s a rím csak ezen a 

struktúrán belül helyezi át a hangsúlyokat. Ez a szemantikai leírás csökkenti Lotman amúgy 

dinamizáló rímfelfogásának újszerűségét. 

 Érdemes mindazonáltal megfigyelni, hogy a lotmani modellben a rím által képzett 

jelentés tulajdonképpen nem más, mint újabb összefüggések kialakítása a szemantikai 

rendszer törvényszerűségeinek megkerülése révén. A szöveg lineáris befogadása során 

ugyanis szabályosan működik a jelentésképzés, s ezt egészítik ki a rím – strukturalista 

értelemben – szabálytalan folyamatai. Ezen a ponton összekapcsolhatóvá válik Lotman 

felfogása Roland Barthes rímmeghatározásával: „a rím végső soron a szintagma és a rendszer 
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közötti távolság törvényének […] áthágásával esik egybe; a hasonló és a különböző 

akaratlagos feszültségének felel meg, vagyis egyfajta strukturális botránynak” (Barthes 2001: 

519; a magyar irodalomtudományban határozottan erre a rímfelfogásra támaszkodik Somlyó 

1980: 149). Barthes lényegében nem tesz mást, minthogy kijelenti: a strukturalista poétika, 

a költői nyelv strukturális szemlélete képtelen a saját keretein belül megragadni a rím 

jelenségét. Ezért minősül a rím botránynak a nyelv rendszerében. Talán még ennél a 

következtetésnél is fontosabb, hogy Barthes a saussure-i és jakobsoni elvek végsőkig 

következetes érvényesítésével jut el ehhez a következtetéshez. (Ezért is tartható Barthes a 

strukturalizmus konzekvens képviselője mellett legfőbb kritikusának is.) Barthes érvelését 

elemezve megállapítható, hogy a rím voltaképpen csak példa, amelyen keresztül a szerző 

rámutat a strukturalista nyelv- és irodalomfelfogás tarhatatlanságára. Ha ugyanis a nyelvet 

önmagába zárt, saját törvényei szerint működő autonóm rendszernek tételezzük, amelyben 

minden nyelvi szinten a paradigma és a szintagma tengelyén helyezhetők el a nyelvi formák, 

továbbá a jelentés is ilyen rendszerként fogható fel, akkor a nyelvi művészet tényei nem 

írhatók le e rendszer részeként, a strukturalizmus nyelvelméleti előfeltevései mentén. 

Következésképpen, ha a strukturalizmus célkitűzéséhez híven a műalkotást valóban annak 

nyelvi természete felől kívánjuk megragadni, akkor éppen maguk a strukturalista elvek válnak 

működésképtelenné. Barthes érvelésében a strukturalizmus önmagát kérdőjelezi meg. A 

paradigma átnyúlása a szintagmába megsérti az autonóm nyelvi rendszer legfőbb alapelvét, a 

két tengely mentén történő kategorizálást, s ami ennél is lényegesebb, hogy „talán ezen a 

tájékon helyezkedik el számos, az alkotással kapcsolatos jelenség”, vagyis a verbális 

művészetek területén létrejövő esztétikai érték nem más, mint szabálysértés, a szemantikai 

rendszer hézaga (Barthes 2001: 518). Szemléletesen nevezi Barthes ezeknek a 

szabálysértéseknek a vizsgálatát „egyfajta strukturális cenzúra feloldásának” (Barthes 2001: 

519), utalva ezzel a merev, statikus autonóm nyelvi rendszer korlátainak tarthatatlanságára. 

 Röviden összefoglalva, a strukturalista rímfelfogások elemzése rámutatott arra, hogy a 

rím formális megközelítése továbbra sem a forma és a tartalom elválasztásának elvéből, 

illetve a forma elsődlegességének elvéből következik, hanem a nyelv autonómiájának 

tételéből ered. E tétel mint nyelvelméleti előfeltevés alapján ugyanis a tartalom is formai 

kategóriákon keresztül, a struktúra fogalmán át konceptualizálódik, ami a jelentés formális 

leírását eredményezi. Azok a strukturalista rímmodellek, amelyek egy funkcionális kognitív 

rímelmélet számára kiindulópontot jelenthetnek, éppen azért minősülnek kvázi-formális, 

részben funkcionális jellegű elméleteknek, mert a saussure-i elveket rugalmasan 
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(hozzátehetjük, sok esetben eredeti összetettségükben) alkalmazzák, tehát a nyelvet társadalmi 

és kulturális közegében tételezik, a jelentésképzést pedig folyamatként próbálják megragadni. 

 

2.4 A műalkotás mint sematikus képződmény: a fenomenológiai irodalomtudomány  

Megszorítással szükséges kezdeni a fenomenológiai irodalomtudomány rímfelfogásának 

bemutatását, explicit rímelméletet ugyanis nem dolgoztak ki a fenomenológia keretein belül. 

Roman Ingarden tárgyalja ugyan a rímet is az irodalmi műről alkotott modelljében, ám nem 

vizsgálja részletesen. Ebből következően a fenomenológiai rímfelfogás a kutató utólagos 

rekonstrukciója, amely csak implicit módon jelenik meg az eredeti elméleti keretben. Mégis 

érdemes a fenomenológiai irodalomtudománnyal részletesebben foglalkozni, olyan 

ismeretelméleti és nyelvelméleti előfeltevésekből indul ki ugyanis, amelyek számos ponton 

alapvetően eltérnek a strukturalizmus nyelvfelfogásától, s melyek így esetenként 

összehangolhatók a funkcionális kognitív nyelvészet, elsősorban Ronald Langacker 

(Langacker 1987, 2008) megállapításaival.  

Bár a fenomenológia alapelvei, mint a felszíni, empirikus sokféleség elutasítása a 

filozófiai megismerésben, valamiféle ontológiai lényegiség, egyfajta jelenségmag tételezése, 

ezzel együtt a fenomenológiai redukció, a történeti, kulturális, társadalmi, individuális, 

partikuláris tényezők kizárása a megismerésből nem fogadható el funkcionális kognitív 

perspektívából tekintve, ám a megismerő tudat aktivitásának tétele, ezzel együtt a megismerés 

mint mentális aktus leírása mindenképpen figyelemre méltó, termékeny episztemológiai 

pozíció (l. Holub 2008: 189−292). Husserl filozófiájában a megismerés tárgya tudati tárgy, 

amely nem egyenlő sem a tárggyal magával, sem annak reprezentációjával, a tudat ugyanis 

aktívan közreműködik a világ megismerésében azáltal, hogy a jelenségek partikuláris 

jegyeiből elvonatkoztat valamiféle lényegi irányába. Ily módon az absztrahálás (Husserlnél az 

intuíció) a tudat alapvető képessége, melynek révén az esetleges, empirikus minőségekből 

létrehoz egy tudati tárgyat. Ezt nevezi Husserl intencionális tárgynak, maga az intenció pedig 

a megismerés irányítottságát jelenti, amellyel a megismerő tudat az észlelt sokféleségből egy 

állandó, stabil szerveződést hoz létre, kialakítja a jelenség lényegi struktúráját.  

 Mindez olyan ismeretelméletet körvonalaz, amelyben a megismerő tudat célja a világ 

sokféleségén keresztül a jelenségek lényegi tulajdonságainak megragadása egy absztrahált 

struktúrában. Fontos kiemelni, hogy a megismerés mentális jellegű, és nem merül ki a világ 

passzív befogadásában. A kogníciónak mint a tapasztalt sokféleségből történő 

elvonatkoztatás aktív folyamatának értelmezése voltaképpen megegyezik a funkcionális 

kognitív nyelvfelfogás episztemológiai alapjaival. Ugyanakkor világosan látni kell a 
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különbségeket is. Míg a funkcionális kognitív nyelvelméletben a megismerő absztrahálás nem 

szükségszerűen tudatos, az absztrahált fogalmi szerkezet pedig a megismerés 

dinamikusságából következően folytonosan alakul (sőt, újra és újra kialakul), amely 

folyamatban a fizikai, társadalmi és kulturális környezetnek kiemelkedő szerepe van, a 

husserli fenomenológia kereteiben a megismerés célja olyan lényeg elérése, amely örök, 

konstans tudásként jellemezhető, s amely izolált a környezeti tényezőkkel szemben. Az 

ismeretelméleti háttérfeltevések alapján tehát fenomenológia és kognitív nyelvészet bizonyos 

pontokon termékeny diskurzusba hozhatók, ugyanakkor tekintetbe kell venni, hogy 

összehangolhatóságuk részleges, és előzetes reflexiókat kíván. 

A Husserlt követő Ingarden egyes megállapításai is termékenyek lehetnek a 

funkcionális kognitív rímelmélet számára. Ingarden ugyanis minden irodalmi alkotást 

sematikus jellegűnek tart (Ingarden 1988: 295−296). Ez elsősorban azt jelenti, hogy a 

műben megjelenő „ábrázolt tárgyiasságok” (valóságvonatkozások) nem kidolgozott, 

specifikus minőségben vannak jelen, a legtöbb aspektusuk nincs meghatározva, ez pedig a 

nyelv működéséből következik. A sematikusság ugyanis következménye a jelentések 

potencialitásának. „A gyakorlatban egy név tartalma szinte sohasem aktualizálódik teljesen, 

tehát tartalmának egy bizonyos része majdnem mindig potenciális marad. Az önállóan 

létező, s különösen a reális tárggyal szemben az irodalmi műben ábrázolt  

tárgy és annak eleme a maga tartalmában mindig pontosan olyan, amilyennek 

a név vagy az annak megfelelő összetett kifejezés jelentése kijelöl i: az adott 

kifejezés tartalmának állandó és aktuális elemei egyértelműen és ténylegesen meghatározott 

jellemzőit jelölik ki, míg tartalmának változó és potenciálisan változó elemeinek a név 

tartalmában meghatározott helyek felelnek meg, a tárgy tehát ezeken a helyeken csak 

valamilyen vagy éppen semmilyen. Az irodalmi művekben található (egyszerű vagy 

összetett) nevek túlnyomó többsége többé-kevésbé általános név, és csupán alkalmazva 

vannak az individuális tárgyakra. Ezért a nekik megfelelő intencionális tárgyak többé-

kevésbé mindig meghatározatlanok. Mivel azonban még a szigorúan vett egyedi nevek sem 

merítik ki a nekik megfelelő tárgyak minden tulajdonságát, az irodalmi műben nincsenek és 

nem is lehetnek olyan ábrázolt tárgyak, amelyek mindenoldalúan és egyértelműen meg 

lennének határozva” (Ingarden 1988: 300−301). Az idézett megállapítások alapján 

Ingardennél a nyelv jelentésszerkezetei előre adott struktúrák, melyeknek állandó és változó 

elemei vannak, s melyekkel állandó megfelelési viszonyban állnak a valóság megismerése 

során kialakított intencionális tárgyak. A jelentés ilyetén megközelítése ismét csak részben 

feleltethető meg a kognitív szemantika szemantikai leírásainak, mert bár a sematikusságban 
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rejlő potencialitás aspektusát részletesen kidolgozza, a jelentés mint szerkezet folytonos 

alakulását, emergens jellegét nem hangsúlyozza. Az eltérésekhez képest fontosabb azonban az 

a meglátás, hogy Ingardennél ezek a jelentésszerkezetek különböző módokon és mértékben 

aktualizálhatók a diskurzusban, mégpedig az egyes aspektusaik meghatározásával. Vagyis a 

jelentések olyan sematikus struktúrák, amelyek lehetővé teszik a különböző fokú 

specifikációt, ám teljes mértékben sohasem dolgozhatók ki .  

Továbbmenve a hangzás területére, Ingarden (1977: 44−45) az egyes hangalakokat is 

„típusszerű”, sematikus struktúráknak tartja, amelyekben a jelentések kifejeződnek. Vagyis 

nem a konkrét, individuális hanganyagot kell tekintetbe venni az irodalmi mű vizsgálatakor, 

hanem az arra épülő, abban megmutatkozó hangalakot. Ez egyrészt azért lényeges, mert 

ennek értelmében Ingarden a hangalakot ugyanúgy absztrahált jellegűnek tekinti a 

megvalósuló hanganyaghoz képest, mint a jelentést annak specifikációihoz viszonyítva, tehát 

azonos módon írja le mindkét síkot. Másrészt ebből következik az is, hogy a mű mint szöveg 

befogadásakor nem kell szükségszerűen megvalósuló hanganyagra támaszkodni, tehát a 

rímelés esetében sem kell elhangoznia a rímszavaknak ahhoz, hogy egybecsengésük 

realizálódjon. (Kognitív fonológiai alkalmazhatóságáról → 6.) Következésképpen a 

költemény írott változatában, valamint annak néma olvasásában is releváns a rímelés 

működésének vizsgálata.  

Mindezek alapján a fenomenológiai irodalomtudomány keretében a rímelés is 

sematikus jelenségnek bizonyul. Mivel a hangalak és a jelentés egyaránt mentális jellegűek, 

összekapcsolódásuk is a tudat síkján történik meg kvázi-szimbolizációként, így a hang és a 

jelentés kölcsönösen feltételezik egymást (Ingarden 1977: 46, 66). Ebben a tekintetben 

Ingarden tulajdonképpen Saussure-t ismétli (hiszen a jelölő és a jelölt Saussure-nél is egyaránt 

mentális jellegű), akárcsak Langacker (akinél a fonémák is fogalmi természetűek, Langacker 

1987: 78). Más esetekben Ingarden jelentősen meghaladja a saussure-i elveket. Akárcsak 

Jakobson, ő is csupán korlátozottan fogadja el a nyelvi jel önkényességének elvét, ugyanis 

részben a nyelvhasználatból, részben a nyelv fejlődéstörténetéből levezetve bizonyos alakokat 

„különösen alkalmasnak” talál bizonyos jelentések hordozására, ily módon a nyelvben alak és 

jelentés motivált kapcsolatára is lát példát (Ingarden 1977: 49−50). Szakít továbbá a 

nyelvleírás szóközpontúságával, legalábbis ami a jelentést illeti: a nyelv ténylegesen önálló 

képződménye szerinte a mondat, amelyben a szó is új értelmet nyer. A mondat ugyanis 

elsődlegesen jelentésegység, a szóhoz képest teljesen újszerű képződmény, s nem a szavakból 

építhető fel a mondat, hanem a mondat bontható szavakra. (Ingarden 1977: 53) Míg a hangzás 
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tekintetében a szó bizonyul Ingardennél önálló egységnek, addig a jelentés tekintetében a 

mondat. 

Talán ez utóbbi magyarázza, hogy a nyelvelméleti alapok ellenére miért nem tekinti 

Ingarden a rímet sajátos jelentést létrehozó képződménynek. Nála ugyanis a rím az irodalmi 

mű hangképződményi rétegéhez tartozik, méghozzá a szóhangzásoknál magasabb fokú 

alakulatokhoz. Különbséget tesz ugyanakkor a ritmus, a dallam körébe tartozó 

hangképződmények (mint például a rím) és a jelentésegységek által kialakított 

hangképződmények között. Utóbbiak esetében a hangzások összetartozását a jelentés egysége 

(a mondat egysége) írja elő, míg az előbbiek egyértelműen a szóhangzások szabályos 

összekapcsolódására épülő, járulékos jelenségek (Ingarden 1977: 56−58, 1988: 308). Ebből 

következően az ingardeni rímfelfogás talán az eddigieknél is határozottabban redukálja a 

rímet a hangzás szintjére, ez pedig azért tűnik némiképp ellentmondásosnak, mert Ingarden 

sem különíti el forma és tartalom szintjét a rétegekből felépülő, organikus egységként 

működő, polifón irodalmi műalkotásban (Ingarden 1977: 39−42). Ráadásul a rétegek közül 

kiemeli a jelentésegységek rétegét, amely az egész mű „strukturális tartószerkezetét képezi”, s 

amelytől a többi réteg is függ (Ingarden 1977: 39).  

Mindent egybevéve elmondhatjuk, hogy Ingarden irodalomelmélete a fenomenológiai 

filozófiából kiindulva olyan módon közelíti meg az irodalmi művet, amely több szempontból 

is megalapozhatná a rímelés összetett fonológiai és szemantikai vizsgálatát. A nyelvi 

szerkezetek sematikus tudati struktúrákként történő leírása lehetővé tenné hangzás és jelentés 

párhuzamos elemzését, miközben a jelentés potencialitása a rímjelentés dinamikus, emergens 

jellegére adhatna választ. Ugyanakkor nem tekinthetünk el attól, hogy Ingarden csupán a 

potencialitást tartja az irodalmi mű részének, az aktualizálást már nem. Vagyis az irodalmi 

műalkotás nála olyan előre adott struktúra, amely csak a potencialitás szerkezeti lehetőségeit 

tartalmazza, ám a megvalósulás, a specifikáció már az olvasó egyéni hozzáadása, így nem 

tartozik a mű mint fenomén körébe. Itt érvényesül ugyanis a fenomenológiai redukció, 

aminek következtében a mű nem pusztán stabil, de statikus struktúrává is válik, még ha a 

jelentésképzés dinamikája adottnak is tűnik ebben a szerkezetben. A mű struktúraként való 

megközelítése egyben az egyes komponensek összetettségét tekintve is merevíti a modellt: 

jóllehet organikus, polifonikus egységként tekint Ingarden a műalkotásra, mégis elkülöníti az 

egyes rétegeket egymástól, s a mű elemeit, köztük a rímet is, egyik vagy másik réteg területén 

lokalizálja a tudományos leírás során, kijelentve, hogy minden réteget sajátos anyag és sajátos 

esztétikai jegyek jellemeznek. Következésképpen az egyes rétegek szintézisével létrejövő, 

heterogén esztétikai képződmények polifóniája sem hoz létre rétegeken átívelő, azok 
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jellemzőit egyaránt felmutató jelenségeket, így a rím is eredendően hangzásképződmény 

marad. 

 

2.5 A műalkotás mint megismerésmód: az új kritika  

Az angol-amerikai új kritika rímfelfogását mindenképpen érdemes külön tárgyalni. Nem 

csupán azért, mert ebben az elméleti keretben is explikálódik a rím szemantikai relevanciája, 

hanem azért is, mert mindez olyan filozófiai előfeltevések révén valósul meg, amelyek 

részben harmonizálhatók a funkcionális kognitív szemlélettel. Meglátásom szerint nem lehet 

ugyan koherens, átfogó nyelvelméleti rendszert rekonstruálni az új kritika műelemzéseinek 

hátterében, ez az iskola ugyanis kizárólag az irodalmi műről kíván új szempontok alapján 

beszélni, a nyelvi szerkezetek használatba vételéről nem. Mégis fontos részleteiben 

megismerni az új kritika irodalomelméletét, az ugyanis – az előző irányzatokhoz hasonlóan – 

a művet helyezi a vizsgálat középpontjába, elutasítja az irodalmi művön kívüli tényezőket, a 

művet önmagából kívánja magyarázni, ezzel biztosítva az irodalomtudomány egzaktságát, 

tudományosságát (SZILI  1967: 7). Ebből következően a figyelem előterébe a mű 

megformáltságának jelenségei kerülnek, s bár a társadalmi, kulturális faktorok kizárása az 

elemzésből nem fogadható el funkcionális kiindulópontból, a műalkotás formai elemeinek 

alapos vizsgálata, illetve az ezt támogató ismeretelméleti keret mindenképpen figyelmet 

érdemel. 

 

2.5.1 Az új kritika ismeretelméleti háttérfeltevései 

Az új kritika sem tekinthető esztétikai szempontból formalista iskolának, vagyis ezúttal sem a 

forma és a jelentés elválasztásáról van szó. Ennek megvilágításához induljunk ki abból, hogy 

az irányzat képviselői az irodalmi műalkotást, különösen a költészetet tartják a megismerés 

igazi, ontológiai módjának: „Úgy tetszik nekem − írja Allan Tate −, hogy saját versem, vagy 

akárki másé, csupán egy módja valami megismerésének; ha a költemény igazi alkotás, akkor 

egy olyanfajta tudás, amit nem bírtunk korábban. Nem tudás valami más felől; a költemény 

ama tudás teljessége” (idézi Szili 1967: 9). Vagyis a világ igazi, ontológiailag hiteles módon a 

költészetben jelenik meg: a költemény befogadása során olyan tapasztalatban részesülünk, 

amely másként nem szerezhető meg. Ezzel az új kritika megfosztja az objektív, verifikálható 

megismerést kiemelt státusától, azzal érvelve, hogy a tudomány nem tudja tárgyának lényegét 

megragadni. Kérdés persze, hogy tételezhetünk-e egyáltalán ilyenfajta lényegiséget, ami a 

világ jelenségeiben megnyilvánul; mindenesetre az új kritika – akárcsak a fenomenológia (vö. 

Weimann 1965: 100) – ennek a lényegnek a megismerését célozza meg, mégpedig az 
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irodalmi mű megismerésén keresztül. Már ezen a ponton fel kell figyelnünk az irányzat 

sajátos logikájára: minden hagyományos relációt és hierarchiát megfordítva az új kritika 

képviselői a korábban másodlagos tényezőket tekintik rendre elsődleges fontosságúaknak. 

Érdemes megvizsgálnunk Tate kijelentését azért is, mert az határozottan elutasítja a 

miméziselméletet: a költemény nem valami létezőnek egy lehetséges tudása, hanem maga a 

költemény teremti igazi valójában a tárgyat is és az arról való tudást is. Ez az előfeltevés új 

kritikát az orosz formalizmussal rokonítja, és a már idézett platonikus hagyományhoz 

kapcsolja. 

 Az „új kritikusok” rendre elkülönítik a műalkotás logikai struktúráját a mű egyéb, a 

tartalom szempontjából irreleváns tényezőitől (pl. hangzás, ritmus). Ezt fejezi ki Tate-nél az 

extenzió-intenzió, John Ransomnál struktúra-textúra fogalompár, ami elsőre a tartalom-forma 

dichotómiához hasonlít: „A struktúra-textúra képlet rokon a szokásos tartalom-forma 

megkülönböztetéssel, sőt azzal a klasszicista-ízű felfogással is, mely szerint a költemény 

szóképei, rímei stb. puszta ornamentáció. Ransom azonban csak szükséges rossznak tartja a 

logikai struktúrát. Ami az esztétikai érték képzését, »a látszólagos szubsztancia költői 

megnövekedését« illeti, csak a textúrának van szerepe. A struktúra és a textúra szerepe e 

képlet alapján nem vizsgálható, hiszen a viszony nem logikai, hanem »irreleváns«” (Szili 

1967: 11). A ransomi megkülönböztetés azért nem tekinthető tehát a tartalom és a forma 

elkülönítésének (s véleményem szerint nem is rokonítható azzal), mert Ransom számára 

egyedül a textúra vizsgálandó, vagyis az irodalmi mű kapcsán a hagyományos értelemben vett 

tartalom és forma egyaránt ebben a dimenzióban nyer értelmet. E tekintetben is rokonítható az 

orosz formalista iskola felfogásával, amelyben a tartalom is formai jellegű, a két sík nem 

különül el, és logikai levezethetőség sem tételezhető közöttük. Ez a felfogás a formai elemek 

esetében mindig tekintetbe veszi azok jelentését is, látni kell azonban, hogy a struktúra-

textúra, és ehhez hasonló megkülönböztetések valójában nem a hagyományos forma és 

jelentés elválasztásán, hanem a művön kívüli tényezők kizárásán alapulnak, másrészről a mű 

mint megismerés tulajdonképpen a költemény megismerése, a textúra elemzése. Ezért érheti 

az új kritikát a formalizmus vádja (l. Weimann 1965: 119−121), jóllehet a puszta forma 

szempontja ebben az elméleti keretben valóban irreleváns. 

 Mi az tehát, ami a költemény révén megismerhetővé válik? Semmiképpen sem egy 

előre adott, objektíve létező tárgy, jelentésében rögzített, törvényekkel jellemezhető entitás, 

hanem „sugallatos, elhatározásra késztető, sőt esetleg döntésre sarkalló helyzet fő erővonalait, 

tendenciáit is jelző, de lényegében »szabad«, sokjelentésű, homályos képzetkomplexum” 

(Szili 1967: 11, vö. Weimann 1965: 99−101). Látható, hogy az új kritika elméletének 
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jelentőségét számunkra alapvetően nem a művek formai jelenségeinek tulajdonított 

jelentés adja, hanem az, hogy ezt a jelentést alakulásban lévő, plurális, többé-kevésbé 

meghatározatlan jellegűnek tekinti , ebből következően pedig a megismerést sem egyszerű 

leképezésként gondolja el, hanem aktív konstruáló folyamatként, a műalkotásban történő 

teremtés újrajátszásaként. Éppen ezért nem tartom elfogadhatónak Robert Weimann (1965: 

120) azon megállapítását, miszerint az új kritika és a stukturalizmus ugyanazon 

módszertannal, logikai analízissel közelít a műalkotás nyelviségéhez: habár a mű nyelvi 

jellegének előtérbe, míg az ideológiai és a hagyományos referenciális vonatkozások háttérbe 

helyezése valóban hasonló vonás, ám lényegileg más jelentéselméleti előfeltevések mentén 

elemzi a két irányzat a mű nyelvi struktúráját. 

 

2.5.2 A rím mint verbális ikon: Wimsatt rímelmélete 

Mindezek alapján az sem meglepő, hogy William Kurtz Wimsatt 1954-es tanulmányában 

(Wimsatt 1982a) elsősorban szemantikai jelenségként írja le a rímet. Nem a megszokott 

logikát követi, azaz nem amellett érvel, hogy a rímszavak fonológiai hasonlósága jelentésbeli 

összekapcsolódást eredményez, hanem – az új kritika érvelésmódjának megfelelően – 

megfordítja a képletet: a rímnek az ő elméletében szándékos és pontos szemantikai 

karaktere van a költemény szövegében, így különleges módon működik közre a poétikai 

struktúrában (Wimsatt 1982a: 153). Ebben a rímelméletben a hangzás összekapcsol, de a 

hangsúly a jelentések különbözőségén van (akárcsak Lotmannál): ahol összekötésre van 

szükség, ott különbség van, s a hangzásbeli összecsengés funkciója is az, hogy a jelentések 

közötti feszültségre irányítsa a figyelmet. A feszültség akkor is megmarad, ha már ismerjük a 

verset, ami a rím meglepő jellegének szemantikai eredetét támasztja alá (Wimsatt 1982a: 

164), hiszen a meglepő hatás minden értelmezés során érvényesül. Ezért a rím nem tekinthető 

sem pusztán fonetikai harmóniának, sem formális, irracionális, emocionális eszköznek. 

 Ez a rímfelfogás olyan esztétikaelméletbe illeszkedik, amely a műalkotást is 

elsődlegesen jelentéses struktúrának tekinti (Weimann 1965: 75−76). A szó művészete 

Wimsattnél intellektuális művészet, a költészetben az érzelmek és a fogalmak szimultán 

módon vannak jelen, sőt, az emocionális sík nagyrészt a fogalmak révén közvetítődik. 

Esztétikai értéket csak a fogalmakkal hoz létre az irodalmi mű. (Wimsatt 1982a: 165) Ily 

módon a rím sem a hangzás és a jelentés, hanem a logikus és az illogikus jelentés 

vonatkozásában nyer értelmet. Wimsatt meghatározása szerint ugyanis a rím a szöveg 

argumentatív logikai mintázatára épülve hoz létre ellenmintázatot illogikus implikációkból. 

Ez a felfogás is járulékos, kiegészítő jelentést tulajdonít a rímnek, a rím valójában speciális 
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variációs elem, amely azonos metrikájú, ellentétes jelentésű sorok esetében nem is érvényesül 

igazán. Wimsatt a rímet tehát – az új kritika elvei alapján − a mű organikus egységében 

értelmezi. 

 Lényeges továbbá, hogy Wimsatt rímelmélete szemiotikai irányultságú is. A 

költemény ebben a keretben azért tekinthető elsődlegesen jelentésstruktúrának, mert a benne 

levő szóképek verbális ikonok: olyan jelölők, amelyek a jelölt tulajdonságait mutatják fel, 

azaz nem egyszerű képek, ábrázolások, hanem a valóság szimbolikus interpretációi (Wimsatt 

1982: x). A verbális ikon terminusával Wimsatt tulajdonképpen a jelek motiváltsága mellett 

érvel a költészetben, akárcsak Jakobson (→ 2.3.3). Ám lényeges különbség, hogy míg 

Jakobson a rímjelentést a poétikai funkció szervező elvéből vezeti le, s Lotman is megtartja az 

egyenértékűségek elvét (jóllehet a rím jelentésképzésének folyamatait helyezi előtérbe a 

poétikai struktúrán belül), Wimsattnél a rím azért tekinthető elsősorban szemantikai 

struktúrának, mert a jelek sajátos osztályába tartozik: az eszmét, fogalmat megjelenítő 

verbális ikon. Ily módon a korábban vizsgált rímmodellekkel összevetve Wimsatt elmélete a 

rím jelentésének apriorizmusát hangsúlyozza, s azt nem valamilyen elv vagy 

viszonyrendszer révén kívánja megragadni. Wimsatt rímfelfogása tehát mindenképpen alapul 

veendő egy olyan funkcionális kognitív rímmodell kidolgozásánál, amely a nyelvi 

szerkezeteket jelentésükből kiindulva magyarázza, még ha a wimsatti rímelemzések nem is 

hoznak létre összefüggő, kidolgozott szemantikai leírást. 

 

2.5.3 A rím organikus elmélete: Donald Wesling 

A huszadik századi rímfelfogások áttekintésében az új kritikához kapcsolva tárgyalom Donald 

Wesling rímelméletét is (Wesling 1980). Ez részben azzal okolható, hogy Wesling rímről 

szóló monográfiájában számos ponton gondolja tovább az új kritika tételeit, ily módon 

előfeltevéseiben közvetlenül is kötődik az irányzathoz: a költeményt organikus formaként 

kezeli (Wesling 1980: 106), a poétikai struktúrát elsősorban a jelentésképzés felől vizsgálja, 

továbbá rímmeghatározását egyértelműen Wimsatt megállapításaihoz köti (Wesling 1980: 20, 

56−58). Támaszkodik ugyanakkor az orosz formalizmus (Zsirmunszkij, Tomasevszkij) és a 

francia strukturalizmus (Barthes, Genette) eredményeire is. Részben a hagyomány széleskörű 

felhasználása, részben a rím részletes, sokféle aspektusra kiterjedő vizsgálata következtében 

tekinthető Wesling elmélete a huszadik század egyik legátfogóbb, leginkább kidolgozott 

rímelméletének, amelyet egy funkcionális kognitív rímmodellnek mindenképpen figyelembe 

kell vennie. Elmondható ugyanakkor, hogy számos termékeny megállapítás mellett Wesling 

sem jut el a rím koherens szemantikai és fonológiai leírásáig. 
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 Kiindulópontunk ezúttal is az a sajátos episztemológiai álláspont, melyet Wesling 

kijelöl a rím megközelítéséhez: szerinte a romantikával olyan korszak köszönt be az európai 

kultúrában, amely alapjaiban változtatja meg az irodalom ismeretelméleti előfeltevéseit. 

Ennek lényege, hogy az irodalom a romantika korszakában izolálódik a kultúrán belül, 

elkülönül a tanult diskurzusformák többi fajtájától, s ekkortól merül fel az irodalmiság 

meghatározásának problémája (Wesling 1980: 18). Mivel az irodalom a tizennyolcadik század 

végétől kezdve nem tartja érvényesnek magára a retorika klasszicista szabályrendszerét, saját 

mechanizmusaira kell reflektálnia, melynek eredményeként tudatosul az irodalom történeti 

természete, a formák konvencionalizáltsága. Ezzel együtt az is nyilvánvalóvá válik, hogy a 

konvencionális poétikai technikák ugyan létrehozzák, de sohasem merítik ki teljes egészében 

az irodalmiságot, az ugyanis az organikus forma eszméjében jelentkezik. Ezért a romantikával 

kezdődő periódusban a költők újra és újra rákérdeznek a poétikai eszközök (devices) 

érvényességére a költészetben, hol tagadják szükségességüket, hol előírják azokat, hol 

újradefiniálják, hol elutasítják, ám a költői eszközök végig az irodalmiság kérdésének 

középpontjában maradnak. Ezzel Wesling megpróbálja csökkenteni a huszadik század elejére 

helyezett váltás jelentőségét, megközelítésében az igazi változás már a 18. század végén 

bekövetkezik (Wesling 1980: 99). Értelmezése szerint az a felismerés, hogy az irodalom 

nyelvi természetű, hogy nyelvi formák konvencionalizálódott rendszere, amelyet művészi 

nyelvnek szoktak tekinteni, maga is a posztromantikus periódus eredménye, s a saussure-i 

felosztás jelölőre és jelöltre voltaképpen az így értelmezett irodalom precíz vizsgálatának egy 

szükséges eszköze; legalább ennyire lényeges azonban, hogy ennek a felosztásnak a 

mesterségességét felismerjük, ami szintén az 1795 utáni ismeretelméleti korszak 

következménye (Wesling 1980: 54−55). 

 Meglehetősen összetett érvelésében egyszerre érvényesíti Wesling a műalkotás 

formális felfogását és annak feloldását, hiszen elméletében mindkettő a romantikával kezdődő 

korszak jellemzője: egyszerre ismerik fel az irodalom szerkezeti, nyelvi karakterét, a poétikai 

eszközök hagyományozódását, s azt is, hogy az irodalmiságot a forma organikus egysége 

hordozza. Megtörténik tehát a poétikai eszközök részletes vizsgálata és elutasítása is: a művet 

olyan entitásként kell kezelni, amely egyrészt ezeknek az eszközöknek a révén valósítja meg 

az irodalom konvencióját, másrészt a mű ezek dinamikus szerveződéseként, műveletként, 

folyamatként nyer értelmet. Wesling szavaival, a poétikai eszközök újraértelmezése, illetve 

elutasítása tulajdonképpen tiltakozás a mű tárgyiasítása, objektumként kezelése ellen 

(Wesling 1980: 52). A műalkotás organikus egységének létrehozásában, egyben annak 

értelmezésében a jelentés kiemelt folyamatként kap szerepet, lehetővé téve a befogadást 
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emlékezetbeli, pszicholingvisztikai korlátaink ellenére is (Wesling 1980: 74−75), vagyis a 

jelentésképzés folyamata olyan szemantikai struktúra kiépüléseként fogható fel, amely 

struktúra a befogadóban a mű organikus szerveződéseként jelenik meg. 

 Az organikus szerveződés a rím leírásában különös jelentőséget kap, már a fonológiai 

jellemzésben is. Jakobson és Michael Shapiro (1976) elmélete alapján Wesling a rímet az 

ekvivalencia fogalmával jellemzi: számára az egyenértékűség azért lesz lényeges, mert ennek 

révén szakítani lehet a rímszavak fonetikai egybeesésének tételével. Mint írja (Shapirót 

idézve), a rím szabályos visszatérése a szekvenciálisan megfelelő pozícióban lévő, 

fonológiailag egyenértékű hangoknak, ahol az egyenértékűség az egyformán jelölt értékeket 

jelenti. Ez a Lotmanéhoz hasonló, alapjában véve strukturalista megfogalmazás teszi lehetővé, 

hogy a nem tiszta rímet tekintse Shapiro és Wesling is az általános megvalósulásnak, ily 

módon a tiszta rím lesz a speciális eset, s a fonetikai azonosság nem marad szükséges feltétele 

a rímelésnek (Shapiro 1976: 142−142, Wesling 1980: 29, Scherr 1986: 193; a magyar 

verselméleti gondolkodásban l. Lotz 1976: 375−376, Somlyó 1980: 171, a rím kognitív 

fonológiai modellje kapcsán → 6.3). Már ezen a ponton megváltoztatja Wesling a rímfajták 

taxonomikus hierarchiáját, s a korábban másodlagos típusokat tekinti alapvetőknek. Hasonló 

fordulattal él a rím prozódiai funkcióját tekintve: míg korábban a rímet a prozódia járulékos, 

kiegészítő, éppen ezért leválasztható komponensének tekintették, Wesling elméletében a rím 

és a metrum kölcsönösen serkentik egymást (Wesling 1980: 41−42), sőt, a rím nélkül a sorok 

egysége nem válna felismerhetővé, hiszen a rím az, amely a sorokat egymástól elválasztja. 

Következésképpen a rím nem járulékos tényező, éppen a rím teszi a verssort metrikai 

egységgé (Wesling 1980: 65−66), azáltal, hogy a hangsúlyon alapuló metrikai mintázathoz 

képest kifejtetté tesz egy ellentétes irányú mintázatot (Wesling 1980: 75). A rím tehát 

elsődleges jelentőségű komponensé lép elő, amely szervezi a verssort, a versszakot és a verset 

(vö. Scherr 1986: 195, Scott 1988).  

A rím megközelítésének ezt a fordulatát felismeri már Eliot is, és „a rím 

felszabadulásának” tekinti, hiszen a rím ezáltal „mentesül a sántító vers megtámasztásának 

kimerítő feladatától”, s így eredményesebben tölti be jelentésszervező funkcióját (Eliot 1981a: 

60). Hasonló megfigyelést tesz később Louis Aragon is, a modern költészet rímelési 

gyakorlatát vizsgáló esszéjében: „A rím […] visszanyeri méltóságát, mert jóvoltából új 

dolgok vonulnak be abba a régi és fennkölt nyelvezetbe, amely öncélú, és amelyet 

költészetnek hívnak” (Aragon 1970: 45). A rím felértékelését, szövegszervező jelentőségének 

kiemelését a magyar irodalomtudományban Somlyó György fogalmazza meg 

leghatározottabban, ugyancsak a modern költészet egyik jellemzőjének tekintve a rímről való 



 56 

gondolkodás gyökeres átalakulását (Somlyó 1980: 148, 151, 167). Az írói reflexiók ugyan 

nem alkotnak egy esetben sem átfogó, általánosító rímelméleti modellt, ám mindenképpen 

fontos forrásai a huszadik századi rímfogalom alakulásának, s egyben arra is felhívják a 

figyelmet, hogy a rím újszerű elméleti megközelítése és a lírai megformáltság konvenciói a 

modernségben kölcsönösen határozzák meg egymást. 

 A rím adekvát megközelítésének Wesling szerint foglalkoznia kell az egybecsengő 

rímszavak jelentésével is (Wesling 1980: 18−19). Ebben – mint azt korábban jeleztem – 

számos korábbi elmélet érveire támaszkodhat, ám Wesling ezen a ponton is továbbfejleszti a 

rímjelentés leírását. Ehhez olyan eklektikus elméleti keretet választ, amelyben a kognitív 

pszichológia, a nyelvészet, a Gestalt-pszichológia is helyet kap (Wesling 1980: 106). Ebből 

következik, hogy a rímjelentés kialakulásánál központi jelentőséggel ruházza fel a 

figyelem tényezőjét: a rím irányítja az olvasó figyelmi tevékenységét mind fonológiai-

prozódiai, mind pedig szemantikai szempontból (Wesling 1980: 13). A rímszavak kiemelkedő 

prominenciája a szöveg többi részéhez viszonyítva lehetővé teszi a jelentésképzést, mivel a 

rímen belüli hangzásbeli hasonlóság a szemantikai kontextus átalakulásával és kiterjedésével 

jár együtt. A weslingi rímelmélet láthatóan nem részletezi az eddigieknél jobban a rímszavak 

szemantikai összekapcsolódását, ugyanakkor a rím alapvető funkciójaként a vers 

szervezését jelöli meg, ugyanis fonológiailag és szemantikailag egyaránt feltűnő elemként a 

rím tagolja a szöveget. A befogadó figyelmét vezetve kijelöli a vers egységeit, összekapcsolja 

a memóriában a mű részeit, ezáltal döntő szerepe van a mű megismerésében. 

 A kognitív pszichológia eredményeinek bevonása a rím működésének leírásába 

egyben azt is eredményezi, hogy Wesling nem von éles határt jól és rosszul sikerült rím közé: 

a rím minőségétől függetlenül hat a befogadó figyelmére, szervezi az értelmezést, így „a 

költői nyelv humán kognitív perspektívájából […] a szofisztikált rímek sem jobban, sem 

kevésbé értelmezhetők vagy irodalmiak a többinél” (Wesling 1980: 63).8 Ezen az alapon nem 

választja el mereven Wesling a rímelés hétköznapi és irodalmi megvalósulásait sem: az 

egyenértékűségek szervezett mintázata, amely még a legminimálisabb költészetben is 

jelentéssel tölti a verssort, a hétköznapi nyelvhasználatban is érvényesül (példaként idézi a 

mondókákat, rímes dalszövegeket, a szleng rímes frázisait a Cockney English-ben stb.), az 

irodalmi és a nem irodalmi rímelés között csak intenzitásbeli különbség tételezve (Wesling 

1980: 28−32). 

                                                 
8 „From the perspective of human cognition of poetic language […] the shopisticated rhymes are no more or less 
reasonable of literary than the others.” 
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 Wesling meglehetősen összetett rímfelfogása a rímet olyan kognitív műveletekhez 

köti, amelyek révén az a versszöveg megszervezésében kiemelkedő jelentőségűvé válik. A 

rím jelentésképző funkcióját és fonológiai működését egyformán figyelmi műveletekkel 

magyarázza, ezáltal rugalmasan képes kezelni mind a rímelés fonológiai kritériumait, mind az 

egyes megvalósulási lehetőségeit a nyelvhasználat különböző területein. Ezek hátterében 

olyan előfeltevések húzódnak meg, amelyek az irodalmi művet egyszerre tekintik poétikai 

eszközök struktúrájának és organikus egységnek, s párhuzamosan ragadják meg a szöveg 

szerkezeti és műveleti oldalát, középpontba helyezve a rímet. Mindezek mellett a huszadik 

század irodalomelméleti hagyományait is érvényesíti Wesling rímelméletében, kiemelve azok 

részben funkcionális elemeit. Ebből következően Wesling rímelmélete alapjaiban előlegezi 

meg a rím kognitív poétikai modellálását. 

 Az új kritika rímelmélete, valamint az azt továbbgondoló weslingi rímmagyarázat 

legfőbb jellemzője, hogy a rímnek szándékolt jelentést tulajdonít, azaz nem 

következményként, hanem eredendő minőségként tekint a rím jelentésére. Ez a 

perspektívaváltás teszi az új kritika és Wesling rímfelfogását egy kognitív nyelvészeti 

rímmodell közvetlen előzményeivé, megelőlegezve egyben irodalomtudomány és 

nyelvtudomány interdiszciplináris együttműködésének kognitív poétikai termékenységét. 

 

2.6 A jelentés járulékossága: következtetések  

A huszadik századi rímfelfogások − természetesen nem a teljességre törekvő − áttekintésében 

Wesling rímelméleténél olyan ponthoz érkezünk, ahonnan már egyértelműen látszanak egy 

funkcionális kognitív rímmodell lehetőségei és irányvonalai. Érdemes azonban még röviden 

elidőznünk a vizsgált elméleteknél, részben, mert alaposabb indoklást kíván az új kritikából 

kinövő weslingi elmélet kiemelt jelentősége, részben pedig azért, mert a vizsgált rímelméletek 

ismételt értelmezésével nyilvánvalóvá válik a formális rímfelfogás elégtelensége, egy 

funkcionális kognitív keretű nyelvtudományi rímértelmezés adekvátsága. A bemutatott 

rímfelfogásoknak közös jellemzője, hogy a vers nyelvi megformáltságát középpontba 

helyezve interpretálják a szövegeket, s a rím ebben a struktúrában mint a forma jelentéssel 

bíró, jelentést hordozó komponense nyer értelmet, vagyis a bevezetésben említett retorikai 

szemlélet jellemzi a huszadik század rímelméleteit (→ 1.1). Nem választják el tehát élesen 

forma és tartalom síkját, ám határozottan a szöveg formális elemeire helyezik a hangsúlyt, 

következésképpen a jelentést a forma szükségszerű, megkerülhetetlen, mégis másodlagos 

jellemzőjeként tárgyalják . Másként fogalmazva, jelölő és jelölt, hangzás és jelentés 

kölcsönös meghatározottságából kiindulva magától értetődik a rím jelentéses jellege, ám a 
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rímjelentés a hangzásbeli hasonlóság függvényében kerül kifejezésre. A poétikai struktúrát a 

nyelvtudomány formális perspektívájából következően a formai elemek elemzésével tartják 

megragadhatónak, a jelentésképzés átfogó modellálása tehát nem történik meg a huszadik 

század rímelméleteiben. Ezen a ponton egy, a jelentést előtérbe helyező funkcionális 

nyelvészeti perspektívájú rímmodell jelentős eredményeket hozhat a rímelés vizsgálatában. 

Fontos azonban azt is tekintetbe vennünk, hogy a vizsgált rímelméletekben a 

rímjelentés nemcsak a hangzáshoz viszonyítva másodlagos, hanem a szöveg jelentése 

szempontjából is az. Ezek a rímfelfogások a rímnek tulajdonított jelentést (sőt, esetenként a 

rím működését is) járulékos, kiegészítő jellegűnek tartják. Ez a jellemző végső soron a nyelv 

autonómiájának tételére, a logikai jelentés elvére, valamint a nyelvi jelenségek 

objektumokként történő megközelítésének módszerére vezethető vissza: a saussure-i tézisek 

alapján minden jelölő konvenció révén kapcsolódik a jelölthöz, s ha jelölő és jelölt 

viszonyában változás következik be a jelölők közötti hasonlóság révén, az minden tekintetben 

a nyelvi és fogalmi rendszer zavarához vezet (hivatkozhatunk Barthes megállapítására). 

Vagyis a nyelv önmagában egész rendszerként történő idealizálása nem teszi lehetővé, hogy 

belőle minden nyelvi jelenséget megmagyarázzunk, így ami kívül esik ennek a rendszernek a 

magyarázó hatókörén, azt járulékosként, kiegészítőként, másodlagosként kell kezelni, a 

szójátéktól kezdve a rím jelentésig. Ezen a ponton érdemes hivatkoznunk Derrida Saussure-

értelmezésére, illetve az azt interpretáló dekonstrukciós elméletre (Culler 1997). Eszerint 

jelentés és forma megkülönböztetésében „a felsőbbrendű elem a logoszhoz [önaznonos 

lényeghez, autonóm ontológiai minőséghez − S. G.] tartozik, és magasabb rendű jelenlét; az 

alsóbbrendű elem pedig visszaesést jelöl ki. A logocentrizmus tehát az első elem prioritását 

tételezi fel, a másodikat pedig az ehhez való viszonyában, az első szövődményeként, 

tagadásaként, manifesztációjaként vagy felbomlásaként gondolja el” (Culler 1997: 128). A 

derridai interpretációban Saussure szemiotikai nyelvelmélete megerősíti a logocentrizmust 

(Culler 1997: 138), megítélésem szerint azonban Saussure nézetei az idealizálás révén hatnak 

leginkább: idealizálható a forma is („formacentrizmus”), ebben az esetben a műalkotás formai 

elemei tekinthetők a logosz részének, s ragadhatók meg egzakt módon, míg a jelentés csak 

ezek függvénye. Másrészt a logocentrizmus jellemzi a jelentés logikai felfogását: a jelentés 

objektumként adva van valahol, így a jelentések rendszere is adott. „A nyelv leírása, szilárd 

alap után kutatván, kétségtelenül olyasvalamiként kívánja kezelni a jelentést, ami valahol 

jelen van − mondjuk jelen van a tudat számára a jelölő esemény pillanatában; ám bármilyen 

jelenlétet idéz is fel, arról kiderül, hogy már megkülönböztetés rejlik benne. De akkor sem 

járunk jobban, ha a különbözésre próbáljuk alapozni a jelentés leírását, mivel a 
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különbözőségek mint olyanok sohasem adottak, és mindig produktumok. Az alaposságra 

törekvő elméletnek előre-hátra kell mozognia e perspektívák között, az esemény és struktúra 

vagy parole és langue perspektívái között, melyek sosem vezetnek szintézishez” (Culler 

1997: 133). Vagyis a logocentrizmus legfőbb problémája nem a tartalom és a forma 

dichotomikus felfogása (hiszen csak e tényezők megkülönböztetése, nem pedig merev 

elválasztása jellemzi a formális szemléletű irányzatokat), hanem az, hogy köztük ontológiai 

hierarchiát tételez. Nem veszi tekintetbe a rendszer konstruált, következésképpen alakuló, 

változtatható jellegét, mert episztemológiája szerint ebben az esetben nem lehetne 

objektumként, szabatosan megkülönböztetni a vizsgált jelenségeket. 

 További probléma a jelentés logikai jellegével, valamint a rímjelentés járulékos 

jellegével, a szupplementaritás (járulékosság) logikájával, hogy mindig valami teljes egészhez 

viszonyít. Ha a jelentés a logika igaz/hamis fogalompárjával írható le, akkor minden, ami nem 

elemezhető ezen igazságfeltételek mentén, járulékossá válik (Culler 1997: 151, 158). Ez vonja 

maga után egyrészről az asszociatívnak tekintett rímjelentés kiegészítő jellegét (nem 

vizsgálható logikai módon), másrészről a szöveg lineáris feldolgozása során kialakított, 

argumentatív logikai jelentésszerkezetéhez viszonyított járulékos létmódját. A rím jelentése 

tehát az elemzett elméletekben három aspektusból is szupplementum: a hangzás felől 

nézve, a nyelvi jelentések logikai jellege felől tekintve, valamint a szöveg teljes (logikai) 

szemantikai struktúrájához viszonyítva. Mindez azonban előfeltételezi a nyelvi jelentés 

előzetes adottságát, ennek révén pedig a szöveg jelentésének objektum-jellegét. Vegyük 

azonban tekintetbe, hogy amennyiben „élősködőnek nyilvánítjuk a nyelv bizonyos 

használatait azért, hogy elméletünket a nyelv egyéb, »szokásos« használataira építsük, akkor 

pontosan azokat a nyelv lényegi természetét érintő kérdéseket kerüljük meg, melyeket a 

nyelvelméletnek meg kellene válaszolnia” (Culler 1997: 165). Ezzel tágabb összefüggésbe 

illeszthető Barthes észrevétele is: ha a felállított nyelvi rendszer nem képes magyarázni a 

nyelvi jelenségeket, akkor a nyelv működésének legfontosabb aspektusait hagyja figyelmen 

kívül, illetve zárja ki. Ezen túl a járulékosság logikája Derrida Saussure-értelmezésében 

egyfajta teljességet implikál, amit Derrida azért nem fogad el, mert ami önmagában teljes, azt 

nem kell kiegészíteni. Ám a járulékos tényező éppen annak köszönheti létét, hogy nélküle a 

kiegészítendő entitás nem volna teljes: „a kiegészítés (szupplementáció) csakis az eredendő 

hiány miatt lehetséges” (Culler 1997: 146). Derrida szavaival: „A »valóságos« csak annak 

során következik be vagy adódik hozzá a korábbiakhoz, hogy értelmet egy nyomból vagy 

szupplementumok segítségül hívásából […] nyer. […] A jelenlét nem eredendő, hanem újra 

konstituált” (idézi Culler 1997: 147−148). Derrida meggyőzően mutat rá arra, hogy mind a 
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megkülönböztetéseken alapuló rendszer, mind a megismerés tárgyának objektumjellege a 

megismerő által véghez vitt idealizálás eredménye, ami azonban figyelmen kívül hagyja a 

jelentésnek és magának a nyelvnek a produktív dinamikusságát. 

 Ha még tovább megyünk ezen a következtetéssoron, végül Wesling érvelésmódjához 

érkezünk. Amennyiben ugyanis az eredetileg járulékosnak tekintett jelenségről kiderül, hogy 

a tételezett teljesség eredendő hiányán alapul, akkor innen már csak egy lépést jelent, hogy ne 

a vélt teljességet tekintsük elsődlegesnek, hanem a járulékost, amely nélkül a teljesség nem 

lehetne teljesség. Ebből a nézőpontból a szupplementum hordozza a kiteljesedést, vagyis az 

adott entitás lényegét. Ezt a logikát követi Wesling is, amikor a rímet nem esetlegesnek és 

kiegészítőnek, hanem a költészet esszenciájának, a sor és a költemény organikus 

szerveződésében kiemelt jelentőségűnek tekinti. Felismeri, hogy a kiegészítő komponens 

olyan (kognitív) jellemzőkkel rendelkezik, amelyek a vers befogadásában nélkülözhetetlenné 

teszik. Ezzel elérkeztünk ahhoz a nézőponthoz, ahonnan egy funkcionális kognitív rímelmélet 

kiindulhat a hagyományt folytatva. Fontos megjegyeznünk, hogy a derridai gondolatmenet 

itteni alkalmazása nem jelenti a korábbi rímfogalmak dekonstruálását, csupán olyan 

összefüggésbe helyezi azokat, amelynek révén jobban látható egy új, nyelvészetileg 

megalapozott, a funkcionális kognitív nyelvelméletre támaszkodó rímértelmezés 

szükségessége. Lényeges továbbá, hogy Derrida Saussure-értelmezése segítségével válik 

igazolhatóvá a bevezetésben említett nézőpontváltás is: a formális és funkcionális szemléletű 

rímfelfogások nyelvtudományi megkülönböztetése nem a forma és a tartalom elkülönítésén, 

illetve dialektikus viszonyukon alapul, hanem a nyelvről való gondolkodás formális és 

funkcionális jellegének különbségén: a nyelvi rendszer autonómiájának és a jelentések logikai 

jellegének, illetve a nyelv szociokulturális és kognitív beágyazottságának, valamint a 

jelentések dinamikus, konceptuális jellegének elvén. Így, bár a vizsgált rímelméletek a rím 

funkcionális kognitív újragondolását alapvetően megelőlegezik, a rím szemantikai 

modellálása, illetve szövegtani, stilisztikai leírása továbbra is elvégzendő feladat marad, 

melynek megoldásához a funkcionális nyelvelméleti keret kínál adekvát előfeltevés-rendszert. 

 

2.7 Összegzés 

A rímről folytatott huszadik századi poétikai diskurzus vázlatos bemutatása is felismerhetővé 

teszi, hogy a korábbi rímelméletek a rím jelentésének kérdését csak felvetették, érdemben 

megválaszolni azonban nem tudták. Mindez elsősorban abból következik, hogy magát a 

jelentést sem autentikus módon közelítik meg: előre adott, statikus, objektumszerű entitásnak 

tekintik, függetlenítve a jelentést létrehozó elmétől és közösségtől. Ebből következően a 
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jelentés megjelenését a rímben másodlagosnak tekintik (kivéve Wimsatt és Wesling 

elméletét), ami úgy fogalmazható meg általánosan, hogy a rím hangzása a mechanikai 

folyamatok analógiájára megindítja a jelentésobjektumok közeledését, avagy feszültséget 

gerjeszt közöttük. A rímjelentés járulékossága tehát nemcsak a jelentésképzés műveleteinek 

alárendelődéseként értelemzendő, hanem egyben a rímjelentés esetlegességét, tökéletlenségét 

is jelenti. Következésképpen az irodalomtudományi poétika nem képes a rímet megfelelő 

összetettséggel modellálni. Ezért szükséges a rím magyarázatát a nyelvtudományi poétika 

területén kidolgozni, ezáltal ugyanis lehetővé válik a rím jelentésének rendszeres és 

következetes vizsgálata, végső soron pedig egy olyan modell kialakítása, amely a jelentés és a 

hangzás dimenzióját szerves összetartozásukban mutatja be. Egy funkcionális irányultságú 

kognitív poétikai modell mindezeken túl arra is kísérletet tehet, hogy a rím poétikai 

struktúráját a nyelvi megismerés folyamatában közelítse meg, rámutatva ezáltal annak 

általános kognitív jelentőségére. Ez azonban szükségessé teszi a szemantikai motiváltság 

előtérbe helyezését, pontosabban annak az előfeltevésnek az érvényesítését, hogy a rím nem 

kiárólag, sőt, nem is elsősorban a hangzás és a ritmus dimenziójában szerveződik, a nyelvi 

kifejezések rímbe szerveződésének mindenekelőtt fogalmi alapjai vannak. 

 Az a kognitív poétikai rímelmélet tehát, amelynek megalapozására a jelen értekezés 

vállalkozik, a rím működésére irányuló kérdés határozott újrafogalmazásából indul ki, 

elsődlegesen (de nem kizárólagosan) a rím jelentésképzésben való közreműködésére irányítva 

a figyelmet. A központi kérdésfelvetés megváltoztatása azonban nem jelenti a korábbi 

magyarázatok elutasítását, azok ugyanis több belátással is hozzájárulhatnak egy új rímmodell 

kidolgozásához. Ezek a következők: 

 

(i) a forma és a tartalom ontológiai egysége, a szöveg holisztikus megközelítése, a rím 

izoláló magyarázatának elutasítása (formalista iskola); 

(ii)  a nyelvi szerkezetek szemantikai motiváltságának felismerése, hangzás és jelentés 

szerves összekapcsolódása, az autonóm nyelvi rendszer merevségéből következő 

ellentmondások felismerése, a rím működésének dinamikus megközelítése (prágai 

strukturalizmus, Jakobson poétikája, Lotman és Barthes elmélete); 

(iii)  a nyelvi szerkezetek és a jelentés sematikusságának felismerése, az ebből eredő 

potenciál bevonása a magyarázatba (fenomenológiai irodalomtudomány); 

(iv) a rím szemantikai karakterének előtérbe helyezése, a szöveg organikus egységében 

történő értelmezése, a rímnek tulajdonított kognitív jelentőség, végső soron a rím 

járulékosságának elutasítása (az új kritika és Wesling elmélete). 
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A disszertáció a továbbiakban a holista kognitív nyelvészet eszközei révén érvényesíti ezeket 

a belátásokat, a szándékolt perspektívaváltás mellett tehát szorosan kapcsolódik is a rím 

korábbi elméleteihez. 
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3. Referenciális állványzatépítés – a rím jelentéskezdeményező funkciójának 

pragmatikai motiváltsága9 

A huszadik századi rímfelfogások áttekintésének elsődleges tanulsága, hogy a rím jelentésére 

irányuló kérdés önmagában nem tekinthető újszerű problémafelvetésnek, mégis ez tűnik a rím 

azon aspektusának, ahonnan egy új nyelvtudományi rímelmélet alapjai kidolgozhatók. Ez 

mindenekelőtt abból követezik, hogy a funkcionális nyelvelmélet kiindulópontjából a rím 

jelentéskezdeményező funkciója nem asszociatív, másodlagos vagy járulékos műveletként 

értelmezhető, hanem a rímet mint szimbolikus nyelvi struktúrát motiváló funkcionálásként. 

Másként fogalmazva, a funkcionális kognitív nyelvészet azért tud másként közelíteni a rím 

szemantikai működéséhez és működtetéséhez, mert azt nem a hangzásbeli összecsengésből 

vezeti le, hanem önálló kognitív műveletként modellálja. Így a fonológiai és a szemantikai 

struktúra nem hierarchikus viszonyban áll (miként azt a rímjelentés járulékosságának elve 

kimondja), hanem párhuzamosan, szimbolizációs-motivációs kapcsolatban kerülnek 

feldolgozásra. Ennek az összetett szerkezetnek a részletes bemutatása a dinamikus 

jelentésképzés műveletei felől alapozható meg, mindez pedig szükségessé teszi, hogy a rímet 

mint nyelvi szerkezetet a jelentésképzés társas környezetében, az interszubjektív 

figyelemirányítás és referenciális értelmezés közegében vizsgáljuk először, ezáltal ugyanis 

felismerhetővé válik a rím jelentősége a megnyilatkozás értelmező feldolgozásában, azaz a 

konstruálásban. Az alábbi fejezet a rím működését a funkcionális kognitív pragmatikai 

kiindulópontjából közelíti meg. 

 
3.1 Pragmatikai problémafelvetés 

Eliot szavaival élve „a költészet többre vállalkozik, mint amennyi prózában közölhető; 

mindazonáltal egyetlen személy beszél benne egy másikhoz, s ez akkor is igaz, ha énekel, 

mert az ének a beszéd egyik változata” (Eliot 1981b: 321). Feltehetően ez a legalkalmasabb 

kiindulópont a rím pragmatikai motiváltságának bemutatásához: ha ugyanis az összecsengő 

sorvégeknek jelentésképző szerepet tulajdonítunk a szövegben, ez a funkció leginkább a 

nyelvi tevékenység általános jellemzői felől közelíthető meg. Ebből a megállapításból két 

előfeltevés következik. (1) A költészet, sőt általában véve az irodalom és a hétköznapi 

nyelvhasználat közé nem vonható egyértelmű, éles határ a nyelv működtetését tekintve 

(elismerve természetesen az irodalmi szövegek sajátos létmódját a nyelv által konstituált 

hagyományban, valamint az ebből következő hermeneutikai tapasztalat jelentőségét, l. 

Gadamer 2003: 397). Ez a kognitív poétika korábban ismertetett (→ 1.2) előfeltevése 

                                                 
9 A fejezet egy korábbi tanulmány (Simon 2011) átdolgozott, kiegészített változata. 
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hétköznapi és szépirodalmi nyelvhasználat kontinuumáról, amely a funkcionális kognitív 

pragmatika perspektívájából is érvényesnek mutatkozik. (2) A rím tudományos magyarázata 

nem szűkíthető le a visszatérő fonológiai struktúrák ritmikai jellemzésére, mivel funkcionális 

nyelvelméleti kiindulópontból tekintve valódi jelentősége a szövegek értelemszerkezetének 

kialakításában, vagyis a szöveg fogalmi feldolgozásában van. 

 A rímre irányuló kognitív nyelvészeti kutatás alapvető feltevése ugyanis az, hogy a 

rímnek a konceptualizációban, a fogalmi konstruálásban van elsősorban jelentősége, nem 

pedig a kellemes hangzás kialakításában. A rím elsődlegesen fogalmilag és szemantikailag 

motivált, s ez a motiváció jellemezhető a mentális terek (Fauconnier 1994, 1997, 2007) és a 

fogalmi aktiváció (Chafe 1998, 2009) elméletével. Ezek alapján az egyes példaszövegeket 

elemezve beláthatóvá válik, hogy a rím nem pusztán bizonyos szövegtípusok szükségszerű 

kelléke, hanem a társas nyelvi tevékenység sikeres megvalósításának fontos tényezője. 

 A funkcionális kognitív pragmatikai megközelítés tehát szemléletváltást tesz 

szükségessé: a rím nem egyszerűen visszatérő, többé-kevésbé azonos fonológiai struktúrák 

együttese, hanem olyan nyelvi konstrukció, amely a diskurzus és a közös figyelemirányítás 

felől értelmezhető; nem másodlagos, járulékos, kiegészítő szövegelem, hanem olyan 

funkcionális motivációval jellemezhető szerkezet, amely kommunikatív és kognitív hidat 

képez az egyéni és a társas megismerés között (vö. Sinha 1999: 241). Következésképpen a 

figyelemirányítás a legtágabb keret, amelyben a rím funkcionális pragmatikai szempontból 

értelmezést nyerhet: a közös figyelmi jelenet, illetve a közös figyelem középpontjába 

helyezett entitás fogalmi konstruálásában, konceptualizálásában játszik különböző 

komplexitásban megvalósuló, ám mindenképpen lényeges szerepet. Ily módon a rím a 

referencia aktusában nyer értelmet. A rím referenciális funkciója másfelől a jelentésképzés 

társas jellegéből magyarázható, amely a kulturális tanulás közege felé orientálja a 

funkcionális-kognitív rímelméletet. A rím tudományos magyarázatának ezt a szintjét a 

dolgozatban az állványzatépítés (scaffolding, l. Bortoni-Ricardo 2009, Tomasello 2002: 

89−90) fogalmával tartom bemutathatónak. 

 A fentiekből következően a fejezet a következő, koncentrikus szerkezetben épül fel. 

Először azt kívánom bemutatni reklámszövegek példáján, miként működik közre a rím a 

fogalmi konstruálásban (3.2). Ezt követően röviden kitérek a rímnek a munkamemória 

működésében betöltött szerepére, azokra az emlékezeti folyamatokra, amelyek a rím 

mnemotechnikai funkciójának hátterében állnak (3.3). Majd egy mondóka elemzésével 

vizsgálom a rímnek a diskurzus során a figyelemirányításban betöltött szerepét és a 

referenciális funkcióját (3.4). Végül két szépirodalmi szöveg példáján részletezem a rím 
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összetett működését (3.5). A fejezetet a rím funkcionális kognitív pragmatikai 

megközelítésének összegzése zárja (3.6). A fejezet tehát egyrészt a rím egyszerű, részben 

mnemotechnikai működésétől halad a komplex konceptuális szerveződés leírásáig, miközben 

mindvégig ugyanazokkal a fogalmi eszközökkel közelít a rím működéséhez; másrészt a nyelvi 

tevékenység szociokulturális közegét tekintve a korai kulturális átadástól jut el a bonyolult 

együttes konstruálási műveletekig, az állványzatépítés összetettebb megvalósulásáig. Fontos 

azonban megjegyezni, hogy bár a konstruálás, a referencia és az állványzatépítés szempontjait 

részben elkülönítve tárgyalom, ezek szervesen összetartoznak, egymással kölcsönös 

összefüggésben érvényesülnek. A fogalmi szerveződés hatással van a figyelemirányításra 

(miközben a kialakuló fogalmi struktúrát a megnyilatkozó figyelemirányítási műveleti 

motiválják), a fogalmiasítás műveletként a referencia aktusában valósul meg, s a közös 

figyelmi jelenet feldolgozásában tölt be állványzatépítő funkciót. Az elkülönített tárgyalást 

egyrészt a vizsgált szövegek fokozódó összetettsége (tehát e tényezők egyre bonyolultabb 

összefüggései), másrészt pedig a gondolatmenet követhetőségének igénye indokolja. 

 

3.2 Rím és konstruálás 

A rím pragmatikai motiváltságának funkcionális kognitív kiindulópontból történő 

magyarázata abból a feltevésből indul ki, hogy a rím szemantikailag motivált struktúra, azaz a 

rímnek funkciója van a jelentésképzésben. A kognitív nyelvészet alaptétele szerint a jelentés 

fogalmi természetű (Langacker 1987: 97−99, 2008: 42−43, Ladányi−Tolcsvai Nagy 2008: 31, 

Tolcsvai Nagy 2010: 22, →1.2), következésképpen a rím pragmatikai megközelítése sem 

nélkülözheti a rímjelentés konceptuális aspektusának bemutatását. Már csak azért sem, mert − 

mint látni fogjuk − a rím referenciális funkciója közvetlen összefüggésben áll a rímes szöveg 

fogalmi értelemszerkezetének kialakításával.  

Ugyanakkor a rímjelentés nem azonosítható a rím révén konstruált konceptuális 

struktúrával. A fogalmi reprezentációk ugyanis nem nyelvi jellegűek. Nem a nyelvtudomány 

illetékes tehát e reprezentációk precíz leírásában (l. Sandra 1998), jóllehet egyfelől e 

reprezentációk tételezésével megalapozhatóvá válik a nyelvi struktúrák funkcionális és 

kognitív motiváltságot előtérbe helyező, szisztematikus leírása, másfelől a nyelvi szerkezetek 

tanulmányozása révén a nyelvtudomány javaslatot tehet a fogalmi struktúrák modellálására.  

A fogalmi és a szemantikai szerkezetek vizsgálatának megkülönböztetése voltaképpen 

a kognitív nyelvészeten belüli metatudományos perspektívaváltással hozható összefüggésbe 

(l. Fauconnier 1994: xvii−xlvii, 1997: 1, valamint Evans 2010: 603). Eszerint a konceptuális 

reprezentációk modellálása azokat a nyelvi megismerés hátterében zajló folyamatokat teszi 
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megragadhatóvá, amelyek motiválttá teszik a nyelvi szimbólumok jelentését. Az így feltárt 

struktúrák azonban önmagukban nem jelentésszerkezetek (fogalmi reprezentáció és 

szemantikai szerkezet viszonyának lehetséges modelljéről a metafora kapcsán l. Simon 

2012b). E háttérfeltevés alapján indokoltnak tűnik egy pragmatikai kiindulópont érvényesítése 

a rím funkcionális kognitív nyelvészeti magyarázatában, mégpedig a szemantikai leírást 

megelőzően: eszerint a közös figyelemirányítás átfogó kontextusán belül, az interszubjektív 

referencia aktusában bontakozik ki az a fogalmi szerveződés, amely a rímjelentést 

megalapozza. 

A pragmatikai rímmagyarázat önmagában tehát nem is igényel részleteiben 

kidolgozott szemantikai modellt. A rím működése az interszubjektív nyelvi tevékenységben 

ugyanis anélkül is bemutatható, hogy a rímstruktúrákat mint szemantikai szerkezetek 

szimbolizációit részleteikben vizsgálnánk; miként a rím fonológiai leírása sem szükséges a 

pragmatikai magyarázathoz, elegendő az ismétlődés, illetőleg a fonológiai összehasonlítás 

műveletének tételezése. Másként fogalmazva, a rím funkcionális pragmatikai 

megközelítésében a háttérkogníció perspektívája érvényesítendő, mert a nyelvi 

tevékenységben kibontakozó interszubjektív referencia konceptuális dimenziója, a dinamikus 

jelentésképzés fogalmi háttere ezáltal válik megragadhatóvá a rím vonatkozásában. 

 A rímjelentés konceptuális hátterének bemutatásához elsősorban a mentális terek 

elmélete alkalmazható. A mentális terek (Fauconnier 2007 alapján) olyan részleges és 

átmeneti fogalmi konstrukciók, amelyek dinamikusan alakulnak a diskurzus folyamán, segítve 

a szöveg fogalmi feldolgozását, megértését. Eredendően korlátozott időbeli és diskurzusbeli 

hatókörrel jellemezhetők, ám egyfelől kapcsolatban állnak a hosszú távú emlékezet 

tudásszerkezeteivel, másfelől többszörös létrehozás következtében maguk a mentális terek is 

elsáncolódhatnak, stabil konceptuális keretekként. Fontos megjegyezni, hogy a mentális terek 

többféle forrásból épülnek ki (fogalmi tartományokba rendezett enciklopédikus tudás, a 

tartományokat strukturáló keretek, képi sémák, erődinamikai viszonyok, a közvetlen 

tapasztalat, a fizikai, társas, verbális kontextus), és a diskurzus feldolgozása során 

többszörösen összekapcsolódhatnak egymással a bennük megjelenő elemek közötti 

megfelelések alapján. Ily módon a szöveg megértésének, fogalmi feldolgozásának folyamata 

leírható mentális terek kiépítésének, továbbá összekapcsolásának műveleteivel, a szöveg 

értelemszerkezete pedig mentális terek összetett viszonystruktúrájaként (mentálistér-

konfigurációként) fogható fel. 

A mentális terek nem közvetlenül nyelvi szemantikai struktúrák, jóllehet motiválják a 

jelentésképzést. A rím szempontjából azonban fontos e viszony másik oldala is, ugyanis 
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éppen a nyelvi konstrukciók feldolgozása kezdeményezi a mentális terek kiépítését és 

összekapcsolását. Másként szólva a megnyilatkozás értelmezése során az egyes kifejezések 

megértése új mentális tér kiépítését kezdeményezi (space builder), vagy egy meglévő mentális 

tér újabb elemét vezeti be a konceptuális szerveződésbe.  

Tekintsük a következő reklámszöveget10: 

 

(1) Minél inkább csoki, annál inkább Boci. 

  
A szöveg értelmezhető a mentális terek bevonásával. Mint látni fogjuk, elsősorban a 

grammatikai konstrukció (a minél… annál… szerkezet) kezdeményezi a mentális terek 

kialakulását, ezzel fogalmi vázat biztosít a konstruálásban. Ugyanakkor a rím is mentálistér-

képző szövegelemként funkcionál, ezáltal gazdagítja a létrejövő konceptuális szerveződést. 

Kiemelkedik továbbá a rím mnemotechnikai funkciója is: a rímnek nemcsak a konceptuális 

mintázat kialakításában, hanem annak memorizálásában is fontos szerepe van. 

A minél… annál… szerkezet olyan mentálitér-képző struktúra, amely két mentális tér 

következtető összevetését kezdeményezi: két fiktív szituációét, egy középpontba helyezett 

entitásra vonatkozóan. A szerkezet által kezdeményezett konceptualizáció legegyszerűbben 

úgy írható körül, hogy az adott entitás egy (egyszerű vagy összetett) tulajdonsága 

intenzitásának növekedésével az entitás értékelése is a tulajdonság skálájának valamelyik 

végpontja felé mozdul el. Például a Minél erősebb, annál jobb. megnyilatkozás esetén − 

feltételezve, hogy a közös figyelem a kávéra irányul −, ha a kávé koncentrációja emelkedik, a 

kávé minősége − így értékelése − is intenzívebb, ez esetben pozitívabb lesz. Látható, hogy a 

szerkezet egyaránt érvényesít feltételességet, kauzalitást és összehasonlítást: a figyelmi 

fókuszban lévő entitásra vonatkozó általános megállapításként annak lehetséges pozitív vagy 

negatív értékelését kezdeményezi, egy előtérbe helyezett tulajdonságából következően, s 

mindezt egy konkrét világbeli entitásra vonatkoztatva, azt összehasonlítva a kategória 

szélsőséges (fiktív) példányával a tulajdonság alapján. Ez a séma jóval összetettebben is 

működtethető, olyan módon például, hogy egy esemény lehetséges megvalósulása egy másik, 

pozitív vagy negatív esemény bekövetkezését idézheti elő (Minél hamarabb indulunk, annál 

előbb odaérünk. Minél később indulunk, annál jobban elkésünk.), vagy egy tevékenység 

valamilyen módon történő kivitelezése a tevékenység eredményeként előálló entitás pozitív 

vagy negatív értékelését teszi lehetővé (Minél inkább összekevered, annál jobban összeérnek 

                                                 
10 A reklámszövegek forrása: http://mindenamivicces.mindenkilapja.hu/html/18758309/render/reklamszovegek-

xd A letöltés időpontja: 2011. február 26. 
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az ízek.  illetve Minél inkább összekevered, annál rosszabb lesz az íze.). A központi séma 

azonban minden esetben egyforma: a közös figyelem középpontjában lévő entitás vagy 

tevékenység lehetséges pozitív vagy negatív jellemzését kezdeményezi a szerkezet egy 

előtérbe helyezett tulajdonság, megvalósítási mód alapján, a kategória szélsőséges 

példányával összevetve. 

 Ez a séma úgy valósulhat meg a megnyilatkozás értelmezése során, hogy az egyik 

létrejövő mentális térben megjelenik egy entitás vagy folyamat, illetőleg annak kiemelt 

jellemzője, a másik térben pedig az adott entitás vagy folyamat mint egy kategória tökéletes 

vagy legkevésbé tökéletes példánya tűnik fel, és a két elem között megfelelés épül ki, amely 

alapján a konceptualizáló azonosítja azokat. Az első tér a lehetségesség tere, amely a figyelmi 

középpontba helyezett dolgot, folyamatot jellemzi egyik tulajdonsága intenzitásának 

potenciális megnövelésével a skála valamelyik végpontja felé, a másik tér az idealitás tere, 

amelyben egy kategória pozitív vagy negatív ideális példánya (azaz a kategóriának az adott 

tulajdonságot valamelyik szélső értékben felmutató példánya) jelenik meg. A megnyilatkozás 

értelmezése tehát egyrészt ráirányítja a figyelmet egy entitás vagy tevékenység lényeges 

jellemzőjére, másrészt kezdeményezi az adott entitás vagy tevékenység pozitív vagy negatív 

jellemzését, kivitelezését. 

 Látható, hogy a minél… annál… szókapcsolat önmagában, konstrukcióként vagy 

keretként orientálja a referenciális jelenet vagy entitás fogalmi konstruálását. Az (1) példa 

esetében a reklámozott terméket a „csokoládéság” összetett jellemző vonatkozásában 

jellemzi, és teszi a csokoládé kategória tökéletes példányává. A mentális terek sorrendjében 

először a CSOKOLÁDÉSÁG tulajdonsága konstruálódik meg fogalmilag, majd e tulajdonság 

mentén a kategória pozitív ideális példányaként jelenik meg a termék. Lényeges, hogy a 

szöveg rímpárja közreműködik ebben a konceptualizációban, összetettebbé téve azt. Egyfelől 

kiépül a szerkezet alapján a lehetségesség és a tökéletesség mentális tere, mindkettőben egy-

egy központi entitással, amelyeket egy előtérben álló tulajdonság alapján jellemezhetünk és 

feleltethetünk meg egymásnak. Ugyanakkor ez a tulajdonság (a CSOKOLÁDÉSÁG) nem 

konvencionális megismerési tartomány, hanem összetett jellemző, amelynek kidolgozásában 

éppen a figyelmi fókuszba helyezett entitás (a TERMÉK) válik fontos tényezővé a 

megnyilatkozás értelmezésének folyamatában. A rím következtében ugyanis a fenti két 

mentális tér mellett, azokkal párhuzamosan másik két tér is kialakul, a CSOKI és a BOCI 

mentális tere, ezek azonban nem pusztán megfeleléseken keresztül kapcsolódnak össze, 

hanem fogalmi integráció révén is. Ebből következően egyrészt nem a kategória felől 

értelmezzük a példányt, hanem kategória és példány egymás vonatkozásában értelmeződnek, 



 69 

másrészt a rím feldolgozása révén megsokszorozódnak a CSOKI és a BOCI közti megfelelések 

a konceptualizációban. 

 

 
 

 
 Az 1. ábra mutatja be az (1) példa fogalmi értelemszerkezetének mentális terek 

bevonásával készített modelljét. Értelmezéséhez és magyarázó értékéhez szükséges 

megjegyezni, hogy a mentális terek elméletében, valamint a fogalmi integráció modelljében 

nem az egyes terek tartalma felől közelíthető meg a kialakuló értelemszerkezet összetettsége, 

hanem a terek összekapcsolódásának sokfélesége felől (Fauconnier 2007: 362). Másként 

fogalmazva, nem azért tudunk bonyolult jelentést képezni a nyelvi tevékenység során, mert a 

létrehozott mentális terek gazdagon strukturálódnak belülről (bár ez is fontos tényező), hanem 

elsősorban azért, mert képesek vagyunk a kiépített mentális tereket, illetve a bennük 

megjelenített entitásokat többféleképpen összekapcsolni, sokszoros kapcsolati ösvények 

mentén működtetni. A mentális terek integrációjának rugalmassága mindenekelőtt ebből 

következik, ezért a fenti ábrában is az egyes terek összetett viszonyrendszerének 
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szemléltetésére törekedtem, elismerve, hogy minden ábrázolás statikus pillanatfelvételként 

ragadhatja csak meg a dinamikus fogalmiasítás folyamatát (Turner 2007: 379). Az ábra célja 

annak a bemutatása, hogy az (1) példa értelmezése során több szinten (a grammatikai 

konstrukció és a rím szintjén) is tételezhető mentális terek kialakulása, továbbá 

összekapcsolódásuk is legalább két szinten megtörténik. Ebben a konceptualizációban a csoki 

és a Boci feldolgozása többszörösen is végbemegy, más-más megfelelések révén, de 

mindvégig egymáshoz viszonyítva, összehasonlítva. Ily módon mind a CSOKOLÁDÉ entitás 

általában, mind pedig a reklámozott termék a figyelem előterében marad. Úgy is 

fogalmazhatunk, hogy a Boci-csokoládéra irányuló referencia aktusában annak csokoládé 

jellege úgy kerül előtérbe, hogy a legmagasabb intenzitásban jellemzi az entitást (a csokoládé 

kategória tökéletes példányává téve azt), miközben értelmezése éppen a Boci-csokoládéról 

kialakított fogalmi tudás bevonásával válik lehetővé. Ennek a konceptuális mintázatnak a 

kialakításában, valamint memorizálásában működik közre a rím.  

 Figyeljünk fel arra, hogy a szerkezetben érvényesül egy sorrendi változás is: a 

konvencionális fogalmi mintázat alapján a termék márka-jellege kerülne elsőként 

feldolgozásra, hogy aztán az a csokoládé kategória tökéletes példányává váljon (pl. Minél 

inkább Boci, annál inkább csoki.), ezzel szemben a példában először a kategória aktiválódik 

összetett tulajdonságként, s csak aztán a konkrét entitást azonosító márka. Ennek 

magyarázatában támaszkodhatunk a munkamemóriára jellemző recenciahatás kiaknázására is, 

amely szerint a később feldolgozásra kerülő elemek tovább megmaradnak az átmeneti tárban 

(részletesen → 3.3). Mielőtt azonban a rím memóriára tett hatását részletezném, érdemes a 

fogalmi integráció általános elméleti kiindulópontjából is vizsgálni az elemek sorrendjét a 

példaszövegben, annak ugyanis nemcsak a memorizálás, hanem a fogalmi feldolgozás 

műveleteiben is lényeges szerepe van. A blend konstitutív és vezérlő elvei egy átfogó cél alá 

rendelődnek: emberi lépték megvalósítását teszik lehetővé, másként szólva komplex, 

absztrakt tapasztalatok, összefüggések lehorgonyzását a közvetlen percepciós és cselekvési 

szituációkhoz (Turner 2007: 382−383).11 A hétköznapi, egyszerű megismerési helyzetek 

ismerős keretekként strukturálódnak a világról való tudásunkban. Ezek a jelenetek tipikusan 

kevés résztvevőből állnak, közvetlen intencionalitást mutatnak, s közvetlen fiziológiai hatásuk 

van, így egyszerűen értelmezhetők és koherens mintázatban dolgozhatók fel. A fogalmi 

                                                 
11 „The constitutive and governing principles of conceptual integration […] are driven by an overarching goal, 
Achieve Human Scale, and have the effect of creating blended spaces at human scale. The most obvious human-
scale situations have direct perception and action in familiar frames that are easily apprehended by human 
beings: an object falls, someone lifts an object, two people converse, one person goes somewhere, and so on. 
They typically have direct intentionality, very few participants, and immediate bodily effect. They are 
immediately apprehended as coherent.” (Turner 2007: 382−383) 
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integráció elmélete alapján ezeknek a fogalmi kereteknek a bevonásával konceptualizáljuk az 

összetett, elvont eseményeket, jeleneteket, vagyis a hétköznapokban könnyen hozzáférhető és 

feldolgozható entitásokról kialakított fogalmi struktúráinkat mozgatjuk meg új entitások 

megismerésekor. Úgy is fogalmazhatunk, hogy az ismert alapján dolgozzuk fel az újszerűt az 

integráció folyamatában, hiszen a már elsajátított léptéknek feleltetjük meg az új entitást. 

Ebből a nézőpontból a fogalmi integráció elsődleges funkciója a nyelvi szimbólumok 

referenciális értelmezésének elősegítése, nem pedig járulékos asszociációk lehetővé tétele. 

Vagyis a blendet kezdeményező nyelvi szerkezetek a referencialitás felől válnak 

pragmatikailag motiválttá. Ezzel is magyarázható, hogy az (1) megnyilatkozás értelmezése 

során először a csokoládéra irányítjuk a figyelmünket, s az ahhoz kapcsolódó fogalmi keret 

által dolgozzuk fel a reklámozott terméket. Eközben azonban magát az elsáncolt keretet (a 

fenti példa esetében a csokoládé kategóriáját) mint megismerési skálát is újra beállítjuk a 

fogalmi integráció révén, mert a blend kidolgozása során visszavetítjük az integrált térben 

létrehozott struktúrát a bemenetekre.  

Ebben mutatkozik meg a blend mint struktúra rugalmassága: a Boci terméket a 

csokoládéról való tudásunk alapján konceptualizáljuk, ennek eredményeképpen azonban a 

csokoládé fogalmát is a Boci termékéhez igazítjuk. Belátható tehát, hogy a rím jelentősége a 

legegyszerűbb megnyilatkozásokban sem korlátozódik ritmikai, valamint mnemotechnikai 

funkciók megvalósítására, hiszen mind a fogalmi feldolgozásban, mind a figyelem 

irányításában szerepe van. A rím a mentális terek létrehozásával és összekapcsolódásával 

olyan fogalmi mintázatot kezdeményez, amely a közös figyelmi fókuszba helyezett entitás 

konceptualizálásában, valamint a konceptualizációk összehangolásában funkcionál, vagyis az 

entitásra történő interszubjektív referencia megvalósulását segíti elő. Rím és referencia 

összefüggése beláthatóvá teszi, hogy a rím a nyelvi tevékenység keretei között válik 

funkcionálisan motivált struktúrává.  

Vizsgáljunk meg röviden egy másik szövegpéldát is: 

 

(2) Minden időben Tisza cipőben. 

 

A megnyilatkozást célszerű ismét mentális terekkel magyarázni. A tér- és időjelölő határozós 

szerkezetek ugyanis mindig térképző funkcióval bírnak (Fauconnier 1994: 29−31, 2007: 371): 

új mentális tér kialakítását kezdeményezik, egyúttal térben vagy időben lokalizálják azt. 

Fontos tekintetbe venni, hogy ez a lokalizálás mindig egy szülőtérhez viszonyítva, annak 

nézőpontjából történik meg. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a szülőtér fogalma a mentális terek 
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egymásba ágyazódásának szekvenciális leírásában bizonyul hasznos eszköznek, beláthatóvá 

teszi ugyanis, hogy a diskurzus feldolgozása során az új mentális teret rendre egy már 

kiépített térhez kapcsolva hozzuk létre. A szülőterek közül kiemelkedik a bázistér, amelyhez 

az egész térkonfigurációt lehorgonyozzuk: ez általában az első létrehozott tér, a 

megnyilatkozás perspektivikus kiindulópontja (kezdeti nézőpontja); a bázistér a diskurzus 

bármely pontján elérhető (Fauconnier 1997: 73).12 

Ezek alapján a (2) példa minden időben kifejezése is térképző funkciót teljesít: a 

megnyilatkozás jelenéhez képest olyan tér kialakítását kezdeményezi, amely az emberi élet 

teljes temporális spektrumára kiterjed, továbbá az idő poliszém jelentésszerkezetéből 

következően nem csupán az idő dimenziójában jellemzi a mentális térrel konceptualizált 

jelenetet, hanem általában a fizikai körülmények mentén. Érdemes felfigyelnünk az így 

képződő kontrasztra: a megnyilatkozás jelenének, közvetlen körülményeinek aktuális 

jellegéhez képest a megnyilatkozás olyan jelenetre referál, amelyet nem determinálnak az 

emberi élet fizikai tényezői, hiszen a fiktív tér, amelyben fogalmilag megjelenítjük, nem 

specifikál semmilyen különleges körülményt. A konceptualizáló a referencia aktusában 

mintegy kiemeli a terméket saját hétköznapjai környezeti meghatározottságából. 

 A reklámszöveg rövidsége, szerkezeti egyszerűsége ezen a ponton nem is igényel 

további értelmező kifejtést. Érdemes azonban vizsgálnunk, hogy a rím működése miként járul 

hozzá az itt bemutatott fogalmi feldolgozáshoz. Már csak azért is, mert ebben a példában 

kevésbé látványos a rím: ezúttal nem egymással megfelelésben lévő entitásokat helyez 

előtérbe, hanem körülmények beállítását és a reklámozott terméket (annak alapszintű 

kategóriáját) kapcsolja össze. Mindez azért lényeges, mert ebben az esetben nem 

tételezhetünk hagyományos értelemben vett fogalmi integrációt, még akkor sem, ha tekintetbe 

vesszük, hogy nem minden blend egyformán jó, azaz nem egyenlő mértékben integrált (az 

optimalitási feltételekről l. Fauconnier−Turner 1998: 162−169). Egy olyan blend ugyanis, 

amely körülményt és entitást integrál, nem teljesíti sem a topológia, sem a hálózatiság, sem a 

                                                 
12 A bázistér fogalmát érdemes összefüggésbe hozni a lehorgonyzás kognitív nyelvtani modelljével (l. Langacker 
2001, Tolcsvai Nagy 2010: 130−133). Ezek szerint a bázistér közvetlenül összekapcsolódik a megértett 
beszédhelyzettel, vagyis az alappal (ground), amely a résztvevőknek, a köztük lévő kapcsolatnak, továbbá 
magának a beszédeseménynek a mentális reprezentációja, és amelyhez a teljes diskurzust, következésképpen 
annak mentálistér-szerveződését (a szövegvilágot) kognitív szemantikai értelemben lehorgonyozzuk. A bázistér 
tehát mindig tartalmazza, vagy legalábbis közvetlenül hozzáférhetővé teszi az alapot, másként fogalmazva a 
bázisteret részben legalábbis a beszédhelyzet mentális reprezentációja mint keret strukturálja. Következésképpen 
a szövegvilág entitásainak hozzáférhetővé tétele, tehát a nyelvi szimbólumok referenciális értelmezése, illetve a 
jelentésszerkezetek alaphoz történő lehorgonyzása a diskurzus folyamatában megy végbe a bázistéren keresztül, 
az aktuális mentális tér és a (bármely ponton elérhető) bázistér közötti közvetlen kapcsolat mentén. Mindez azt 
mutatja, hogy a lehorgonyzás szemantikai problémáját érdemes a mentális terek konfigurációja felől 
megközelíteni, ezáltal ugyanis a lehorgonyzás folyamatának dinamikus, műveleti aspektusa megragadható a 
kiépülő mentálistér-konfiguráción belüli mozgással. 
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megfelelő ok elvét, nem beszélve azokról a problémákról, amelyek a generikus tér 

felállításakor fellépnek. Röviden szólva megállapíthatjuk, hogy a (2) példa rímének fogalmi 

integrációként történő leírása inkább a nyelvész utólagos modellalkotási törekvését, semmint 

a nyelvhasználó fogalmi feldolgozásának bemutatását elégítené ki, így realitása, érvényessége 

és magyarázó értéke is kétséges maradna. 

 Mindazonáltal a rím előtérbe helyez és összekapcsol két struktúrát, még ebben a 

példában is. Egyfelől előtérbe helyezi mind a mentális tér, mind pedig az abban fókuszált 

dolog mentességét a fizikai determináltság alól, másfelől olyan absztrakt entitásként jeleníti 

meg azokat, amelyben mint térben az ember maga is mentesül fizikai determináltsága alól. Az 

előbbit a megnyilatkozás szerkezetének egésze, valamint az idő−cipő fonológiai hasonlósága 

kezdeményezi, az utóbbit a -ben esetragok sematikus szemantikai szerkezete. Fontos azonban, 

hogy ezek a folyamatok, tehát a lexikális töveknek és az esetragoknak, illetve az egyes 

lexémáknak és a megnyilatkozás egészének a feldolgozása minden valószínűség szerint nem 

különül el a konceptualizációban, így elválasztásuk és izolált vizsgálatuk is csak a leírás 

céljából történhet meg. 

 Általános tapasztalatként fogalmazható meg a második példaszöveg elemzése alapján, 

hogy a rím konceptualizációs funkciójának elemzésekor nem tűnik célravezetőnek a 

részletekbe menő, minden lehetséges elemet egymásnak megfeleltetni kívánó, illetőleg 

minden rím esetén a teljes kidolgozottságú fogalmi integrációt kereső értelmezés. Egyrészt 

azért nem, mert bár ezen a módon valóban alapos leírás alkotható a rímes szöveg 

feldolgozásáról, ám a kutató könnyen olyan folyamatokat is a rím működésének tulajdoníthat, 

amelyek nem a rím műveleti feldolgozásából következnek, hanem a választott modell 

koherenciájának igényéből. Következésképpen összetettebbnek tűnhet a rím működése, mint 

amilyen az valójában. Másrészt egy részletekbe menő leírás azokat a feldolgozási műveleteket 

is elválasztja egymástól, amelyek a szöveg értelmezésében együttesen érvényesülnek. Mindez 

végső soron a megfelelések abszolutizálásához vezethet, s a rím funkcióját e megfelelések 

törvényszerű kialakítására redukálja, vagyis nem veszi figyelembe a rím működésének 

rugalmasságát, valódi összetettségét. A fenti két szövegpélda természetesen rövidségéből 

következően kiélezi rím és szöveg összefüggésének kérdéseit, s némileg sarkítva állítja elénk 

a felmerülő problémákat. E példák elemzésével ugyanakkor beláthatóvá válik, hogy a rímet 

mindig a szöveg fogalmi feldolgozásának egészében célszerű vizsgálni, azaz holisztikus 

nézőpontot kell érvényesíteni, mert ezáltal elkerülhetővé válik a rím működésének 

mechanisztikus magyarázata, még ha kevésbé koherens és látványos magyarázat valósítható is 

meg. 
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3.3 A rím szerepe a munkamemória folyamataiban 

A rím előtérbe helyez és összekapcsol – ez a konstruálás felőli első vizsgálatok eredménye. A 

kérdés ezek után, hogy milyen mentális folyamatok állnak a rím konstruáló működése 

hátterében, vagyis azonosíthatunk-e empirikus úton olyan műveleteket, amelyek révén a rím 

mintázatok kialakulását kezdeményezi. Ha igen, akkor a kogníció pszichológiai aspektusa 

felől is megtámogathatóvá válik, hogy a rím mintázatok szervezése révén működik közre az 

értelemszerkezet kialakításában. A rímelés mnemotechnikai funkciójára irányuló vizsgálat 

legfőbb tanulsága, hogy a rímszók fonológiai hasonlósága lehetőséget teremt a feldolgozás 

során a verbális információ szervezésére, ez ugyanakkor nem mechanikus művelet, 

automatikus összekapcsolódás, hanem inkább a fogalmi szerveződés szimbolizálódásaként 

fogható fel. A korábbi elméletekkel szemben tehát, amelyek egyfelől gyakran szűkítették a 

rím működését a hangzás aspektusára, másfelől eltúlozták ennek az aspektusnak a 

jelentőségét, a kognitív poétikai modell nem tételez automatikus összekapcsolódást a 

fonológiai hasonlóság hatására (ez ugyanis az általam végzett kísérlet eredményei alapján 

nem igazolható), hanem a hangzásbeli összecsengést olyan lehetőségnek tekinti, amely módot 

adhat a feldolgozott információ újszerű, nem szekvenciális szervezésére, ezáltal realizálhatja a 

rím szerveződésének fogalmi motiváltságát. 

 A rím működésének pszichológiai vizsgálata két szempontból tűnik fontosnak egy 

átfogó rímelmélet megalapozásakor. Egyfelől lehetőséget ad arra, hogy a reklámszövegek 

kapcsán tapasztalt konstruálási folyamatokat általánosabb érvénnyel közelítsük meg, 

amennyiben azok nem csupán a disszertáció szerzőjének egyéni intuícióiként, hanem az 

emberi megismerés mentális hátterét képező emlékezeti kapacitás kiaknázásaként 

értelmezhető. Másfelől amennyiben megállapíthatóvá válik, hogy a rím a verbális infromáció 

mintázatba szervezését kezdeményezi a munkamemóriában, úgy ez nem pusztán a rím 

lehetőségeinek individuális kihasználását, hanem a mentális folyamatok társas 

összehangolását is lehetővé teszi. Ennek általános kerete a nyelvi tevékenység, amely a 

funkcionális pragmatika kiindulópontjából szociokulturális és mentális megalapozottságú, és 

e két feltételrendszer kölcsönösen feltételezi egymást. A funkcionális pragmatika 

kiindulópontja annak belátására ad módot, hogy amennyiben a rím mintázatok kialakítását 

kezdeményezi a munkamemóriában a megnyilatkozás feldolgozása során, ezeknek a 

mintázatoknak interszubjektív érvényessége van. A rím pszcicholingvisztikai vizsgálata tehát 

nemcsak megalapozottá teszi a rím konstruálásbeli jelentőségének tételét, hanem 

továbbgondolhatóvá is a diskurzus mint interszubjektív konstruálás felől.  
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3.3.1 Pszicholingvisztikai problémafelvetés  

A rímelés gyakori előfordulása a nyelvi praxisban arra enged következtetni, hogy a jelenség 

hátterében olyan mentális folyamatok állnak, melyek jelentősége túlmutat a ritmikai tagolási 

funkció, illetőleg a formai rendezettség funkciójának megvalósításán. Másként fogalmazva: a 

rímelés működése feltehetően általános elmebeli műveleteken, valamint ezek társas 

összehangolásán alapul, melyek mind irodalmi, mind hétköznapi szövegeknél 

közreműködnek a jelentésképzésben. Következésképpen egy funkcionális kognitív rímelmélet 

célja elsősorban az lehet, hogy a rímelés általános leírását adja, tekintetbe véve a mögöttes 

mentális folyamatokat. 

Mindezt metodológiai előfeltevések is szükségessé teszik. A funkcionális kognitív 

nyelvészet alapvető módszertani kritériuma az összetartó bizonyítékok (converging evidence) 

elve: bármely nyelvi jelenség magyarázata során úgy kell eljárni, hogy a javasolt modell 

tekintetbe vegye a jelenség pszichológiai aspektusait is, hiszen a nyelv működése során is 

meghatározóak a pszichológiai faktorok. Megkerülhetetlen, hogy a kidolgozott modell legyen 

kompatibilis a pszicholingvisztika eredményeivel, vagyis pszichológiailag is plauzibilis, 

természetes nyelvészeti magyarázat legyen (Langacker 1999: 15, 26−28). Ha tehát egy kutatás 

távlati célja a rím kognitív poétikai magyarázata, nélkülözhetetlennek tűnik a jelenség 

pszicholingvisztikai aspektusainak körültekintő vizsgálata. Sokféle pszicholingvisztikai 

jellegű kérdés vethető fel a rímmel kapcsolatban, ezek közös alapja azonban egyszerűen így 

fogalmazható meg: milyen módon működik közre a fonológiai hasonlóság a verbális 

kifejezések mentális feldolgozásakor. A mentális lexikon szerveződésében a fonológiai 

kapcsolatoknak valószínűleg nagy jelentőségük van, miként erre Joan Bybee rámutatott 

hálózati modelljében. Ebben a modellben a lexikon „sokkal több, mint szavak puszta listája: 

dinamikus, a használat által folyamatosan változó belső struktúrával rendelkezik, fonológiai 

és szemantikai kapcsolatok fűzik össze az elemeket”. Ez a dinamikus lexikon a 

használatalapúság és az emergencia elve alapján nem különül el élesen a grammatikától: „A 

paradigmák e modellben szoros kapcsolatban álló formákból állnak, (…) a formákat 

fonológiai és szemantikai megfelelések kapcsolják össze” (Tanos 2008: 549). 

Bybee kísérleti eredményekkel alátámasztott modellje tovább erősíti a rímelés 

pszicholingvisztikai vizsgálatának szükségességét, hiszen ez nem csupán a rímjelenségek 

magyarázatát teszi adekváttá, hanem a nyelv és a kogníció kapcsolatának leírásához is 

hozzájárulhat. Így újabb érv szól a rímelés mentális hátterének empirikus kutatása mellett. 

Jelen értekezésnek nem célja a rímelés pszicholingvisztikai vonatkozásainak részletekbe 
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menő vizsgálata, ugyanakkor olyan rímmodellt kíván javaslatba hozni, amely összhangban áll 

az elme működésének tételezett folyamataival, azaz pszichológiailag is adekvát. 

Kutatásomban azt vizsgáltam, milyen hatással van a rímelés a munkamemória 

folyamataira. Lényeges, hogy bár a nemzetközi szakirodalomban általánosan elfogadott a rím 

mnemotechnikai funkciója, ám empirikus, mennyiségi vizsgálatok erre vonatkozóan nem 

történtek (a témában a különböző népek balladaénekeseinek közvetlen megfigyelésén túl 

szervezett kísérletek nem folytak, vö. Baddeley 2001: 217−218). A munkamemória 

működésének modellálásához gyakran alkalmaztak szólista-felidézési módszereket, de a 

kutatás célja nem a rímelés jelentőségének vizsgálata volt. Kísérletem kiinduló hipotézise, 

hogy egy szándékos szótanulási feladatban a szólista fonológiailag összecsengő elemei 

nagyobb arányban jelennek meg a felidézés során, mint azok a szavak, melyek között 

semmilyen fonológiai párhuzam nincsen, ez pedig egyértelműen alátámaszthatja a rím 

jelentőségét a memória folyamataiban. Bár ez a hipotézis nem igazolódott, a kísérleti 

eredmények alapján fontos következtetések vonhatók le a rímelés emlékezeti funkciójára 

nézve, mely inkább minőségi, mint mennyiségi jellegű. 

Jóllehet a kísérlet az emlékezet és a rím működésének összefüggéseit tematizálja, 

elsősorban a rímelés nyelvészeti leírásához kíván hozzájárulni. Nem célom az emberi 

emlékezet egyik vagy másik elmélete mellett érvelni, azt kísérleti eredményekkel 

alátámasztani. Legfőbb célkitűzésem, hogy ezeknek az elméleteknek és empirikus 

igazolásaiknak felhasználásával alátámasztható következtetéseket vonjak le az általam 

elvégzett kísérlet eredményeiből, a rímelésre mint nyelvi jelenségre nézve. Így az alapjában 

véve egyszerű, nem laboratóriumi körülmények között elvégzett megfigyelés tudományos 

elméletek alapja lehet, hiszen egy vizsgálat tudományossága a megfigyelések alaposságának 

és a következtetések körültekintő levonásának a függvénye (Baddeley 2001: 24). Ennek 

megfelelően a továbbiakban először az a munkamemória pszichológiai modelljének a saját 

kutatásomban releváns elemeit ismertetem (3.3.2), majd a kísérlet bemutatása (3.3.3) és a 

kísérleti eredmények ismertetése (3.3.4) után vonom le a következtetéseket, tekintettel a 

kiinduló hipotézisre és az elméleti háttérre (3.3.5). 

 

3.3.2. A munkamemória pszichológiai elmélete  

Az emberi emlékezet kutatásánál két előfeltevésből kell kiindulni. Az egyik módszertani 

jellegű: a kísérleti eredmények helyes interpretálásához figyelembe kell venni, hogy a 

memóriarendszer egyszerre szerkezeti és folyamati jellegű, valamint, hogy az emlékezet 

működése három fázisban, a kódolás, a tárolás és az előhívás folyamataiban ragadható meg 
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(Eysenck−Keane 1997: 143). Másrészt az elmúlt évtizedek kutatásai alapján ma már 

általánosan elfogadható elméleti előfeltevés, hogy a memória nem egységes, homogén 

rendszer, hanem alrendszerekből áll, melyekre eltérő folyamatok és funkciók jellemzők (vö. 

Racsmány 2004: 9). A rímjelenségek vizsgálata során az auditoros emlékezet működését 

kutatjuk, így ebben a modalitásban is el kell különítenünk az észlelési folyamatok részének 

tekinthető szenzoros emlékezetet, a rövid távú és a hosszú távú auditoros emlékezetet 

(Baddeley 2001: 28). Az első, echoikusnak is nevezett emlékezeti rendszerben az információ 

néhány ezredmásodpercig (Baddeley 2001: 44), más eredmények szerint 0,5−2 másodpercig 

tárolódik (Eysenck−Keane 1997: 147−148). A rövid távú auditoros emlékezet tárolási 

időtartama 5−10 másodperc, a hosszú távúé akár több év is lehet (Baddeley 2001: 44−45). 

 Belátható, hogy a két előfeltevés összehangolása nem problémamentes, hiszen ha 

elfogadjuk a memória többszöröstár-elméletét, akkor az egyes tárak hierarchikus egymásra 

épülésével leírhatóvá válik a memória szerkezete, ám folyamatai nem ragadhatók meg. 

Ugyanez a probléma az emlékezet téri metaforikájával, amely túl nagy hangsúlyt helyez az 

információ elhelyezésének modellálására, ám a folyamati jelleget nem világítja meg 

(Eysenck−Keane 1997: 145). Éppen a kezdeti többszöröstár-modell statikussága vezetett el a 

modell bírálatához, illetve a munkamemória fogalmának bevezetéséhez, melynek alapjai 

Atkinson és Shiffrin nevéhez köthetők, korszerűsített elméletét pedig Alan Baddeley dolgozta 

ki (Baddeley 2001: 88, Eysenck−Keane 1997: 153−159, Gósy 2005: 63, Racsmány 2006: 

151−152; Atkinson és Shiffrin „modális” modellje voltaképpen merev, strukturális jellegével 

hatott kezdeményezően egy dinamikus munkamemória-fogalom kialakítására, vö. Racsmány 

2004: 11). Vagyis a munkamemória elmélete éppen a rövid tárú memória aktív működését 

kívánja megragadni, amikor a munkamemóriát olyan rendszerként fogja fel, „amely egy sor 

kognitív feladat, például tanulás, következtetés és megértés végrehajtása közben átmenetileg 

tárolja és manipulálja az információt” (Baddeley 2001: 88).  

 A munkamemória három alrendszerből áll: egy központi végrehajtó kontrollálja a 

rendszer egészét, tehát a két másik alrendszert, a téri-vizuális vázlattömböt és az úgynevezett 

fonológiai hurkot (Baddeley 2001: 92−93; a verbális munkamemória-funkciókat egyöntetűen 

a bal félteke agyterületeihez kapcsolják, ennek neuropszichológiájáról l. Racsmány 2004: 

19−20). A rím kísérleti vizsgálatánál érzelemszerűen az utóbbi alrendszer működését kell 

alaposan megismerni. A fonológiai hurok egyik komponense egy átmeneti tár, mely a fonéma 

szintjén működik, s melyet nyomelhaványulás jellemez (Racsmány 2006: 154−155; a 

fonológiai tár emléknyomai 1,5−2 másodperc alatt elhalványulnak, Baddeley 2001: 94). A 

másik komponens teszi lehetővé az időlegesen tárolt fonológiai információ frissítő 



 78 

megtartását. Az itt lezajló artikulációs kontrollfolyamatok az emlékeket rendre visszatáplálják 

a tárba, így azok hosszabb ideig is elérhetővé válnak (Baddeley 2001: 94).  

Látható, hogy a verbális munkamemória modellje képes procedurálisan megközelíteni 

az emlékezeti rendszert. Lehetővé teszi továbbá számos kísérleti eredmény magyarázatát. A 

munkamemóriát ugyanis különböző hatások jellemzik. Ezek közé tartozik az úgynevezett 

elsőbbségi (primácia-) hatás és az újdonsági (recencia-) hatás: az előbbi egy sorozat elejének, 

az utóbbi a végének jobb felidézését jelenti. Míg az elsőbbségi hatás a lista elemeinek 

hétköznapi gyakoriságával függ össze, valamint a szemantikai hasonlóságra érzékeny, addig 

az újdonsági hatás a fonológiai hasonlóságra (Racsmány 2006: 150−151). Ez utóbbi 

nyilvánvalóan lényeges tényező a rímkísérlet eredményeinek értékelésénél is, hiszen a 

megtanulandó szólista rímelő szavainak hangzásbeli hasonlósága és a recenciahatás együttes 

érvényesülése meghatározhatja a felidézett szavak sorrendjét és mennyiségét: a rímelő szavak 

felézésében a két hatás várhatóan semlegesíti egymást, s ennek kiemelkedő jelentősége lehet a 

szólista rímelő szavainak felidézési arányában. Fontos tekintetbe venni az úgynevezett 

fonológiai hasonlósági hatást is, melynek következtében a közvetlen felidézés károsodik, ha a 

felidézendő elemek hangzásukat vagy artikulációjukat tekintve hasonlítanak, másként 

fogalmazva: „fonológiailag hasonló ingereknél kisebb a memóriaterjedelem” (Racsmány 

2004: 14). Ennek hátterében feltehetően a fonológiai kódolás áll: a fonológiai tárba kerülő 

hasonló elemek kódolása is hasonló, így romlik az emléknyomok megkülönböztetése 

(Baddeley 2001: 94). Ez a hasonlósági hatás nyilvánvalóan szintén meghatározó a rímelő 

elemeket tartalmazó szólista tanulásánál és felidézésénél.  

A verbális munkamemóriát jellemző hatások figyelembevétele lehetővé teszi, hogy a 

memória működését folyamatában ragadhassuk meg, s ne egyszerű tárolónak tekintsük. Ezen 

a ponton válik igazán lényegessé, hogy a munkamemória nem pusztán tárolja az információt, 

hanem meghatározása szerint manipulálja is azt. Vagyis a munkamemória működésének 

vizsgálata átfogja nemcsak a szerkezeti és a műveleti aspektust, hanem a kódolás, tárolás és 

előhívás folyamatait is. Hiszen az információ tárolása csak abban az esetben lehet hatékony, 

ha a feladat megoldása során az ember kellő gyorsasággal és eredményességgel fér hozzá a 

tárolt elemekhez. Hangsúlyozni kell, hogy a munkamemóriának, így verbális részének is 

jelentős funkciója van a megértési, tanulási, általában a megismerési folyamatokban. Mindez 

éppen azért lehetséges, mert a munkamemóriába szervezetten kerülnek bele az információk. A 

személy nem passzív befogadó, hanem aktív feldolgozó, miként ezt már a Gestalt-

pszichológia is megállapította (Baddeley 2001: 211). A tanulási folyamatban a megtanulandó 

anyagon belül létrehozható szerveződések szolgálnak alapul a hosszú távú memóriában 
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kialakuló struktúra számára (Baddeley 2001: 205), következésképpen a rövid távú 

emlékezetből a hosszú távúba történő átkerülés módja nem lehet egyszerű begyakorlás. 

Lényeges ugyanakkor, hogy az eddigi elméletek szerint a megtanulandó anyag szervezése 

egyértelműen szemantikai alapon történik, miként a hosszú távú auditoros emlékezés is, 

ezekben a folyamatokban tehát a fonológiai szerkezetnek nincsen szerepe (Baddeley 2001: 

51, 209). Nos, a rímelés és az emlékezet összefüggéseinek kísérleti vizsgálata finomíthatja ezt 

a képet, hiszen ha igazolható, hogy a fonológiai hasonlóságnak szerepe van a megtanulandó 

anyag szervezésében, az is belátható, hogy a fonológiai hurokban nem automatizálódott 

folyamatok puszta ismétlése történik. 

 Ki kell még röviden térni az előhívással kapcsolatos elméletekre. A munkamemória 

általános működésének magyarázatában nem hagyható figyelmen kívül ugyanis, hogy a 

felidézés milyen módon kapcsolódik a tároláshoz. Bármit tárol is el a memória, egy 

kísérletben csak az előhívás révén juthatunk adatokhoz a memóriáról – a tárolás közvetlenül 

nem vizsgálható (legfeljebb neurológiai módszerekkel). A tárolás, a szervezés és az előhívás 

szoros összefüggését már a hetvenes évek elején megállapította Craik és Lockhart a 

feldolgozási szintek elméletében (Eysenck−Keane 1997: 161−164, Baddeley 2001: 24). 

Jóllehet az elmélet a mély szintű feldolgozást egyértelműen szemantikai elemzéssel 

azonosítja, tehát ebben a keretben sem képzelhető el tartós szervezés és megőrzés fonológiai 

alapon, mindenképpen érdemes figyelembe venni egy kísérlet eredményeinek értékelésekor, 

hogy a tanulás során érvényesülő figyelmi folyamatok meghatározóak a megtanulandó anyag 

strukturálásában, feldolgozásában. Az információ feldolgozásának kontextusa jelentős 

tényező mind a feldolgozásnál, mind az előhívásnál, ezt hangsúlyozza Tulving szinergisztikus 

ekfória-modellje: a kódolási folyamatban a modell szerint a megismerő személy elméjében 

olyan emléknyom alakul ki, amely megőrzi a megismerő egyén és a megismerés 

környezetének interakcióját is (ezt az interakciót nevezi Tulving ekfóriának). Ennek 

következtében az előhívásban a kontextuális hatások befolyásolják a tárolt információhoz 

való hozzáférést (Eysenck−Keane 1997: 171, Baddeley 2001: 321−322). Bár Craik és 

Lockhart, valamint Tulving elmélete egyaránt egyirányú abban az értelemben, hogy a 

kódolási, feldolgozási folyamat határozza meg az előhívást, ez utóbbi pedig visszamenőleg 

nem manipulálja a tárolt információt, mindkét modell ráirányítja a figyelmet az emlékezés 

egyes fázisainak összefüggéseire. Saját kísérletem eredményeinek elemzése során a 

következőkben ugyan nem fogok részletesen kitérni az előhívási elméletek 

alkalmazhatóságára, ám mindenképpen fontos hangsúlyozni, hogy az előhívás szerves része a 
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memória működésének, maga is dinamikus, s feltehetően annál is flexibilisebb, ahogyan azt a 

fenti két elmélet megállapítja. 

 E rövid áttekintés összegzéseképpen megállapíthatjuk, hogy a munkamemória 

elmélete alkalmas az emlékezeti folyamatok szerkezeti és műveleti megragadására. A verbális 

munkamemória, vagyis a fonológiai hurok modellje alkalmas kiindulópont a rímelés 

mnemotechnikai aspektusainak vizsgálatakor, melynek során tekintetbe kell venni a primácia- 

és recencia-, valamint a fonológiai hasonlósági hatás (egymásra is gyakorolt) 

következményeit, elsősorban a felidézés mennyiségi mutatói esetében. A kísérlet 

értékelésében érdemes vizsgálni a feldolgozási és előhívási folyamatok esetleges 

következményeit is, hiszen az előbbiek közvetlenül meghatározzák a felidézés hatékonyságát 

a megtanulandó anyag szervezése révén, az utóbbiak pedig összefüggésben állnak a feladat 

jellegével, valamint a kódolás mikéntjével. Mindeközben talán a legfontosabb nyitott kérdés, 

hogy vajon a verbális információ fonológiai szerkezete, a hangzásbeli hasonlóság milyen 

módon érvényesül, ha egyáltalán érvényesül a szervezés, a feldolgozás és az előhívás során, s 

valóban csak szemantikai alapon valósulhat-e meg mélyebb feldolgozás. 

 

3.3.3 A rím funkciója a memorizálásban − kísérlet bemutatása  

A rímelés és az emlékezeti folyamatok összefüggéseit egy szándékos szótanulási (másként 

szabad felidézési) kísérletben vizsgáltam. A 19 kísérleti személyből 12 nő, 7 férfi volt, 18−36 

év közöttiek. Mindannyian magyar anyanyelvűek, vidéki lakosok, közép- és felsőfokú 

végzettségűek. A kísérleti feladat során két, egyenként 10 szóból álló listát kellett hallás után 

memorizálni a kísérleti személyeknek, majd 60 másodperc alatt felidézni és írásban rögzíteni 

a lista elemeit. Elsőként az A sorozat elemeit olvasta fel a kísérletvezető, majd a felidézési és 

rögzítési szakasz után a B sorozat elemei következtek. A két lista a következő: 

 

A sorozat: szőke, hiába, rakni, iker, most, arcomat, emlékcsillag, szélnek, asszony, üstökös 

B sorozat: mennek, kenyér, szénparázs, szentek, fiúkat, gyöngyvirág, hívlak, csillagok, apró, 

vannak 

 

Látható, hogy mindkét sorozat egymással jelentésükben össze nem kapcsolódó szavakat 

tartalmaz. (A szavak József Attila verseiből véletlenszerűen kerültek kiválogatásra.) 

Ugyanakkor a második listában rímpárok azonosíthatók: mennek − szentek, szénparázs − 

gyöngyvirág, fiúkat − hívlak − vannak (a kísérlet során nem vettem tekintetbe a hagyományos 

tiszta rím-asszonánc különbségtételt, mert általában a fonológiai összecsengés 
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következményeire voltam kíváncsi; a hagyományos különbségtétel felülvizsgálata és a rím 

fonológiai szerveződéseinek részletei → 7).  

 Mielőtt az eredményeket részletezném, érdemes egy rövid kitérőben reflektálni a 

kísérlet jellegére. A feladat szavak megjegyzése, majd felidézése volt, amely egyszerű, ám 

hatékony módnak tűnik a rövid távú emlékezet kutatásához. Ám a verbális munkamemória 

kísérleti vizsgálata során több kritika is érte a szóalapú feladatokat, melyeket Baddeley a 

következőképpen foglal össze: „[A] szavak igen kényelmes eszközök a feladatok 

tervezésében és segítenek annak megállapításában, mennyire sikeresen oldotta meg a személy 

az adott feladatot, azonban nem sokat mondanak arról, milyen módon történik ezeknek az 

elemeknek a kódolása, tárolása és előhívása” (Baddeley 2001: 323). Továbbá a szavakkal 

végzett kísérletek esetében nincs megbízható mód annak a kiszűrésére, hogy a fonológiai 

információ mennyiben működik közre a tárolásban és a szervezésben; a szemantikai pólus a 

maga bonyolultságában számos módon meghatározhatja a memória működését, különösen, ha 

a verbális kontextust is figyelembe vesszük. Ugyanakkor az általam elvégzett kísérletben nem 

a tisztán fonológiai jellegű információ feldolgozását kívántam megbízhatóan vizsgálni, hanem 

a rímelés funkcióját az emlékezeti folyamatokban. Mivel a rímelés szavak révén valósul meg 

mind a költői, mind a hétköznapi szövegekben, és a rím szemantikai motiváltságának tézise 

alapján is a lexikális egységek (rímszók) azonosíthatók a rím feldolgozásának 

alapegységeiként, nem tűnik indokoltnak nem szóalapú feladat kitűzése. Másrészt 

körültekintő elemzéssel kísérletet lehet tenni a jelentés mentén kialakuló szerveződések 

kiszűrésére, jóllehet egyértelmű különbségtételre nincs mód. 

 Lényeges továbbá, hogy a kísérlet folyamán a kontextus egyik lista esetében sem tért 

el, így az előhívás kontextushoz kötöttsége – miként azt Tulving modellje megállapítja – nem 

játszik fontos szerepet az eredmények értékelésében. Érdemes még megjegyezni, hogy bár a 

kísérlet a lista szavainak szándékos megtanulását várja el a kísérleti személyektől, 

következésképpen felvethető, hogy a kísérleti szituáció nem analóg a mindennapok rímelő 

szövegeinek befogadási helyzeteivel, ám Hyde és Jenkins kísérletei rámutatnak arra: ezekben 

a feladatokban „a tanulási szándéknak nincs döntő jelentősége; inkább a feldolgozási 

tevékenység természete határozza meg, hogy mennyire tudunk visszaemlékezni dolgokra” 

(Eysenck−Keane 1997: 160). 

 

3.3.4 A kísérlet eredményeinek értékelése  

A kiinduló hipotézis teljesülésének vizsgálatához tekintsük először a felidézett szavak 

mennyiségét. Az A sorozat esetében ez 6,2 szó (nők: 6,5; férfiak: 5,9), a B sorozat esetében 
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5,6 szó (nők: 5,8; férfiak: 5,3). Ez megfelel a közvetlen emlékezet Miller-féle kapacitásának 

(7±2 egység, l. Eysenck−Keane 1997: 149), emellett a nemek szerinti teljesítménykülönbség 

is megállapítható. A második sorozat esetében a csökkenő átlagteljesítmény minden bizonnyal 

a feladat megelőzöttségének, a memória kezdeti terheltségének tudható be. Ugyanakkor éppen 

ebből a szempontból lényeges, hogy van-e a rímelésnek kapacitásfokozó hatása, hiszen 

amennyiben van, úgy a második sorozat esetében sem lenne tapasztalható 

teljesítménycsökkenés. Ilyen hatást azonban nem tapasztalunk, ami feltehetően a fonológiai 

hasonlósági hatással magyarázható: valóban romlik a memória teljesítménye hasonló 

hangzású elemek esetében. Mindezt különösen látványosan igazolják a rímelő szavakra 

vonatkozó eredmények: a második sorozatból átlagosan 2 rímelő szó (azaz egy rímpár) tért 

vissza a felidézésben. Következésképpen megállapítható, hogy a kiinduló hipotézis nem 

teljesült: a rímelő szavak nem térnek vissza nagyobb arányban a lista felidézésekor, sőt, az 

összecsengés általában véve negatívan hat a memória működésére. 

 Megerősíti ezt a megállapítást, ha a második sorozat esetében a rímelő szavak 

felidézési arányát vizsgáljuk. Láthattuk, hogy átlagban 2 szó, azaz egy rímpár jelenik meg a 

felidézett listában. Ennek részletei: a 19 kísérleti személyből 7-en 2 szót idéztek fel, 6-an 1-et 

(ez természetesen nem értékelhető rímpárként, hiszen ebben az esetben a rím nem 

funkcionál), 4-en 4 rímelő szóra (2 párra) emlékeztek, egy esetben 3 rímelő szó, egy esetben 

pedig 5 rímelő szó tért vissza. Felhívom a figyelmet az utóbbi két eredményre: ezeknél 

ugyanis az eredeti lista egyik eleme (csillagok) módosult alakban tért vissza, ezáltal azonban a 

kísérleti személyek beillesztik a rímelő elemek közé (hívlak − csillag). A csillagok > csillag 

változás magyarázható emlékezeti hibával is, ám a felidézett sorozatban a rontott alak a vele 

ezáltal rímelő elem mellé került, ennek következtében nem zárnám ki a fonológiai hasonlóság 

közreműködését. Ehhez hasonló jelenség, amikor az eredetiben csillagok − apró sorrendet a 

kísérleti személyek (19-ből 3-an) megfordítják, s apró − csillagok szerkezetben, megítélésem 

szerint rímként idézik fel. 

 Éppen a „rímeltető rontás”, illetve „rímeltető változtatás” elszórt előfordulásai mentén 

figyelhetünk fel arra, hogy a felidézett sorozatok szerveződését is érdemes vizsgálni. 

Amennyiben ugyanis sikerül tipikus mintázatokat azonosítani, illetőleg olyan sorrendi 

szerveződéseket, amelyekben a rímelő elemek játszanak szerepet, újabb hipotézis 

megalkotásához vezethet el a kísérlet eredményeinek elemzése.  

Tekintsük először az A sorozatra jellemző sorrendi szerveződést. 16 kísérleti személy 

az eredeti lista sorrendjét megtartva idézte fel az elemeket, ebből 13 esetben a sorozat eleje és 

vége egymás után következett. Megállapíthatjuk tehát, hogy nem tapasztalható egyértelmű 
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recenciahatás, másként fogalmazva az elemek sorrendjében nem érvényesül az újdonsági 

hatás, a felidézett elemek eredeti sorrendi helyét tekintve pedig mind primácia-, mind 

recenciahatás megfigyelhető (hiszen a kísérleti személyek többsége az eredeti lista elejére és 

végére emlékezett jobban). A maradék 3 esetben a felidézett szavak az eredeti lista végéről, 

majd az elejéről valók, ezeknél a személyeknél tehát egyértelműen érvényesül a 

recenciahatás. Az A sorozat felidézési mintái alapján összességében elmondható, hogy a várt 

újdonsági hatás nem érvényesül, csak az esetek csekély részében, illetve amennyiben igen, 

úgy a primáciahatással együtt, ami Racsmány Mihály idézett eredményei alapján a lista 

szavainak hétköznapi gyakoriságával magyarázható.  

A B sorozat felidézése során jelentősen eltérő eredményt kaptam. 11 kísérleti személy 

az eredeti lista végéről idézett fel először és nagyobb arányban elemeket, 7 esetben a sorozat 

eleje jelent meg korábban a felidézés során is, 1 személy pedig a lista középső két elemével 

kezdte a felidézést, majd a sorozat eleje és a vége következett. Megállapítható tehát, hogy ha 

nem is olyan egyértelmű mértékben, mint az előzőekben, ám az esetek többségében 

recenciahatás érvényesül. Mindez ellentmond annak a szakirodalomban olvasható 

várakozásnak, hogy a lista elemeinek fonológiai hasonlósága semlegesíti a lista végének 

előnyét. Ezek az eredmények arra engednek következtetni, hogy a rímelés szószinten 

egyáltalán nem jelent olyan mértékű fonológiai hasonlósági hatást, mint a beszédhangok 

esetében. Érdemes felidézni, hogy a munkamemória elmélete szerint a fonológiai tár a 

fonéma, és nem a szó szintjén működik. Különös ellentmondás van azonban a mennyiségi és 

a sorrendi eredmények között: míg ugyanis az első esetben a memória 

teljesítménycsökkenését a fonológiai hasonlósági hatással hoztam összefüggésbe, addig a 

sorrendi szerveződésben a hasonlósági hatás nem mutatkozik jelentősnek, hiszen nem tünteti 

el az újdonsági hatást. Általában véve problematikusnak tűnik, hogy a verbális 

munkamemória hatásait a szó szintjén mennyiben alkalmazzuk magyarázó elvként, ezen a 

szinten ugyanis – miként jeleztem – nem tekinthetünk el a jelentéstől. Mindenképpen 

megállapíthatjuk azonban, hogy szavak szabad felidézése során a rímelés és a felidézett 

elemek sorrendje nem függetleníthető egymástól. 

Ennek a következtetésnek az alátámasztására vizsgáljuk meg részleteiben a második 

sorozat felidézett elemeinek mintázatait. 10 esetben a felidézett emelek szerveződésében nem 

tapasztalható a rím hatása: sem a felidézés során visszatérő elemek jellegében, sem 

sorrendjükben nem figyelhetünk meg fonológiai hasonlóságból eredő manipulációt (pl. hívlak 

− csillagok − apró − mennek − szénparázs; apró − vannak − gyöngyvirág − szentek − 

csillagot(k) − zárójelben szerepel az eredeti alak). 3 esetben a B sorozat utolsó 3 eleme 
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(csillagok − apró − vannak) fordított sorrendben tér vissza (vannak − apró − csillagok). 

Ennek az eredménynek az elemzésekor a már említett recenciahatás mellett tekintetbe kell 

vennünk a jelentés mentén történő szervezést, Bartlett kifejezésével élve a jelentésadásra tett 

erőfeszítést (idézi Baddeley 2001: 213). Ehhez kapcsolódik, hogy az egyik kísérleti személy 

megjegyzése szerint a B sorozat elemeit egy vers kiemelt szavaiként értelmezve olvasta össze. 

1 kísérleti személy felidézett listájában az eredeti sorozat utolsó és első eleme egymás 

mellé kerül (vannak − mennek), s bár itt nincs semmilyen rímelés, a két szóalak grammatikai 

szerkezete és mássalhangzói (a szókezdőket kivéve) megegyeznek, ami arra enged 

következtetni, hogy a felidézés során az elsőbbségi és az újdonági hatás mellett grammatikai 

analógiák is szerepet játszhatnak, továbbá elképzelhető, hogy  a fonológiai felépítés nemcsak 

a magánhangzók egyértelmű hasonlóságának esetében hat, hanem az alakok szerkezete 

mentén is. 

 11 kísérleti személynél nem tapasztaltam tehát, hogy a rímelés egyértelműen 

befolyásolta volna a sorozat felidézését. 8 személynél azonban a rím közreműködése 

megfigyelhető. 5 esetben a rímelő szavak a felidézésben egymás mellé kerülnek (kiegészülve 

az eredeti elem módosulásával, a „rímeltető rontással”, pl. hívn(l)ak − csillagok − apró − 

vannak; vannak − apró − csillagok − fiúkat); 3 esetben a rímelés határozott mintázatot 

eredményez: a rímelő szavak nem kerülnek egymás mellé, de szabályos mintázatba 

szerveződve jelennek meg az eredeti sorozat elemei között, jellemzően egy szó ékelődik be 

közéjük (szentek − szénparázs − mennek; vannak −csillagok − fiúknak − mennek − 

szénparázs − szentek; mennek − szénparázs − fiúkat − gyöngyvirág − csillagok − szentek), 

illetve a felidézett sorozat első és utolsó elemét alkotja a rímpár két tagja. Így rögzíthetjük azt 

a megfigyelést, hogy a rímelés valóban szerepet játszik a megtanulandó lista feldolgozásában, 

az elemek szervezésében. Ugyanakkor ez a kísérleti eredmények alapján nem érvényesül 

minden esetben, s módja sem egységes. Továbbá nehézséget jelent az eredmények 

interpretálásában, hogy a fonológiai és a szemantikai szerveződés nem különíthető el a 

kísérlet vizsgálati módszerei alapján élesen (összefüggésben a feldolgozási szintek 

elméletének kritikájával), így csak azokban az esetekben soroltam valamit a fonológiai alapú 

szerveződések közé, amikor erre határozott mintázat okot adott. Mindez természetesen az 

eredmények értékelését is meghatározza, hiszen elképzelhető, hogy valójában az általam 

azonosítottaknál több alkalommal funkcionál a rím szervezőként. Azonban a kísérleti 

hipotézis és az elméleti előfeltevések szempontjából önmagában már az lényeges 

megállapítás, hogy a megjegyzendő lista elemei közötti fonológiai hasonlóság fontos 

tényezőnek bizonyult a feldolgozás során.  
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3.3.5 Következtetések  

A kísérlet eredményeinek értékelése révén véleményem szerint megállapítást nyert, hogy a 

rímelésnek funkciója van a munkamemória folyamataiban. A kiinduló feltevéssel szemben ez 

a funkció nem mennyiségi, hanem minőségi jellegűnek mutatkozott. Röviden összefoglalva 

azt mondhatjuk, hogy az észlelt verbális információk fonológiai hasonlóságai hatással vannak 

az információ feldolgozására, ami abban mutatkozik meg, hogy a munkamemória ezen 

hasonlóságok mentén szervezi és ismétli a tárolt információt. Vagyis a kísérlet eredményei 

igazolják a munkamemória aktív közreműködését a megismerő folyamatokban: a kísérleti 

alanyok egy egyszerű felidézési feladat elvégzése során is jelentős arányban (az általam 

értékelt adatok alapján 42,1 % − ban) manipulálták az eredetei listát, ami arra mutat, hogy az 

emlékezés (és talán már az észlelés) sem passzív tároló mechanizmus, hanem a sikeres 

kogníció fontos alrendszere. Másrészt a munkamemória folyamataira irányuló kísérleti 

vizsgálatok során nem célszerű pusztán kvantitatív értékelést végezni, ez ugyanis nem mindig 

mutat rá az emlékezeti műveletekre. 

Két alapvető kérdés megválaszolása mindenképpen további kutatásokat igényel. Az 

egyik a verbális munkamemória folyamataira vonatkozik: nyitott marad ugyanis, hogy a 

feldolgozás során lezajló információszervezés a fonológiai hurok mely komponensében megy 

végbe. Az első lehetőség, hogy a fonológiai tár felépítése lehetővé teszi az adatok manipulált 

elrendezését. Ekkor azonban szakítanunk kell a tár szekvenciális szerveződésével, s egy 

összetettebb, konnekcionista felépítést kell tételeznünk. A jelenlegi emlékezetkutatások ezt a 

feltevést valószínűsítik: „A munkamemória esetében […] valószínűnek látszik, hogy egy 

konnekcionista architektúra viszonylag jó magyarázatot tud kínálni a fonológiai tárolásra, 

mivel az ilyen hálózatok jól alkalmazkodnak egy adott területen szükséges információtárolási 

és -előhívási követelményekhez” (Baddeley 2001: 418). A kísérleti eredmények elemzése 

révén magam is arra a következtetésre jutottam, hogy feltehetően az észlelés során feltűnő 

fonológiai hasonlóság a fonológiai tár hálózati felépítésében már eleve a hasonló elemek 

egymás mellé kerülését, illetőleg mintázatban szerveződését kezdeményezi. Ez a feltevés 

összhangban van az első részben idézett Bybee-féle hálózati mentális lexikon elképzeléssel, 

illetve a mentális lexikon úgynevezett pókhálóelméletével is (Gósy 2005: 198). Felmerül 

természetesen, hogy az artikulációs kontroll folyamatai végzik el a sorozat átalakítását, ám a 

fonológiai hurok modellje szerint ezek a folyamatok passzív természetűek, egyedüli 

funkciójuk az ismétlés által történő megtartás. Így nem tartom valószínűnek az artikulációs 

kontroll tevékeny szervező funkcióját, különösen a fonológiai hurok komponenseinek időbeli 

egymásutánisága alapján: az artikulációs folyamatok csak azon az információn mennek 
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végbe, amely a fonológiai tárban már megtalálható. Következésképpen a feldolgozás 

elsődlegesen a tárba kerülés során mehet végbe. 

A másik fontos kérdés, amely csak további kísérleti vizsgálatokon keresztül lesz 

megválaszolható, hogy a fonológiai és a szemantikai tényezők milyen módon működnek 

közre az aktív emlékezet folyamataiban, elválaszthatók-e egymástól, lehetséges-e a két 

tényező disztinkt vizsgálata. A szabad felidézési kísérletek során az említett primácia- és 

recenciahatások kutatása jelenthet eszközt arra, hogy bizonyos hangzásbeli és jelentésbeli 

hatásokat elkülönítsünk, ám saját eredményeim azt mutatják, hogy a szószinten végbemenő 

feldolgozás folyamatában ez nem alkalmazható problémamentesen. Továbbá a rímelés 

fonológiai szempontú kutatása sem mellőzheti a rím és a szöveg kontextusának 

összefüggéseit, ami izolált szavakon keresztül nem vizsgálható (→ 7). Természetesen ezúttal 

is lehetőség van egy összetettebb, nehezebben tesztelhető, ám feltehetően nagyobb 

magyarázóerővel rendelkező modell alkalmazására, amely a fonológiai és szemantikai 

feldolgozást csak módszertanilag különíti el, egyébiránt a komplex feldolgozási művelet két 

összekapcsolódó, egymásra is ható pólusának tekinti. Az itt megalapozni kívánt kognitív 

poétikai rímelmélet kísérletet tesz egy ilyen modell körvonalazására, ezáltal remélhetőleg 

megőrzi a vizsgált jelenség tapasztalható bonyolultságát, megfelelő módon reprezentálva azt a 

tudományos leírás eszközeivel. A bemutatott kísérlet nem annyira a rím kognitív poétikai 

magyarázatának kiindulópontjául szolgál, inkább e magyarázat empirikus alátámasztása a cél, 

megvalósítva az indirekt empiricizmus (→ 1.2) módszertani elvét.  

A mnemotechnikai kutatás legfőbb tanulsága, hogy a rím nem mennyiségi 

szempontból teszi kihasználhatóvá az emberi memória kapacitását. Hatása ugyanis nem a 

rímelő egységek automatikus összekapcsolásában, egyfajta rögzített memóriaegységgé 

szervezésében ragadható meg, hanem inkább a verbális információ rugalmas 

újraszervezésében, aktív restrukturálásában. Vagyis már ezen a ponton megállapítható, hogy a 

fonológiai hasonlóság nem kiváltja a rímszók jelentésének kapcsolatba hozását, mintegy 

mechanikusan eredményezve azt, sokkal inkább rugalmasan kezdeményezi a mintázatba 

rendezést. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a hangzásbeli összecsengés a nyelvi szerkezet 

fonológiai pólusán realizálja azt a strukturális összetartozást, a konstruálási folyamatban való 

közreműködést, amelyet a fogalmi kapcsolatok motiválttá tesznek. A rím tehát nem 

egyszerűen a megnyilatkozás megjegyzését segítő menmotechnikai eszköz, hanem a nyelvi 

szimbólumok feldolgozásában közreműködő, már a befogadás kezdeteinél mintázatok 

kialakítását, valamint azok interszubjektív összehangolását kezdeményező állványzati 

struktúra. 
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3.4 Rím és állványzatépítés 

A 3.2 részben vizsgált két rövid megnyilatkozás is lehetőséget adott annak belátására, hogy a 

rím nem kizárólag konvencionális formai elem, vagy éppen bravúros, ám járulékos ritmikai 

tényező, hanem a szöveg fogalmi feldolgozásában van eltérő összetettségben megvalósuló, 

ám mindenképpen fontos funkciója. A mentális terek, illetve a fogalmi integráció elméletének 

bevonásával a rím olyan szövegelemként magyarázható, amely az értelmezés során új 

összefüggésekkel, részletekkel gazdagítja az értelemszerkezetet, a szöveg konszolidált 

fogalmi struktúráját (vö. Tolcsvai Nagy 2001: 318−321). Részben azáltal, hogy az 

ismétlődéssel előtérben tart már aktivált konceptuális struktúrákat, tehát a befogadói figyelem 

irányításában van jelentősége. Részben pedig azáltal, hogy az előtérbe helyezett struktúrák 

között rugalmas, több irányban kidolgozható megfeleléseket kezdeményezve össze is 

kapcsolja azokat. Végül a munkamemória működésére vonatkozó kutatási eredmények, 

valamint a rím funkcionálást vizsgáló saját kísérlet eredményei arra is rámutatnak, hogy a rím 

révén hatékonyan kihasználhatóvá válik a memória mint kognitív képesség kapacitása. Vagyis 

a rím működésének és a nyelvi tevékenység során feldolgozott információ szerveződésének 

magyarázó összekapcsolása pszichológiailag is természetesnek bizonyul, továbbá a rím által 

kezdeményezett konstruálási folyamatok interszubjektív érvényessége is megalapozhatóvá 

válik. 

Következésképpen a rím működése megsokszorozza mind a létrehozott mentális 

tereket, mind pedig azok kapcsolódási lehetőségeit, illetve ösvényeit, ezáltal sajátos módon 

működik közre a közös figyelem középpontjába helyezett entitás vagy jelenet fogalmi 

konstruálásában, konceptualizációjában. A nyelvi tevékenység felől tekintve tehát 

megállapítható, hogy a rím az interszubjektív referencia aktusában nyeri el igazi 

jelentőségét. 

 Ennek a felismerésnek az árnyalása szükségessé teszi az eddigieknél hosszabb 

szövegek elemzését. Lényeges ugyanis, hogy bár az egy elemi mondatból álló 

megnyilatkozásokban is szemléltetni lehet a rímnek a fogalmi feldolgozásban betöltött 

szerepét, terjedelmesebb szövegek esetén ez a szerep összetettebbé válik, s már 

állványzatépítő funkcióként értelmezhető.  

 Az állványzatépítés (scaffolding) fogalmát Jerome Bruner vezette be, a fogalom 

elsődleges kutatási perspektívája tehát pszichológiai jellegű, de nem individuál-, hanem 

szociálpszichiológiai kiindulópontú (l. Bortoni-Ricardo 2009). Bruner az intézményi 

kulturális átadás magyarázatához alkalmazta először, a fogalom történeti hagyománya 

azonban visszanyúlik Lev Vigotszkij társadalompszichológiai alapelvéhez, mely szerint az 
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interpszichológiai cselekvés teszi lehetővé a világról való tudás intrapszichológiai 

feldolgozását, értelmezését, azaz a megismerő folyamatok társas közegében bontakozik ki az 

individuális megismerés, amelynek során az interakció nemcsak környezetként, hanem a 

megismerő tevékenység részeként is értelmezendő. Általános meghatározásban az 

állványzatépítés jelenségei köré tartozik minden olyan látható vagy hallható asszisztencia, 

amelynek révén a kultúra idősebb tagja ismeretet ad át egy fiatalabbnak, a szocializációs 

folyamat bármely társas beállításában. Az állványzatépítési jelenségek pszichológiai 

kutatásában a fogalomnak kezdettől fogva szociokulturális vonatkozása van, a társas-

kulturális tudásátadás folyamatának leírásában válik jelentőssé. 

 A hetvenes évek második felében Bruner kutatásai a nyelvelsajátítás felé fordulnak, ez 

pedig egyúttal az állványzatépítés elméletének részletesebb kidolgozását is lehetővé és 

szükségessé teszi. Az állványzatépítés fogalma egyfelől egy tágabb, társas interakcionális 

elméleti keret részévé válik, amely szerint a nyelvi kommunikáció nemcsak a személyek 

közötti cselekvések összehangolását szolgálja, hanem maga is a társas cselekvés egy formája 

(l. Tomasello 2001: 34). Ebből a kiindulópontból tekintve a nyelv elsajátítása összehangolt 

társas cselekvések kontextusában megy végbe; az állványzatépítés pedig azon tevékenységek 

átfogó megnevezésévé válik, amelyek révén a gondozók ellenőrzik és beállítják a gyermeknek 

nyújtott támogatás mértékét a nyelvelsajátításban (l. Shanker−Taylor 2001: 50). Az 

állványzatépítés fogalmának árnyalt értelmezéséhez mindenekelőtt azt kell figyelembe 

vennünk, hogy a nyelvelsajátítás bruneri elméletében a nyelvelsajátítást nem egy innát 

univerzális nyelvtan és az azt kibontakoztató nyelvelsajátító készülék (Language Acquisition 

Device, LAD) teszi lehetővé (miként a Chomsky-féle nativizmus állítja), hanem az a 

kulturálisan és nyelvileg strukturált világ, amelybe a gyermek beleszületik, és amelyben a 

nyelvhasználattal együtt járó társas interakciók (evés, fürdés, alvás, öltözködés és így tovább) 

során megismeri és elsajátítja a kulturális és nyelvi konvenciókat. Ez a strukturált nyelvi-

kulturális, interakcionális környezet, Bruner terminusával a nyelvelsajátítást támogató 

rendszer (Language Acquisition Support System, LASS) az a közeg, amelyben a partikuláris 

társas cselekvések, közös figyelmi jelenetek (l. Tomasello 2001: 36) eredményeként 

kibontakozik a nyelvelsajátítás folyamata. 

 Belátható, hogy Bruner elmélete szerint a nyelvelsajátítás nem egy biológiailag 

programozott, autonóm folyamat, hanem a társas támogató közegben lezajló szociokulturális 

fejlődés. Ebből következően a későbbiekben a LAD és a LASS a nyelvelsajátítás egymással 

versengő, egymást kizáró alternatíváiként vált ismertté, és figyelmen kívül maradt, hogy 

Bruner a nyelvelsajátításról szóló 1983-as monográfiájában a két rendszer interakciójából 



 89 

vezette le a nyelv elsajátítását (idézi Tomasello 2001: 40). Vagyis Bruner elmélete szerint az 

univerzális nyelvtan és a nyelvelsajátító készülék velünk született rendszerének működése a 

nyelvelsajátítást támogató társas rendszer hatására indul meg és bontakozik ki. Ebben a 

felfogásban a szociokulturális közeg, miként az abban végbemenő társas nyelvi interakciók 

(tehát az állványzatépítés is) csak a kontextusát képezik a nyelvelsajátítás folyamatának. 

Tomasello, aki Bruner elméletéből indul ki saját kutatásaiban, úgy érvel, hogy a gyermek nem 

univerzális nyelvtannal és nyelvelsajátító készülékkel jön világra, hanem azzal az 

egyedfejlődés korai fázisában kibontakozó képességgel, hogy közös figyelmi interakciókba 

lépjen a felnőttekkel, amely lehetőséget nyújt mások szándékainak és figyelmének 

megértésére, végső soron pedig a szociokulturális konvenciók elsajátítására. Éppen ezért 

amikor a gyermek már képes eredményesen meghatározni a felnőttek kommunikációs 

szándékait különféle interakciókban, az állványzatépítés folyamata elveszti jelentőségét, mint 

ahogy a valódi állványzatot is lebontják, ha az épület elkészült (Tomasello 2001: 39). Fontos 

megjegyezni, hogy Tomasello elméletében a nyelvelsajátítást megelőző, illetve megelőlegező 

rendszerszerű interakciók minősülnek állványzatépítésnek. 

 Ezzel szemben Shanker és Taylor (2001: 57−67) szerint a nyelvelsajátítás nem egy 

szociokulturális közegben lezajló folyamat, hanem eredendően és lényegileg szociokulturális 

természetű: a társadalmi, a kulturális és a nyelvi konvenviók elsajátítása nem függetleníthető 

egymástól. Ugyanis a világ entitásai (fizikai objektumok, élőlények, emberek), a köztük lévő 

viszonyok, továbbá az emberek mentális folyamatai a gyermek kulturális környezetének 

társas cselekvéseiben nyerik el jelentésüket a gyermek számára, ezekkel a cselekvésekkel 

tehát a közösség tagjai folyamatosan és reflexíven konstruálják magát a szociokulturális 

környezetet. A gyermeket körülvevő világ reflexíven enkulturált világ, konstruálása pedig 

nyelvi interakciókon keresztül megy végbe: „Ezt a világot alkotjuk és újraalkotjuk minden 

nap azáltal, hogy beszélünk róla, megjegyzéseket teszünk róla, értékeljük és megpróbáljuk 

saját ízlésünkhöz és igényeinkhez igazítani. Szerkezete és jellemzői nem léteznek a beszélők 

és hallgatók reflexíven konstruktív tevékenységeitől függetlenül” (Shanker−Taylor 2001: 

64).13 Vagyis a társas-kulturális világba való belenevelődés, átfogóan a reflexív enkulturáció 

egyik részfolyamata a nyelvelsajátítás, következésképpen ennek az enkulturációs folyamatnak 

hatása van a nyelvre magára is: a nyelvi konvenciók éppen a szociokulturális interakciók 

révén formálódnak (a kulturális megismerés és a nyelvi interakciók kölcsönös 

                                                 
13 „It is a world that we mak and remake every day by talking about it, commenting on it, evaluating it and trying 
discursively to fashion it according to our likes and needs. Its structure and properties do not exist independently 
of reflexively constructive activities of the speakers and hearers themselves.” 
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összekapcsoltságáról l. Sharifian 2008). Mindebből pedig az következik, hogy az 

állványzatépítés a nyelvi tevékenység központi fogalmává lép elő: nem csupán a nyelv 

elsajátítását elősegítő interakciókat tekinthetjük állványzatépítésnek, hanem a nyelvi 

szimbólumok mindazon alkalmazásba vételét, amely a közösen konstruált szociokulturális 

világ interszubjektív feldolgozását lehetővé teszi. Ily módon tágabb meghatározásban az 

állványzatépítés egyfelől olyan nyelvi technika, stratégia, amely a közösség által konstruált 

szociokulturális környezet interszubjektív-diszkurzív feldolgozásában működik közre a nyelvi 

szerkezetek alkalmazásba vételén keresztül, másfelől e szerkezetek konvencionalizálódása 

révén a nyelvi szimbólumok pragmatikai funkciója. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a 

kezdetben a fejlődés külső tényezőjének tekintett állványzat a fejlődés eredményének részévé 

válik, beépül az épületbe (Shanker−Taylor 2001: 67), vagyis az állványzatépítési műveletek 

sematizálódva a kialakuló nyelvi rendszer részét képezik.  

Ezt a felfogást támasztja alá az interakcionális szociolingvisztika kutatási 

perspektívája: Gumperz és munkatársai a kontextualizációs utasítások vizsgálatában 

alkalmazták az állványzatépítési megközelítést. Ebben a vonatkozásban állványzatépítésnek 

tekinthető minden olyan formai jegy, megformáltsági tényező, amely a kommunikáció 

akadálymentes lebonyolódásáról ad információkat a résztvevők számára. Egyfelől tehát a 

nyelvi interakcióra tett reflexiókkal (végső soron a metapragmatikai tudatosság jelzéseivel, l. 

Tátrai 2011: 177−184, stilisztikai vonatkozásairól a rím kapcsán → 8), másfelől a nyelvi 

tevékenység intencionalitásával függ össze az állványzatépítés. Ezen a ponton érdemes 

előzetesen felhívni a figyelmet a referencialitás és az állványzatépítés összefüggéseire is: egy 

entitás vagy jelenet közös figyelmi fókuszba helyezése önmagában véve talán nem igényel 

összetett állványzatépítési technikákat, ám a fókuszban tartás, másként szólva a referencia 

folyamatos fenntartása már igen. Vagyis az állványzatépítés műveletei szoros kapcsolatban 

állnak az emberi elme folyamataival, kapacitásával: az elme kapacitásának (az emlékezetnek 

és a figyelem irányulásának) végessége, határoltsága szükségessé teszi állványzatépítő 

startégiák alkalmazásba vételét, azok ugyanakkor lehetővé teszik e kapacitás hatékony 

kihasználását. 

Mivel az állványzatépítés az értekezésben javaslatba hozott kognitív poétikai 

rímelmélet központi fogalma, érdemes tovább részletezni a fogalom tágabb meghatározását. 

A nyelvi szimbólumok állványzatépítő működése ugyanis kettős jellegű. Egyfelől 

pragmatikai funkcióként  értelmezhető, amelynek megvalósításával a megnyilatkozó 

beállíthatja, biztosíthatja a referenciális jelenet feldolgozásához, azaz a sikeres, eredményes 

jelentésképzéshez szükséges információ mennyiségét (összhangban a kontextussal, a célokkal 
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és az elvárásokkal), és ezáltal lehetőséget teremt az egyéni konstruálási műveletek 

interszubjektív összehangolására. Vannak olyan nyelvi szerkezetek, amelyek az 

állványzatépítés pragmatikai funkciójára kanonizálódtak, másként fogalmazva prototipikus 

pragmatikai működésük állványzatépítő jellegű. Ilyenek a deiktikus kifejezések, amelyek a 

referenciális jelenet kontextuális reprezentálását segítik, a kötőszók, amelyek az elemi 

konstruálási egységek argumentatív összekapcsolását teszik lehetővé, továbbá a koreferens 

szerkezetekben megjelenő névmások és főnévi kifejezések, amelyek a referenciális jelenet 

résztvevőit, tényezőit teszik a diskurzus folyamán azonosíthatóvá. Fontos azonban 

megjegyezni, hogy az állványzatépítés pragmatikai funkcióját bármely nyelvi szerkezet 

megvalósíthatja: a birtokos személyjel is (hiszen azonosíthatóvá teszi a birtokosta 

referenciális jeleneten belül), egy határozott névelő (amely az említettséget, a 

feldolgozottságot fejezi ki a diskurzusvilágban, l. Langacker 2001), vagy az intonációs 

mintázatok alapján bármely nyomatékosított nyelvi szimbólum.  

Az állványzatépítés azonban értelmezhető startégiaként is, amelynek segítségével a 

megnyilatkozó összetett, bonyolult fogalmi konstrukciók, reprezentációk létrehozását segíti 

elő. A nyelvi szimbólumok ezekben az esetekben is az interszubejktív jelentés kialakítását 

segítik elő, ám ez a jelentés nem merül ki a közösen megfigyelt vagy konceptualizált jelenet 

értelmezésének minimumában, hanem olyan komplex konstruálási műveletek eredménye, 

amelyek révén a nyelvi tevékenység résztvevői újszerű, a hétköznapokban megszokott, 

konvencionális világreprezentációktól eltávolodnak. Jó példa erre a metaforikus kifejezések 

használata: a konvencionális nyelvi metaforák egy közösen megfigyelt jelenet interszubjektív 

letapogatását teszik lehetővé azzal, hogy a megszokott, begyakorolt, elsáncolt metaforikus 

leképezésekhez biztosítanak mindegyik fél számára hozzáférést. Ezzel szemben az újszerű 

metaforikus kifejezések összetett konceptuális struktúrát eredményeznek, amely éppen a 

konvencionális és ismert leképezések átalakításával, megváltoztatásával, kiegészítésével éri 

el, hogy a konceptualizálók kilépjenek a hétköznapok ismert összefüggésrendszeréből, akár 

saját közvetlen környezetük fogalmi reprezentálásának folyamatában is. 

A nyelvi szimbólumok állványzatépítő funkciójának alapelve, a megnyilatkozó által a 

befogadónak a nyelvi szimbólumok alkalmazásba vételén keresztül nyújtott asszisztencia, 

amellyel az interszubjektív jelentésképzés eredményessége biztosítható, mindkét esetben, az 

általános pragmatikai funkcióként és az egyedi szimbolizációs startégiaként történő 

megvalósulásra is jellemző. Az általános és az egyedi állványzatépítés megkülönböztetése 

ugyanakkor felismerhetővé teszi, hogy a nyelvi szimbólumok más-más jelentésképzési 
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célokat szogálhatnak, egyben megalapozza a poétikusság fogalmának későbbi bevezetését, 

valamint a hétköznapi és a szépirodalmi diskruzusok közötti árnyalt különbségtételt (→ 4.4). 

 A rím állványzatépítő technikaként értelmezhető funkcionális kognitív pragmatikai 

kiindulópontból. Kövessük végig a következő mondóka14 lehetséges fogalmi feldolgozását. 

 

(3) Hátamon a zsákom, 
zsákomban a mákom. 
Mákomban a rákom. 
Kirágta a zsákom, 
kihullott a mákom, 
elszaladt a rákom. 
Aki látja károm, 
fizesse meg mákom! 

 
Az előző példák alapján induljunk ki a mentális terek létrehozásának folyamatából, s 

kövessük végig a mentális terek működését a diskurzus organizációjában (Fauconnier 2007: 

365−371 alapján). A határozós szerkezetek ezúttal is mentálistér-képző nyelvi 

szerkezetekként működnek, ám nem csupán mentálistér-képző funkciójuk, hanem egymáshoz 

való viszonyuk is fontos. Az első mentális teret a hátamon kifejezés kezdeményezi, így ez 

lesz a bázistér, a kezdeti nézőpont és fókusz tere. Ebben a mentális térben egy elemet jelöl 

meg a szöveg, a ZSÁKot. Ezek után új mentális teret nyit meg a zsákomban szerkezet, 

amelyben a MÁK  kerül fókuszba, ezt követően pedig a mákomban kifejezés működik 

mentálistér-képzőként, fókuszba állítva a RÁKot. Ebben a folyamatban szembetűnő egyrészt a 

nézőpont és a figyelmi fókusz szekvenciális változása: az új mentális teret (az új fókuszt) 

mindig egy korábbi szülőtérhez kapcsolva hozzuk létre (annak nézőpontjából), így egyfajta 

fogalmi fókuszlánc alakul ki. Ezt a láncstruktúrát teszi még kiemelkedőbbé, hogy az új 

mentális tér mindig a szülőtéren belül fókuszált entitásnak felel meg. Ezt a mentálistér-

konfigurációt szemlélteti a 2. ábra, kétféle módon: a struktúra kiépülésének szekvencialitását, 

illetőleg a mentális terek egymásba ágyazódását helyezve előtérbe (félkövér szedéssel 

jelöltem a figyelem előterébe kerülő elemeket, viszonyokat). 

 

                                                 
14 Forrás: http://setti.uw.hu/KEDVENC/mondokak.htm#egyedem A letöltés időpontja 2011. március 1. 
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 Tekintsük a rímeket: azok a szavak kerülnek rímhelyzetbe, amelyek fókuszált 

entitásként, majd pedig mentális térként konstruálódnak fogalmilag. A rím hozzájárul tehát a 

szekvenciálisan kialakuló láncstruktúra előtérben tartásához, ezáltal az egyes szövegvilágbeli 

entitásokat is végig a figyelem előterében tartja. A rím jelentőségének belátásához 

nélkülözhetetlen előfeltevés, hogy a diskurzus, különösen a sorokba tördelt versszöveg nem 

folyamatos információáramlás, hanem nyelvileg és fogalmilag egyaránt szegmentált struktúra. 

A nyelvi szegmens a sor (vagy az elemi mondat, a clause), a fogalmi szegmens a mentális tér 

és annak belső strukturálódása. Nevezhetjük ezeket Wallace Chafe (1998, 2009) nyomán 

intonációs egységnek és a tudatosság fókuszának is. A (3) példaszöveg ezek alapján rövid, 

könnyen feldolgozható nyelvi és fogalmi egységekből épül, a szegmensek láncszerű 

összekapcsolódásával. Vagyis a gyermekvers szerkezete visszavezethető azokra a 

diskurzusszerveződési elvekre, amelyek a hétköznapi spontán nyelvhasználatot 

meghatározzák, a munkamemória és a tudatos figyelmi aktivitás mentális alapjaira épülve. 

Ennek belátása talán a legalapvetőbb érv a hétköznapi és a szépirodalmi nyelvhasználat 

(formális nyelvelméleti kiindulópontból történő) elválasztása ellen.  

 Visszatérve a példaszöveg első három sorához, a rím funkciója nem csupán a 

tudatosság fókuszának, tehát az egyes mentális tereken belül fókuszált entitás 

megváltozásának markáns jelzése. Ez egyfelől magyarázza a rím sokat emlegetett tagoló 

funkcióját, egyben funkcionális kiindulópontból újraértelmezi azt: a rím mint a versszöveg 

sorokra bontásának konvencionális, prototipikus kelléke beágyazódik a szövegvilág általános 
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B − hátamon 

M1 − zsákomban 

M2 − mákomban 

a − zsák 
 
b − mák 
 
c − rák 
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2. ábra A (3) szöveg mentálistér-konfigurációjának kétféle modellálási lehetősége 
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fogalmi tagolódásába, vagyis a rímszerkezet kialakítását a szövegvilág fogalmi konstruálása 

teszi motiválttá. Ebben a megközelítésben a rím egyszerre hozza létre és jelöli a konceptuális 

tagoltságot: a szövegvilág fogalmi strukturálása által motivált nyelvi szerkezet kialakításának 

lényeges eszköze, vagyis nem pusztán formai egységeket tagol, hanem fogalmi struktúrák 

elkülönülését teszi pregnánssá.  

Másfelől tekintetbe kell vennünk, hogy a munkamemória és az aktív tudatosság 

korlátozott kapacitásából eredően szükséges a fókusz áthelyezése egyik mentális térről a 

másikra. Ugyanakkor egy összetett entitás vagy jelenet konceptualizálásához nélkülözhetetlen 

az egyes tudatossági fókuszok sorrendjének követése és ismételt bejárása, a fókuszokon 

keresztül történő navigálás. A konceptualizációt a rím egyrészt a munkamemóriára tett hatása, 

másfelől a tudatos figyelem irányítása mentén könnyíti meg. Chafe a szövegtopik fogalmán 

keresztül mutatja be az aktív tudatosság működését (Chafe 1998: 101), megállapításai az 

interszubjektív referencia vonatkozásában válnak számunkra igazán termékennyé. A közös 

figyelem középpontjába helyezett entitást vagy folyamatot, azaz a chafe-i értelemben vett 

topikot úgy tudja a nyelvhasználó hosszabb ideig aktív tudatosságában tartani, hogy annak 

fogalmi és nyelvi kidolgozásában újabb és újabb nézőpontokat érvényesítve az entitás vagy 

jelenet különböző aspektusait helyezi fókuszba. Ezáltal a megnyilatkozó nemcsak a befogadó 

figyelmét irányítja újra és újra az adott dologra vagy eseményre, hanem annak fogalmi 

feldolgozását is segíti. Egy inaktív konceptuális struktúra aktiválás ugyanis nagyobb mentális 

erőfeszítést igényel, mint egy előzetesen aktivált szerkezet újraaktiválása (Chafe 2009: 

139−141). Következésképpen az aktivációs szintek (teljesen aktív, félaktív, inaktív) alapján 

akkor hatékony egy diskurzus nyelvi szerveződése, ha a közös figyelmi fókusz, azaz a topik 

végig könnyen hozzáférhető marad. Ezt biztosítják azok a főnévi és névmási szerkezetek, 

amelyek rendre a topikra referálnak – megvalósítva az állványzatépítés általános pragmatikai 

funkcióját. A rím állványzatépítő jellege éppen ebben a folyamatban ragadható meg: a 

visszatérés nemcsak ismétli, de − az ismétlés révén − aktív állapotban tartja a közös figyelmi 

jelenetet, illetve az azt konceptualizáló fogalmi organizációt, a referencia aktusában.  

 A (3) szöveget tekintve már az első három sorban megmutatkozik mindez: a közös 

figyelem középpontjában egy összetett elrendezés van, amelyet a megnyilatkozó mentális 

terek láncszerű összefűzésével, egy térbeli konceptualizációs ösvény bejárásával tesz 

hozzáférhetővé a befogadó számára. A rím ennek az ösvénynek a bejárását segíti, mégpedig 

egyrészt az egyes „útszakaszok” (tudatossági fókuszok) határainak jelzésével, másrészt a 

teljes „útvonal” főbb orientációs pontjainak (a korábbi fókuszoknak) az aktívan tartásával. A 

szöveg második három sorában az első részhez hasonlóan épül ki a konceptualizáció, 
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ugyanakkor a múlt idő jele az igéken temporális térképző, amely új ösvényt kezdeményez, 

visszakapcsolódva az első mentális térhez mint bázistérhez. E második konceptualizációs 

útvonal több elemi jelenetet tesz hozzáférhetővé, amelyek fogalmi feldolgozása összetettebb 

feladat a térbeli lokalizációnál, ugyanakkor a mentális terek láncolata és a rím aktivációs 

mintázata hatékonyan segíti a fogalmi feldolgozást.  

Az elemzés tanulságait összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a vizsgált versszöveg 

tagolódása, nyelvi struktúrája közvetlenül magyarázható a szövegvilág kiépülésének 

folyamatában, a közös figyelmi jelenet fogalmi strukturálásának folyamatában. Ennek 

elemzésében a mentális terek nagyon termékeny eszközök, segítségükkel nemcsak a szöveg 

diszkurzív szerveződése magyarázható annak fogalmi motiváltságában, de feltárható a 

szövegvilág mint fogalmi reprezentáció kialakulásának folyamata. Mindez azért lényeges, 

mert a rím ebben a folyamatban nyeri el jelentőségét azzal, hogy a figyelmi fókuszba 

helyezett fogalmi struktúrák aktivációs szintjét magasan tartja, ennek révén pedig közvetlenül 

segíti a referált entitás vagy jelenet konceptualizációját. Mindebből következően pragmatikai 

kiindulópontból tekintve a rím olyan állványzatépítő struktúra , amellyel a megnyilatkozó 

segíti a befogadó számára az aktív tudatosság, tehát a fogalmi feldolgozás működését. Mivel 

ennek az aktív tudatosságnak a feladata az interszubjektív referencia eredményes 

megvalósítása, a rím pragmatikai funkcióját referenciális állványzatépítésnek nevezem. 

 A rím referenciális állványzatépítési funkciójának bevezetését két ponton szükséges 

kiegészíteni. Az állványzatépítés táras és kognitív pszichológiai kutatása az ismeretátadás 

cselekvési aspektusára helyezte a hangsúlyt. Ezt nagyon fontos tekintetbe venni a referencia 

társas jellegénél is. A kulturális átadást vizsgáló pszichológusok megfigyelték, hogy ha az 

anya támogatja gyermeke megismerő tevékenységét azzal, hogy megismétli, átformálja, 

kiegészíti, kiterjeszti a gyermek észrevételeit a közös tudás alapján, a gyermek 

nyelvelsajátítása sikeresebb és gyorsabb (l. Ervin-Tripp 2009: 152, Tomasello 2002: 121, 

Shanker−Taylor 2001: 51, 57). A gyermek által kezdeményezett diskurzus második fordulója 

(azaz a szülő válasza) rendkívül fontos, az anya figyelemkövető nyelvhasználata segíti a 

nyelvelsajátítást. Ezek a megfigyelések azzal magyarázhatók, hogy a megismerés − mint 

korábban láttuk az enkulturációs folyamat jellemzésénél − alapvetően interperszonális 

tevékenységként, interszubjektív keretben megy végbe. Maga a referencia sem merül ki az 

objektumok tapasztalatban történő azonosításával és mentális reprezentációjával, hanem 

kiterjed ezeknek a reprezentációknak a megosztására, azaz a közös megértés megvalósítására 

is (Ervin-Tripp 2009: 152). A referencia tehát mindig közös megismerő tevékenységben, 

társas interakciókban bontakozik ki, s eredménye is interszubjektív reprezentáció. Ezt 
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továbbgondolva azt mondhatjuk, hogy a rím referenciális állványzatépítő funkciója is csak 

közvetlen verbális interakcióban érvényesülhet. Legtágabban tehát két nyelvhasználó 

interszubjektív diskurzusának keretében bontakozhat ki.  

 Ugyanakkor lényeges megjegyezni, hogy a rím révén kibontakozó állványzatépítés a 

referencia aktusában alapvetően kognitív jelenségként, azaz két tudat mentális 

összehangolásának részfolyamataként értelmezhető. Ez részben abból következik, hogy a rím 

állványzatépítő funkcióját az aktív tudatosság mint figyelmi és emlékezeti tényező teszi 

lehetővé és szükségessé. Részben pedig abból ered, hogy a rím állványzatépítése a nyelvi 

szimbólumok alkalmazásba vételével megvalósuló, sémaként absztrahálódó és 

konvencionalizálódó nyelvi diskurzusokban (voltaképpen szövegtípusokban) érvényesül. 

Vagyis olyan társas megismerési tevékenységekben, amelyekben a közös fogalmi feldolgozás 

a fő cél. Úgy is fogalmazhatunk, hogy tágabban a nyelvi interakcióban mint szociokulturális 

gyakorlatban, szűkebben az interszubjektív figyelemirányításban és konceptualizációban 

értelmezhető a rím állványzatépítő funkciója, s bár az előbbi, átfogó nézőpontból a 

referencialitás és a megismerés általános keretei között közelíthetünk hozzá, lényegi 

működése az utóbbi nézőpontból mutatható be. Ennek a későbbiekben lesz igazán jelentősége, 

ám ezen a ponton is célszerű tekintetbe venni, mert ezáltal beláthatóvá válik, hogy a kulturális 

átadás folyamatában a rím referenciális állványzatépítő funkciója révén a megismerés 

interszubjektív-kognitív és interakcionális-cselekvési jellemzői felől egyaránt értelmezhető. 

Az előbbit a (3) példa elemzése szemléltette, míg az utóbbira példaként szolgálhatnak olyan 

mondókák, amelyek nem egy körülhatárolt entitás vagy esemény összetett fogalmi 

feldolgozását és reprezentálását valósítják meg, hanem rímes állványzatépítés révén valamely 

absztrakt tudás elsajátítását segítik, például a jól ismert Egy, megérett a meggy. Kettő, 

csipkebokor vessző… mondókában. Ebben az esetben sem a diskurzus fogalmi szerveződése, 

sem a rím összekapcsoló funkciója nem válik koherenssé, miközben a szám fogalmi 

struktúrája a fonológiai ismétlődésen keresztül aktív marad, még ha ez nem is egy 

matematikus komplex számfogalma. A gyermek számára az elemi számok és sorrendjük 

olyan kulturális ismeret, amelynek nincsen megtapasztalható vonatkozása, ezért a felnőtt 

részben a rím által teszi azt referenciálisan hozzáférhetővé és az emlékezetben rögzíthetővé.  

A rím mint állványzatépítés tehát szociokulturális és kognitív kiindulópontból 

egyaránt értelmezendő, következésképpen nem illeszkedik a Tomasello által javasolt 

felosztásba (Tomasello 2002: 89−90), amely elkülöníti a kulturális átadás állványzatépítéshez 

(aktív, cselekvő felnőtt közreműködéséhez) és kulturális tanításhoz (közvetlen 

ismeretátadáshoz) köthető jelenségeit. Mindez összefügg magának az állványzatépítésnek a 
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kiterjesztésével: mivel a verbális interakciók a referenciális aktusok összehangolását teszik 

szükségessé, az állványzatépítés a nyelvi tevékenység általános jellemzője, a nyelvi 

szimbólumok lényeges pragmatikai funkciója. Érdemes megjegyezni, hogy ebben a 

magyarázatban a korábbiakhoz képest nem annyira az állványzatépítés interakcionális-

cselekvési aspektusa, mint inkább interszubjektív-kognitív dimenziója kerül előtérbe, a 

hangsúly tehát nem a személyek közötti verbális tevékenységre, hanem a tudatok közötti 

mentális interakcióra esik. E két megközelítési lehetőség természetesen egymás függvényében 

érvényesíthető, így az utóbbi kiemelése sem elméleti előfeltevés, pusztán a rímre irányuló 

kutatás kognitív nyelvészeti orientáltságából következik. A rím összetettsége pragmatikai 

szempontból éppen abban ragadható meg, hogy a világ megismerésének társas 

tevékenységében működik közre, ám mnemotechnikai funkciója révén a világról szerzett 

tapasztalatok fogalmi strukturálásában is jelentős szerepe van. E két kiindulópontnak 

egyszerre és egymást feltételezve kell érvényesülnie a rímes szövegek pragmatikai 

magyarázatában. 

 

3.5 Referenciális állványzatépítés szépirodalmi megnyilatkozásokban 

A rím pragmatikai funkciója, amelyet referenciális állványzatépítésnek neveztem, tágabban a 

nyelvi tevékenység interakcionális közegében, szűkebben pedig a referencia aktusának 

interszubjektív keretei között valósul meg, és elsődlegesen a referenciális jelenet fogalmi 

feldolgozásában nyeri el jelentőségét. A korábbi példák elemzése arra mutatott rá, hogy a rím 

nem pusztán ritmikai elem, formai jegy bizonyos szövegtípusoknál, hanem alapvető szerepe 

van a szövegvilág konstruálásában, segítve az aktív tudatosság működését, illetve új 

összefüggésekkel gazdagítva a szöveg értelemszerkezetét. Következésképpen a rím nem 

kizárólag a szépirodalmi szövegek kötelező kelléke, mert a körülöttünk lévő világ 

megismerésében a rím gyakran megjelenik, általános referenciális (konceptualizációs) 

funkcióban, egyszerűbb vagy összetettebb állványzatépítés folyamatában. A reklámszövegek 

és a mondóka vizsgálatával arra kívántam ráirányítani a figyelmet, hogy a rím kognitív 

poétikai leírása akkor tudja igazán hatékonyan érvényesíteni a funkcionális pragmatika 

kiindulópontját, ha a hétköznapi megnyilatkozások felől közelít a rím magyarázatához. 

 A hétköznapi és szépirodalmi nyelvhasználat között tételezett folytonosság mellett 

mindazonáltal el kell ismerni a szépirodalmi szövegek sajátos szerveződését is. A 

folytonosságot nem szabad a két nyelvhasználati mód homológ soraként értelmezni, 

összetettségüket tekintve lényeges különbség van ugyanis a gyermekversek és a költészet 

között. A rím pragmatikai magyarázatában éppen az jelent igazi nehézséget, hogy a 
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rímstruktúra általános funkcionálását különböző komplexitású szövegeken kell vizsgálni, 

figyelembe véve egyfelől a rím referenciális működésének általános jellemzőit, másfelől az 

adott szövegben megvalósuló bonyolultságát.  

 Ezt a problémakört érdemes ismét a nyelvi interakció felől megközelíteni. Felmerül a 

kérdés ugyanis, hogy a rím működése az irodalmi szövegekben közvetlenül levezethető-e a 

hétköznapi referenciális állványzatépítő funkciójából: a különbség csupán a rím által 

kezdeményezett fogalmi struktúra összetettségében van, vagy szépirodalmi szövegek esetén 

egészen más minőségű konceptualizáció jön létre? Megítélésem szerint (vö. Black 2006: 15) 

pragmatikai kiindulópontból tekintve hétköznapi és irodalmi megnyilatkozások nem 

szövegként (nyelvi szimbólumok szerkezeti és műveleti egységeként) különböznek 

egymástól, hanem diskurzusként (szociokulturális közegben megvalósuló 

megnyilatkozásként). A nyelvi szerkezetek működtetését vizsgálva ugyanolyan jelenségekre 

figyelhetünk fel tehát a nyelvhasználat kontinuumának két végén (természetesen eltérő 

bonyolultságban), ugyanakkor a diszkurzív közeg, amelyben a nyelvet alkalmazásba veszik a 

nyelvhasználók, fontos különbségeket mutat. A szépirodalmat tekintve legszembetűnőbb a 

közvetlen interakció hiánya, megnyilatkozó és befogadó közötti térbeli, időbeli és 

interperszonális távolság.15 Ebből következően feltételezhetnénk, hogy a rím állványzatépítő 

funkciójának interakcionális-cselekvő aspektusa nem tud érvényesülni olyan verbális 

interakcióban, amely nem közvetlen társas cselekvésbe illeszkedik. 

 Vegyük azonban tekintetbe, hogy a nyelvelsajátítás alapvetően interszubjektív 

folyamat, amelynek eredményeként a nyelvi szimbólumok is rendelkeznek interszubjektív 

karakterrel (l. Verhagen 2008, Tolcsvai Nagy 2010: 10). A világ társas megismerésében 

kibontakozó nyelvelsajátítás során maguk a nyelvi szimbólumok sem elkülönítve sáncolódnak 

el (absztrakt nyelvi rendszert alkotva), hanem megnyilatkozásokból sematizálódnak, 

megőrizve az eredeti kontextus sematikus jellemzőit. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a nyelvi 

rendszer nem izolált formák összessége, hanem konkrét nyelvi interakciókban létrehozott 

megnyilatkozásokból absztrahálódó, sematizálódó és kategorizálódó struktúrák rendszerszerű 

együttese, így e rendszer működtetése csak korábbi működtetések révén lehetséges: a beszéd 

nem elvont nyelvből épül, hanem korábbi beszédből (Gasparov 2010: 16). Mindez 

összekapcsolható az állványzatépítés korábban bemutatott tágabb értelmezésével is. A rím 

vonatkozásában ez a felismerés választ adhat a feltett kérdésre: a szépirodalmi diskurzusban 

                                                 
15 Az interakció közvetlenségét tekintve a mondókák és a szépirodalmi szövegek helyezhetők el egy skála két 
szélső tartományán. A reklámok a két szélső tartomány közé tehetők, mert bár alapvetően közvetett interakciók, 
a multimediális közeg jelentősen csökkenti a megnyilatkozó és a befogadó közötti távolságot. 
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azért működhet a rím referenciális állványzatépítő funkcióban, mert a nyelvelsajátítás korai 

szakaszában gyakran megjelenik ebben a funkcióban a felnőtt-gyermek interakciókban, így a 

gyermek magát az állványzatépítő funkciót is begyakorolja, illetve a nyelvről való tudásában 

megjelennek olyan szerkezetek, amelyek az aktuális állványzatépítésekből sematizálódnak. A 

későbbiekben pedig részben erre építve képes a nyelvhasználó rímes irodalmi szövegeket 

működtetni.  

 Célszerűnek tűnik mindezt összefüggésbe hozni az intencionalitás fogalmával. 

Tomasello a következő megállapításokat teszi: „Azoknak a gyerekeknek, akik megértik, hogy 

mások saját magukhoz hasonlóan, intencionálisan viszonyulnak a világhoz, módjukban áll 

követni az utakat, amelyeket mások céljaik elérésére kidolgoztak. A gyerekek ennek 

következtében arra is képesek, hogy azoknak az alkotásoknak az intencionális 

dimenziójába belelássanak, amelyeket mások viselkedési és figyelmi stratégiáik 

közvetítésére bizonyos célorientált helyzetekben megalkottak” (Tomasello 2002: 87, kiemelés 

tőlem). Eszerint annak a felismerése, hogy a másik ember viselkedése intencionális (azaz a 

másik ember intencionális mentális ágensként való megismerése) összekapcsolódik a nyelvi 

tevékenység interszubjektív jellegével, így ha a közvetlen interakció nem is jön létre (s a 

szépirodalmi szövegek befogadása tipikusan ilyen szituáció), a megnyilatkozás 

értelmezésében akkor is lényeges tényező a megnyilatkozónak tulajdonított intencionalitás. 

Annak feltételezése, hogy a megnyilatkozás megformáltsága egyfelől intencionális jellegű, 

másfelől a referenciális jelenetre irányul (vagyis annak feldolgozásában kell működésbe 

hozni), magának a nyelvi struktúrának, esetünkben a rímnek is értelmet tulajdonít.  

Lényeges továbbá, hogy a nyelvi szimbólumok intencionalitása nemcsak a „közösen 

birtokba vehető világra” mint referenciális jelenetre való irányulást, hanem a nyelvi 

tevékenység másik résztvevőjére (vagy résztvevőire) mint intencionális ágensekre történő 

kommunikatív irányulást is jelenti (Tátrai 2011: 30). Másként fogalmazva, a nyelvi 

szerkezetek megformáltsága nem csupán a közösen megfigyelt jelenet, világ összehangolt 

konstruálását kezdeményezi, hanem a konstruáló folyamatok összehangolását is. A rím 

esetében az intencionalitás ilyetén értelmezése annak belátását is lehetővé teszi, hogy a 

megnyilatkozó egyfelől a referenciális jelenet sajátos (poétikai) konstruálására tesz javaslatot, 

másfelől ráirányítja a figyelmet a befogadó saját poétikai tapasztalataira, amelyek alapján a 

megnyilatkozó a befogadó aktív közreműködését várja el a közös jelentésképzésben.16 Éppen 

                                                 
16 A rím intencionalitásának ezen aspektusa alapozza meg a rím kulturális kontextualizációs utasításként, 
kompozíciós deixisként történő magyarázatát, valamint a megnyilatkozásban való együttes részvételben betöltött 
jelentőségének bemutatását a 8. fejezetben. 
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ezért indokolt az állványzatépítés tágabb, pragmatikai értelmezése, a nyelvi tevékenység 

általános keretei között. 

 Mindez megkerülhetetlen a rím pragmatikai megközelítése során. Amennyiben 

ugyanis belátjuk, hogy a rímes szöveg befogadója a megnyilatkozás intencionalitásából 

következően minden esetben kísérletet tesz a rímek értelmezésére, megkerülhetővé válik a 

rímjelentés apriorizmusának problematikája, vagyis az a kérdés, hogy a rím működését 

modelláló mentális terek összekapcsolódása, fogalmi integrációja vajon már a szövegalkotás 

folyamatában motiválja a rímet, vagy csak az elemző nyelvész utólagos értelmezése. Ez a 

kérdés úgy tekint a jelentésre, mint amely tartalomként közvetítődik a nyelvi formában, tehát 

nem a jelentés létrejöttének folyamatát tematizálja, hanem arra irányul, vajon eleve benne 

van-e a jelentés a rímpárban, vagy csak utólag tulajdonítjuk neki. Ily módon előfeltevésében 

objektivista problémát jelöl ki, amely egy funkcionális pragmatikai kiindulópontból nem 

válaszolható meg eredményesen. E kiindulópontból ugyanis nem az a kutatás fő kérdése, 

hogy a rím hordoz-e jelentést, hanem hogy a rím miként működik közre a szöveg fogalmi és 

szemantikai szerveződésében, s hogyan járul hozzá az értelemszerkezet kialakításához. Éppen 

a nyelvi tevékenység intencionális jellegéből következik, hogy a befogadó az értelmezés 

igényével közelít a szöveg minden eleméhez, hiszen bármely előtérbe kerülő struktúra a közös 

figyelmi fókuszba állított entitás vagy jelenet konceptuális kidolgozásában játszik szerepet. 

Az irodalmi szövegek esetében ennek különös jelentősége van, mert olyan összetett a 

poétikai, illetve a fogalmi szerveződésük, hogy csak az intencionalitás dimenzióján keresztül 

válnak értelmezhetővé. A befogadó a szöveg intencionalitásának tételezéséből következően 

felismeri, hogy még nagyfokú inkoherencia esetén is különböző értelmezői ösvények, azaz a 

fogalmi feldolgozás különféle műveletszekvenciái járhatók be. Ezáltal tárul fel a 

megnyilatkozó saját konceptuális és figyelmi tevékenysége a befogadó számára, ily módon a 

szöveg értelemszerkezete valóban interszubjektív fogalmi reprezentációként formálódik. 

Ebben a folyamatban az intencionalitás az értelmezést motiváló tényezőként ragadható meg, 

azaz valóban szemantikai energiaként fogható fel, miként arra Mukařovský felhívta a 

figyelmet (az intencionalitás jelentőségéről a prágai strukturalizmus elméletében → 2.3.2). 

Fontos azonban, hogy a szépirodalmi szövegekben – éppen sajátos jellemzőjük, a 

kifejtetlenség, bennfoglaltság, azaz a referenciális tömörség következtében – megnövekedik 

azoknak a poétikai struktúráknak a jelentősége, amelyek intencionalitásuk folytán 

közreműködnek a jelentésképzésben, állványzatként biztostítva mind az értelmezés 

koherenciáját, mind pedig a referenciális összetettség kibontakozását. Ezáltal a szépirodalmi 

szövegekben a kifejtetlenséget, vagyis a szövegvilágbeli összefüggések konvencionális nyelvi 
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szimbolizálásának kisebb-nagyobb hiányát ellensúlyozzák ezek a poétikai szerkezetek. Ezek 

közé a struktúrák közé tartozik a rím is. 

 Referenciális állványzatépítő funkciójából következően a rím is közreműködik egy 

értelmezői ösvény kijelölésében, alakításában és bejárásában. Tehát a rím is intencionális 

természetű szövegelem, amely mindig a nyelvi tevékenység keretein belül értelmezendő, s 

amelynek a nyelvelsajátításban, a nyelvi szocializációban és a nyelv útján zajló kulturális 

átadásban betöltött állványzatépítő funkciója a szépirodalmi szövegekben is motiválja 

feldolgozását, működtetését. 

Vizsgáljuk meg közelebbről Nemes Nagy Ágnes egy költeményét, amely 

gyermekversként, vagyis gyermekeknek szóló, gyermeki befogadót implikáló (hozzá igazodó) 

szövegként a korai referenciális állványzatépítésre is jó példa, ám összetettsége folytán 

szépirodalmi szövegként is elemezhető. 

(4) Láttam, láttam lappantyút! 
Éjszaka, erdőn meglestem, 
róka-vadásszal kettesben. 

Nem volt ottan lámpa, se ház, 
mentünk: én meg a rókavadász, 
akkor az égen, fekete égen 
valami röppent még feketébben, 
valami röppent: lappantyú! 

Két szeme lángja, két pici lámpa, 
gurgula-hangja úszik utána. 
Ketten láttuk, senki más, 
ketten: én meg a róka-vadász!  
(Nemes Nagy Ágnes: Láttam, láttam) 

 

A szöveg referenciális jelenete egy közös figyelmi jelenetet tesz hozzáférhetővé: egy, a 

megnyilatkozás idejéhez képest múltbeli eseményt, a lappantyú madár megfigyelésének 

élményét. A befogadás során párhuzamosan dolgozzuk fel fogalmilag magát a jelenetet, 

illetőleg annak központi entitását, a lappantyút. A címben a múlt idő grammatikai jelölése egy 

mentális tér (az esemény tere, a bázistér) megnyitását kezdeményezi, az E/1. inflexió pedig az 

esemény résztvevőjét, a lírai ént jeleníti meg a térben. Az első sor fókuszál a vers központi 

szereplőjére, a lappantyúra, amely azonban csak a nyolcadik sorban tér vissza, ugyanakkor 

rímhelyzetben: a rím a madár mint figyelmi fókusz aktivációs szintjének fenntartásában 

működik közre. Erre szükség is van, mert a szöveg első fele a referenciális jelenet 

kidolgozását végzi el: a verssorok az aktív tudatosság egységeként valamilyen aspektusát 
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specifikálják az eseménynek. A második sor időben és térben helyez el, a harmadik sor a 

résztvevőkre (a szereplő énre és a rókavadászra) fókuszál. A negyedik sor a körülményeket 

részletezi (artefaktumok hiányával), az ötödik pedig ismét a résztvevőket helyezi előtérbe, 

mégpedig közös tevékenységükben (mentünk).  

 A következő szerkezeti egység a 6−10. sor, amely a lappantyút, illetve annak 

megfigyelését részletezi. Azért is tekinthető külön egységnek, mert a fogalmi szerveződésben 

is elkülönül: az akkor határozószó mentálistér-képző nyelvi szimbólumként a bázistérhez 

viszonyítva új mentális teret (egyben intenzitásbeli váltást is) kezdeményez. Majd a lappantyú 

fogalmi feldolgozása következik: lokalizálása (égen), tevékenységének bemutatása (röppent), 

jellemzése (feketébben). Ezt követi a vizuális és audiális észlelés körülírása. Végül az utolsó 

két sorban az aktív tudatosság ismét a résztvevőkre fókuszál. 

 Kísérjük figyelemmel a rímek működését. Az első rímpár (meglestem − kettesben) a 

múltbeli esemény szereplőit helyezi előtérbe, a második rímpár (lámpa, se ház − róka-vadász) 

a körülményeket és (a szereplő én nézőpontjából) a másik szereplőt. A harmadik (fekete égen 

− még feketébben) a lappantyút jellemzi (a röppenés cselekvésének térbeli lokalizálásán és 

vizuális intenzitásán keresztül), miként a negyedik is (két pici lámpa − úszik utána), végül az 

ötödik rímpár (senki más − róka-vadász) ismét a megfigyelő résztvevőkre fókuszál. 

Megállapíthatjuk, hogy a végrímek nem alkotnak szigorú értelemben kidolgozott fogalmi 

struktúrákat, az ötödik pár kivételével nem modellálhatók fogalmi integrációval, és az ötödik 

is csak laza vegyülésként magyarázható: egy emberi entitás más potenciális entitásokhoz 

képest előtérbe kerül, ez vegyül a rókavadász figurájával, illetve a sor első fele alapján a 

szereplő énnel. A hatodik sorban található belső rím (égen − égen), valamint a kilencedik és a 

tizedik sorban olvasható belső rím (lángja − hangja) erősebb fogalmi kapcsolatot 

kezdeményez. Az első esetben a figyelem előterébe kerül a térbeli elhelyezés (miközben a 

visszatéréskor már az ég jellemzése is megtörténik), a második sorbeli idő-tér elrendezés 

(éjszaka, erdőn) vonatkozásában, határozottá téve a szerkezeti elkülönülést, lévén a hatodik 

sorral kezdődik a második szerkezeti egység, s jön létre egy új mentális tér. A belső rím tehát 

határozottan irányítja a befogadó figyelmét a térbeli változásra. A második esetben a 

lappantyú megfigyelésének dimenziói kapcsolódnak össze: a madár tulajdonképpen vizuális 

és audiális élményként konstruálódik, e két észlelési aspektus kerül előtérbe, amit a végrímek 

is erősítenek. 

 Ebben a szövegben a rímek tehát elsősorban nem a referenciális jelenet fogalmi 

konstruálásának részletezésében, hanem e konstruálás kivitelezésében játszanak szerepet. A 

közös figyelmi jelenetként felfogható referenciális jelenet, a lappantyú megfigyelése tágabban 
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a szituáció tényezői (idő, tér, résztvevők, körülmények) mentén, közelebbről a megfigyelt 

entitás jellemzői (elhelyezkedése, prominens jegyei) mentén konstruálódik. A rímek a 

visszatéréssel, az ismétlődéssel az aktív tudatosság számára jelölik ki a fogalmi feldolgozás 

ösvényét. Ezáltal a konceptualizáció szerveződéséhez járulnak hozzá: a tudatosság 

fókuszában tartják a résztvevőket, a környezetet, a központi entitás jellemzőit, végül ismét a 

résztvevőket, fogalmi aktivációs szintjüket fenntartva. A fogalmi integrációk csekély száma 

és laza jellege, továbbá a rímek figyelemirányító funkciójának dominanciája feltehetően abból 

következik, hogy a vers gyermekeknek szól, így bonyolult konceptualizációs műveleteket 

nem kezdeményez. Ugyanakkor a rímek közreműködése a szöveg feldolgozásának 

folyamatában ennél a szövegnél sem redukálható a ritmikai mintázat kialakítására. Az 

elemzés alapján megfogalmazható hipotézis: minél szaliensebb egy rímes szöveg ritmikai 

mintázata, annál valószínűbb, hogy a rímek a fogalmi feldolgozásban is elsődlegesen 

figyelemirányító szerepűek, a konceptualizációban tehát orientáló, nem pedig integráló 

funkciójuk van. Céljuk nem annyira a kialakuló fogalmi mintázat gazdagítása, mint inkább a 

mintázat felépítésének és nyomon követésének elősegítése. 

Tekintsük most a következő Pilinszky-költeményt: 

 

(5) Szellőivel, folyóival 
oly messze még a virradat!  
Felöltöm ingem és ruhám.  
Begombolom halálomat. 

 (Pilinszky János: Agonia Christiana) 
 

Ezúttal is célszerű a szöveg értelemszerkezetét mentális terekkel reprezentálni, ezen a módon 

ugyanis nemcsak a fogalmi struktúra komplexitása modellálható, hanem a rím működésének 

értelmezése is megalapozható. A cím által megnyitott mentális tér (bázistér), a HALDOKLÁS  

tere absztrakt fogalmi struktúra, értelmezhető lelkiállapotként, léthelyzetként, életszakaszként. 

A latin kifejezés feltehetően éppen ezt az általánosságot jelöli, főként, hogy egyetlen irányban 

specifikálódik: általában a keresztény hívő haldoklását helyezi a megnyilatkozó a közös 

figyelem középpontjába, vagyis a cím feldolgozásával létrehozott mentális térben nem a lírai 

énre, a megszólalóra helyeződik a fókusz, hanem egy közelebbről meghatározatlan emberi 

entitásra, akit a cím keresztényként jellemez.  

 Miként a cím nem jelöli ki a beszédhelyzetet, hiszen sem térbeli, sem időbeli 

lokalizálást nem kezdeményez, a szöveg első két sora (az első versmondat) sem teszi ezt meg 

explicit módon. A cím mentális teréhez viszonyítva az első új mentális tér a második sor 
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végén alakul ki, a virradat ugyanis temporális jellegű mentális teret nyit meg, s abban helyezi 

el az első sorban megnevezett entitásokat mint fókuszálódó elemeket. A feldolgozás 

linearitását több szinten is megtöri tehát a szöveg szerveződése: egyfelől az első kiépülő teret 

visszamenőleg írja körül, másfelől a haldoklásként jellemzett beszédhelyzet, a megnyilatkozó 

referenciális központja mint bázistér is csak inverz módon, a VIRRADAT  mentális teréhez 

képest, ahhoz viszonyítva hozható létre. A bázistér ennek alapján egy nap ciklusában 

helyezhető el, mégpedig − az időt térrel leképező metaforikus fogalmi struktúra alapján − az 

éjszakában; visszamenőleg konstruálódik a HALDOKLÁS mentális tere, amely az életciklust a 

nap ciklusával képezi le metaforikusan. Ezt a szerkezetet teszi még összetettebbé a VIRRADAT  

mentális terének belső szerkezete, fókuszált résztvevői (szellők, folyók) ugyanis az időjárási 

év ciklusát mint fogalmi keretet is aktiválják az értelmezés során, azon belül a tavasz 

időszakát helyezik előtérbe. Az emberi élet, a nap és az év ciklusa tehát egymásra képeződik 

le visszamenőlegesen, az elsőt a cím kezdeményezi, a másodikat a bázistér kialakítása az első 

mentális térhez viszonyítva (vagyis a megnyilatkozó elhelyezése), a harmadikat az első 

mentális tér, a VIRRADAT terének visszamenőleges jellemzése. Vegyük észre, hogy ez a 

hármas struktúra a virradat kifejezésben kapcsolódik össze, annak feldolgozása 

kezdeményezi a többszörös metaforikus konceptualizálást, tehát a rímhívó szó intenzíven 

közreműködik a fogalmi feldolgozásban. 

 A harmadik sor újabb elemi jelenetet közvetít: a megnyilatkozás bázisterében a 

figyelmi fókusz a megnyilatkozóra, illetve annak tevékenységére helyeződik. Érdemes 

felfigyelnünk arra, hogy az elemi jelenet elemi mondatként kerül kidolgozásra, az aktív 

tudatosság egységeként, tehát természetes tudatossági fókusznak tekinthető. A figyelmet 

áthelyezi a lírai énre és öltözékére, ugyanakkor a háttérben ott marad a bázistér metaforikus 

jellemzése éjszakaként, illetve télként. Ezt a jelenetet dolgozza ki a negyedik sor, amely újabb 

metaforikus fogalmi strukturálást kezdeményez: a halált a hideg ellen felöltött ruhákkal 

képezzük le.  

 Tekintsük végig, milyen fogalmi struktúrák alakíthatók ki a szöveg értelmezésének 

folyamatában. Az egyik komplex szerkezet a bázistér, a HALDOKLÁS  mentális tere, azaz 

tulajdonképpen a megnyilatkozó beszédhelyzete, amelyet negatív értékelésű fogalmi 

keretekkel strukturálunk: ÉJSZAKA, TÉL, HALÁL , HIDEG. A másik szerkezet a bázistér mellett 

felépített mentális tér, a VIRRADAT mentális tere, amelyet pozitív értékelésű fogalmi 

keretekkel strukturálunk: REGGEL, TAVASZ, ÉLET, ENYHÜLÉS. A szöveg különleges 

szerveződése a már bemutatott inverzióval ragadható meg: a sorrendileg elsőként körülírt, 

részletezett mentális tér nem konvencionális bázistér, nem a megnyilatkozás tere. A szöveg 
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értelemszerkezetének létrehozásában tehát egy nem prototipikusan bázis jellegű tér funkcionál 

viszonyítási alapként, bázistérként, háttérként, amelyhez képest a konvencionálisan 

közvetlenül feldolgozható beszédhelyzet kidolgozásra kerül. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a 

szöveg a beszédhelyzetre referál, a közös figyelmem középpontjában a megnyilatkozás 

szituációja van, azt ugyanakkor csak a másik mentális téren keresztül értelmezhetjük. Mindezt 

a címre vonatkoztatva: a HALDOKLÁS  mentális tere maga a megnyilatkozás tere, a szövegvilág 

pedig a beszédhelyzet fogalmi reprezentációja, tehát a szöveg saját megnyilatkozásának 

mentális terét konceptualizálja egy jövőbeli térhez viszonyítva. 

A szöveg fogalmi szerveződése összefüggésbe hozható a keresztény morállal, 

amelyben a fő vonatkoztatási pont a halál utáni élet; az igazi élet a halál utáni létben 

kezdődik, következésképpen az evilági élet a halálban nyer értelmet, a halál felé irányul, tehát 

haldoklás. A rím működése ebben a konceptualizációs folyamatban bontakozik ki. A rímpár 

rendkívül feltűnő, részben mert a rövid terjedelmű szöveg egyetlen fonológiai ismétlődése, 

részben pedig mert fogalmilag összefoglalja a szöveg bonyolult, több szinten strukturálódó 

értelemszerkezetét. A virradat − halálomat rím egyértelműen modellálható fogalmi 

integrációként, amelyben mindkét bemeneti tér metaforizálódva kerül kapcsolatba egymással. 

A blendben a VIRRADAT és a HALÁL  mentális tere napszakként, évszakként és életszakaszként 

értelmezve vegyül egymással, ezt éppen a szövegben megvalósuló összetett metafora mint 

szervező elv teszi lehetővé, így a generikus tér is ezt a metaforizációt tartalmazza 

sematikusan. Újabb példája ez annak a módszertani elvnek, hogy a rím működése csak a 

szöveg egészében vizsgálható sikeresen.  

A Pilinszky-vers rímének elemzése arra mutat rá, hogy a blend nem az 

értelemszerkezet metaforikus szervezésében működik közre, hanem az egész 

értelemszerkezetet képezi le egyetlen összetett fogalmi szerkezetben. Másként szólva a 

versszövegben kibontakozó metaforát nem a rím teszi hozzáférhetővé, hanem a szöveg 

mentálistér-konfigurációjának kiépülése, ugyanakkor e metaforikusan értelmezhető 

konfigurációt a rím integrálja. Az értelmezés folyamatában megvalósuló inverzió legfőbb 

következménye, hogy a bázistér és a VIRRADAT mentális tere csak egymás vonatkozásában 

nyerhet értelmet. A rím ezt valósítja meg VIRRADAT és HALÁL  integrálásával, amely 

legtömörebben úgy írható körül, hogy a keresztény morálban élet és halál csak együtt, 

egymást feltételezve fogalmiasítható, a konceptualizáló pedig e két, hagyományosan 

elválasztott életszakasz között van, köztes helyzetben, tehát a haldoklás állapotában. Ezért 

tekinthető a rím fogalmi integrációja a szövegvilág egészét tömörítő szerkezetnek. 

Működésében a konceptualizációs funkció dominál, bár a szöveg értelemszerkezetének 



 106 

globális összefüggését a vers befogadásában előtérbe is helyezi, ráirányítja a figyelmet. 

Állványzatépítő jellege a példában inkább a fogalmi struktúra megmozgatásában mutatkozik 

meg, mivel a befogadás során előtérbe kerülő metaforikus fogalmi struktúrákat egy magasabb 

szintű integráció bemeneteivé teszi, és azokra mint alapokra építve dolgozza ki a szöveg 

központi struktúráját, a közös figyelem középpontjába helyezett megnyilatkozási jelenetre 

vonatkoztatva. Ezzel egyben hierarchizálja is a szöveg fogalmi szerveződését, orientálva az 

értelmezés műveleteit. 

 

3.6 Összegzés 

Ebben a fejezetben a rímet a funkcionális kognitív pragmatika kiindulópontjából közelítve 

olyan leírást javasoltam, amelyben a rím közvetlenül a szöveg fogalmi feldolgozásában 

játszik szerepet. Másként fogalmazva, a rím nem járulékos ritmustényező, hanem a szöveg 

értelemszerkezetének kialakításában, a szövegvilág mentális reprezentációjában közreműködő 

struktúra. A rím pragmatikai funkcióját a referenciális állványzatépítés kifejezéssel tartom 

megragadhatónak. Az állványzatépítés összetett jelenség, több kiindulópontból is 

értelmezhető; a rím vonatkozásában legalább két aspektusa van: (i) fogalmi struktúrák 

(mentális terek) integrációjaként, illetve (ii) fogalmi struktúrák előtérbe helyezéseként valósul 

meg. Azaz egyfelől újszerű megfeleléseket kezdeményez új mentális terek létrehozásán és 

azok többszörös összekapcsolásán keresztül, másfelől a befogadói figyelem irányításában van 

meghatározó szerepe. Az elkülönítést az a megfigyelés motiválja, hogy e két folyamat nem 

egyforma mértékben érvényesül minden megnyilatkozásban: az általam vizsgált mondóka 

esetében inkább a figyelemirányítás és az aktivációs szint fenntartása dominál, míg az itt 

elemzett reklámszövegekben és a szépirodalmi szövegekben különböző összetettségű fogalmi 

integrációk is modellálhatók.17 

 Mindez éppen azért válik felismerhetővé, mert a rímet a nyelvi tevékenység felől 

közelítettük meg. Lényeges ugyanis, hogy a rím állványzatépítő funkciójának két aspektusa az 

interszubjektív referenciális aktusban valósul meg, ily módon mind a figyelemirányítás, mind 

a konceptuális szerveződés a referenciális jelenet vagy entitás fogalmi feldolgozását teszi 

lehetővé. Innen nézve a két folyamat nem választható el, hiszen a fogalmi reprezentálásban 

együttesen érvényesülnek, ugyanakkor a nyelvi tevékenység, a diskurzus jellege alapvetően 

                                                 
17 Az állványzatépítés funkciójának megvalósulási módja mindezek alapján lehetőséget nyújt fogalmi 
feldolgozási módok, azaz konstruálási típusok sematizálódására, ily módon szövegtípusok elkülönülésére. Az 
állványzatépítés tehát feltehetően olyan általános jelenség, amely a szövegtipológia funkcionális kognitív 
elméletében is termékenyen alkalmazható. 
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meghatározza a rím állványzatépítő jelegét: közvetlen verbális interakcióban (például felnőtt 

és gyermek kommunikációjában) a rím inkább a feldolgozási ösvény kijelölésében játszik 

szerepet, hiszen az értelmezés nem támaszkodhat a rögzített szövegre, szemben a 

hirdetésekkel és az irodalmi szövegekkel, ahol az értelemképzés többszöri befogadás során 

mehet végbe. A pragmatikai megközelítés tehát egyszerre teszi értelmezhetővé a rímet 

különböző szövegtípusokban, és világít rá a rím referenciális funkciójának eltérő 

összetettségű megvalósulási lehetőségeire. A rím a megnyilatkozó konceptualizációs és 

figyelmi stratégiáit képezi le és teszi követhetővé a befogadó számára; ennek komplexitása az 

interakció jellegétől függ. 

 A rím kognitív poétikai elméletének funkcionális pragmatikai megalapozása, továbbá 

az állványzatépítés fogalmának beveetése és magyarázó értékének bemutatása több fontos 

különbségtételt is indokolttá tesz, összefüggésben a hétköznapi és a szépirodalmi diskurzusok 

megkülönböztetésével, amely a köztük lévő kontinuum előfeltevésének érvényesítése mellet 

is szükségesnek bizonyul. Az elemzett szövegek kapcsán felismerhetővé vált, hogy az 

állványzatépítés megvalósulásának nemcsak fokozati, hanem minőségi különbségei is vannak 

a reklámszövegek, mondókák, illetve a szépirodalmi alkotások esetében. Míg az előbbiek 

kapcsán a rím mint nyelvi szerkezet elsődleges funkciója a referenciális entitás vagy jelenet 

fogalmi kidolgozásának megkönnyítése, és csak kis mértékben gyarapítja a konceptuális 

reprezentációt összetett kapcsolatokkal, addig Pilinszky költeményében a tömör nyelvi 

megformálást a rím mintegy szimbolikusan kibontja, értelmezhetővé teszi és gazdagítja a 

maga poétikai struktúrájával. Vagyis a rím, bár minden megnyiltkozásban állványzatépítő 

funkciója van, nem minden esetben egyforma módon segíti az eredményes jelentésképzést, 

hiszen a referenciális jelenet fogalmi összetettsége sem mindig azonos mértékű. Mindezek 

alapján célszerű különbséget tenni verses és lírai szövegek között: míg az előbbiekben a rím 

állványzatépítő pragmatikai funkciója általános jellegű, és nem eredményez szükségszerűen 

sűrített, komplex és kapcsolatokban gazdag konceptuális struktúrát, addig a lírai szövegekben 

a rím állványzatépítő működése során előtérbe kerül a szöveg értelemszerkezetének 

összetettebbé válása, amely ezeknek a szövegeknek a refernciális sajátossága is a hétköznapi 

megnyilatkozásokkal összevetve. Ebből a megkülönböztetésből következik, hogy a rímes 

szövegek a hétköznapi verses megformáltságtól a szépiodalmi alkotásokig terjedő 

kontinuumban helyezhetők el: a kontinuum egészére jellemző az állványzatépítés 

megvalósulása, ám míg a hétköznapi verses szövegekben (reklámok, rígmusok, mondókák, 

„alkalmazott versek” a jakobsoni terminussal) a rím állványzatépítő funkciója csak 
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pragmatikai jellegű, addig a költői szövegekben a rím állványzatépítő működése a 

pragmatikain túl potétikai célokt is szolgál.  

 A rím funkcionális pragmatikai vizsgálatának egyik legfőbb eredményeként felvethető 

tehát, hogy a poétikusság fogalma előfeltételezi az állványzaépítés pramatikai funcióját, 

ugyanakkor annak összetett megvalósulásaként a körülöttünk lévő világ közös birtokba 

vételének a hétköznapitól eltérő, referenciálisan sűrített módjaként értelmezhető. A poétikai 

szerkezetek tehát nemcsak hozzáférhetővé teszik a közösen megfigyelt vagy konceptualizált 

világot, hanem annak refereniális gazdagságát is növelik, ezáltal eltávolítanak a hétköznapi 

környezetünk megszokott, ismert összefüggésrendszerétől. A rím kapcsán is megfigyelhető ez 

a kettős természet: egyfelől segíti a szöveg feldolgozását, értelmezését, a konstruáló 

műveletek összehangolását, másfelől jelentésképző műveletek kezdeményezésén keresztül 

bonyolulttá is teszi a szövegvilágot. A rím kettős természete a későbbiekben más elméleti 

kiindulópontokból is beláthtóvá válik majd (→ 5.2, 7.4.3, 8.2.2); ezen a ponton arra érdemes 

előzetesen rámutatni, hogy a szépirodalmi alkotásokban rím állványzatépítő poétikai 

szerkezetként a lírai világtapasztalat kialakításában működik közre, amely nem 

függetleníthető, és nem is választható el élesen a pragmatikai állványzatépítésnek a 

hétköznapi verses szövegekben bemutatott folyamatától. 

 Összefoglalásképpen érdemes megállapítani, hogy a rím a szöveg megértésében lép 

működésbe, vagyis olyan szövegelem, amelynek feldolgozása egyfelől jelentésszerkezetet 

eredményez, másfelől ebben a folyamatban válik motiválttá. Jóllehet ez a fejezet nem a 

rímjelentés részletes leírását tűzte ki célul, úgy vélem, a funkcionális kognitív pragmatikai 

kiindulópont nélkülözhetetlen a rím funkcionális nyelvészeti elméletéhez, mivel egyedül a 

nyelvi tevékenység általános keretei, valamint a referenciális aktus interszubjektivitása felől 

látható be, hogy a rím is szemantikailag motivált struktúra. Ez a belátás pedig végső soron a 

dekoráció hermeneutikai átértelmezésével hozható összefüggésbe (→ 1.2). Mindaddig, amíg a 

rímet hagyományos értelemben vett dísznek tekintjük, figyelmen kívül hagyjuk a nyelvi 

tevékenység intencionális természetét. A valódi szemléletváltás tehát nem a rím által 

kezdeményezett fogalmi struktúrák vizsgálatával, hanem e struktúrák interszubjektív 

jellegének belátásával kezdődik, ez pedig csak funkcionális kognitív pragmatikai 

kiindulópontból lehetséges. 
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4. A rím mint koherenciatényező − a rím működésének szövegtani aspektusa18 

A rím funkcionális kognitív pragmatikai vizsgálatának legfontosabb eredménye a rím 

állványzatépítő funkciójának felismerése. Az állványzatépítés azért tekinthető a kognitív 

poétikai rímmodell kulcsfogalmának, mert olyan perspektíva érvényesítését teszi lehetővé, 

amelyből a fonológiai és a szemantikai műveletek nem szétválasztva, hanem szoros 

összefüggésben válnak értelmezhetővé. Ezzel pedig elkerülhető a rím szűkítő, működését 

egyik vagy másik aspektusára redukáló, illetve azt túlértékelő magyarázat. Fontos azonban, 

hogy miközben a legfőbb cél a rím eredendő összetettségének megtartása, autentikus 

magyarázata a kognitív nyelvtudomány eszközeivel, a fogalmi szerkezetek konstruáltsága a 

tudományos megismerést is jellemzi, így az itt bemutatott elmélet sem mentes a konstruálás 

folyamataitól. A rím bizonyos jellemzőit jobban, másokat kevésbé hangsúlyozza, 

funkcionálásának dimenzióit (fogalmi szervezés, szemantikai összekapcsolás a szövegértelem 

különböző szintjein, a rímpozíció sematikus jelentése, a fonológiai és a stilisztikai feldolgozás 

részfolyamatai) előtér-háttér viszonyokba rendezi, eltérő mértékben irányítva ezáltal a 

befogadó figyelmét a rím egyes aspektusaira. Egy tudományos modell érvényességét azonban 

nem annak konstruáltsága, hanem a konstruálási folyamat reflektálatlansága csökkentheti, 

következésképpen az elméletalkotásra irányuló metaszintű reflexiók nemcsak a magyarázat 

kidolgozásában, hanem érvényességének növelésében is haszonnal járnak, felismerhetővé 

téve egyúttal, hogy egy átfogó, több különböző aspektusra kiterjedő értelmezés sem válhat 

abszolút érvényű modellé, ugyanakkor nyitott maradhat belső ellentmondásainak és 

hiányosságainak diszkurzív felülvizsgálatára. 

 A továbbiakban ennek megfelelően a rím állványzatépítő működésének szemantikai 

oldala kerül a figyelem előterébe, egyfelől a funkcionális nyelvelméleti elöfeltevésekből (→ 

1.2) következően, másfelől azért, mert a rím által kezdeményezett jelentésszerkezetekre és 

jelentésképzési műveletekre a korábbiakban kevés figyelem irányult (→ 2). A rím 

jelentéskezdeményező funkciójának részletezése közben azonban fontos szem előtt tartani, 

hogy az állványzatépítés részfolyamatainak megkülönböztetése a kutató konstrukciója, a rím 

feldolgozása során ezek a műveletek együttesen, egymást feltételezve és egymással kölcsönös 

viszonyba kerülve mennek végbe. Elkülönített vizsgálatuk tehát olyan absztrakció, amelynek 

egyetlen célja a magyarázat túlzott komplexitásának elkerülése, továbbá az összefüggések 

pontos bemutatása. 

 

                                                 
18 A problémakör korábbi kidolgozását l. Simon 2012d. 
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4.1 Szövegtani problémafelvetés 

Ha „a prototipikus lírai alkotások a referencialitás kötöttségein alapjaiban másféleképpen 

lépnek túl, mint a prototipikus drámai és epikus alkotások” (Tátrai 2008: 55), s 

hozzátehetnénk, másként, mint a hétköznapi diskurzusok, akkor vizsgálandó kérdés, hogy 

vajon a rímnek mint prototipikus lírai szövegelemnek van-e funkciója referenciális kapcsolat 

kiépítésében, s amennyiben van, a rím referenciális értelmezhetősége milyen hatással van a 

szövegértelemre mint mentális reprezentációra. A fenti kérdés első fele a rímnek tulajdonított 

jelentéskezdeményező szerep pragmatikai motiváltságára irányul (mely folyamatok mentén 

válik motiválttá a rím referenciális értelmezése a nyelvi tevékenységben), míg a második a 

rím által kezdeményezett jelentés szövegtani kiindulópontból történő vizsgálatát tűzi ki célul 

(milyen műveletek révén működik közre a rím a szövegértelem kialakításában). 

A rím pragmatikai motiváltságának bemutatására vezettem be (→ 3.4) a referenciális 

állványzatépítés fogalmát, amely arra irányítja rá a figyelmet, hogy a nyelvi tevékenység 

funkcionális pragmatikai megközelítése során a rím az interszubjektív referencia aktusában 

nyeri el igazi jelentőségét. A közös figyelem középpontjába helyezett entitás vagy jelenet 

fogalmi feldolgozását segíti elő, mégpedig azáltal, hogy fogalmi állványzat kiépítését 

kezdeményezi. Az állványzatépítés összetett jelenségének pragmatikai kiindulópontból két 

aspektusa válik hangsúlyossá a rím esetében: a rím egyfelől újszerű fogalmi kapcsolatokat 

kezdeményez új mentális terek létrehozásán és azok többszörös összekapcsolásán keresztül, 

másfelől irányítja a befogadói figyelmet a szöveg feldolgozásának folyamatában, ezáltal 

közreműködik egy értelmezői ösvény kijelölésében, alakításában és bejárásában. 

Következésképpen a rím pragmatikai funkciója elsődlegesen olyan állványzat kiépítése, 

amely révén az interszubjektív referencia hatékonyabban megvalósítható. 

Vizsgáljuk meg a következő szöveget az állványzatépítés pragmatikai funkciója felől: 

 
(6) Ajtót nyitok. Meglódul lomhán 

a főzelék fagyott szaga 
és végigcsorog a konyhán 
a karmos tűzhely.  
(József Attila: Ajtót nyitok) 

 
Megállapítható, hogy a kiemelt rím több szempontból is fogalmi állványzatot épít: mind a 

megfigyelt jelenet intenzitását, mind annak terét előtérbe helyezi, ráadásul össze is kapcsolja a 

KONYHA  és a LOMHASÁG mentális terét, ezzel összetett referenciális értelmezését 

kezdeményezi a szövegvilágnak, hiszen a konyha terét a benne zajló folyamatok intenzitásán 

keresztül teszi fogalmilag kidolgozhatóvá. Az ezt megvalósító fogalmi integráció egyik 
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bemeneti tere a konyhát mint körülhatárolt fizikai teret teszi hozzáférhetővé, amelyben 

különböző folyamatok mennek végbe; a másik bemeneti tér a végbemenő folyamatok 

intenzitási fokát helyezi a konstruálás során előtérbe. A szerkezet újszerűségét nem annyira az 

egyes bemeneti terek szerveződése, mint az azok egyesítését, vegyítését lehetővé tevő 

generikus tér megképzése alapozza meg: a létrejövő generikus tér olyan körülhatárolt teret 

tesz hozzáférhetővé, amelyben alacsony intenzitású folyamatok zajlanak. A teljes struktúrát a 

blend mentális tere összegzi. 

Figyeljük meg, hogy a rím által kezdeményezett jelentés a blendből következően 

emergens, vagyis olyan jelentés létrehozsára ad módot a rím feldolgozása, amely a szöveg 

lineáris értelmezésének folyamatában valószínűsíthetően nem jönne létre, hiszen a lomhán 

határozó a szag meglódulásának folyamatát specifikálja, a konyha pedig a tűzhely 

végigcsorgásának tereként konceptualizálódik, tehát a rímelő szerkezetek más-más folyamat 

kidolgozásában működnek közre. Ez a magyarázat sikeresen bemutatja a rím 

jelentéskezdeményező funkciójának, poétikai működésének motiváltságát és alapvető 

jelentőségét a megnyilatkozás értelmezésében. Ugyanakkor nem fejti ki azokat a műveleteket, 

amelyek mentén a rím mint jelentésszerkezet, valamint a rím és a szöveg többi részének 

szemantikai viszonya modellálhatóvá válik. 

Vizsgáljunk meg röviden egy másik példát is, Tóth Árpád ismert versének egy részletét: 

 

(7) Vak volt a hajnal, szennyes, szürke. Még 
Üveges szemmel aludtak a boltok 
S lomhán söpörtek a vad kővidék 
Felvert porában az álmos vicék, 
Mint lassú dsinnek, rosszkedvű koboldok.  
(Tóth Árpád: Körúti hajnal) 
 
 

Ebben az esetben is produktívnak bizonyulhat az állványzatépítés felől történő elemzés, 

hiszen a kiemelt rím a megfigyelt jelenet terére és a folyamat (söpörtek) résztvevőire irányítja 

a befogadó figyelmét, ezáltal a szövegvilág elemi jelenetének fogalmi feldolgozását segíti. Az 

állványzatépítő funkció egyik aspektusa tehát határozottan érvényesül. Ezúttal azonban nem 

figyelhető meg összetett fogalmi integráció, hiszen a VIDÉK és a benne megfigyelt VICÉK nem 

kapcsolhatók össze integrált fogalmi mintázatba, jóllehet tételezhető szemantikai kapcsolat 

közöttük. 

E két rövid (a későbbiekben visszatérő) példa kapcsán beláthatóvá válik, hogy bár az 

állványzatépítő funkció fogalma nagyon termékeny kiindulópont a rím jelentésképző 
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működésének kognitív poétikai magyarázatában, számos részletkérdés megválaszolására nem 

ad módot. Mindez nem annyira a fogalom korlátozott érvényességéből, mint inkább a 

magyarázó kiindulópontok közötti különbségekből következik. A funkcionális kognitív 

pragmatika ugyanis a nyelvi szimbólumok alkalmazásba vételét a nyelvi tevékenység felől 

közelíti meg, következésképpen nem az egyes szövegbeli szerkezetek jelentésének 

részfolyamatait, valamint azok jelentésképzésben betöltött szerepét vizsgálja (bár lényeges 

előfeltevése e folyamatok működése), hanem az egyes megnyilatkozások kontextusba 

ágyazott referenciális értelmezésének lehetőségeit és módjait (l. Tátrai 2011: 15−19). A rím 

esetében ezt a referenciális értelmezést motiválja az állványzatépítő funkció felismerése, 

vagyis a pragmatikai motiváltság vizsgálata teszi felismerhetővé a rím jelentőségét az 

értelemképzésben.  

Ugyanakkor az egyes nyelvi szimbólumoknak (a rím tagjainak) összetett szemantikai 

kapcsolata egymással és a szöveg többi részével, ennek szerkezeti és műveleti oldala nem a 

pragmatika, hanem a szövegtan kiindulópontjából válik részletesen elemezhetővé. Ez a 

kiindulópont ugyanis a koherencia szempontjának bevonását teszi szükségessé. A koherencia 

a szöveg sajátos minősége: az együtt előforduló nyelvi szerkezetek akkor tekinthetők 

szövegnek, ha azok egy összetett mentális reprezentáció részeiként értelmezhetők, azaz 

funkciójuk a szöveg értelmezésének folyamatában e reprezentáció létrehozása és alakítása. (A 

koherencia részletes értelmezése → 4.2) Míg tehát a funkcionális kognitív pragmatika 

kiindulópontjából arra kereshetjük a választ, hogy a rím által hozzáférhetővé tett jelentés a 

nyelvi tevékenység (közös figyelemirányítás és interszubjektív referenciális értelmezés) 

folyamatai alapján miért tekinthető motiváltnak (→ 3), a kognitív szemantika pedig a rím 

mint jelentésszerkezet felépülését és műveleti oldalát teszi vizsgálhatóvá a 

jelentésszerveződés sematikus és specifikus struktúráinak és folyamatainak bevonásával (→ 

5), addig a kognitív szövegtan  központi kérdése a következőképpen fogalmazható meg: 

hogyan, milyen szerkezetben és milyen műveletekkel működik közre a rím a szövegvilág mint 

mentális reprezentáció koherensebbé tételében.  

Fontos azonban arra is figyelemmel lenni, hogy az egyes kiindulópontok 

megkülönböztetése mellett azok diszkurzivitása is megvalósítandó. Ehhez tekintetbe kell 

venni, hogy állványzatépítés, koherencia és a rím jelentésének szerveződése egymással 

összefüggésben álló fogalmak: a rím állványzatépítő működése egy koherens mentális 

reprezentáció létrehozására irányul (annak folyamatában bontakozik ki), másfelől az 

értelemszerkezet koherenciája éppen az állványzatépítő folyamatokkal biztosítható. Ebből 

következően a szövegtani a szövegjelentés dimenziójában teszi a pragmatikai motiváltságot 
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részletesen modellálhatóvá. Másként fogalmazva, rím és koherencia összefüggéseinek 

vizsgálata éppen azt az állványzatot teszi bemutathatóvá, amelynek kialakítása a rím 

pragmatikai funkciója. 

Hasonló diszkurzivitás valósítandó meg a szövegtan és a szemantika esetében is. 

Egyfelől a sematikus szemantikai struktúrák aktuális kidolgozása biztosítja a szöveg mentális 

reprezentációjának alapját, másként fogalmazva a nyelvi szimbólumok mint egyszerű vagy 

összetett jelentésszerkezetek szemantikai feldolgozásával válik reprezentálhatóvá a 

szövegvilág. Éppen ezért a koherens értelem megképzésének bemutatása, vagyis a 

jelentésképzés szövegtani kiindulópontból történő vizsgálata nem nélkülözheti az egyes 

jelentésszerkezetekhez kapcsolódó elemi konstruálási műveletek legalább részleges leírását. 

Másfelől azonban a koherens mentális reprezentáció kialakításának igénye befolyásolja az 

egyes konstruálási-kidolgozási műveleteket. Tekintsük például az ő személyes névmást: a 

szemantikai elemzés bemutathatja a névmási jelentésszerkezet sémáját (prototipikusan humán 

létezőt profilál, aki nemben és korban nem specifikált), valamint ennek a sémának a 

kidolgozását, ugyanakkor az a koreferens kapcsolat, amely a névmást egy másik 

jelentésszerkezethez kapcsolja, hogy a szöveg reprezentációját koherenssé tegye, alapvetően 

meghatározza a séma kidolgozásának aktuális irányát és részfolyamatait. Hasonló jelenségek 

figyelhetők meg a profil-aktív zóna összefüggése kapcsán: a szemantika jellemezhetővé teszi 

a sematikus és specifikus jelentésszerkezeteket a profilálás és az aktuális előtérbe kerülés 

(azaz a szerkezeten belüli aktív zóna kialakulásának folyamata) felől, ugyanakkor az aktív 

zóna és a sematikus profil közötti eltérések létrejötte az adott jelentésszerkezet koherens 

értelmezésével magyarázhatók. Az itt alkalmazott megközelítésben tehát a pragmatika a 

jelentés kialakításának dinamikus folyamatát a kontextuális értelmezés felől, a szemantika a 

nyelvi szerkezetekről mint sémákról való tudás, valamint e sémák mevalósításának szerkezeti 

és műveleti oldala felől, a szövegtan pedig a koherens reprezentáció létrehozásának folyamata 

felől vizsgálja.  

A rím jelentésszerkezetként való modellálásában a pragmatikai megközelítés után 

ebben a fejezetben a szövegtani vizsgálat következik, amit lényeges elméleti és módszertani 

megfontolások tesznek indokolttá. Tekintetbe kell venni ugyanis, hogy a rím állványzatépítő 

funkcionálása, a referenciális jelenet interszubjektív konceptualizálásában betöltött szerepe 

mindig szövegben érvényesül, ily módon szorosan összekapcsolódik a referenciális jelenet 

mint szövegvilágbeli jelenet koherens konceptualizálásának műveletével. Vagyis a szövegtan 

kiindulópontjából annak az állványzatnak a részletei figyelhetők meg, amelyet a rím a 

befogadás során kezdeményez. Másként fogalmazva a szövegtan a referenciális értelmezés 
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állványzatát a koherens értelmezés állványzatként teszi vizsgálhatóvá, azon előfeltevés 

alapján, hogy a szöveg referenciális vonatkoztatása egy közösen megfigyelt világra (vagy 

anak egy részletére) a szöveg koherens reprezentálásán keresztül valósítható meg. Ez az 

elméleti megfontolás azért lényeges, mert két hangzásában hasonló kifejezés puszta egymás 

mellé helyezése nem tekinthető rímnek: a lomhán konyhán szerkezet 

kompozitumszerkezetként sem értelmezhető problémamentesen, rímnek pedig csak abban az 

esetben tekinthető, ha megfelelő szövegbeli pozícióba kerülnek a tagjai. A rím tehát 

eredendően szövegjelenség, szemantikai struktúraként is szövegbeli működéséből 

következően, azaz pragmatikai motiváltságában és koherenciaképző tényezőként 

értelmezhető. A disszertációban érvényesített tárgyalási sorrend módszertani indokoltságát az 

adja, hogy ezáltal a rímre mint jelentésszerkezetre irányuló vizsgálat perspektívája 

fokozatosan állítható: míg a pragmatikai motiváltság magyarázata során a teljes szövegre 

holisztikusan kiterjedő megismerő műveletek álltak a középpontban (a szöveg mentálistér-

konfigurációjának kialakulása, a szöveg egészében értelmezett figyelemirányulás és a 

referenciális értelmezés konceptuális folyamatának kibontakozása), addig a szövegtani 

kutatásban inkább a rímpárok mint mezoszintű szövegegységek koherens értelmezése kap 

hangsúlyt, a szemantikai elemzés pedig a rímet két elemi szerkezet jelentéstani viszonyaként 

tematizálja. A bemutatás során tehát a szövegértelem szerkezeti modelljét (l. Tolcsvai Nagy 

2001: 115−120) tartottam irányadónak, a vizsgálat nézőpontját a makroszintről a mezoszinten 

át a mikroszintig mozgatva. 

Mindezek alapján a következőkben először a koherencia és az anaforikus 

lehorgonyzás funkcionális kognitív értelmezését részletezem Givón (2008), van Hoek (1997, 

2003, 2007) és Emott (1999) alapján (4.2), majd azt kívánom bemutatni, hogyan írható le a 

rím indirekt anaforikus szerkezetként (4.3). Végezetül a rím koherenciatényezőként történő 

értelmezésének szövegtipológiai következményeire térek ki, előtérbe helyezve a lírai 

szövegek értelemszerkezetének és referenciális értelmezhetőségének sajátosságait (4.4). 

4.2 Koherenciaviszonyok a szöveg értelemszerkezetében 

A rím koherenciaképző működésének bemutatásához szükséges a koherencia fogalmának 

funkcionális kognitív szövegtani értelmezése. Mindenekelőtt arra kell rámutatni, hogy a fenti 

kiindulópontból a szöveg kognitív entitásként, mentális reprezentációként válik a tudományos 

leírás tárgyává; olyan konstrukcióként, amely több szinten, eltérő specifikáltságban, 

dinamikusan bontakozik ki a feldolgozás során (l. Sanders−Spooren 2001: 1−6). A koherencia 

értelmezése szempontjából a szöveg mentális reprezentációjában kiemelkedő jelentősége van 
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az értelemszerkezetnek, amely maga is mentális konstrukció, a szöveg értelmének 

„valamilyen összetett reprezentációban való elrendezése” (Tolcsvai Nagy 2001: 318). 

Lényeges ugyanis, hogy az itt alkalmazott megközelítésben nem a szöveg, hanem annak 

reprezentációja, elsősorban az értelemszerkezete, valamint e reprezentáció létrehozásának 

folyamata jellemezhető koherenciával (Sanders−Spooren 2001: 7, Givón 2008: 258−259). 

Vagyis a vizsgálat középpontjában azok a reprezentációs viszonyok állnak, amelyek a szöveg 

értelemszerkezetét koherenssé teszik. A szöveg nyelvi szimbólumainak aktuális kapcsolódásai 

tehát önmagukban nem koherenciaviszonyok, ugyanakkor ezek feldolgozása eredményezhet 

koherens mentális struktúrát (Sanders−Spooren 2001: 17). A rím éppen azért tekinthető 

koherenciaképző tényezőnek, mert állványzatépítő funkciója révén segíti a koherens 

értelemszerkezet kialakítását. A továbbiakban azt vizsgálom, milyen szerkezetben és milyen 

műveletekkel történik mindez. 

 
4.2.1 A koherencia givóni értelmezése  

Givón (2008: 262) megfogalmazásában a szöveg megértése voltaképpen egy strukturált 

mentális szövegreprezentáció létrehozása. E reprezentáció (Givón terminusával a mentális 

szöveg) több szintű hálózati szerkezetként modellálható, amelyben az egyes csomópontok 

hierarchikusan és szekvenciálisan is kapcsolódnak egymáshoz. A hálózat csomópontjai a 

szövegvilág elemeinek konceptuális reprezentációi, amelyek a grammatikai jelölők 

feldolgozása révén kerülnek egymással kapcsolatba az epizodikus memóriában (Givón 2008: 

260−262). Érdemes megjegyezni, hogy ebben a modellben az elemi mondat (clause) 

tekinthető alapegységnek, a grammatikai jelek funkciója pedig az elemi mondatnyi 

információk koherens szerkezetbe szervezése a memóriában. Másként fogalmazva, a 

szövegvilág minden komponense az elemi mondatokban érvényesülő grammatikai 

kapcsolatok feldolgozása alapján kapcsolódik fogalmilag egymáshoz. Ezzel Givón a maga 

dinamikusságában teszi megragadhatóvá a szöveg mentális reprezentációjának kialakulását, 

miközben a koherencia mértékét is leírhatóvá teszi, szerkezeti és műveleti aspektusból 

egyaránt. Továbbá a grammatikai szerkezetek funkcióját is a szöveg koherenciájának 

aspektusából jellemzi, szakítva a nyelvi szintek hierarchikus egymásra épülésének 

koncepciójával. 

Givón elméletében akkor tekinthető egy szöveg koherensnek, ha az értelmezés során 

minden aktivált, illetőleg kidolgozott konceptualizáció kellően hozzáférhető a feldolgozás 

adott időpontjában, az epizodikus memóriában. „A koherens epizodikus reprezentáció az 

epizodikus információ gyors on-line elérésének fő biztosítója mind a szövegprodukció, mind 
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a megértés során. A mentális szöveg hálózatában lévő individuális csomópontok on-line 

hozzáférésének garanciája más csomópontokkal való kapcsoltságuk, vagy más 

csomópontokhoz történő lehorgonyzásuk a hálózatban” (Givón 2008: 262).19 Tehát egy 

szöveg reprezentációja azáltal válik koherenssé, hogy a konceptualizációk hozzáférhetősége 

biztosított a hálózatban. Ezt a hozzáférhetőséget pedig az egyes konceptualizációk egymáshoz 

kapcsolása, egymáshoz horgonyzása eredményezi. 

Következésképpen a rím koherenciaképző szövegelem, hiszen a rímelő nyelvi 

szerkezetek által szimbolizált konceptualizációk egymáshoz kapcsolását kezdeményezi. 

Összekapcsolja a referenciális jelenet terét és szereplőit (kővidék − vicék), vagy a jelenet 

központi folyamatának intenzitását és terét (lomhán − konyhán). Más megfogalmazásban 

egymáshoz horgonyozza a jelenet bizonyos aspektusait. Ezt prototipikusan az elemi mondat 

grammatikai szimbólumai mentén teszi meg a nyelvhasználó, a rím tehát voltaképpen 

megerősíti a referenciális jelenet fogalmi feldolgozását (vagyis a reprezentáció koherenciáját) 

azáltal, hogy megsokszorozza az egyes konceptualizációk közötti kapcsolatokat. 

A givóni modellben a lehorgonyzás is kiterjesztett értelemmel bír: a mentális 

reprezentáción belüli általános hozzáférhetőségként értelmezhető. Egy konstruált fogalmi 

struktúra más konceptualizációkkal kapcsolatba kerülve horgonyzódik le a szöveg mentális 

reprezentációjában. Minél több kapcsolatban vesz részt egy csomópont a hálózatban, annál 

jobban le van horgonyozva a szövegben, és annál könnyebben hozzáférhető a szöveg 

feldolgozása során. A lehorgonyzás, tehát a szövegvilág elemeinek összekapcsolódása20 

megtörténhet a beszédhelyzet alapján (episztemikus lehorgonyzás), a generikus-lexikális 

tudás mentén, valamint az aktuális szövegben (koreferencia). Mindebből az is következik, 

hogy a lehorgonyzás feltehetően több szinten, párhuzamosan valósul meg a szöveg 

értelmezése során, közvetlen összefüggésben az alappal, a szöveg nyelvi megvalósulásával (a 

nyelvi szerkezetek egymáshoz kapcsolódásával), és a világról való tudással. A szöveg 

mentális reprezentációjának hálózati szerveződését motiválhatják egyrészt a feldolgozott 

beszédhelyzet összefüggései, másrészt a szövegben jelöltté tett kapcsolatok, harmadrészt a 

világról való általános tudás. 

                                                 
19 „[C]oherent episodic representation is the chief guarantor of fast on-line acces tom episodic information 
during both text production and text comprehension. The guarantee o fon-line access to individual nodes int he 
network of mental text lies in their connect iv i ty or grounding to other nodes int he network.” 
20 A grounding terminusra vonatkozóan, amelyet a magyar szakirodalom kanonikusan lehorgonyzásként fordít, a 
későbbiekben (→ 5.2.1) részletesen visszatérek, egyben a fogalomnak a bevettől eltérő értelmezését 
kezdeményezem. Fontos azonban, hogy a terminus értelmezése az angolszász szakirodalomban sem egységes, 
így a fogalmi keveredés elkerülése érdekében ezen a ponton megtartom a givóni értelmezést és a kanonizálódott 
magyar megfelelőt. 
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A rím esetében sem az első, sem a második motivációs kategóriára nem alapozható 

koherenciaviszony, hiszen sem az alaphoz történő episztemikus lehorgonyzás, sem a 

szövegben valamilyen módon grammatikailag jelölt összekapcsolás nem motiválja 

közvetlenül a rím két konceptualizációjának összekapcsolását, egymáshoz horgonyzását. 

Következésképpen a világról való generikus tudáson alapuló referenciális koherencia egyik 

esetének tekinthető a rím. A generikus tudáshoz történő lehorgonyzás Givón modelljében 

(Givón 2008: 266) hibrid természetű, mert egyfelől a hosszú távú memóriában szerveződő 

tudás, másfelől a szöveg feldolgozása során szerveződő epizodikus reprezentáció felől válik 

motiválttá egy konceptualizáció, valamint annak elhelyezkedése a hálózati reprezentációban. 

(Érdemes megjegyezni, hogy ez a koncepció Tulving elméletére hivatkozik, amely a hosszú 

távú memóriát szemantikai és epizodikus tárra osztja. Ez a megkülönböztetés ugyan 

érvényesíthető a tudás jellegét tekintve, ám a két alrendszer a bennük lejátszódó folyamatok 

alapján nem különíthető el, így napjainkban inkább a két tudásrendszer együttes működését 

hangsúlyozzák a pszichológusok (l. Eysenck−Keane 1997: 198−201, 266−267). Amennyiben 

eltekintünk ettől a megkülönböztetéstől, a generikus tudáshoz történő lehorgonyzás kettős 

jellege is feloldhatóvá válik.) Mivel a világról való tudásunkat jellemzően sémákba, 

forgatókönyvekbe, azaz fogalmi keretekbe szervezzük, Givón az így kialakuló referenciális 

koherenciát keretalapúnak nevezi. 

A rím tehát azáltal válik koherenciaképző szövegelemmé, hogy közreműködik a 

szövegvilágról kialakított konceptualizációk egymáshoz horgonyzásában, egyfelől a 

világról való sematikus, keret jellegű tudásunk alapján, másfelől az aktuális szövegvilág már 

kialakított reprezentációja alapján, a szövegértelem hálózati reprezentációjában. Szövegtani 

kiindulópontból lényeges a lehorgonyzás iránya is: a rímviszony a felelő rímben szimbolizált 

konceptualizáció anaforikus lehorgonyzását kezdeményezi. Anaforikus lehorgonyzás során 

− Givón (2008: 265) meghatározásában − azáltal válik egy referens (illetőleg annak 

konceptualizációja) elérhetővé, hogy már reprezentálva van egy létező mentális struktúrában, 

következésképpen mentális kapcsolat alakítható ki az éppen aktuális konceptualizáció és 

annak korábbi anaforikus nyoma között egy hálózati reprezentációban. Az anaforikus viszony 

részleteire a későbbiekben térek ki (→4.2.2, 5); ezen a ponton azt érdemes előzetesen 

tekintetbe venni, hogy a rím anaforikus lehorgonyzó szerkezetként nemcsak a rímpár 

tagjaiban szimbolizált konceptualizációk egymáshoz kapcsolását kezdeményezi, hanem 

azoknak a szöveg többi részéhez történő lehorgonyzását is, többszörös lehorgonyzást alakítva 

ki ezáltal, amely erősebb koherenciát és könnyebb mentális hozzáférést eredményez.  
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Összefoglalva az eddigieket, megállapíthatjuk, hogy a mentális szövegreprezentáció 

givóni modelljéből kiindulva a rím olyan koherenciaképző szövegelemnek bizonyul, amely 

többszörös anaforikus lehorgonyzást lehetővé téve mind az elemi mondatban szimbolizált 

elemi jelenet, mind pedig annak bizonyos aspektusai számára biztosítja a gyors mentális 

hozzáférést a befogadó számára. Voltaképpen ez az anaforikus viszony az, amely a szöveg 

értelemszerkezetének kialakítását és koherensebbé tételét elősegíti, így a rím által 

kezdeményezett állványzat ezekből az anaforikus viszonyokból épül ki szövegszinten. 

Lényeges, hogy ezzel a megközelítéssel a koherenciaviszonyok hagyományos kategorizálása 

is újraértelmezhető, hiszen a rím mindkét hagyományos koherenciaviszony (l. 

Sanders−Spooren 2001: 7−14), a referenciális koherencia (koreferencia) és a relációs 

koherencia (a szöveg szegmenseinek szerkezeti- és jelentésviszonyokon alapuló 

összekapcsolódása) jellemzőit felmutatja. Az anaforikus irányulás, az anafora hátterében 

működő előhívó, visszakereső műveletek – mint látni fogjuk – a megfigyelt jelenet fogalmi 

kidolgozását, ily módon a rá vonatkozó referenciális aktus végrehajtását segítik. Ugyanakkor 

az anaforikus feldolgozás nagymértékben a rímpár tagjainak egymásra következéséből, tehát 

egy konvencionális szerkezeti viszonyból, relációból következik. Mindez egyfelől arra enged 

következtetni, hogy a koherenciaviszonyok kategorizálásában nem tételezhetők merev 

kategóriahatárok, másfelől, hogy a rím mint koherenciaképző szerkezet mindkét kategóriát 

megvalósítja – noha nem feltétlenül egyforma mértékben −, így a két kategória közötti 

átmenetként értelmezhető.21 

 

4.2.2 Az anaforikus viszony kognitív nyelvészeti modellje  

Az eddigiek alapján a szövegtani jelenségek tárgyalása az itt alkalmazott funkcionális 

kognitív kiindulópontból nem korlátozódhat az egyes nyelvi szimbólumok szövegbeli 

kapcsolatának vizsgálatára. Ezek a kapcsolatok ugyanis a szöveg mentális reprezentációjának 

kialakításában (vagyis a szövegvilág fogalmi konstruálásában) funkcionálnak, ily módon 

mind motiváltságuk, mind működésük a szöveg reprezentációja felől közelíthető meg. Emott 

megfogalmazásában „a befogadó a szöveg szavainak egyszerű összekapcsolása helyett 

                                                 
21 Motivált lehet a fentiek alapján az a megállapítás is, hogy a rím kettős természetű szövegelem, amely mindkét 
kategóriába besorolható. Amennyiben kettős természetű szövegelemnek tekintjük a rímet, eltekinthetünk 
átmeneti jellegétől, ugyanakkor fenntartjuk előfeltevésként a referenciális és relációs koherencia egyértelmű 
megkülönböztethetőségét, amely a kognitív szemléletű szövegtanban meghaladhatónak, de legalábbis 
árnyalhatónak látszik. Jóllehet egyelőre nem került kidolgozásra a kognitív szemléletű szövegtanban olyan 
általános koherenciafogalom, amely a hagyományosan elkülönítve tárgyalt kategóriákat magában foglalja, a rím 
és az anafora itt bemutatott szövegtani modellje egyaránt a referenciális és a relációs koherencia együttes, 
egymást feltételező értelezése felé mutat, ezért magam az átmenetiség mellett érvelek. 
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következtetéseket tesz kognitívan konstruált entitásokról egy kognitívan konstruált világban” 

(Emott 1999: 5). 

A fogalmi konstruálás elsődlegessége az anaforikus viszony leírása során is 

érvényesíthető. Ezt Givón mentálisszöveg-modellje is megalapozza, abban ugyanis az anafora 

a lehorgonyzásként, azaz a szövegvilágbeli elemek konceptualizációinak összekapcsolásaként 

értelmezhető: legfőbb jellemzője, hogy az újonnan konstruált fogalmi struktúrát egy már 

feldolgozott konceptualizációhoz kapcsoljuk, koherens reprezentáció létrehozása céljából. 

Ebben a viszonyban az utóbbi antecedensként, míg az előbbi anaforaként funkcionál. 

Jól látható, hogy a givóni elméletből kiindulva az anafora általános értelemképző 

műveletként fogható fel. Mindez azért lényeges, mert e felfogás szerint az anaforikus viszony 

működtetése független a koreferencia jelenségétől, vagyis két nyelvi szimbólum egyazon 

szövegvilágbeli entitásra történő referenciájától. Ezt azért fontos leszögezni, mert a rím 

esetében a szerkezet tagjainak anaforikus kapcsolatáról beszélhetünk, ám koreferenciájukról 

nem. Az alábbiakban az anafora kognitív nyelvészeti elméletének alapjait mutatom be, 

amelyek a rím koherenciatényezőként vló értelmezéséhez szükségesek. Az anaforikus viszon 

kognitív szemantikai részleteit a következő fejezet tárgyalja.  

Az anafora alapvetően visszakereső, újraaktiváló művelet: az aktuális nyelvi 

szerkezet fogalmi feldolgozása egy korábban konstruált konceptualizáció ismételt aktiválása 

révén válik koherenssé. Az újraaktivált fogalmi struktúra (az antecedens) az anafora kognitív 

nyelvészeti modelljében (l. van Hoek 1997, 2003, 2007) referenciapontként funkcionál (a 

referenciapont-szerkezet fogalmi alapjairól l. Langacker 1999: 32−37; a szerkezet jellemzése 

ezen a ponton vázlatosan, a szövegtani kifejtés követhetőségéhez mérten történik meg, 

részletes vizsgálata → 5.3): olyan struktúraként, amely egy fogalmi tartományt tesz 

hozzáférhetővé a konstruálás során, hogy azon belül a tudatos figyelmet egy másik entitásra 

irányítsa. Az anafora az antecedensből mint referenciapontból kiindulva, az általa megnyitott 

tartományon belül konstruálódik meg. A referenciapont-konfiguráció jellemzője, hogy a 

konstruálásban a referenciapont csak átmenetileg áll a figyelem előterében, kidolgozása után a 

figyelem a belőle nyíló tartományra, valamint az abban fókuszált entitásra esik. A két 

struktúra anaforikus egymáshoz horgonyzása tehát egy referenciapont-szerkezet 

működtetéseként jellemezhető szemantikailag.  
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(8) János ma nem jön, mert elromlott az autó. 

 

A (8) mondatban a János és az autó kifejezések anaforikus viszonyban állnak egymással, 

ugyanis az autó kifejezés jelentését a János konceptualizációjából mint referenciapontból 

kiindulva konstruálja meg a nyelvhasználó. Az autót mint szövegvilágbeli entitást Jánoshoz 

horgonyozva, a belőle mint referenciapontból megnyíló tartományban értelmezzük, például 

úgy, hogy János az, aki használja, vagy akár birtokolja is a járművet. (Az utóbbi esetben 

azonban feltehetően grammatikailag kifejtett referenciapont-szerkezetet működtetne a 

nyelvhasználó, azaz birtokos személyjelet alkalmazna az autó nominálison.). Lényeges, hogy 

mindez a JÁNOS fogalmi szerkezet újraaktiválásával, ismételt feldolgozásával jár: a János 

főnév jelentésszerkezetében előtérbe kerül, hogy autóval utazik, a szöveg 

értelemszerkezetében pedig összekapcsolódik két entitás, János és az autó. A példa alapján az 

is belátható, hogy az anaforikus lehorgonyzás koreferenciális értelmezés nélkül is 

megvalósulhat. 

Az anaforikus viszony megvalósulását, azaz a két konceptualizáció fogalmi 

összekapcsolását fogalmi konnektivitásnak kell motiválttá tennie (l. van Hoek 2003: 

186−191, 2007: 907−910), enélkül ugyanis egyik korábban feldolgozott fogalmi szerkezet 

sem realizálódik referenciapontként. Szűk vagy erős a fogalmi konnektivitás, ha a két 

konceptualizáció egyazon relációban vesz részt, tehát ha egyazon elemi jelenet résztvevői. 

Ennek jellemzésekor támaszkodhatunk az elemi mondat kognitív szemantikai modelljére (l. 

Langacker 2008: 354−363): az elemi jelenet középpontjában egy folyamat áll, amelyet az ige 

profilál, a folyamat résztvevőit pedig az ige nominális vonzatai. Másként fogalmazva, az ige 

figyelmi ablakot, prominenciaablakot nyit meg, fókuszba helyezve magát a jelenetet, valamint 

annak prominens résztvevőit, vagyis a konceptualizáló figyelme a jelenet feldolgozása során 

az igéből a résztvevőkre irányul (van Hoek 2003: 187−188). Az ige által kezdeményezett 

figyelmi ablakban a jelenet központi résztvevői vannak elsősorban, ugyanakkor a figyelmi 

ablak perifériáján megjelennek a jelenet körülményei (például tér, idő, a folyamat jellege, 

folyamaton belüli módosítókként, l. van Hoek 2007: 908) is. A fenti példában János érkezése 

a jelenet központi folyamata, a létrejövő figyelmi ablakban két résztvevő jelenik meg, János 

és az autó, amellyel érkezni szokott. Mindez annak ellenére így van, hogy a két nominális két 

külön elemi mondatban van, tehát két külön elemi jelenet résztvevői. A szűk fogalmi 

konnektivitás, amelyet a jön ige sematikus szemantikai szerkezete kezdeményez, lehetővé 

teszi, hogy a folyamat résztvevői anaforikus kapcsolatba kerüljenek egymással. Beszélhetünk 

másfelől laza vagy gyenge konnektivitásról. Ekkor a konceptualizációk között nem jön létre 
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közvetlen összekapcsolódás, nincs ugyanis olyan fogalmi szerkezet (ige, határozórag 

jelentésszerkezete), amely egyazon reláció elemeiként tenné azokat hozzáférhetővé (van Hoek 

2003: 191), általánosabb séma, forgatókönyv részeiként azonban kapcsolatban állnak 

egymással.  

 

(9) János a parton állt, miközben a hullámok a szikláknak csapódtak. 

 

Gyenge konnektivitás figyelhető meg a (9) mondat kiemelt kifejezései között: a PART és a 

HULLÁMOK  a TENGERről való fogalmi tudásunk részét képezik, így köztük fennáll a fogalmi 

konnektivitás, ugyanakkor nem egy, hanem két figyelmi ablakba tartoznak. 

Két konceptualizáció anaforikus összekapcsolása a szöveg értelemszerkezetében tehát 

különböző összetettségű és kidolgozottságú fogalmi kapcsolatokon alapulhat, az elemi 

jelentésszerkezetektől (mint amilyen például az elemi mondat alapját képező ige-főnév 

viszony, vagy a birtokos szerkezetek alapját képező referenciapont-szerkezet) egészen a 

forgatókönyvekig, sematikus tudáskeretekig (amelyek a világról való tudásunkat szervezik 

fogalmi struktúrákba). Mivel ezekben az esetekben a lehorgonyzás egy fogalmi sémán 

(szemantikailag pedig egy sematikus viszonyreprezentáción, például egy igei 

jelentésszerkezeten) keresztül, indirekt módon történik meg, továbbá az egymáshoz 

horgonyzott konceptualizációk nem a szövegvilág ugyanazon résztvevőjét reprezentálják, az 

ilyen anaforikus szerkezeteket indirekt anaforák nak nevezhetjük (l. Emott 1999: 6−10).22 A 

Givón által bevezetett motivációs kategóriák az anaforikus lehorgonyzás alapjául szolgáló 

fogalmi kapcsolat forrásának leírását segítik: a feldolgozott beszédhelyzetből, a világról való 

generikus tudásunkból, vagy a már létrehozott szövegreprezentációból kiindulva 

horgonyozhatjuk egymáshoz a konceptuális reprezentációkat. Az indirekt anaforikus 

viszonyok mindig keretalapú lehorgonyzásként valósulnak meg a szöveg mentális 

reprezentációjában. Van Hoek kategóriái mentén pedig az anaforikus lehorgonyzás erőssége 

jellemezhető. Az indirekt anaforikus viszonyok egyaránt jellemezhetők erős vagy gyenge 

fogalmi kapcsolatként, attól függően, hogy egy figyelmi ablakba tartozik-e antecedens és 

anafora, vagy a lehorgonyzás figyelmi ablakok között létesít kapcsolatot.  

                                                 
22 Érdemes megjegyezni, hogy az indirekt anafora konceptuális szerkezete a fogalmi sémák komponenseinek 
érintkezésén, szerkezeti viszonyán, valamint e viszony alapján egyik komponensről a másikra irányuló figyelmi 
váltáson alapul, az indirekt anaforák tehát összefüggésbe hozhatók a fogalmi metonímia jelenségével (l. 
Dirven−Pörings (eds.) 2003, Panther−Thornburg 2007). Ezeket az összefüggéseket az értekezés nem tárgyalja, 
ugyanakkor a rím szemantikai magyarázatában visszatér a nyelv metonimikusságának kérdésköréhez, a kognitív 
nyelvtan perspektívájából (→ 5.2). 
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A fogalmi konnektivitás erősségének szempontja egyben ráirányítja a figyelmet arra, 

hogy az anaforikus viszony mindig figyelemirányítási művelet is. Egyfelől ugyanis az anafora 

a referenciapontként működő antecedens felől dolgozható fel, így a figyelem az antecedens 

felől irányul az anaforára. Lényeges azonban, hogy az anaforikus lehorgonyzás során nem 

előre adott antecedenst aktivál újra a nyelvhasználó, hanem a korábban konstruált 

konceptualizációk mint potenciális antecedensek közül választ ki egyet (l. Tolcsvai Nagy 

2001: 223). A kiválasztás alapja a prominencia (a figurális elrendezés és a topikalitás 

tekintetében), valamint a szekvenciális sorrend (van Hoek 2003: 181). Következésképpen az 

anafora feldolgozásakor dől el, hogy a potenciális antecedensek közül melyik realizálódik 

tényleges antecedensként. Ily módon a figyelem az anafora felől is irányul a visszakeresés, 

újraaktiválás folyamatában. Míg tehát a fogalmi kidolgozás alapvetően az antecedens felől az 

anafora felé történik, az antecedens az anafora feldolgozásának folyamatában realizálódik. 

Ennek következtében a szöveg értelmezése során több fogalmi ösvény (kognitív nyelvtani 

terminussal natural path, Langacker 1999: 42) is bejárhatóvá válik, az egyes entitások fogalmi 

kidolgozása összetettebbé válik, a köztük lévő kapcsolat pedig megerősödik. Ezáltal az 

anaforikus viszonyok magasabb fokú koherenciát eredményeznek. 

4.3 A rím indirekt anaforikus működése 

Koherencia és anafora itt bemutatott értelmezése lehetővé teszi, hogy a rímet is anaforikus 

szerkezetként közelítsük meg: olyan indirekt anaforaként, amelyben az antecedens és az 

anafora egy elemi jelenet eseményreprezentációjában működik közre, egymással 

(prototipikusan) szűk fogalmi kapcsolatba kerülve. Éppen a rím által kezdeményezett 

lehorgonyzás indirekt, givóni terminussal keretalapú jellegéből következően a rím tagjai 

anaforikus, de nem koreferens viszonyban állnak egymással. Ennek értelmében a hívó rím 

potenciális antecedensnek tekinthető, realizálódása a felelő rím feldolgozásával, a rímben 

szereplő két konceptualizáció összekapcsolásának kezdeményezésével történik meg. Az 

anaforikus viszony eredményeképpen a szövegrészben szimbolizált jelenet fogalmi 

kidolgozása folyamán a hívó rím másodlagos referenciapontként funkcionál a felelő rím 

értelmezésekor, következésképpen új, indirekt fogalmi kapcsolat alapozódik meg a jelenet 

elemei között, miközben olyan aspektusok is a figyelem előterébe kerülnek, amelyek a rím 

nélkül a jelenet hátterében maradnának. 

 Az egyszerű felépítésű, rövid megnyilatkozások olyan jelenetekre irányítják a 

figyelmet, amelyekben kevés entitás vesz részt, így az azok között kialakuló anaforikus 

lehorgonyzás még inkább előtérbe kerül. Ilyenek a már elemzett reklámszövegek: 
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(10) Minél inkább csoki, annál inkább Boci. 

(11) Minden időben Tisza cipőben. 

 

A (10) példában a felelő rím konceptuális kidolgzása során a hívó rím referenciapontként, 

antecedensként aktiválódik ismételten. Ezáltal a reklámozott termék a csoki főnévből mint 

referenciapontból nyíló tartományban konstruálható meg, vagyis az anaforikus lehorgonyzás 

művelete (amely ebben az esetben nemcsak indirekt, de direkt, fogalmi koreferenciának 

tekinthető, l. Tolcsvai Nagy 2001: 223) összekapcsolódik a fogalmi integráció korábban 

bemutatott kialakulásával (→ 3.2). A blend a példányt és a kategóriát egymás vonatkozásában 

teszi kidolgozhatóvá, ezt az összetett fogalmi szerveződést pedig egy anaforikus 

jelentésviszony specifikálja, amelyben a kategória referenciapontént, a példány pedig a 

mentális hozzáférés célpontjaként funkcionál. A fogalmi integrációra jellemző kétirányúság 

voltaképpen a rím anaforikus szerkezetében képeződik le: a konceptuális konstruálás egyrészt 

a referenciapontból irányul a célpontba, másrészt az anafora felől az antecedens felé. A (11) 

példa is hasonló szerkezetként értelmezhető: az idő konvencionális és kiterjesztett, általános 

körülmény jelentésében is olyan fogalmi tartományt nyit meg, amelyben a figyelem a 

reklámozott termékre mint célpontra irányul.  

Az anaforikus lehorgonyzás megvalósulása egyfelől a rím fonológiai prominenciáján 

alapul (a fonológiai séma jellemzése → 7.4), a felelő rím feldolgozásakor ugyanis a hívó rím 

feltűnőségéből, továbbá a rím fonológiai sémájából következően szerepet játszik a fogalmi 

konstruálásban, mégpedig referenciapontként. Másfelől azonban tekintetbe kell venni, hogy a 

rím két tagja között általában eredendően szűk fogalmi konnektivitás tételezhető (hiszen 

egyazon jelenet kidolgozásában közreműködő nyelvi szimbólumok), ezt pedig tovább erősíti a 

rím azáltal, hogy a figyelem előterébe állítja magát a lehorgonyzó viszonyt. Feltételezhető, 

hogy az anaforikus viszony következtében akkor is erősödik a rím tagjai közötti fogalmi 

kapcsolat, ha egymástól távol, nem ugyanannak a szövegvilágbeli jelenetnek a 

konstruálásában funkcionálnak.  

Kövessük most végig a rím anaforikus működését a kognitív nyelvtan (l. Langacker 

1987, 2008) leíró eszközeivel, a tanulmány elején idézett példákon, amelyeket a könnyebb 

követhetőség érdekében megismétlek. Tekintsük elsőként József Attila versének részletét: 
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(12) Ajtót nyitok. Meglódul lomhán 
a főzelék fagyott szaga 
és végigcsorog a konyhán 
a karmos tűzhely. 

 
A szemantikai integrációk részletekbe menő elemzésétől eltekintve, kizárólag a rímre 

koncentrálva a következőket érdemes tekintetbe vennünk. A határozószós hívó rím a 

meglódul igében profilált folyamat jellegét, módját specifikálja. Van Hoek terminusával 

folyamaton belüli módosító (process-internal modifier, l. van Hoek 2007: 907−908), amely 

háttérben marad, önmagában nem profilálódik az elemi jelenet feldolgozása során, továbbá az 

alany referenciapontjából konceptualizálódik. Lényeges, hogy az ige jelentésének 

kialakításakor még nem dolgozta fel a befogadó a teljes elemi mondatot, így az ige elsődleges 

figurája egyelőre sematikus marad, s csak a második sor végéhez érve specifikálódik, vagyis a 

hívó rímhez viszonyítva később azonosíthatja a befogadó a szövegrész topikját, a jelenet 

elsődleges referenciapontját. Ugyancsak sematikusak maradnak az igében profilált folyamat 

körülményei, különösen a térbeli, szövegvilágbeli lokalizálása. Ez utóbbi csak a harmadik sor 

végén kerül kidolgozásra, a felelő rím értelmezése révén. A felelő rím tehát több ponton is 

részletezi az összetett jelenetet: specifikálja annak helyét a szövegvilágban (akárcsak a 

végigcsorog igében profilált folyamatét), ezzel együtt ismét aktiválja az igék fogalmi 

tartalmát, miközben a hívó rímmel együtt körülményt tesz kifejtetté.  

A lomhán−konyhán rím indirekt anaforikus működése a következő módon írható le: az 

elemi mondat konceptuális magját képező ige szemantikai szerkezetének már 

konvencionálisan részét képezi a folyamat intenzitása és a térbeli lokalizálás (azaz indirekt 

kapcsolat áll fenn az ige és a rím tagjai között), különösen, hogy a meglódul ige fizikai 

mozgást profilál, amelynek térbeliségét az igekötő is előtérbe helyezi. Így a felelő rím 

anaforaként működik, antecedense egyfelől a szaga főnév (az szimbolizálja ugyanis a jelenet 

lomhasággal jellemzett résztvevőjét),23 másfelől azonban (a rímhelyzetből következően) 

antecedensnek tekinthető a hívó rím is, s ez azért is indokolt, mert a rím két tagja egyaránt az 

elemi jelenetek (meglódulás, végigcsorgás) körülményeit dolgozza ki. Az elemi mondat 

                                                 
23 Olyan értelmezés is kidolgozható, amelyben a konyhán felelő rím antecedense a főzelék fagyott szaga 
nominális szerkezet. Ezt az értelmezést az anaforikus viszony hagyományos, a koreferencia egyik 
megvalósulásaként kezelő modellje teszi motiválttá, amennyiben az interpretáció alapján a konyha 
szövegvilágbeli terét megtölti a főzelék szaga. Ugyanakkor az itt bemutatott anaforamagyarázat (részletesen → 
5.3) a koreferenciát az anaforikus viszony specifikus eseteként tartja számon, antecedens és anafora referenciális 
azonosságát nem tekinti az anaforikus lehorgonyzás feltételének. Ezért a teljes második sor antecedensnek 
tekintése az anafora kognitív szemantikai modelljéből következően nem tűnik megalapozottnak, ráadásul 
módszertani problémát is felvet, hiszen a teljes verssor bevonása az elemzésbe tisztázatlanul hagyja a rím mint 
szemantikai komponens jelentőségét. Mindezek alapján nem a teljes második sort, csupán annak utolsó 
szóalakját tekintem antecedensnek. 
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elsődleges referenciapontja, azaz topikja a szaga főnévi szerkezet, ugyanakkor a befogadás 

során az igével kezdeményezett figyelmi ablakon belül a lomhán körülményt specifikáló 

szerkezet kerül elsőként feldolgozásra, amely ráadásul kiemelten prominens helyen van a 

megnyilatkozásban. Következésképpen az itt javasolt modellben a hívó rím másodlagos, nem 

az elemi mondat által profilált jelenet figurális elrendezéséből, hanem a megnyilatkozás 

fonológiai feldolgozásából következő referenciapontként értelmeződik, ennek hatására pedig 

a felelő rím a hívó rím által megnyitott tartományban is megjelenik: a KONYHA  mint helyiség 

nemcsak a főzelék szagának tereként, hanem a LOMHASÁG, a lomha folyamatok tereként is 

konceptualizálódik.  

Mindezt kiegészíti a szövegrészlet párhuzamos szerkesztése: mindkét elemi mondat 

esetében először az ige (meglódul, végigcsorog), majd egy körülmény (lomhán, konyhán) 

kerül kidolgozásra, s csak a következő sorban specifikálódik az ige elsődleges figurája, egy 

főnévi szerkezettel (szaga, tűzhely). A harmadik sor igéje és felelő rím tulajdonképpen már a 

második elemi jelenet (az összetett jeleneten belüli másik folyamat) konceptualizálását 

kezdeményezi, amelynek központi résztvevője a negyedik sorban jelenik meg. Ám a rím 

hatására az első három sor (eltekintve az első sor első elemi mondatától) egy szövegbeli 

alegységként funkcionál.  

Vizsgáljuk meg a rím anaforikus működését a másik idézett példában is, a kiemelt rím 

kapcsán: 

 
(13) Vak volt a hajnal, szennyes, szürke. Még 

Üveges szemmel aludtak a boltok 
S lomhán söpörtek a vad kővidék 
Felvert porában az álmos vicék, 
Mint lassú dsinnek, rosszkedvű koboldok. 

 

Az előbbi szövegrészlethez hasonló szerveződést figyelhetünk meg ezúttal is. A harmadik és a 

negyedik sor a szövegvilág egyik elemi jelenetének kidolgozását kezdeményezi, amelynek 

középpontjában a söprés folyamata áll. A jelentésképzés dinamikus műveletsorában a 

söpörtek ige nyitja meg a jelenet prominenciaablakát, amelyen belül konvencionálisan a 

figyelem a központi folyamat végrehajtóira, az elsődleges figurákra irányulna. Azok azonban 

csak a negyedik sor végén konstruálódnak meg, a felelő rím (vicék) feldolgozásakor.  

Ezért a figyelem irányulása módosul: a folyamat sematikus kidolgozása után annak 

térbeli körülménye kerül a figyelem középpontjába a hívó rím (kővidék) által, amely 

ugyanakkor antecedensként referenciaponttá is válik, vagyis a teljes jelenetet annak térbeli 
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körülményei felől, abból kiindulva konstruálja meg a befogadó. Úgy is fogalmazhatunk, hogy 

a szövegvilág entitásai elsődlegesen a jelenet terében való elhelyezkedésükön keresztül 

válnak hozzáférhetővé. Mindez arra mutat rá, hogy a rímes szöveg feldolgozása során 

nemcsak sorrendi változás történik, sőt, a rím hatása nem elsősorban a szövegvilágbeli jelenet 

komponenseinek szekvenciális feldolgozásában érvényesül, azt ugyanis alapvetően a szórend 

határozza meg. A rím esetében döntő tényező, hogy az anaforikus viszonyban a hívó rím 

antecedens, azaz referenciapontként működik, tehát a jelenet kidolgozásában kezdőponttá 

válik, és a jelenet minden résztvevője a referenciapontból nyíló tartományban 

konceptualizálódik. A hívó rím által hozzáférhetővé tett tartomány a referenciális jelenet 

egészére kiterjed: az idő (hajnal) mellett a tér (kővidék) is a szövegvilág központi aspektusává 

válik. Lényeges, hogy ezzel párhuzamosan a rím előtérben tartó hatása is érvényesül, 

amelynek eredményeként a referenciapont maga is a befogadói figyelem előterében marad, 

nemcsak az abból nyíló tartomány. Ráadásul ezúttal is olyan körülményre irányul tartósan a 

figyelem, amely konvencionális jelentésképzés során periférikus maradna. 

Mindeközben a hívó rím is újrakonstruálódik, hiszen a felelő rím befogadásakor 

antecedensként, következésképpen referenciapontként kezd funkcionálni. A rím sajátossága, 

hogy fokozza a referenciapont-szerkezet inherens dinamikáját (l. van Hoek 1997: 54−55): 

egyfelől a hívó rím prominenciájából következően a tudatos figyelem előterében marad, így 

objektív módon konstruálódik; másfelől azonban referenciapontként a háttér szubjektivizált 

alkotórészévé válik, amelyből a figyelem a tartományra és az abban konceptualizálódó 

entitásokra irányul. Ez a kettős jelleg rendkívül összetetté teszi a rím anaforikus működését, 

hiszen a szövegvilág aspektusait egyszerre teszi a referenciális jelenet és a közös figyelmi 

jelenet részévé, következésképpen a rím referenciális értelmezhetősége megsokszorozódik. A  

fenti példákban a befogadó a LOMHASÁG terét, illetőleg a KŐVIDÉK terét egyszerre 

vonatkoztatja a fiktív szövegvilágra, valamint a szöveg befogadásának, azaz a szövegbeli 

megnyilatkozó és az olvasó mint befogadó részvételével megvalósuló nyelvhasználati 

esemény szituációjára. 

4.4 Keret és állványzat − szövegtipológiai vonatkozások 

A rím az indirekt anaforikus viszonyok kezdeményezésével működik közre a szöveg 

értelemszerkezetének koherensebbé tételében, vagyis a rím állványzatépítő funkciója 

szövegtani kiindulópontból anaforikus viszonyokon keresztül bontakozik ki. A dinamikus 

jelentésképzés folyamatában a rím az értelemszerkezetet két módon teszi koherensebbé. 

Egyfelől megnöveli a szöveg elemi mondatainak alkotórészei között létrejövő fogalmi 
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kapcsolatok számát, illetőleg a meglévő kapcsolatok erősségét, ezáltal könnyebben 

hozzáférhetővé teszi azokat a hálózati szerkezetű mentális reprezentációban, és nagyobb fokú 

koherenciával kapcsolja a szöveg más részeihez: „minél több lehorgonyzó kapcsolattal 

rendelkezi egy elemi mondat, annál inkább hozzáférhető mentálisan, és így annál koherensebb 

a szöveg viszonylatában, amelybe beépül” (Givón 2008: 272).24  A rím az elemi jelenetek 

fogalmi kidolgozását is összefogottabbá teszi (miközben a befogadói figyelem jeleneten belüli 

irányulására is hatással van, vezetve a konceptualizálót a jelenet konstruálása során), 

ugyanakkor az egyes jelenetek egymáshoz, valamint a szövegvilág egészéhez történő 

lehorgonyzását is segítheti, amennyiben a rímszerkezet több elemi mondatnyi szövegegységet 

fog át.  

Másfelől a befogadó szövegvilágon belüli tájékozódásában van a rímnek lényeges 

szerepe: az anaforikus kapcsolat indirekt jellege miatt az értelmezőnek nagymértékben 

támaszkodnia kell a saját világáról való generikus tudására, pontosabban e tudás sematikus 

reprezentációira. Funkcionális-kognitív nyelvelméleti kiindulópontból természetesen minden 

megnyilatkozás értelmezésének alapvető jellemzője a generikus tudáson alapuló 

jelentésképzés, hiszen maga a jelentés tapasztalati alapú és enciklopédikus természetű (→ 

1.2). Ugyanakkor a rímes szövegekben a rímek által kezdeményezett indirekt anaforikus 

lehorgonyzó kapcsolatok nem a szövegvilágra vonatkozó specifikus ismeretek, hanem a 

befogadó saját világáról szerzett generikus tudás mentén állíthatók fel, a fogalmi 

konnektivitást megalapozó keretek, sémák mentén. 

Ezzel összefüggésben érdemes megemlíteni Emott (1999: 21−23) szövegtipológiai 

felosztását, amelyben az egyik szövegtípus a keretes (framed) szöveg, a másik pedig a keret 

nélküli (unframed) szöveg. Az előbbire jellemző, hogy a szövegvilágról szerzett ismeretek, a 

szövegvilág térbeli, időbeli és személyközi viszonyrendszerének reprezentációja kontextuális 

keretbe szerveződve segíti az aktuális diskurzusegységek értelmezését, hiszen biztosítja 

mindazon információ elérhetőségét a háttérben, amely az egyes referenciális jelenetek 

konceptualizálásához, valamint azok összekapcsolásához szükséges. A keretes szövegek 

kumulatív jellegűek, mert a szövegvilágról szerzett ismeretek az értelemszerkezet részeként 

folyamatosan közreműködnek a jelentésképzésben, biztosítva azt a szövegvilágbeli 

alapréteget, amelyhez a referenciális jeleneteket lehorgonyozzuk. A keretes szövegek mentális 

reprezentációjában tehát központi jelentősége van a kontextuális keretnek, amely a szöveg 

elemi tér-, idő- és személyközi viszonyainak rendszerszerű reprezentációs újraírásával jön 

                                                 
24 „The more grounding connections the clause has, the more mentally accessible it is, and thus the more 
coherent it is reltive to the text in which it is embedded.” 
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létre, következésképpen ezeket a szövegeket propozicionálisan értjük meg (l. Tátrai 2008: 

51). A reprezentációs újraírásban fontos szerepük van a koreferenciaviszonyoknak, például a 

direkt, koreferens jellegű anaforáknak.25 

Ezzel szemben a keret nélküli szövegek befogadásakor nem épül ki 

reprezentációszerűen kontextuális kontinuitás, a befogadó nem konstruál több referenciális 

jelenetet átfogó kontextuális kereteket. Az ilyen tipusú szövegek esetében a szövegvilág 

összefüggéseinek megszervezéséhez, az egyes nyelvi szimbólumok referenciális 

értelmezéséhez, valamint a szöveg értelemszerkezetének koherenssé tételéhez a világról való 

generikus tudás nagyobb fokú alkalmazásba vétele szükséges, tehát ezeknél a szövegeknél 

procedurális megértést hajtunk végre (l. Tátrai 2008: 51). Mindez nem jelenti, hogy a keret 

nélküli szövegekben ne lennének koreferenciaviszonyok, azonban ezek nem állnak össze 

teljes kontextuális keretté, így az indirekt viszonyok jelentősége megnő. 

Az előbbi típusba tartoznak a narratív szövegek, míg az utóbbi azoknak a nagyon 

különböző szövegeknek a kategóriája (egyfajta esernyőterminusként), amelyeknek az 

értelmezéséhez nem szükséges a kontextuális integráció, kumuláció, ugyanakkor a világról 

szerzett ismeretek sematikus szerkezetire kell támaszkodni: referenciális jelenetekre töredező 

szövegek, mint amilyenek például a mozaikszerű tájleírások, felsorolások, listák.  

Megítélésem szerint a protoipikus lírai szövegek keret nélküli szövegek, míg a líra 

műnem perifériáján kerettel vagy kvázi-kerettel rendelkező szövegek tételezhetők (például az 

elbeszélő költemény vagy a tájleíró líra). Ebből következően a lírai szövegek befogadása 

során az egyes referenciális jelenetek konceptualizálásakor nem támaszkodhat a befogadó 

összetett, integrált reprezentációra, amely a jelenetek tér-, idő- és személyközi viszonyaiban 

eligazítana. Ehelyett a közvetlen lírai beszédhelyzetben a befogadónak a procedurális tudásra 

támaszkodva kell feldolgoznia a szövegvilágot. Úgy is fogalmazhatunk, hogy míg a kerettel 

rendelkező, narratív természetű szövegek értelmezésekor a befogadó a szövegvilág 

viszonyainak egyre alaposabb ismeretében mintegy belép a szöveg világába, s tájékozódik 

annak saját belső viszonyrendszerében, addig a keret nélküli, lírai szövegek befogadásakor a 

szöveg világa és a befogadó saját világa közötti határ (azaz az objektíven konstruált jelenet és 

a szubjektíven konstruált háttér határa) elmosódik, a szövegvilág a befogadó világával 

interakcióba lépve nyeri el koherenciáját.  Egy keretes szöveg értelemszerkezete a 

                                                 
25 Megjegyzendő, hogy a kontextuális keret olyan szövegszemantikai műveletekkel épül ki, mint a névmási és 
fogalmi koreferencia, a tér és az idő jelölésére alkalmas határozószók, névmások, illetve az utalószó-kötőszó 
kapcsolatok. Mint látható, ezek a műveletek egyben az álványzatépítés pragmatikai funkcióját is megvalósítják, 
következésképpen helytállónak tűnik az a megállapítás, hogy a kontextuális keret voltaképpen bizonyos 
szövegtípusokra jellemző specifikus állványzati struktúra. 
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kontextuális keret révén bizonyos autonómiával bír a jelentésképzés során, míg a keret nélküli 

szöveg értelemszerkezete csak a saját világunkra vonatkozó generikus tudás hathatós 

bevonásával válhat koherenssé. 

Ebben a folyamatban különösen nagy szerepük van a lehorgonyzást kezdeményező, 

figyelemirányító, prominens nyelvi szerkezeteknek, a rím pedig ezek közé tartozik: indirekt 

anaforikus viszonyt kezdeményezve, erős konnektivitással jellemezhető referenciapont-

szerkezetben, a konceptuális kapcsolatokat megtöbbszörözve és előtérbe állítva sűríti a 

referenciális aktust, így ha nem is keretet, de referenciális állványzatot kínál a szöveg 

értelmezéséhez. Következésképpen a rím olyan szimbolikus struktúra, amely a szöveg 

megformáltságának elemeként, szövegbe épült állványzatként (l. Shanker−Taylor 2001: 67) 

minden befogadás során közreműködik egy koherens reprezentáció kialakításában, miközben 

a referenciális kapcsolatok megsokszorozásával tágítja a lehetséges olvasatok körét. 

 

4.5 Összegzés 

Ebben a fejezetben a rím jelentésképző működését a szöveg értelemszerkezetének kialakulása 

felől közelítettem meg. A szövetani kérdésfelvetés középpontjában a koherencia fogalma áll, 

amelyet a szöveg strukurált, hálózati jellegű mentális reprezentálásának folyamataként 

értelmeztem, Givón modellje alapján. Egy szöveg akkor tekinthető koherensnek az 

alkalmazott elmélet szerint, ha mentális reprezentációjában, azaz értelemszerkezetében 

minden elem kellően hozzáférhető az értelemképzés adott pontján. Ez a modell a szövegvilág 

tényezőinek, entitásainak és folyamatainak hálózati összekapcsolását, egymáshoz 

horgonyzását feltételezi. A rím azért tekinthető koherenciaképző szövegelemnek, mert a 

rímszók fogalmi összekapcsolása révén növeli az általuk szimbolizált entitások és viszonyok 

közötti kapcsolatok számát a mentális reprezentációban, ezáltal erősítve a szövegvilág 

fogalmi szerveződésének koherenciáját. 

 A fejezet további részében arra kerestem a választ, hogy milyen szövegszemantikai 

kapcsolat tételezhető a rím tagjai között, azaz milyen jelentéstani viszony révén horgonyozza 

egymáshoz a rím a rímelő szerkezeteket. Givón, Emott és Van Hoek kutatásai nyomán 

megállapíthatóvá vált, hogy a rím anaforikus művelettel kapcsolja össze a szerkezet tagjait: a 

felelő rím értelmezéséhez a hívó rím ismételt aktiválása szükséges, mert az előbbi 

konceptualizálásának folyamatában az utóbbi referenciapontként működtethető. Ez az 

értelmezés előfeltételezi anafora és koreferencia megkülönböztetését, az anaforikus művelet 

általános értelemképző műveletként történő megközelítését. A rím anaforikus modellje a 

fogalmi konnektivitás felől válik megalapozhatóvá: mivel a rím tagjai prototipikusan egy 
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elemi jelenet konceptuális kidolgozásában működnek közre, a köztük meglévő fogalmi 

kapcsolat lehetővé teszi a hívó rím antecedensként, a felelő rím anaforaként való azonosítását. 

Fontos azonban, hogy ez a fogalmi kapcsolat csak ritkán tekinthető sematikus 

jelentésszerkezeti viszonynak (mint például az ige által profilált folyamat és annak résztvevői 

között, vagy a főnév áltl profilált entitás és annak egyik tulajdonsága között), vagyis olyan 

kapcsolatnak, amely szemantikai kompoitumszerkezetekben szimbolizálódik. A rím tagjai 

közötti fogalmi konnektivitást általában tágabb fogalmi keretek biztosítják, amelyek a világ 

megismerése során szerzett tapasztalatokból absztrahálódnak, de nem feltétlenül 

szimbolizálódnak közvetlenül (egy-egy konkrét nyelvi szimbólummal) verbálisan, inkább a 

jelentés kialakításának fogalmi háttereként funkcionálnak. Éppen ezért a rímet keretalapú 

lehorgonyzó szerkezetnek tekinthetjük, nem direkt, hanem indirekt anaforának. 

 A rím funkcionális kognitív szövegtani jellemzése lehetőséget ad arra, hogy a rímes és 

a nem rímes szövegek közötti tipológiai különbséget az állványzat és a keret fogalmával 

ragadjuk meg. Másfelől megelőlegezi és meg is alapozza azt a kutatást, amely a rímet elemi 

jelentésszerkezetként, a referenciapont-konfiguráció specifikus megvalósulásaként modellálja, 

szemantikai kiindulópontból. Ennek eredményeit a következő fejezet tárgyalja, szorosan 

kapcsolódva a rím koherenciateremtő működésének bemutatásához. 
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5. A rím indirekt anaforikus működésének kognitív szemantikai leírása 

 

5.1 Szemantikai problémafelvetés 

Az eddigiekben a kifejtés elsődleges célkitűzése a rím jelentésképző funkcióját magyarázó 

modell megalapozása volt. A 3. fejezetben a rím által kezdeményezett jelentést a nyelvi 

tevékenység általános jellemzői, a megnyilatkozás referenciális értelmezésének 

interszubjektív műveletei felől vizsgáltam. Az elemzések alapján beláthatóvá vált, hogy a rím 

jelentése nem az elemző nyelvész intuícióján alapuló asszociatív, utólagos 

jelentéstulajdonítás, hanem olyan fogalmi szerveződés nyelvi szimbolizációja, amely 

eredendően motiválttá teszi a kifejezések rímhelyzetben történő megjelenítését. Egy kognitív 

poétikai rímelmélet tehát arra irányíthatja rá a figyelmet, hogy a nyelvi kifejezések rímmé 

szerveződése nem kizárólagosan, sőt nem is elsődlegesen a ritmikai megformálás igényéből 

következik, a rím pragmatikai funkciója ugyanis a referenciális jelenet fogalmi 

feldolgozásának, közös megkonstruálásának elősegítése, részben a konceptuális struktúrán 

belüli figyelemirányítás megvalósításával, részben pedig olyan fogalmi kapcsolatok 

kezdeményezésével, amelyek a rímes szövegre jellemző kifejtetlenség következtében másként 

nem szimbolizálódnak nyelvileg. A rím jelentéskezdeményező működését átfogóan az 

állványzatépítés fogalmával ragadhatjuk meg. 

A 4. fejezet a koherencia fogalmát helyezte a figyelem középontjába, a rím 

állványzatépítő funkcióját tehát a szövegtan kiindulópontjából tematizálta. Lényeges ugyanis 

annak a belátása, hogy a rímek egy szöveg értelemszerkezetének kialakításában nem 

véletlenszerűen működnek közre, működtetésük olyan szövegszemantikai viszonyrendszert 

eredményez, amely struktúraként támogatja a mentális reprezentáció koherenciáját. Az 

anaforikus lehorgonyzás, azaz a jelentésszerkezetek visszafelé irányuló egymáshoz 

kapcsolása egyfelől az adott referenciális jelenet, másfelől a teljes szövegvilág fogalmiasítását 

koherensé teszi: megsokszorozza a jelenet tényezői között kialakítható fogalmi kapcsolatokat, 

több irányból hozzáférhtővé téve azokat, és olyan tényezőket helyezve a figyelem előterébe, 

amelyekre konvencionális konstruálás során prototipikusan nem iráyul tartósan a 

konceptualizáló figyelme. A szövegtani megközelítés két fontos eredménnyel is jár: (i) 

beláthatóvá teszi, hogy a rím nemcsak a megnyilatkozás egészének feldolgozásában, 

holisztikusan funkcionál értelemképző tényezőként, hanem az egyes elemi jelenetek 

reprezentálásában is fontos szerepe van; (ii) jóllehet a funkconális nyelvészeti megközelítés 

nem tűz ki célul olyan modellt, amely a nyelvi szerkezetek leírásában a megjósolhatóság 

kritériumát is érvényesíti, vagyis nem törekszik olyan magyarázatra, amely alapján az egyes 
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szerkezetek jelentése előzetesen, magából a modellből következően megadhatóvá válik (ez 

ugyanis abszolutizálná a modell érvényességét), a rím koherenciatényezőként történő leírása 

lehetővé teszi a rím működésének rendszerszerű bemutatását, az egyes rímek mint 

jelentéskapcsolatok általános jellemzését. 

A megelőző fejezetekben bemutatott részkutatások tehát nemcsak a rím kognitív 

poétikai elméletének egy-egy aspektusát tették kidogozhatóvá, hanem a rímnek mint 

szemantikai struktúrának a részletes jellemzését is elővezették. Amennyiben ugyanis a rím 

jelentése nem pusztán partikuláris fogalmi szerveződésként, aktuálisan kialakuló, eltérő 

komplexitást felmutató fogalmi integrációkként, hanem a szöveg koherens értelmezésében 

közreműködő, általános jelentőségű szerkezetként jellemezhető, lehetővé válik a rím mint 

sematikus szemantikai struktúra modellálása. Az alábbi fejezet a rímet séma és megvalósulás 

dinamikus viszonyában vizsgálja, a kognitív szemantika kiindulópontjából. A szemantikai 

perspektíva sajátossága egyfelől abban ragadható meg, hogy a rímet mint anaforikus 

jelentéstani kapcsolatot nem a szöveg más koherenciatényezőivel, elsősorban a 

koreferenciaviszonyokkal összevetve tárgyalja, hanem az anafora kognitív nyelvészeti 

modelljeként bemutatott referenciapont-szerkezet sémájából kiindulva mutatja be 

sajátosságait. Másként fogalmazva a jelentéstani vizsgálat séma és mevalósulás szemantikai 

kapcsolataként helyezi a középpontba a rímet, anaforikus szerkezetként pedig nem a direkt 

anaforákhoz, hanem a referenciapont-szerkezet kanonikus, prototipikus sémájához és annak 

megvalósulásaihoz hasonlítva jellemzi. Ebből következően – és ez tekinthető a szemantikai 

perspektíva másik sajátosságának – a rím mint jelentésszerkezet nem konkrét szövegek 

közegében, hanem a nyelvi rendszer sémáinak előterében, a konvencionális nyelvi 

kifejezésekhez képest kerül előtérbe. Mindez természetesen nem jelenti, hogy a rím 

szövegtani jelenségként a jelentésleírás bevonása nélkül lenne vizsgálható (a 4. fejezet 

elemzései során magam is támaszkodtam a kognitív szemantika fogalmi eszközeire), mint 

ahogy téves előfeltevés lenne a rím szemantikai szerkezetként történő jellemzését 

függetleníteni a szövegbeli működéstől. A rím működésének bonyolultsága részben abból is 

következik, hogy a jelentésképzés különböző aspektusai felől egyaránt magyarázható, egy 

kognitív poétikai rímmodellben ugyanakkor benne rejlik a lehetőség, hogy az egyes 

aspektusokat, az állványzatépítés összetett startégiájának részfolyamatait nem hierarchikus 

szerkezetben, hanem egymásra vonatkoztatva, egymással összehangolva tárgyaljuk, 

rámutatva mégis azok sajátosságaira, ezáltal pedig magának a vizsgált jelenségnek a 

fenomenológiai összetettségére. 
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Ebben a fejezetben azokat a szemantikai és konceptuális struktúrákat kívánom 

bemutatni, amelyek lehetővé teszik, hogy a rím tagjait összekapcsolja az értelmező a szöveg 

mentális reprezentációjában (l. Sanders−Spooren 2001), anaforikusan egymáshoz 

horgonyozza azokat (l. Givón 2008, → 4.2), és ezáltal olyan szövegvilágot konstruáljon, 

amely egyfelől kellően koherens (a prototipikus lírai szöveg nagymértékű kifejtetlensége 

mellett is), másfelől azonban referenciális határozatlanság, komplexitás és nyitottság jellemzi. 

Mindezek alapján az itt bemutatott részmagyarázat abban az értelemben is holisztikus, hogy 

beláthatóvá teszi a rím szubsztanciális jelentőségét a megnyilatkozás befogadásában, nem 

állítva ugyan, hogy rím nélkül értelmezhetetlenek lennének a rímes szövegek, egyértelművé 

téve azonban, hogy a rím nélkül nem lehetne azokat olyan módon értelmezni, ahogyan az a 

rímek révén lehetséges. Vagyis a fejezetben alkalmazott megközelítés még határozottabban 

rámutat arra, hogy a rím nem járulékos (dísz jellegű) szövegelem, jóllehet nem is az 

értelemképzés kizárólagos tényezője, hanem olyan eleme a megnyilatkozásnak, amelynek 

központi szerepe van a prototipikus lírai beszédhelyzet létrehozásában és az abban való 

tájékozódásban. 

A továbbiakban először a nyelvi szerkezetek használatában megfigyelhető általános 

határozatlanságot tárgyalom, megelőlegezve a rím nem kanonikus nyelvtani (azaz a nyelvi 

rendszer részét képező) szerkezetként történő értelmezését (5.2). Majd az anaforikus működés 

részleteit mutatom be a fogalmi referenciapont-szerkezet modellálásával (5.3). Ezt követően a 

kidolgozott anaforamodellt alkalmazom szépirodalmi megnyilatkozásrészletek elemzésében 

(5.4). Végül a szemantikai magyarázat általánosabb következményeit vonom le a lírai 

beszédhelyzet, valamint a líraértés és a procedurális tudás összefüggéseire vonatkozóan (5.5). 

A fejezetet a szemantikai magyarázat összegzése zárja (5.6). 

 

5.2 Határozatlanság és metonímia a nyelvben 

A funkcionális nyelvfelfogás talán legkidolgozottabb leíró elmélete, a kognitív nyelvtan 

megközelítésében a nyelvről való rendszerszerű nyelvi tudás, vagyis egy nyelv nyelvtana a 

konvencionális nyelvi egységek szerkesztett tárháza; ez a tudás azonban műveleti, és nem 

deklaratív természetű (Langacker 1987: 57). Vagyis a nyelvi szerkezetekről való tudás nem 

előíró szabályok együttese. Inkább bázisnak tekinthető, amely alapján a megnyilatkozások 

megformálása és feldolgozása megtörténik. Azonban ez a folyamat sem írható le a nyelvi 

szerkezetek teljes, hiánytalan megvalósulásaként, minden elemében kifejtetté váló 

összekapcsolásukként, hiszen a kommunikációs folyamat résztvevői mindig egymáshoz 
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igazítják megnyilatkozásaikat, azaz a nyelvi szimbólumok használatának, továbbá a 

jelentésképzésnek központi jelentőségű folyamata az egyezkedés (Tátrai 2011: 45−50). 

Az adaptív alkalmazás jelenségei az utóbbi években határozottan előtérbe kerültek a 

kognitív nyelvtanban. Langacker (2009: 41) a követező módon fogalmaz: „A specifikus 

elemek közötti precíz, határozott kapcsolat speciális és talán nem hétköznapi esetet 

reprezentál. Sokkal hétköznapibb, hogy van valami homályosság, határozatlanság, tekintettel 

akár az elemek részvételére grammatikai viszonyokban, akár kapcsolatuk specifikus 

természetére. Másként fogalmazva, a nyelvtan alapvetően metonimikus, amennyiben a 

nyelvileg explicit módon kódolt információ önmagában nem hozza létre a pontos 

kapcsolatokat, amelyeket a beszélő és a hallgató értelmez egy kifejezés használatakor”. 26 

Általános példaként vizsgáljuk meg Langacker (2009: 41−45) alapján a profil/aktív 

zóna eltérés (profile/active zone discrepancy) jelenségét, a következő példán: 

 

(14) A cigaretta a szájában volt. 

 

A –ban esetrag profilja az a sematikus viszony, amelyet típusjelentésként szimbolizál: egy 

elsődleges figura, amely prototipikusan kisebb fizikai tárgy, egy nagyobb zárt, de átjárható 

határú belső térben helyezkedik el. Az elsődleges figura profiljának megfelel a cigaretta 

főnév profilja (kisméretű fizikai tárgy), a másodlagos figura profiljának a száj profilja 

(átjárható határú zárt tér). A kognitív szemantikai elemzés tehát a két főnév 

jelentésszerkezetének integrációját mutathatja be az esetrag sematikus szerkezetén keresztül. 

Ugyanakkor a létrejövő kompozitumszerkezet nem pontosan azt fejezi ki, amit a sematikus 

szerkezetek, illetve integrációjuk profilál: a cigaretta nem teljes egészében kerül zárt térbe, a 

zárt tér pedig nem foglalja magában teljes egészében az elsődleges figuraként megjelenő 

entitást. Mégis kifejezhető konvencionális szerkezetekkel a megnyilatkozás által szimbolizált 

szövegvilágbeli jelenet, noha több ponton sem a sematikus profilok dolgozódnak ki, másként 

fogalmazva az aktuális jelentésszerkezetek csak részben egyeznek meg a sematikus profillal, 

azt valamilyen irányban specifikálják. 

Ez a specifikáció írható le az aktív zóna fogalmával: az aktív zóna jelentésszerkezet 

azon altartománya, amely a partikuláris szemantikai szerkezetben aktiválódik (a figyelem 

                                                 
26 „Precise, determinate connections between specific elements represent a special and perhaps unusual case. It is 
more common for there to be some vagueness or indeterminacy in regard to either the elements participating in 
grammatical relationships or the sepcific nature of their connection. Otherwise stated, grammar basically 
metonymyc, in that the information explicitly coded linguistically does not itself establish the precise 
connections apprehended by the speaker and hearer using the expression.” 
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előterébe kerül), és megfeleléseken keresztül részt vesz egy kompozitumszerkezet 

kialakulásában. A cigaretta esetében az aktív zóna a füstszűrő, azon vége a tárgynak, amelyet 

a használója a szájába vesz. A száj esetében az aktív zóna a példa során az ajkak, a szájnyílás, 

vagyis az a nyitott rész, amelyen át átjárhatóvá válik a szájüreg. Az esetragnál pedig olyan 

elhelyezkedés kerül a figyelem előterében, amelyben a trajektor csak részben kerül bele a 

landmarkba, hiszen az átjárható határon van. Mivel a viszonyjellegű szemantikai szerkezetek 

konceptuálisan függő jellegűek, az esetrag megvalósulása csak a sematikus figuráit kidolgozó 

főnevek specifikációja mentén mehet végbe. 

Látható, hogy a profil/aktív zóna eltérés minden nyelvi szerkezet esetében jellemző, az 

ilyen módon megjelenő határozatlanság, a metonimikus váltás a sematikus profilról a konkrét 

aktív zónára a nyelvi szimbólumok használatának alapvető jelensége. Másfelől séma és 

megvalósulás rugalmas (metonimikus) viszonya leírható típus és példány viszonyaként is: 

ekkor a lexikális nyelvi szimbólum profilja a szimbólum típusjelentése, vagyis annak a 

kategóriának a sematikus jellemzője, amelyből a specifikus példányok egyike a 

megnyilatkozás során megvalósul. Azaz a profil/aktív zóna eltérés voltaképpen az angol 

terminussal grounding-nak nevezett folyamat, a megalapozás27 egyik részfolyamata. Már 

ezen a ponton fontos tekintetbe venni, hogy a magyar szakirodalomban episztemikus 

lehorgonyzásként fordított jelenség (l. Tolcsvai Nagy 2010: 131−133) a nyelv metonimikus 

természetéből kiindulva összetettebb folyamat, nem csupán egy entitás/folyamat azonosítása a 

megértett és feldolgozott beszédhelyzet alapján. Pontosabban maga az azonosítás komplex 

művelet: nemcsak egy példány kijelölését jelenti a típuson belül, hanem az alappal való 

viszonyának sepcifikálását is. 

Az előbbihez hasonlóan általános jelenség a nézőpontok közötti váltás, amely 

ugyancsak metonimikus természetű lehet, határozatlanságot, kifejtetlenséget eredményezve a 

nyelvhasználatban. Vegyük szemügyre a következő elemi mondatokat (a példa Gensler 1977 

példáján alapul): 

 

(15) A csapat[Ø] most jön át a téren. Jó tempóban haladnak. 

 

Ebben a példában az elemi jelenet központi résztvevője szimbolizálódik másként az egyes 

elemi mondatokban: míg az elsőben holisztikusan, egyetlen entitásként kerül kidolgozásra, a 

                                                 
27 Jóllehet a megalapozás és a lehorgonyzás fogalmi megkülönböztetését csak a következő alfejezetben (→ 
5.2.1) részletezem, a következetes terminushasználat miatt már ezen a ponton is megalapozásról beszélek a 
grounding megfelelőjeként. 
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másodikban több entitás együtteseként, s ez utóbbi esetben a figyelem az alkotórészekre 

irányul. A különbség tehát a konstruálásban jelenik meg, majd szimbolizálódik a nyelvi 

szerkezetek kidolgozásában is. Jelen értekezés perspektívájából igazán lényeges, hogy a 

topikfolytonosság és a Ø+inflexiós koreferencia ebben az esetben is probléma nélkül 

működtethető. Sőt, az alábbi német mondatban annak ellenére koherens az anafora, hogy a 

névmás nyelvtani neme nem megfelelő: 

 

(16) Obwohl das Mädchen schön ist, hat sie gar keine Freunde. 

 

A példa kapcsán Gensler (1977: 332) megjegyzi, hogy a mai németben annál nagyobb 

valószínűséggel fordul elő a névmás női nyelvtani nembeli alakja, minél jobban elkülönül az 

antecedens és az anafora, jóllehet a koreferens egyeztetés az es névmást tenné szükségessé. 

Az utóbbi példára az anafora kapcsán még visszatérek, ezen a ponton arra érdemes 

felfigyelni, hogy a nyelvi szerkezetek abban az esetben is koherensen értelmezhetők, ha 

megformálásuk nem felel meg a (hagyományosan grammatikai szabályoknak tekintett) 

konvencionális mintázatoknak, illetőleg ha nem kellően kifejtettek vagy részletezettek. A 

nyelvi kifejezések ugyanis fogalmi elrendezéseket (konceptualizációkat) szimbolizálnak, 

továbbá lehetőséget adnak a másik félnek tulajdonított fogalmi szerkezetekre történő 

reflektálásra. Éppen ezért a koherens értelmezést a nyelvi szerkezetek feldolgozásával 

kezdeményezett fogalmi struktúrák biztosítják, az teszik motiválttá a kialakuló jelentést  

Vizsgáljunk meg végül röviden egy olyan jelenséget, amely szorosan összefügg a 

koherencia és az anafora problémakörével, ráadásul a nyelvhasználat határozatlanságát is jól 

mutatja: az elcsúszó azonosság (sloppy identity) jelenségét, egy már vizsgált szövegrészlet 

kapcsán. 

 

(17) Ajtót nyitok. Meglódul lomhán 
a főzelék fagyott szaga 
és végigcsorog a konyhán 
a karmos tűzhely. 

 

A példában kiemelt igék kapcsán felvetődhet a kérdés: vajon mindkét ige trajektorát a szaga 

főnévi szerkezet dolgozza ki, vagy a végigcsorog trajektorát a szaga és a tűzhely szerkezetek, 

esetleg a végigcsorog ige elsődleges figuráját kizárólag a tűzhely főnév specifikálja? A 

fogalmi elrendezés perspektívájából tekintve: vajon a két folyamat kizárólagos résztvevője a 

SZAG entitás, vagy a második folyamatnak két résztvevője van, esetleg mindkét folyamatnak 
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egy, de más-más résztvevője van? Az első alternatíva kizárható, legfeljebb a harmadik sor 

feldolgozásáig lehet annak megfelelően értelmezni a szöveget. Ugyanakkor a másik két 

értelmezési lehetőség egyformán motivált, a szöveget kétértelműség jellemzi, mert nem lehet 

egyértelműen azonosítani az egyes folyamatok elsődleges résztvevőit.  

Figyeljük meg a rím működését, méghozzá a mentális terek szerveződése, azaz a 

háttérkogníció perspektívájából (a mentális terekről → 3, a példa fogalmi integrációs 

elemzéséről → 4). Mindkét folyamat, valamint annak résztvevői a konyha terében 

helyeződnek el, ugyanakkor a hívó rím maga is tekinthető (nem prototipikus) mentálistér-

képző elemnek, ekkor elsőként a LOMHASÁG tere épül ki, másként a konyha tere a LOMHASÁG 

fogalmán keresztül válik kidolgozhatóvá. A terek összekapcsolódása egyértelműen azt az 

értelmezést helyezi előtérbe, amely szerint a második igének két elsődleges résztvevője van, 

jóllehet a párhuzamos szerkesztés (meglódul lomhán az X, végigcsorog a konyhán az Y) a két 

folyamatot két különböző résztvevővel profilálja.  

A példa kapcsán ismételten megfigyelhető a rím kettős természete: egyrészt 

határozottan elmozdítja az értelmezést valamely irányba, motiválva egy potenciális 

értelemszerkezetet, s kezdeményezve az elcsúszó azonosság problémájának megoldását 

(pragmatikai állványzatépítés, amely az interszubjektív referencia aktusának sikeres 

megvalósítását segíti); másrészt mindezt olyan szerkezetben teszi, amely önmagában nyitott, 

nem konvencionális, így a jelentésképzésben felmerülő problémát nyitva is hagyja (poétikai 

állványzatépítés, amely éppen a referenciális jelenet fogalmi reprezentációjának sűrítését 

eredményezi). Egyfelől állványzat tehát a koherens értelmezés számára, másfelől egyezkedési 

folyamatokat kezdeményez a konstruálás szintjén. Olyan nyelvi szerkezetnek tekinthető, 

amely a nyelv inherens határozatlanságát és metonimikusságát helyezi előtérbe. 

 

5.2.1 Megalapozás és lehorgonyzás 

A rím metonimikus figyelemáthelyezést kezdeményező szerkezetként közvetlenül 

összefügg azokkal a műveletekkel, amelyekkel a nyelvhasználó a diskurzusvilág figyelmi 

centrumába helyezett tér (objektív szín/referenciális jelenet) entitásait hozzáférhetővé teszi, 

továbbá azokkal a folyamatokkal, amelyek révén ezek az entitások a nyelvi szimbólumokkal 

azonosíthatóvá válnak az aktuális diskurzustérben, a megértett, feldolgozott beszédhelyzethez, 

tehát az alaphoz viszonyítva. Ezek a részfolyamatok megkülönböztethetők, ám pusztán csak 

mint egyetlen összetett folyamat, az episztemikus ellenőrzés megvalósításának aspektusai. A 

diskurzus résztvevői, miközben saját és a másik figyelmét folyamatosan entitásokra, 

viszonyokra, folyamatokra irányítják, megteremtik azt az interszubjektív alapot (l. Verhagen 
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2005), amelyre támaszkodva lefolytatják az egyezkedési folyamatokat és egymáshoz igazítják 

konceptualizációikat. Az így értelmezett alap az a konceptuális szubsztrátum (Langacker 

1996: 334), amely fogalmi háttérként funkcionál az interszubjektív jelentésképzéshez. Ez a 

megközelítés eltávolodik némiképp a kognitív nyelvtanban bevett modelltől (l. Langacker 

2001), amennyiben nem alap és objektív szín elválasztottságát hangsúlyozza, hanem azok 

előtér-háttér elrendeződését. (L. az ábrát, ahol TM jelöli a megnyilatkozó tudását, TB a 

befogadó tudását.) Az alap ugyanis azon fogalmi reprezentációk összessége, amelyekről 

feltételezi mindkét résztvevő, hogy a másik is tudatában van, ismeri, és az övéhez hasonló 

módon reprezentálja. (Természetesen minden esetben olyan fogalmi reprezentációk is 

aktiválódhatnak a résztvevők számára, amelyek csak az egyéni, saját tudatossági 

hatókörükben jelennek meg. Ezek mindaddig nem képezik részét az interszubjektív alapnak, 

ameddig nem irányul rájuk a közös figyelem, s nem történik egyezkedés róluk.) 

 

 

 

 

Amikor a megnyilatkozó figyelmi váltást kezdeményez azáltal, hogy új entitást vezet 

be az objektív színbe nyelvi szimbólumok révén,28 nem csupán a megformált nyelvi 

szerkezetek megfelelő jelentését kell létrehoznia, hanem az alapot is változtatnia kell, mintegy 

                                                 
28 Jóllehet a figyelem irányítása nem kizárólag nyelvi szimbólumokkal történhet a diskurzus során, hiszen 
megvalósítható például rámutató gesztusokkal, egyéb nonverbális eszközökkel, jelen értekezésben nem 
foglalkozom a gesztusokkal kísért szimbólumhasználat jelenségeivel (a deixis kapcsán l. Tátrai 2011: 128). 

3. ábra Az aktuális diskurzustér szerveződése 
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hozzá kell igazítania a kibővült diskurzustérhez. Ezt a folyamatot, amelynek révén a nyelvi 

szimbólumok jelentése megképezhető az alappal mint háttérrel összefüggésben, a 

továbbiakban megalapozásnak fogom nevezni, az angol terminus (grounding) 

megfelelőjeként.29 Fontos előfeltevése az itt bemutatott koncepcionális váltásnak, hogy a 

jelentésképzés folyamatában nem egy előre adott fogalmi konstrukciót tételez alapként, 

hanem olyan mentális reprezentációnak tekinti azt, amely a nyelvi szimbólumok referenciális 

értelmezésének folyamatában folytonosan alakul, rendre bővül, illetve átrendeződik a 

figyelem irányulása mentén. Ebben a megközelítésben a nyelvi szerkezetek jelentése tehát 

nem az előre adott alaphoz kötődik hozzá, horgonyzódik le benne, hanem maguk a kialakított 

jelentések is hatnak az alap interszubjektív konstruálására, miközben természetesen a 

jelentésképzés nem nélkülözheti az alaphoz mint háttérhez való viszony kialakítását. 

Az így értelmezett megalapozás voltaképpen az episztemikus ellenőrzés megvalósítása 

mind az interszubjektív alap, mind a nyelvi szerkezetek jelentése fölött. Ezt a műveletet 

Langacker (l. 2009: 151−152, 168) kontrollciklus ként modellálja, amely a nyelvi 

tevékenység tényezőire adaptálva a következő módon írható le: (i) egy cselekvő (actor, a 

konceptualizáló) ellenőrzi azokat az entitásokat (dominion, tartomány), amelyek már részét 

képezik az alapnak; (ii) egy új entitásra (target, célpont) irányul a figyelem; (iii) az új entitást 

a konceptualizáló fogalmilag feldolgozza, azaz interakcióba kerül vele, bevonja a tudatossági 

mezőbe (field); (iv) a konceptualizáló figyelme az új célpontra irányul. Ezzel az egyszerű 

modellel bemutatható az alap alakítása, illetőleg a benne történő tájékozódás, annyi 

kiegészítéssel, hogy a második fázisban egy entitás nem önmagában vonja magára a 

figyelmet, hanem − a nyelvhasználati szituáció verbalitását középpontba helyezve − a másik 

konceptualizáló irányítja rá a figyelmet a nyelvi szerkezetek alkalmazásba vételén keresztül. 

Következésképpen a tudatossági mezőbe nemcsak a már aktivált, feldolgozott fogalmi 

struktúrák tartoznak, hanem a diskurzus korábbi megnyilatkozásai is.  

A felvázolt kontrollciklus a megalapozás folyamatában két dimenzióban érvényesül: 

effektív és episztemikus szinten (l. Langacker 2009: 155−175). Az előbbi a világról való 

tudás megváltoztatására, alakítására vonatkozik, míg az utóbbi magának a tudásnak a 

                                                 
29 Annak ellenére, hogy a magyar kognitív nyelvészeti szakirodalomban a lehorgonyzás terminus honosodott 
meg a grounding magyar megfelelőjeként (vö. epistemic grounding – episztemikus lehorgonyzás, Tolcsvai Nagy 
2010). Megítélésem szerint azonban a kanonizálódott magyar terminus nincs összhangban az angol 
szakszóhasználattal (ez pedig komoly félreértésekre adhat okot az angol nyelvű szakirodalom eredményeinek 
magyar nyelven történő interpretálása során). Ráadásul a lehorgonyzás terminus metaforikus jelentése kevésbé 
dinamikus, és nem érzékelteti az interszubjektív alap kölcsönös és együttes, részben a nyelvi szimbólumok 
alkalmazásban vételén keresztüli folyamatos alakítását, ehelyett a nyelvi szerkezetek jelentésének episztemikus 
feldolgozását statikus rögzítésként, egy előre adott diskurzusvilágbeli alaphoz törénő hozzákötésként engedi 
értelmezni. A téves implikációk elkerülése indokolttá teszi a kanonizálódott magyar terminus leváltását.  
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megszerzésére, kialakítására. Némileg egyszerűsítve a leírást, effektív kontrollnak tekinthető 

a környezet megváltoztatása (egy esemény létezésének előidézése), illetve a figyelemirányítás 

művelete (egy objektum azonosítása), míg episztemikus kontrollnak tekinthetjük a világ 

ismertként történő reprezentálását (egy esemény megtörténtként, egy objektum 

azonosítottként való elfogadását a valóság részeként). Mindebből következően a megalapozás 

entitások esetében például nem merül ki a nyelvi szimbólum által referált entitás puszta 

azonosításában, másfelől a típusjelentés aktualizálódásában, hanem összetett folyamatként 

magában foglalja az entitás azonosíthatósági feltételeinek megteremtését, magát az 

azonosítást és az entitás azonosítottként történő reprezentálását, azaz komplex konstruálási és 

jelentésképzési műveleteket. 

A megalapozás rendkívül összetett folyamatának létezik olyan aspektusa is, amelyet a 

szövegnyelvészeti tradíció kitüntetettként kezel, ez a nyelvi szerkezetek egymáshoz 

kapcsolásának kérdésköre, vagyis a konnektivitás (l. van Hoek 2007), vagy másként a relációs 

koherencia (l. Sanders−Spooren 2001) aspektusa. Ezt a továbbiakban lehorgonyzásként 

(anchoring) fogom jelölni, a szöveg mentális reprezentációjának korábban bemutatott givóni 

modelljére alapozva, ugyanakkor az eredeti terminust megváltoztatva.30 Itt a nyelvi 

szerkezetek különböző szinteken történő összekapcsolása áll a figyelem középpontjában, 

ugyanakkor mindezt összefüggésbe kell hozni a már felvázolt kérdéskörrel, azzal, hogy 

hogyan lehet koherensen értelmezni a megnyilatkozást a már feldolgozott információk 

alapján. Másként fogalmazva, a nyelvi szerkezetek összekapcsolása nem függetleníthető az 

összekapcsolást motiváló, másfelől az összekapcsolás révén kialakuló fogalmi 

elrendezésektől, konceptualizációktól, hiszen a verbális lehorgonyzás és az interszubjektív 

alap átstruktúrálása, alakítása kölcsönös összekapcsoltságban megy végbe. A lehorgonyzás itt 

érvényesített (a magyar szakirodalomban kanonizált felfogáshoz képest szűkebb) értelmezését 

támogatja Langacker (1996: 337) azon megállapítása, miszerint egy kifejezés által közvetített 

konceptuális tartalom új, szaliens, még nem aktivált része a fókusz, míg a tartalom azon 

része, amely már aktiválódott valamilyen módon, azaz része az aktuális diskurzustérnek, és 

így a kifejezést mintegy újból előhívja, a horgony. Ebben az értelmezésben megítélésem 

szerint hatékonyan összekapcsolódik a lehorgonyzás és a megalapozás: a nyelvi szerkezetek 

                                                 
30 A terminológiai változtatás indokoltságáról l. az előző lábjegyzetet. Érdemes továbbá megjegyezni, hogy 
megalapozás és lehorgonyzás megkülönböztetése termékenyen kapcsolatba hozható kontextus és ko-textus 
fogalmi megkülönböztetésével (l. Tátrai 2004), amennyiben a megalapozás a kontextushoz történő kapcsolódás, 
valamint a kontextus közvetlen alakításának műveleteként fogható fel, a lehorgonyzás pedig a ko-textusról 
szerzett ismereteket mozgósítja, és ezen keresztül kontextualizációs utasításként is funkcionál. Vagyis a 
lehorgonyzás voltaképpen a megalapozás specifikus művelete, miként a ko-textus is sajátos területe a 
kontextusnak. 
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jelentésének megképzése és a diskurzustér interszubjektív fogalmi alapjának létrehozása, 

formálása kölcsönösen összefüggnek, hiszen az alap feldolgozása nélkül a sematikus 

jelentések nem lennének kidolgozhatók, ugyanakkor e kidolgozási műveletek 

eredményeképpen az alap is átrendeződik. Mivel a sematikus jelentésszerkezetek diskurzuson 

belüli megvalósulása feltételezi azok egymáshoz kapcsolását, beláthatóvá válik az is, hogy a 

nyelvi tevékenység során az új ismeretet a nyelvi szerkezetek révén horgonyozzuk le a 

meglévőkhöz. Lényeges azonban, hogy a lehorgonyzás művelete csak mesterségesen, a leírás 

során választható el a megalapozás folyamataitól, hiszen a nyelvi szerkezetek egymáshoz 

horgonyzása mind az effektív, mind az episztemikus dimenzióban hatással van a 

konstruálásra. 

Fontos továbbá, hogy bár a megalapozás bizonyos nyelvi szimbólumoknál elsődleges 

funkció a diskurzusban, nem szűkíthető le konkrét nyelvi szerkezetekre, voltaképpen minden 

kifejezés az alap megváltozását kezdeményezheti valamilyen módon. A megalapozás ezért 

fokozati jellegű, megtörténhet kanonikus és kevésbé kanonikus szerkezetekkel, attól 

függően, hogy az adott nyelvi szerkezetek kontrollciklusban diszkrét, pontosan jellemezhető 

elemeket azonosítanak, vagy a hozzáférhetőség kontinuus skáláját érvényesítik (Langacker 

2009: 170−171). E tekintetben a névelő, a mutató névmás, vagy a modális segédigék és az 

igeidőt kifejező nyelvi elemek kanonikus megalapozó elemek, míg azok a szerkezetek, 

amelyek az interszubjektív alap metonimikus átrendeződését kezdeményezik és 

eredményezik, nem kanonikus megoldások. A (15), (16) példákban nem kanonikus módon 

történik a megalapozás és lehorgonyzás, a nézőpontváltás következtében. Az (18) példában 

(Langacaker 2009: 171 példája) szintén nem kanonikus a megalapozás, mert a második elemi 

mondat topikja nincs explicit koreferens kapcsolatban az első elemi mondattal, miközben 

következtetéses műveletek révén egyértelműen és koherensen folytatja azt. 

 

(18) Szokatlan családból jön. Az anyának elméleti nyelvészetből van Ph. D. fokozata. 

 

Az eddig elmondottak alapján a rím olyan nyelvi szerkezet, amely részt vesz a 

megalapozásban, mind az effektív, mind az episztemikus dimenzióban, hiszen a figyelem 

irányulásában – prominenciájából eredően – határozott váltást kezdeményez, miközben 

episztemikusan is megalapozza a rím tagjainak értelmezését azáltal, hogy egymáshoz 

horgonyozza azokat. A továbbiakban azt vizsgálom, milyen konceptuális szerkezettel 

modellálható a rím nem kanonikus megalapozó szövegelemként. 
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5.3 Az anafora kognitív szemantikai magyarázata 

Az anaforikus szerkezet részletes vizsgálata ebben a fejezetben két szempontból is indokolt: 

nem pusztán a rím szemantikai működése magyarázható az anaforikus szerkezet általános 

modelljével, de maga az anafora is nagyon jó példája annak a határozatlanságnak, amely a 

nyelvhasználatban tapasztalható.  

 Az anafora korábban (→ 4.2.2, 4.3) bemutatott szövegtani modellje már jelentős 

lépéseket tett az anaforikus szerkezet szemantikai magyarázata felé, amennyiben 

előfeltételezte anafora és koreferencia megkülönböztetését, az anaforikus művelet általános 

értelemképző műveletként történő megközelítését. A rím anaforikus modellje a koherencia 

felől a fogalmi konnektivitás bevonásával vált megalapozhatóvá, azon az alapon, hogy a rím 

tagjai prototipikusan egy elemi jelenet konceptuális kidolgozásában működnek közre, a 

köztük meglévő fogalmi kapcsolat tehát lehetővé teszi a hívó rím antecedensként, a felelő rím 

anaforaként való azonosítását. Fontos azonban, hogy ez a fogalmi kapcsolat csak ritkán 

tekinthető sematikus jelentésszerkezeti viszonynak (mint például az ige által profilált 

folyamat és annak résztvevői között, vagy a főnév áltl profilált entitás és annak egyik 

tulajdonsága között), vagyis olyan kapcsolatnak, amely szemantikai 

kompoitumszerkezetekben szimbolizálódik. Ezért a rím szövegtani vizsgálatában nem került 

részletezésre az anaforikus szerkezet mint elemi jelentéskapcsolat árnyalt, részletekbe menő 

leírása. A vizsgált példákban rím tagjai közötti fogalmi konnektivitást általában tágabb 

konceptuális keretek biztosították, amelyek a világ megismerése során szerzett 

tapasztalatokból absztrahálódnak, de nem feltétlenül szimbolizálódnak közvetlenül (egy-egy 

konkrét nyelvi szimbólummal) verbálisan, inkább a jelentés kialakításának fogalmi 

háttereként funkcionálnak. Éppen ezért a szövegtan kiindulópontjából a rímet keretalapú 

lehorgonyzó szerkezetnek tekintettem, nem direkt, hanem indirekt anaforának. 

A hagyományos szövegtani és jelentéstani magyarázatban az anaforikus szerkezet egy 

grammatikailag kifejtett, nyelvi szimbólummal jelölt (prototipikusan főnévi) antecedens és 

egy grammatikailag szintén kifejtett (prototipikusan névmási vagy főnévi) anafora koreferens 

kapcsolata. Azok az anaforakutatások, amelyek formális nyelvelméleti kiindulópontból, a 

generatív nyelvtan, illetve egyéb fázisstruktúra-nyelvtanok módszertanával közelítenek a 

jelenséghez (l. Huang 2000), a fenti leírást tekintik a teljes, tökéletes anaforának, s mindazon 

megvalósulásokat, amelyekben nincs grammatikailag helyes egyeztetés (l. (15), (16) 

példákat), vagy hiányzik a grammatikailag kifejtett antecedens, hibás anaforaként elemzik, 

különböző megszorításokkal és műveletekkel magyarázva a hiányokat vagy téves 
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egyeztetéseket. Mindez elsősorban abból az előfeltevésből következik, hogy az anafora 

szintaktikai jelenség, tehát elemzése is csak az autonóm szintaxis keretében lehet sikeres. 

Amint azonban arra rámutattam, az anaforikus szerkezetek akkor sem okoznak 

megértési problémát, ha nem teljes kifejtettségben jelennek meg a megnyilatkozásban. Ennek 

magyarázatához azonban meg kell változtatni a nyelvelméleti kiindulópontot: amennyiben a 

nyelvi szerkezetek értelmezését nem előre adott, formális jellegű szintaktikai szabályok és 

megkötések mentén modelláljuk, hanem a nyelvi szerkezetek által szimbolizált fogalmi 

struktúrák konstruálásának és feldolgozásának folyamataként, beláthatóvá válik, hogy az 

anaforikus szerkezet jelentésének értelmezhetőségét a konceptuális elrendezés (conceptual 

grouping, l. Langacker 1996) adja, nem pedig a grammatikai szimbólumok megléte, 

jólformáltsága. Amennyiben pedig elfogadjuk, hogy a nyelvhasználatban a „kanonikus 

szituáció aktuálisan a határozatlanság” (Langacker 2009: 41), a hagyományos magyarázathoz 

képest éppen fordított kategorizálást végezhetünk: a korábban hibátlannak, tökéletesnek 

tekintett anafora valójában specifikus eset, bizonyos nyelvhasználati színterekre, műfajokra, 

szöveg- és stílustípusokra jellemző megvalósulás lesz.  

Ezt az elméleti perspektívaváltást már Gensler (1977) kezdeményezi, amikor a nem 

szintaktikai antecedenssel megjelenő anaforákat vizsgálja. Részletesen elemzi a this/that/it 

angol névmások anaforikus használatát azokban az esetekben, amikor azok szintaktikai 

antecedens nélkül jelennek meg (pl. This is exactly what the doctor told me to do/Yeah, you 

know that’s our biggest national problem/It ’s simply shocking). Jóllehet Gensler olyan 

keretszemantikai elméletben dolgozik, amely Fillmore-éhoz (l. Fillmore 2006) képest sokkal 

kevésbé kifejtett (és a keret értelmezése nincs is egészen összhangban az elmélet későbbi 

kidolgozásával), legfontosabb előfeltevése az itt tárgyalt jelenségek kapcsán lényeges: 

eszerint a kommunikációs szituáció résztvevői közös (mindenki által ismert) keretek 

felállítását és manipulálásukat hajtják végre (Gensler 1977: 325). Ebből a kiindulópontból 

Gensler a diszkurzív keret teljes vagy részleges aktiválásával magyarázza az antecedens 

hiányát: értelmezésében a nem szintaktikai antecedens lehet a teljes keret (Rendben, hová 

kellene mennünk ezzel?), bármely alárendelt eleme a keretnek (Emlékszel Mari barátjára? 

Hát nem ő volt a legkedvesebb fiú, akit valaha láttál?), új előhívott keret (A: Megkaptam a 

jövedelemadó formuláját ma. B: Hát igen, ez [például az adók emelkedése] a legnagyobb 

nemzeti problémánk.), maga a diskurzus (Folytathatnánk ezt [a folyamatban lévő diskurzust] 

napokig.]), egy közvetlenül vagy közvetetten kifejtett propozíció (Ez nem fog működni!), a 

végrehajtott beszédaktus (A: Megígérem, hogy soha nem nyúlok többé alkoholhoz. B: Azt 

várod tőlem, hogy ezt komolyan vegyem?), nyelvi elemek (Rendben, de a nevet nem ejtetted ki 
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helyesen.), vagy egy mondat előfeltevése (l. Gensler 1977: 322−323, a zárójelben idézett 

példák is tőle valók). Éppen arra mutat rá ezáltal, hogy az anafora sikeres értelmezéséhez nem 

szükséges direkt, szintaktikailag feldolgozható kapcsolat egy anaforaként funkcionáló 

szövegelem és a korábbi megnyilatkozások egésze vagy része között, elegendő a konceptuális 

lehorgonyzás a megnyilatkozás korábbi eleme(i) és az anafora között. (Gensler 

tulajdonképpen az indirekt anafora jelenségét ismeri fel → 4.2.2). 

Ezáltal Gensler az autonóm szintaxis ellen érvel, kifejtve, hogy nem tételezhetők az 

általa vizsgált esetekben olyan mélyszerkezetek, amelyekből a jelentés levezethető lenne, 

ugyanakkor a világról való, keret jellegű tudásunk aktiválásával magyarázhatók a jelenségek. 

Sőt, következtetéseiben még tovább megy: minden antecedenst és anaforát nem szintaktikai 

jelenségnek tekint, amelyek éppen ezért nem magyarázhatók generatív nyelvtani keretben 

(Gensler 1977: 329). Megállapítását azzal támasztja alá, hogy az explicit antecedensek 

memóriabeli eltárolásának hatóköre korlátozott, továbbá, hogy egy diskurzusba később 

bekapcsolódó résztvevő is képes koherensen értelmezni az anaforákat, ha kialakította a 

megfelelő diszkurzív kereteteket (részben a vilgáról való tudás alapján). A tőle korábban 

idézett (16) megnyilatkozás kapcsán pedig megállapítja, hogy a névmás (sie) nem a 

szintaktikai antecedensre utal vissza, hanem egy fogalmilag feldolgozott entitásra a diskurzus 

keretében, a nyelvtani nembeli egyeztetés pedig voltaképpen csak hatékonyabbá, 

következetesebbé teszi ezt a műveletet(Gensler 1977: 333). 

Langacker (1996) ez utóbbi megállapításokat helyezi anaforamagyarázata 

középpontjába, s teszi kifejtetté a kognitív nyelvtan fogalmi eszközeivel. Értelmezésében a 

szintaktikai kapcsolatokat szemantikai összetartozás motiválja, amely voltaképpen fogalmi 

átfedés a komponensszerkezetek szaliens alszerkezetei között (Langacker 1996: 343). Ebből 

következően a konceptuális átfedések, és az azokon alapuló fogalmi elrendezések akkor is 

motiválttá teszik a jelentést, ha az nem szimbolizálódik közvetlenül szintaktikailag. Másként, 

nem minden potenciális fogalmi csoportosítás jelenik meg szükségszerűen explicit formában, 

és amelyek igen, azok sem szimbolizálódnak feltétlenül a klasszikus módon. A szórendi 

jelenségeknél, vagy például a párhuzam alakzatánál ikonikusan (noha nem kanonikusan) 

szimbolizálódik a konceptuális csoportosítás, méghozzá a fonológiai póluson (Langacker 

1996: 344−345). Erre lehet példa a (19) megnyilatkozás, amelyben a fogalmi elrendezés 

egyfelől a birtokos szerkezetek párhuzamosságában, másfelől a hangsúlyok révén 

szimbolizálódik.  

 

(19) János beleolvasott Péter kötetébe, és Péter is Andráséba. 
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Mindez azért lényeges, mert alátámasztja jelen disszertáció központi megállapítását, 

miszerint a rím anaforaként fogalmi elrendezést szimbolizál, jóllehet nem kanonikusan. Ez a 

fogalmi elrendezés referenciapont-szerkezetként modellálható (l. Langacker 1996: 

355−356, 2009: 45−50). A referenciapont egy megértett, feldolgozott entitás bizonyos 

mértékű hozzáférhetőséggel, amelyet a konceptualizáló felidéz, hogy mentális kapcsolatot 

létesítsen más entitással, a célponttal (target). A tartomány (dominion) azon entitások 

halmaza, amelyekhez egy referenciapont hozzáférést biztosít ezen a módon. Vagyis a 

referenciapont-konfiguráció olyan struktúra, amelyben a figyelem metonimikusan irányul a 

referenciapontról a tartományában hozzáférhető célpontra, az utóbbi mentális elérhetőségét 

tehát a referenciapont feldolgozása biztosítja.  

Az anaforikus szerkezet olyan konfiguráció, amelyben az antecedens funkcionál 

referenciapontként, az anafora pedig annak tartományában azonosítható célpont. Ez tekinthető 

a legáltalánosabb anaforaértelmezésnek, amennyiben ez a megközelítés nem specifikálja sem 

az antecedens, sem az anafora jellegét, és a köztük lévő kapcsolatot csupán referenciapont-

szerkezet jellegében rögzíti. Mivel az anafora értelmezéséhez ebben a modellben nem 

antecedens szükséges, hanem egy kellően szaliens referenciapont (Langacker 1996: 360), a 

kognitív szemantika anafora kategóriája magába tudja foglalni a teljesen kifejtett anaforát, 

valamint az indirekt anafora különböző eseteit is, centrum-periféria elrendezésben. Úgy 

fogalmazhatunk, hogy a kifejtett antecedens megléte tekinthető egy referenciapont 

kanonikus, optimális, leginkább egyértelmű kialakításához az anafora számára, ezt a 

kanonikus esetet nevezi Langacker (1996: 360-361) szoros/szigorú antecedenciának. 

Azokban az esetekben (ilyen például a (15), (20), (21) megnyilatkozás), amikor az antecedens 

nincs kifejtve, vagy másként kerül kidolgozásra, mint az anafora, 

szomszédsági/metonimikus antecedenciáról beszélhetünk. Ezek az esetek a kánontól, vagyis 

a prototípustól való eltávolodás mentén rendeződnek el a kategóriában. 

 

(20) Zsófi macskarajongó, mert azokat tartottak otthon gyermekkorában. 

(21) János a parton állt, miközben a hullámok a szikláknak csapódtak. 

 

A (20) megnyilatkozásban sem a második elemi mondat igei inflexiójával jelölt anaforának, 

sem az azokat névmásnak nincs szoros értelemben vett antecedense, ugyanakkor a figyelem 

metonimikus áthelyeződése Zsófiról a családjára, valamint Zsófiról az általa kedvelt 

macskákra értelmezhetővé teszi a megnyilatkozást. (Az egyik esetben Zsófi az antecedens, a 
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másik esetben a macska- előtag.) A második (már elemzett) példában a hullámok nominális 

feldolgozásához a parton szolgál referenciapontként, aktiválva a tengerről való fogalmi 

tudást, illetve a TENGER fogalmi reprezentációján belüli figyelemirányulást. 

Az anaforikus szerkezet prototipikus, kanonikus esete tehát a szoros antecedencia, ez 

azonban nem szükségszerű feltétele az anafora értelmezésének. A bevett 

anaforaértelmezésekhez képest még határozottabb hangsúlyáthelyezést kezdeményez a 

kongitív szemantikai magyarázat a koreferencia kapcsán. Egy anaforikus szerkezet akkor 

tekinthető koreferensnek, ha az antecedensként funkcionáló kifejezés profilja és az anafora 

profilja ugyanazon entitást vetíti a színre az aktuális diskurzustérben, vagyis egyazon entitásra 

referál (Langacker 1996: 341−342, 370). Már ez a megállapítás is egyszerűsíti némiképp a 

tényleges helyzetet, hiszen egy főnév másként teszi kidolgozhatóvá az adott entitást, mint egy 

névmás, tehát bár a két kifejezés profilja ugyanazt az entitást teszi hozzáférhetővé, más 

konstruálási folyamatokkal valósul meg mindez, következésképpen másként tudja a 

konceptualizáló episztemikus ellenőrzés alá vonni az adott entitást (l. van Hoek 1997: 31−44). 

Tökéletes koreferencia tehát elméletileg nem lehetséges, ám ez önmagában nem jelent 

problémát, hiszen a nyelvhasználatra alapvetően a határozatlanság jellemző, így a 

koreferencia voltaképpen a referenciapont-szerkezeten belüli metonimikus váltással 

megvalósítható. Lényegesebb azonban, hogy a referenciapont és a célpont eredendően 

referenciálisan különálló entitások, következésképpen a kettő referenciális azonossága a 

szerkezettől független, önálló specifikáció (Langacker 1996: 357). Ebből következik, hogy a 

koreferencia az anaforikus szerkezet specifikus esete, nem pedig prototipikus példány a 

kategóriában. Általános értelemben egy anaforikus szerkezet nem szükségszerűen koreferens, 

noha bizonyos szövegtípusokban, műfajokban dominálnak a koreferens anaforikus 

szerkezetek (ezek ugyanis annak a kontextuális keretnek a kiépítését és fenntartását segítik, 

amely a többek között a narratív szövegek feldolgozásához szükséges → 4.4).  

Az eddigiekben azokat az elméleti alapokat mutattam be, amelyek motiválttá teszik a 

rím anaforaként történő elemzését. Ebben a megközelítésben a rím nem kanonikus 

anaforának minősül, hiszen a hívó rím nem a szoros értelemben funkcionál antecedensként. 

Metonimikusan, szomszédsági alapon azonban mindenképpen, s ez lehetővé teszi, hogy a rím 

tagjai által szimbolizált konceptualizációk referenciapont-szerkezetbe rendeződjenek el. 

 

5.4 A rím indirekt anaforikus működése 

A rím a fejezetben érvényesített elméleti kiindulópontból tekintve az anafora kategóriájába 

sorolható szemantikai jelenség. Fontos azonban, hogy nem tekinthető prototipikus, kanonikus 



 147 

anaforának, egyfelől mert az alapját képező fogalmi elrendezés, azaz a referenciapont-

konfiguráció ikonikusan (a rím fonológiai sémájának megvalósulásával) szimbolizálódik, 

másfelől, mert a rím változatosságából mint potencialitásból következően a referenciapont-

szerkezet sem minden esetben prototipikusan valósul meg. Ezért a rím kognitív szemantikai 

leírásának két aspektust feltétlenül részleteznie kell (→5.1): (i) milyen következményei 

vannak az anaforikus működésnek a rímes megnyilatkozás értelmezésében (azaz miként 

működik közre a rím a jelentésképzésben általánosan értett anaforikus szerkezetként); (ii) 

milyen sajátosságai vannak a rímnek mint anaforikus szerkezetnek, hogyan írható le a rím 

specifikus anaforaként, és az így modellálható szerkezetnek és működésnek milyen 

következményei vannak az értelemképzésre nézve. 

Vizsgáljuk meg először az általános anaforikus működés jellemzőit. A referenciapont-

szerkezet ugyanis alapesetben két entitás szekvenciális, egymást követő hozzáférhetőségét 

teszi lehetővé, működtetésének előfeltétele pedig a referenciapont és a célpont entitásként 

történő konceptualizálhatósága. Egyszerűbben fogalmazva, egy referenciapont-szerkezet 

entitások fogalmi kapcsolatán alapul, hiszen viszony vagy folyamat prototipikusan nem 

funkcionálhat sem referencia-, sem pedig célpontként. Mivel a rím által kezdeményezett 

jelentésszerkezet referenciapont-konfiguráció révén válik motiválttá, a konfiguráció 

prototipikus jellemzője a rím esetében is érvényesül. Ezt nevezhetjük nominalizációs 

tendenciának: lényege, hogy a rímhelyzet elsősorban a nominálisoknak kedvez, másként, a 

nominálisok funkcionálnak leginkább problémamentesen anaforaként, következésképpen a 

nominális rímek feldolgozása igényli a legcsekélyebb mentális erőfeszítést.  

A nominalizációs tendencia igen szemléletes példája a (22) szövegrészlet. 

 

(22) Aranyos lapály, gólyahír, 
áramló könnyűségű rét. 
Ezüst derűvel ráz a nyír  
egy szellőcskét és leng az ég.  

 (József Attila: Nyár) 
 

Látható, hogy a példában mind a négy rímtag nominális, és érdemes arra is felfigyelni, hogy 

míg a hívó rím határozottságban nincsen specifikálva (gólyahír, rét), addig a felelő rímek 

határozott névelővel állnak (a nyír, az ég). Vagyis a hívó rímek a kategória egy tetszőleges 

példányának azonosítását kezdeményezik, a felelő rímek viszont egy meghatározott (jóllehet 

nem specifikált) példányra fókuszálnak, összhangban némiképp a referenciapont-szerkezet 

belső aszimmetriájával, azaz a referenciapont átmeneti fókuszként történő funkcionálásával, 
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melyből a figyelem a célpontra irányul. Vegyük észre azt is, hogy a hívó rímek a tekintet 

vertikális hatókörének lenti zónájában konstruálódnak, hiszen a gólyahír és a rét a földfelszín 

jelenségei, míg a szellőt rázó nyír és az ég a látómező fenti részét helyezik előtérbe, ily 

módon a figyelem az objektív színen belül lentről felfelé irányul, amit a rím referenciapont-

szerkezetként szimbolizál. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a megnyilatkozásban elsődlegesen a 

megfigyelőhöz közeli entitásokra irányul a figyelem, s csak abból kiindulva vált át a 

referenciális jelenet távolabbi, magasabb régiójába. Ez a figyelemirányítási művelet 

profilálódik a rím révén, tehát a rím tagjai értelmezhetők az anaforikus lehorgonyzás nélkül is, 

ám a figyelem áthelyeződését egy lineáris prózaszöveg nem tudná ennyire hatékonyan 

kezdeményezni. Vagyis mivel a rím nem kanonikus anafora, figyelmen lívül hagyása nem 

eredményezi az értelemszerkezet inkoherenciáját, ugyanakkor anaforikus működtetése ebben 

az esetben egyértelműbbé és strukturáltabbá teszi a mentális reprezentációt. A rím tagjainak 

fonológiai prominenciája ugyanakkor meg is változtatja a fogalmi elrendezés 

prototipikusságát, hiszen a figyelem nemcsak a célpontra, hanem a referenciapontként 

funkcionáló hívó rímre is tartósan irányul. Ezáltal a rímben dinamizálódik a szerkezet belső 

hierarchiája, és bizonyos mértékig kiegyensúlyozódik a figyelmi aszimmetria. Ennek a 

dinamikusságnak a további következményeire még visszatérek. 

A rím nomializációs tendenciája ténylegesen csupán tendencia, azaz gyakorisági 

mintázat. Ebben a fejezetben azokat a jelentéstani alapok kerülnek tárgyalásra, amelyek 

szemantikai kiindulópontból teszik motiválttá a nominális szerkezetek rímhelyzetbe kerülését. 

A mintázat valódi gyakoriságának megállapításához, továbbá más lehetséges mintázatokkal 

való összevetéséhez korpusznyelvészeti vizsgálatok szükségesek, amelyeket a következő 

fejezet mutat be. 

A referenciapont-konfigurációból mint fogalmi elrendezésből következő 

nominalizációs tendencia szemantikai hatásként több szinten is érvényesül azokban a 

rímekben is, amelyek nem a nominális szemantikai alkategóriába tartoznak. Vizsgáljuk meg 

először a már idézett (17) példát, amelyben a hívó rím, a lomhán kifejezés prototipikusan nem 

entitást profilál, hanem egy folyamat intenzitását. Ugyanakkor a rímhelyzetből következően 

átmenetileg tárgyiasul (reifikálódik), amennyiben a lomhaság attribútumot teszi a megfigyelt 

jelenet folyamatai és entitásai kapcsán kidolgozhatóvá. Ez a jelenség írható le a háttérkogníció 

perspektívájából a LOMHASÁG mentális terének létrehozásaként. A szövegvilágbeli konyha 

tere egyben a lomha entitások és folyamatok tere, s a metonimikus figyelemváltás a 

konceptualizációban azzal a következménnyel jár, hogy a lomhán határozó mindazokat az 

entitásokat is a figyelem előterébe helyezi átmenetileg, amelyek a lomha folyamatok 
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résztvevői. Ez a metonimikus konstruálás jelentős részben a rím anaforikus működésének az 

eredménye, hiszen csak így, közvetett tárgyiasulás révén működtethető a rímet motiváló 

konceptuális elrendezés. 

Még inkább közvetett, azaz metonimikus a konstruálás azokban az esetekben, amikor 

a rímkategória másik nagy szemantikai alkategóriájában tartozó igei kifejezések válnak 

rímtagokká. Ennek részletezéséhez vizsgáljuk meg a már idézett Nyár című vers második 

versszakát: 

 

(23) Jön a darázs, jön, megszagol, 
dörmög s a vadrózsára száll. 
A mérges rózsa meghajol - 
vörös, de karcsú még a nyár. 

 

Az első rímpár (megszagol − meghajol) esetében a hívó rím elsődleges figuráját a darázs 

nominális dolgozza ki, ugyanakkor az ige feldolgozásának pillanatában a másodlagos figura 

sematikus, és ez így is marad, hiszen szigorú (szintaktikai) értelemben a másodlagos figura 

végig kidolgozatlan marad, jóllehet a második sor száll igéjének másodlagos figurája 

következtetés útján hozzárendelhető a megszagol igéhez is. Vagyis a hívó rím egyik szaliens 

alszerkezete kidolgozatlan marad, csak inferenciális úton azonosítható. Ezzel párhuzamosan a 

felelő rím (meghajol) elsődleges figuráját a rózsa nominális dolgozza ki, ám az ige szerkezeti 

sémájában megjelenő másodlagos figura (a rózsa meghajol X-től/X alatt) ugyancsak 

sematikus marad. Összegezve: az első rímpár tagjai a versszak által megfigyelt összetett 

jelenet két központi résztvevőjét könnyen hozzáférhetővé teszik (hiszen az egyik a hívó, a 

másik a felelő rím trajektorát dolgozza ki), ám a másodlagos figura mindkét rím esetében 

sematikus marad, ráadásul azok éppen a másik rímtag elsődleges figurájával azonosíthatók.   

Ez a párhuzamos (sőt kiasztikus) szerkezet sajátos figyelemirányulást eredményez: 

az ige által profilált folyamat azon sematikus figurája kerül a figyelem előterébe (éppen 

sematikussága, a kidolgozás hiánya következtében), amelyik a prototipikus figurális 

elrendezésben másodlagos jelentőségű. Vagyis a rím az elemi szemantikai szerkezetek 

konstruálása szintjén is közreműködik a jelentésképzésben, megváltoztatva a feldolgozás 

kanonikus, a sematikus szemantikai szerkezetekben rögzült szekvencialitását. Ennek további 

aspektusa, hogy az igei rím hatására egy folyamatot profiláló jelentésszerkezet funkcionál 

átmenetileg referenciapontként, mégpedig azáltal, hogy a konceptualizáló figyelme 

metonimikusan a folyamatról a résztvevőkre irányul. Többszörös metonimikus váltást 

tapasztalhatunk tehát: a figyelem a másodlagos figurára irányul az elsődlegesről, illetve 
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magáról a folyamatról, annak metonimikus konceptualizálásáról. Fontos, hogy ezáltal a 

konceptuálisan dependes igei szerkezet átmenetileg önállóan, mintegy autonóm módon kerül 

a befogadói figyelem középpontjába, amely önmagában dinamizálja a konvencionális 

szemantikai szerkezetek működését.  

További sajátosságokat mutat a másik rímpár (száll − a nyár) elemzése, az ugyanis az 

elcsúszó azonosság már idézett jelenségét is bevonja az értelmezésbe. A hívó rím pozíciójába 

kerülő ige trajektora a már konceptualizált DARÁZS entitás, azonban a felelő rím szintén 

konstruálható a hívó rím elsődleges figurájaként. Ebben az esetben a száll ige két jelentése is 

aktiválódik: (1) a prototipikus jelentés, a levegőben önerőből végzett helyváltoztató mozgás, 

(2) a metaforikus jelentés, egy időtartam (illetve az azzal metonimikus kapcsolatban álló 

esemény, időszak) gyors, intenzív elmúlása. A lineáris feldolgozásban a prototipikus jelentés 

kerül kidolgozásra a darázs trajektorral, emellett azonban megjelenik a felelő rím is 

potenciális trajektorként, amely a kidolgozott jelentések multiplikálását, tehát referenciális 

többértelműséget eredményez. Ez az elcsúszó azonosság tipikus eseteként tartható számon, a 

rím pedig ebben az esetben nem a többszörös referencia feloldását, hanem kialakulását 

kezdeményezi. 

Megjegyzendő, hogy az utóbbi részelemzés felveti rím és metafora kapcsolatát. A rím 

anaforikus működése ugyanis egyfelől metonimikus konstruáláson alapul, másfelől éppen az 

anaforikus működés eredményezhet metaforikus jelentést. Az anaforikus szerkezet 

kidolgozása a figyelemnek a felelő rímről a hívó rímre történő visszairányulását 

kezdeményezi, a potenciális antecedens realizálódását: a hívó rím valós antecedensként, 

vagyis tényleges referenciapontként kezd funkcionálni. Ez eredményezi a nem prototipikus 

referenciapontok kialakulását, a reifikáció különböző fokozatait, tehát a jelentés 

metaforizálódó kiterjesztését, valamint a figyelem metonimikus átirányulását.  

Az itt bemutatott jelenségek magyarázhatók keretszemantikai terminusokkal is, 

rámutatva azoknak a fogalmi struktúráknak a jelentőségére a rím értelmezésében, amelyek 

nem szimbolizálódnak a grammatikai struktúrák révén, ám a jelentésképzésben aktívan 

közreműködnek. Maga a keret ezeknek az összefüggő fogalmi reprezentációknak az átfogó 

elnevezése: a keret fogalmak rendszere, amelyek olyan módon vannak összekapcsolva, hogy 

bármelyikük megértéséhez meg kell érteni az egész szerkezetet, amelybe illik; amennyiben 

egy ilyen szerkezet egyik eleme bevezetésre kerül a szövegben, társalgásban, az összes többi 

automatikusan elérhetővé válik. Fedőterminusa más fogalmaknak, mint például a séma, 

forgatókönyv, fogalmi állványzatépítés, kognitív modell, népi elmélet (Fillmore 2006: 373). 

Más aspektusból a keret egy jelenet bemutatásának vagy tárolásának strukturált módja 
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(Fillmore 2006: 378). A rím szemantikai aspektusból azáltal működtethető állványzatként, 

hogy olyan szemantikai kereteket aktivál az értelmezés során, amelyek a lineáris, rímtelen 

szövegek befogadásakor nem, vagy csekély mértékben aktiválódnának. Jó példa erre a (23) 

példa második rímpárja, ahol a felelő rím (nyár) előhívja az ige metaforikus jelentését, egyben 

azt a keretet aktiválja, amely motiválttá teszi a metaforikus értelmezést. Azokban az 

esetekben, ahol igék kerülnek rímhelyzetbe, voltaképpen maga a szemantikai keret tekinthető 

antecedensnek, illetőeg a keret egyik-másik komponense (metonimikus figyelemáthelyezés 

mentén). Ezen a ponton érdemes ismét Gensler (1977)-re hivatkozni, a nem szintaktikai 

antecedensek ugyanis lehetnek egész keretek, vagy azok alkotórészei. Az anaforikus viszony 

indirekt jellege tehát a szemantikai keretek aktiválásával, illetve a kereteken belüli 

metonimikus váltásokkal magyarázható, miként erre Givón (2008: 266) alapján is rámutattam 

(→ 4.2.1), a generikus tudásra irányuló, keretalapú lehorgonyzás kapcsán. 

A rím állványzatépítő működése a kognitív szemantika kiindulópontjából tehát olyan 

(nem kanonikus) anaforaszerkezetek révén bontakozik ki, amelyek a referenciapont-szerkezet 

általános fogalmi elrendezése mentén motiválják a rím jelentéskezdeményező funkcióját, 

ugyanakkor specifikus megvalósulásuk révén növelik is a megképezhető jelentések számát, 

illetve összetettségét, ezáltal egyszerre teszik koherenssé, ugyanakkor nyitottá a szöveg 

értelemszerkezetét, hiszen a grammatikalizált kapcsolatok mellett új kapcsolatokat is 

kezdeményeznek a szövegben. Ezek az új kapcsolatok új keretek aktiválásával válnak 

motiválttá, amelyek felfedik a sokféle lehetséges módot, ahogyan a megnyilatkozó 

sematizálja a szituációt, egyben a nyelvi szimbólumokban rejlő általános konceptuális 

potenciált (imagery) hozzák működésbe. A figyelemirányítás jelenségei a rímet a 

megalapozás effektív dimenziójában teszik magyarázhatóvá, míg a keretek aktiválásával az 

episztemikus megalapozásban játszik szerepet a rím.  

 

5.5 A procedurális tudás szerepe a lírai megnyilatkozások feldolgozásában 

A rím anaforikus működésének, vagyis az állványzatépítés szemantikai részleteinek 

bemutatása már önmagában jelentős érvekkel szolgálhat a rím járulékosságának tétele ellen. 

Ám igazán a prototipikus lírai megnyilatkozás értelmezésének közegében mutatkozik meg a 

rímstruktúra jelentősége.  

Ennek bemutatásához fontos elméleti előfeltevés procedurális és deklaratív 

(propozicionális) tudás közötti összefüggések belátása. A hagyományos megközelítésben (l. 

összefoglalóan Tátrai 2008: 51−52) e két tudástípus határozottan elkülönül: míg a 

procedurális tudás a világban való cselekvések módjáról ad számot, addig a propozicionális 
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tudás − a procedurális tudás reprezentációs újraírásaként − a világ magasabb szintű, 

ansztraktabb reprezentációját tartalmazza. Ez az úgynevezett újrakódoló megközelítés 

előfeltételezi a szenzomotoros és a reprezentációs folyamatok és struktúrák elkülönülését, 

amely egyfelől amodális reprezentációkat tételez a kognitív folyamatok alapjaként (ezek létét 

napjainkig nem igazolták), másfelől nem tudja egyértelműen igazolni az újraíró műveletek 

létét (Pezzulo 2011: 84−85). A két tudástípus egyik kurrens elméletének (l. részletesen 

Pezzulo 2011) legfőbb előfeltevése, hogy a két tudás nem különül el élesen egymástól, 

továbbá hogy mindkettő elemi reprezentációs természetű struktúrákon alapul. A Pezzulo-féle 

megközelítést cselekvésközpontúság jellemzi: a megismerő elme és a környezet interakcióját 

célvezérelt cselekvésekben írja le, a reprezentációs rendszert pedig ezekből származtatja. A 

reprezentációk olyan anticipációs (előrevetítő) és szimulációs mechanizmusokból emelkednek 

ki, amelyek elsődleges funkciója a cselekvés ellenőrzése, és nem a magasabb szintű kogníció. 

A procedurális tudás on-line anticipációs mechanizmusokkal segíti a tevékenység 

végrehajtását, míg a deklaratív tudás a tevékenység off-line szimulációjával jön létre, így 

mindkettő nem szimbolikus reprezentációs folyamatokon (belső modellalkotáson) alapul, a fő 

eltérés a felhasználás módjában van (Pezzulo 2011: 93−101).  

Természetesen minden nyelvi megnyilatkozás szimbolikus természetű, így a nyelvi 

szimbólumok is ezen a reprezentációs szinten artikulálódnak. Éppen ezért a fő kérdés nem az, 

hogy egy megnyilatkozás feldolgozása a tudás procedurális vagy deklaratív típusán alapul, 

sokkal inkább az, hogy melyiken milyen mértékben. Egy prototipikus narratív szöveg 

feldolgozása során olyan kontextuális keret hozható létre, amely komplex módon 

reprezentálja a szövegvilág tér-, idő- és személyközi viszonyrendszerét. A tér-, idő- és 

személyjelölés formái a magyarban ennek a keretenek a kumulatív kiépülését teszik lehetővé, 

a koreferens anaforikus szerkezetek pedig a keret kontinuus működtetését segítik. 

Következésképpen a prototipikus narratív megnyilatkozás feldolgozásakor a befogadó 

nagymértékben a deklaratív tudásra, az off-line szimulációs műveletekre támaszkodik a 

szövegvilág mentális strukturálásában, reprezentálásában.  

Ehhez viszonyítva a prototipikus lírai megnyilatkozás legszembetűnőbb jellemzője a 

procedurális tudás nagyobb arányú alkalmazásba vétele a koherens értelemszerkezet 

kialakításának folyamatában. Míg a narratív szövegeknél a befogadó a megfigyelt jeleneteket 

egy létrehozott és folyamatosan fenntartott kontextuális keretben helyezi el, és fűzi össze 

azokat koherens reprezentációvá, addig a lírai megnyilatkozás befogadásakor a legfőbb cél 

magának a jelenetnek a közös, interszubjektív megfigyelése és feldolgozása. Azaz a lírai 

szövegek egy cselekvés közös kivitelezését, másként szólva a befogadónak egy cselekvés 
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kivitelezésébe történő bekapcsolódását nagyobb mértékben teszik szükségessé, mint a 

prototipikus narratív megnyilatkozások. (Ez a jellemző a lírai szövegeket a dráma műnem 

szövegeivel rokonítja.)31 Ebben a folyamatban a befogadó nagyobb mértékben működteti az 

on-line anticipációs mechanizmusokat, hiszen a saját környezetével lebonyolított 

interakciókból interiorizálódó belső cselekvésmodelleket dinamikusan, a befogadással 

párhuzamosan aktiválja, s azokra támaszkodva hajtja végre a szövegvilág konceptualizálását. 

Lényeges, hogy bár a narratív szövegekben is nagyon gyakoriak azok a jelenetek, amelyeken 

belül a befogadói figyelem közvetlenül irányul, e szövegek prototipikus múlt idejűsége, 

valamint maga a kontextuális keret eltávolítja a befogadót saját környezetétől. Ezzel szemben 

a lírai beszdéhelyzet jelen ideje, a referenciális jelenet közvetlen, keret nélküli (vagy nagyon 

hiányos keret általi) feldolgozásának szükségessége a procedurális tudás mechanizmusainak 

nagyobb mértékű alkalmazását várja el. Úgy is fogalmazhatunk, hogy míg a prototipikus 

narratív szövegekben a befogadó a szöveg világában, annak belső összefüggésrendszerében 

kezd el tájékozódni, addig a lírai megnyilatkozásoknál a szöveg világa és a befogadó világa 

közötti határ elmosódik, s a befogadó a saját világának összefüggései mentén reprezentálja a 

referenciális jelenetet.  

A rím ebben a megértési folyamatban funkcionál, nem keretként, hanem 

állványzatként, amely segíti a közös tevékenység végrehajtását (effektív megalapozás, 

figyelemirányítás), valamint az annak eredményeként előálló világ megismerését 

(episztemikus megalapozás). Ezért a rím nem a lírai szöveg szükséges formai eszköze, hanem 

a lírai beszédhelyzet kialakításának kelléke, valamint a világ lírai megtapasztalásának közege. 

 

5.6 Összegzés 

A fejezet a rím anaforikus szerkezeti modelljét a kognitív szemantika kiindulópontjából 

részletezte, nem kanonikus rferenciapont-szerkezetként értelmezve azt. Ez a magyarázat 

beláthtóvá teszi, hogy a rím nem egyszerűen a szöveg kötelező eleme, műfaji kritériuma, 

hanem olyan komplex jelentésstruktúra, amely jellemezhető a nyelv konvencionális 

szerkezeteihez viszonyítva. Ily módon a szemantikai modellalkotás újabb érvvel szolgálhat a 

kognitív poétika azon előfeltevése mellett, hogy a hétköznapi és a szépirodalmi 
                                                 
31 Dráma és líra rokonsága a részvétel, az együttes, összehangolt mentális, nyelvi tevékenység átpoetizálódására 
alapozható (amely a katarziselmélet felé is nyitottá teszi a további kutatást). Ezúton köszönöm az értekezés egyik 
opponensének, Tátrai Szilárdnak azon felvetését, miszerint a dráma műnem szövegeiben a cselekvés beágyzott 
diskurzusokhoz kapcsolódik, amely jellemző a dráma szövegeit az epikai szövegekkel rokonítja. További 
műfajelméleti kutatásokat igényel annak a megválaszolása, hogy vajon a cselekvés diszkurzív beágyazottsága, 
vagy az abba történő közvetlen mentális bekapcsolódás tekinthető-e lényegesebb szempontnak a műnemek 
egymáshoz való viszonyának meghatározásában, de amennyiben elfogadjuk a lírai közvetlenség központi 
jelentőségét a líra műnemében, érvelhetünk líra és dráma szorosabb rokonsága mellett. 



 154 

nyelvhasználat nem különíthető el élesen egymástól: a rím figuratív struktúraként a 

jelentésképzési műveletek megsokszorozásával és összetettebbé tételével válik a nyelv 

specifikus szimbolikus struktúrájává. Mindez azt is jelenti, hogy az itt bemutatott szemantikai 

magyarázat révén a rím által kezdeményezett jelentés hasonló alapossággal és 

következetességgel jellemezhető, mint más nyelvi kifejezések jelentése, a rímjelentés tehát 

nem valamilyen asszociatív, azaz kiszámíthatatlan, egyéni intuíción alapuló, éppen ezért 

modellálhatatlan jelentéskapcsolat, hanem a konvencionális nyelvhasználatra jellemző 

jenetésképzési tendenciákon és konstruálási folyamatokon alapuló, azokat sajátos módon 

kibontakoztató szerkezet. 

A szemantikai elemzések további lényeges tanulsága, hogy a rím más fogalmilag 

motivált nyelvi szerkezetekhez hasonlóan az interszubjektív alap fölötti episztemikus 

ellenőrzés megvalósításának eszköze. A megalapozás fogalmának bevezetése, továbbá a 

lehorgonyzási művelet újszerű, a megalapozással összefüggésbe hozott értelmezése révén 

felismerhető, hogy a rím a rímelő szerkezetek anaforikus összekapcsolásával, egymáshoz 

horgonyzásával nemcsak a konceptualizáló figyelmének irányításában, hanem az alap, és 

annak előtérben álló része, az objektív szín fogalmi feldolgozásában is jelentős szereppel bír, 

amely a rím konstruálásban betöltött, korábban (→ 3) bemutatott funkciójának újabb 

aspektusa. A rím nemcsak fogalmi integrációkon keresztül teszi összetettebbé a szövegvilág 

mentális reprezentációját, hanem azáltal is, hogy a konvencionális jelentésszerkezetek 

metonimikus megmozgatását kezdeményezi, miközben esetenként a jelentések 

kétértelműségét (az azonosítások elcsúszását) is eredményezi. 

Mindezek alapján a rím állványzatépítő működése a kétféle folyamattal jellemezhető. 

Az egyik folyamat a szöveg feldolgozásának, értelmezésének elősegítése: a fogalmi 

aktivációs szintek fenntartásával, a referenciális jelent egyes tényezőinek előtérben tartásával, 

továbbá a jelentésszerkezetek egymáshoz horgonyzásával a rím a szövegértelem struktúrált 

reprezentálását segíti, ezzel összefüggésben pedig ennek a reprezentációnak a 

megalapozásában is közreműködik, keretalapú lehorgonyzó elemként. Ezt tekinthetjük az 

állványzatépítés pragmatikai folyamatának. A másik folyamat, a poétikai állványzatépítés, a 

szövegértelem gazdagítása: a nem kanonikus referenciapont-szerkezetek, indirekt anaforikus 

viszonyok, amelyeket a rím kezdeményez, megnövelik a szövegvilágon belül kialakított 

fogalmi kapcsolatok számát, ezzel komplexebb referenciális értelmezést tesznek lehetővé. A 

rím tehát egyfelől a koherens jelentés megképzéséhez, másfelől a lírai tapasztalathoz 

kínál állványzatot, a kognitív poétikai rímelmélet pedig mind a rím általános kognitív 
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jelentőségét, mind pedig esztétikai hatását megragadhatóvá teszi a nyelvi szimbólumok 

működése felől.  



 156 

6. A rímkategória kognitív fonológiai jellemzése és a rím fonológiai modellje32 

A korábbi fejezetek a rím kognitív poétikai elméletével kezdeményezett perspektívaváltást 

részletezték, amennyiben a rímet jelentéskezdeményező nyelvi szerkezetként mutatták be, a 

funkcionális kognitív nyelvtudomány előfeltevései és módszertana alapján. A rímjelentés 

pragmatikai motiváltsága, szövegtani jelentősége és szemantikai működése egyaránt 

bemutathatóvá vált az egyes diszciplináris kiindulópontokból, miközben az egyes műveletek 

egymásba ágyazódását, szoros összekapcsolódását is modellálni lehetett. A rím funkcionális 

kognitív megközelítésének középpontjában álló fogalom, az állványzatépítés számos 

részfolyamatát, illetve kettős természetét (az interszubjektív értelmeképzés 

megkönnyítésében, ugyanakkor összetettebbé tételében is funkcionáló szerkezetként) 

egyaránt jellemeztem az eddigiekben, rámutatva a rím szövegbeli funkcionálásának 

komplexitására.  

 Az értekezés célja azonban nemcsak egy funkcionális szemléletű nyelvtudományi 

rímelmélet kidolgozása, amely a rím jelentésképző funkcióját helyezi előtérbe, hanem a rím 

mint nyelvi szerkezet átfogó jellemzése, azaz olyan magyarázat kidolgozása, amely a rím 

működésének minden lényeges aspektusát feltérképezi és elméleti következetsséggel 

reprezentálja. Ez pedig szükségessé teszi a hangzás dimenziójának integrálását a kognitív 

poétika rímmodelljébe, különösen, hogy a rím jelentését kialakító műveletek nemcsak 

egymással, hanem a rím mint hangzásszerkezet feldolgozásának folyamatával is 

elválaszthatatlan kapcsolatban állnak. A kognitív nyelvészet fonológiai kutatásai lehetőséget 

adnak arra, hogy a konstruálás fonológiai dimenziójában is vizsgáljuk a rímet, szerkezeti és 

műveleti szempontból. Ennek azért is van kiemelkedő jelentősége, mert ezáltal a rím a nyelv 

más szerkezeteihez hasonlóan szimbolikus struktúraként közelíthető meg, amelyben a 

fonológiai és a szemantikai pólus szimbolikus kapcsolatban áll egymással. Mivel a kognitív 

nyelvtan szerint a nyelvi rendszer szimbolikus természetű, azaz olyan sematikus 

szerkezetekből áll, amelyek egy fonológiai és egy szemantikai szerkezet szimbolikus 

viszonyaként jellemezhetők (l. Langcaker 1987: 11, 57−62, 328−369), a rím szimbolikus 

struktúraként történő modellálása a nyelvi rendszer részeként teszi leírhatóvá, megvalósítva 

hétköznapi és figuratív nyelvhasználat kontinuitásának elvét.  

 

 

 

                                                 
32 A fejezet egy korábbi tanulmányon (Simon 2012e) alapul, annak átdolgozott, kiegészített változata. 
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6.1 Fonológiai problémafelvetés 

A magyar verstani szakirodalom bevett formális rímfelfogásának (→ 2) egyik szembetűnő 

ellentmondása, hogy a hangzástényezőként meghatározott rímet egyszerre tekinti alapvető és 

járulékos eszköznek a versben. Mivel e rímelméleti kiindulópontból a rím egyik fő funkciója 

a versszöveg belső tagolása, nélkülözhetetlen, konstitutív elem a versben. Ám ezzel 

párhuzamosan másodlagos ritmustényező is: dekórum, amely mintegy kiegészíti a szöveg 

hangzásszerkezetét. Ez az ellentmondás egy újabb problémát vet fel: a rím önmagában 

működő, következésképpen saját ontológiai igénnyel fellépő struktúra, vagy csupán 

származékos létmódja van a vers fogalmához képest? Másként fogalmazva: a rím teszi a 

szöveget verssé, vagy pedig a szöveg versszerűségéből következik a rím jelentősége? 

Megítélésem szerint a rím ontológiai státusára irányuló kérdések nem válaszolhatók 

meg a formális rímfelfogásból kiindulva, az ugyanis mind a verset, mind a rímet tárgyiasítja, 

méghozzá egymás vonatkozásában: a rím egyfelől szükséges és elégséges kritériuma a 

versnek, másfelől díszítő eszköz, amely alá van rendelve a műalkotás struktúrájának. 

Belátható, hogy ez az ellentmondás csak egy új elméleti kiindulópont bevezetésével válik 

feloldhatóvá, amelyből a rím működésének részfolyamatai nem hierarchikus struktúrában 

reprezentálódnak, hanem interdependens jellegük kerül előtérbe.  

Úgy kell tehát megközelíteni a rím fonológiai prominenciájának kérdését, hogy az 

mind a rím szemantikai struktúrája, mind pedig a hangzásbeli összecsengés felől 

megválaszolható legyen. A rím nyelvtudományi leírásában a kognitív nyelvészeti 

kiindulópont alkalmasnak bizonyul erre: funkcionális nyelvelméleti háttérfeltevései alapján 

sem a nyelvet, sem a nyelvi műalkotást nem objektiválja, így elkerüli a dekórum-felfogás 

problémáit. Másrészt funkcionális kognitív kiindulópontból a vers sorokra tördelése és rímes 

jellege egyaránt a konstruálás fonológiai dimenziójában válik értelmezhetővé: a szövegvilág 

fogalmi konstruálásának nyelvi szimbolizálásában, azaz a fonológiai konstruálás 

folyamatában funkcionálnak lényegi, egymással összefüggő tényezőkként. Vagyis a 

konstruálás és annak fonológiai dimenziója az a holisztikus kiindulópont, amelyből a rím 

hangzásbeli feltűnősége újrafogalmazható. 

 Ebben a fejezetben a rímet fonológiai struktúraként közelítem meg, így a konstruálás 

szemantikai aspektusa nem kerül előtérbe. Mindazonáltal a konstruálás holisztikus 

kiindulópontjából fontos előfeltevés következik: a rím fonológiai struktúraként sem pusztán 

fonémák rendezett szekvenciája, hanem egy szemantikai struktúra nyelvi szimbolizációja, 

ezért minden esetben lexikális egységekkel vizsgálom a rím fonológiai működését. 
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 További probléma, hogy a rím járulékos ritmustényezőként történő értelmezéséből 

következően a magyar verstani szakirodalom fő áramában (l. Szepes−Szerdahelyi 1981, 

Szepes 1989, Fónagy 1999) a rím kategóriájának leírásakor a hangzásbeli összecsengés 

minősége válik elsődleges szemponttá: eszerint megkülönböztethetünk tiszta rímet (önrím, 

ragrím, képzőrím, hímrím, rossz rím alkategóriákkal) és asszonáncot (tiszta asszonánc, 

magánhangzós asszonánc, mássalhangzós asszonánc alkategóriákkal). Ez a kategorizálás több 

ponton is felülvizsgálandó. Egyfelől a tiszta rím olyan kategóriának bizonyul, amelynek 

egyetlen példánya van (a teljes egybehangzás), a kategória alkategóriái ugyanis nem a 

hangzásbeli minőség fokozataira, hanem a tiszta rím megvalósításának módozataira 

vonatkoznak; ráadásul a tiszta rím akár „funkcionálisan bántó” tökéletességű is lehet (éppen 

ezért tekinthető rossz rímnek is). Mindez a tiszta rím éles elkülönítését és a kategórián belüli 

kitüntetett helyét teszi megkérdőjelezhetővé, annál is inkább, mivel a hangzásbeli 

összecsengés értékelésének elméleti kiindulópontja kifejtetlen marad. Másfelől a tiszta rím és 

az asszonánc merev elválasztása sem problémamentes, azt a háttérfeltevést érvényesíti 

ugyanis, hogy a nyelvhasználók egyértelműen különbséget tesznek a befogadás során tiszta és 

nem tiszta rím között. A verstani hagyomány rímkategóriáját tehát reflektálatlan elméleti 

kiindulópont , merev kategóriahatárok és taxonomikus kényszer jellemzi. 

A következőkben a rím fonológiai leírását a kognitív nyelvészet kiindulópontjából 

kezdeményezem, reflektálva a fenti problémákra: fő célom, hogy a magyar rím kategóriájának 

belső szerveződésére, valamint a rím sematikus fonológiai szerkezetére javaslatot tegyek a 

kognitív fonológia megközelítésében. Egyetlen egységes, a prototípuselv alapján szerveződő 

rímkategóriát tételezek, amelyben a prototípus körül, attól eltérő távolságban rendeződnek el 

az összecsengés különböző minőségű és szerkezeti felépítésű módozatai. Ezzel a leírással 

elkerülhetőnek vélem az indokolatlan fogalmi merevséget, szűkítést, valamint a korábbi 

leírások belső ellentmondásait. A rím sematikus fonológiai szerkezetében a felelő rím 

jellemezhető autonóm fonológiai alszerkezetként, amely a rímszerűség sematikus 

alszerkezetét visszamenőleg dolgozza ki, a hívó rímmel kapcsolatba kerülve. Ily módon a rím 

fonológiai feldolgozása a szemantikai konstruálás műveleteivel megyező irányú. A 

konstruálási folyamatok egyirányúságára alapozható a rím szimbolikus striktúraként 

való értelmezése. 

A fejezet először összefoglalja a kognitív kiindulópont legfőbb jellemzőit a fonológia 

terén (6.2), majd a rím kategóriáját a prototípuselv szerint mutatja be Arany János 

rendszerezéséből kiindulva (6.3), ezután a rím fonológiai struktúrájának általános 
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modellálására tesz kísérletet (6.4), végül a legfőbb következtetések összefoglalásával zárul 

(6.5). 

 

6.2 A kognitív fonológia elméleti kiindulópontja 

A fonémák nyelvtudományi kutatásában egyértelműen és határozottan megkülönböztethető 

egy formális és egy funkcionális kognitív kiindulópont. A formális felfogás a huszadik 

század első évtizedeinek kutatásai, elsősorban Jakobson strukturális fonológiája alapján (l. 

Jakobson 1962, Jakobson−Halle 1956) a fonémát az autonóm nyelvi rendszer absztrakciós 

szintjén tartja leírhatónak, a fonémák részrendszerében, fonetikai megkülönböztető jegyek 

relációi alapján. Ezzel szemben a funkcionális kognitív kiindulópont ot a mentalisztikus 

megközelítés és a testben létezésből (embodiment) történő kiindulás jellemzi: az előbbi 

Baudoinre (Nathan 2007: 614) és Sapirra vezethető vissza (Taylor 1995: 228), akik szerint a 

fonéma mentális hangkép, egységes mentális entitás (a beszédhangok mentális 

reprezentációja); az utóbbi előfeltevés alapján a fonémák a beszédhangok produkciójának és 

percepciójának fizikai-fiziológiai megtapasztalásából kialakuló reprezentációk. 

Vagyis a kognitív fonológia legfőbb tézise, hogy a fonológia tárgya azoknak az 

elmebeli reprezentációknak a kutatása, amelyek a beszéd mint megtapasztalt emberi 

tevékenység feldolgozása során jönnek létre. E reprezentációk ugyan általában nem 

hozzáférhetők a tudatos reflexió számára, teljes kifejtettségben pedig csak a fonológiai 

kutatásokban realizálhatók, mégis alapvető fontosságú ezeknek a mentális struktúráknak a 

tételezése. Ennek révén ugyanis a fonémák nem pusztán a nyelvész deskriptív absztrakciói, 

hanem a nyelvhasználatban gyökerező, így pszichológiai realitással rendelkező struktúrák – a 

tudásként felfogott nyelv részei. Langacker (1987: 78) a néma verbális gondolkodás 

mindennapi tapasztalatával érvel amellett, hogy a beszédhangokról való tudásunk mentális 

jellegű, amely a fizikai manifesztáció nélkül is előhívható. Mivel a nyelv ebben a 

megközelítésben kognitív entitás, „a beszédszignált nem pusztán fizikai, hanem 

pszichofizikai értelemben kell figyelembe venni; a nyelvi kifejezések kognitív 

reprezentációja közvetlenül az audiális benyomásokból származik, és csak közvetetten 

azokból a hanghullámokból, amelyek e benyomásokat keltik”. 33 

 A fonéma tehát ezek alapján nem más, mint a beszédhang mentális képe, absztrakciós 

folyamat eredménye. A fonológia mint nyelvtudományi diszciplína tárgya nem a fizikai 

                                                 
33 „[T]he speech signal must be regarded not just in physical but rather in psychophysical  terms; the cognitive 
representation of linguistic expressions derives most directly from auditory impressions, and only indirectly from 
the sound waves that give rise to these impressions.” 
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realizáció önmagában, hanem az annak mentális feldolgozásával előálló tudáskategória 

(Langacker 1987: 78). Ennek megfelelően a fonéma ugyan jellemezhető fonetikai 

paraméterekkel, ám nem e paraméterek mint megkülönböztető jegyek alulspecifikált listája, 

hanem valódi, prototipikus hang (Nathan 2007: 620). Ily módon a fonetikai jegyek sem 

bináris klasszifikációs eszközök, hanem a különböző beszédhangok között észlelt 

hasonlóságokat összefoglaló kognitív dimenziók (Taylor 1995: 231). Másként szólva az elme 

eljárása az orális és hallható benyomások, észlelt tapasztalatok egységesítésére (Nathan 2007: 

620). Következésképpen a fonéma a prototípuselv mentén, radiálisan szerveződő komplex 

kategória, amelynek központi tagja, prototípusa a leggyakoribb, legkönnyebben hozzáférhető 

allofón (Langacker 2000: 44, Nathan 2007: 617). Az így felfogott kategória egészként 

működtethető (noha képesek vagyunk elemezni), továbbá a fonémák mint kategóriák átfedik 

egymást (Nathan 2007: 620−621). E prototípuselvű szerveződés más fonológiai kategóriákat 

is jellemez, vagyis nemcsak a fonéma jelleg, hanem annak tulajdonságai is fokozati jellegűek 

(l. Taylor 1995: 222−234). 

 Jól látható, hogy a fonológiai kutatások terén olyan funkcionális-kognitív szemlélet 

bontakozott ki az elmúlt évtizedekben, amely mind a fonéma létmódjára, mind annak 

tudományos megismerésére és leírására nézve a formális felfogástól egyértelműen elkülönülő 

előfeltevésekkel jellemezhető. Ez tükröződik abban a meghatározásban, amely a fonémát a 

beszédhangokról való tapasztalatokból, azok prototípuselvű kategorizálása révén létrejövő 

mentális struktúrának tekinti . Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a kognitív fonológia 

valóban szemléletmód, amely a beszédhangokat nem fizikai, hanem nyelvi jelenségekként 

tematizálja, mégpedig a megismerés közegeként és eszközeként felfogott nyelv leírása 

keretében. Amennyiben a fonológiai jelenségek kognitív megközelítését tovább részletezzük, 

reflektálnunk kell azokra az elméleti különbségekre is, amelyek a kognitív szemléletű 

fonológiai kutatásokat jellemzik. E tekintetben két irány körvonalazható a kognitív 

fonológiában. 

 Az egyik a természetes fonológiára épít (vö. Taylor 1995: 228). Legfőbb jellemzője, 

hogy a fonológiai reprezentációk kapcsán azok fizikai-fiziológiai megalapozottságát 

hangsúlyozza. E felfogásban a fonémák olyan idealizált mentális célstruktúrák, amelyek a 

hangképző szervek és a perceptuális rendszer természetes korlátozó tényezői által 

formálódnak (Nathan 2007: 627). Vagyis a természetes fonológia elvei mentén kibontakozó 

kognitív fonológiában a fonéma azért központi jelentőségű, mert a beszéd produkciójának és 

percepciójának leginkább természetes egysége. Ezt támasztják alá azok a kísérleti 

eredmények (l. Nathan 2007: 618−619), amelyek szerint a nyelvhasználók nem tárolnak 
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allofón variációkat az elméjükben, lévén nem is észlelik az allofón változatokat, csak 

amennyiben azok értelmezési zavarokat okoznak. Emellett a beszédhibák is a fonemikus 

szinten jelennek meg, továbbá a gyerekek a nyelvelsajátítás során is absztrakt fonemikus 

reprezentációkat rekonstruálnak. Mindezek alapján a természetes fonológiai orientációjú 

kognitív kutatások a fonemikus szint jelentősége mellett foglalnak állást mind az észlelésben, 

mind a produkcióban. A beszédprodukció más humán motoros képességekhez hasonlóan az 

ember fiziológiai jellemzői által természetesen motivált mintázatok kialakulásával jár (Nathan 

2007: 618), e mintázatok voltaképpen a sikeres beszédtevékenység megvalósulásában 

funkcionálnak. Ahogy Nathan fogalmaz, előre fel vagyunk szerelve természetes válaszokkal a 

beszédtevékenység során felmerülő (motoros) nehézségekre (Nathan 2007: 616). 

 Érdemes azonban arra is felfigyelnünk, hogy ebben a megközelítésben a fonológiai 

struktúrák funkcionalitása teleológ funkcionalitás: a struktúrák az emberi képességek 

természetes jellemzői, lehetőségei és korlátai mentén szerveződnek az eredményes nyelvi 

tevékenység kivitelezésére, alapvető nehézségek áthidalására. Ehhez képest az amerikai 

funkcionális nyelvfelfogás másként értelmezi a nyelvi struktúrák funkcionalitását: itt a nyelvi 

struktúrák a gyakori használat során kiemelkedő és konvencionalizálódó mintázatok, tehát 

nem a természetes lehetőségek és korlátok, hanem a nyelvhasználat folyamatai formálják 

azokat (Bybee 1994: 286). Következésképpen a nyelv szerkezetei nem valamely célra 

irányulásukban válnak értelmezhetővé, hanem a nyelvi megismerést jellemző absztrakciós és 

sematizációs folyamatok keretében.  

A kognitív fonológia azon ága, amelyre ez utóbbi funkcionalizmus jellemző (l. Bybee 

1994, Langacker 1987, 2000), a nyelv használatalapú megközelítéséből indul ki. Elismeri a 

beszéd fizikai-fiziológiai jellemzőinek mint tapasztalati alapnak a jelentőségét, ám a fő 

tényezőnek az egyes hangok ismétlődő megvalósulását, tehát a gyakoriságot tekinti a 

fonémák kialakulásában, nem pedig a humán szenzomotoros folyamatokat. Vagyis a 

különbség e két kognitív fonológiai irány között abban ragadható meg, hogy mekkora 

jelentőséget tulajdonítanak a fizikai-fiziológiai, illetve a diszkurzív-használati tényezőknek. 

Bybee (1994) funkcionális kognitív fonológiai elméletének legfőbb tézise, hogy a lexikális 

reprezentációnak része a fonetikai szubsztancia, amely a nyelvhasználat során állandóan és 

fokozatosan formálódik. A fizikai-fiziológiai tényezők Bybee szerint tehát nem közvetlenül 

hatnak a fonológiai struktúrák mentális reprezentációjának kialakulásában és változásában, 

hanem a nyelvhasználat folyamatain, a konkrét megnyilatkozások produkcióján és 

percepcióján keresztül. Bybee modelljében a gyakoriság válik központi jelentőségű 

tényezővé, mert a lexikális reprezentációk fonetikai szubsztanciájának kidolgozottsága és 
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megváltozása egyaránt a reprezentáció megvalósulásának gyakoriságából következik. Éppen 

ezért a használatalapú kognitív fonológiában a fonémák és fonológiai struktúrák mentális 

reprezentációja nem statikus, hanem állandó változásnak van kitéve a nyelvhasználat során 

(Bybee 1994: 294). Következésképpen a természetes fonológiához kapcsolódó kognitív 

fonológiával szemben nemcsak a fonemikus szint érdemel kitűntetett figyelmet a 

használatalapú fonológiai kutatásokban, hanem a szubfonemikus részletek, a kivételek, 

marginális jelenségek is, hiszen ezek vizsgálatával modellálható a fonológiai információk 

szerveződése. Bybee modelljében (l. Bybee 1994: 292−295) a nyelvhasználó a fonetikai 

reprezentáció részleteit is elsajátítja és tárolja, fonateikai szubsztanciaként. A fonológiai 

információk különféle kidolgozottsági és sematizáltsági szinteken tárolódnak, így nemcsak a 

részletes reprezentáció, hanem a szabályosságokat felmutató séma is aktiválható. Az egyes 

megvalósulások pedig rendre hatnak a már létező reprezentációkra, fokozatosan módosítva 

azokat. A használatalapú kognitív fonológia Bybee-féle modellje mindezek alapján 

összehangolható a fonológiai struktúrák kognitív nyelvtani elemzésével. 

Az ugyancsak használatalapú perspektívát érvényesítő kognitív nyelvtan a fonológiai 

struktúrák leírásakor szintén abból indul ki, hogy a nyelvhasználók képesek beszédhangokat 

létrehozni és észlelni, értelmezni. Ez a képesség a fonikus potenciál tartománya, amelyet 

Langacker fonológiai térnek nevez, s amelyen belül az egyes beszédhangok akusztikai 

konfigurációkként definiálhatók (Langacker 1987: 76−77). Lényeges ugyanakkor, hogy a 

humán motoros és percepciós képességek ebből a kiindulópontból csupán lehetőséget adnak 

arra, hogy a nyelvhasználat során mintázatok sáncolódjanak el, reprezentációk 

konvencionalizálódjanak, illetve formálódjanak. A fonológiai struktúrák kialakulását a 

kognitív nyelvtan is a használatból kiindulva, dinamikusan írja le: az egyes megvalósulások, 

használati események absztrakciójával és sematizációjával emelkednek ki a reprezentációk, 

fonológiai dekontextualizáción keresztül válnak a fonémák disztinkt kognitív entitásokká, 

bizonyos mértékben sematikus jellegű prototípus köré szerveződő kategóriákká (Langacker 

2000: 44). Ebben a tekintetben a kognitív nyelvtan tehát Bybee modelljéhez hasonló módon 

közelíti meg a fonológiai reprezentációk kialakulását, ám Langacker kitér e reprezentációk 

természetére is: elméletében a fonémák, fonológiai struktúrák ugyanúgy konceptuális 

természetűek, mint a szemantikai szerkezetek (Langacker 1987: 78−79). Ezáltal a fonológiai 

struktúrák jellegüket tekintve homológgá válnak a jelentésekkel, ami lehetőséget ad arra, hogy 

a kognitív nyelvtan a nyelv egészét fogalmi természetű tudásként írja le, nem vonva éles 

határt hang és jelentés közé. Langacker nemcsak amellett foglal állást, hogy a fonémák 

konceptuális struktúrák: kognitív nyelvtani kiindulópontból a fogalmi reprezentációként 
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felfogott fonéma elsődleges, mert irányítja a beszédhang létrehozásának motoros 

szekvenciáját, miközben autonóm természetű, mert az alapján kategorizáljuk az akusztikai 

bemenetet egy partikuláris beszédhang megvalósulásaként.  

Mindebből következik, hogy a fonikus potenciál tartománya, a fonológiai tér nem 

különíthető el a konceptuális potenciál tartományától, a szemantikai tértől, hanem annak 

altartományaként fogható fel. Ily módon a kognitív nyelvtanban a nyelvi szimbólum a 

szemantikai tér két struktúrája közötti szimbolikus megfelelés, amelyben az egyik 

struktúra a fonológiai altartományban van. 

Az eddigiek alapján a fonológiai struktúrák funkcionális kognitív leírásában magam a 

kognitív nyelvtan használatalapú kiindulópontját tartom leginkább termékenynek. Fontos 

azonban belátni, hogy az itt vázlatosan ismertetett kognitív fonológiai elméletek csak 

bizonyos háttérfeltevéseiket tekintve különülnek el egymástól, alapvetően egyazon kognitív 

fonológiai szemléletmódba tartoznak, amelyet a fentiek alapján a következő módon tartok 

jellemezhetőnek: 

 

(i) A fonológia feladata azoknak a mentális reprezentációknak a vizsgálata, amelyek a 

beszédhangok fizikai-fiziológiai tapasztalatának fogalmi feldolgozásával jönnek létre, 

a nyelvhasználat folyamatában. 

(ii)  E mentális reprezentációk konceptuális természetűek, és a prototípuselv alapján 

szerveződnek kategóriába. 

(iii)  A fonológiai kategóriák tagjai a sematikusság különböző fokával jellemezhetők: a 

kategória centrális tagja, a prototípus a leggyakoribb, ugyanakkor a leginkább 

dekontextualizált, így a legnagyobb mértékben sematikus struktúra; a kategória egyéb 

tagjai a prototípushoz képest ritkábbak, ugyanakkor sepcifikusabbak, részletesebben 

kidolgozottak. 

 

A disszertációban a rímet olyan fonológiai struktúraként értelmezem, amely leírható a 

kognitív fonológia alapján. Ebből következően két kérdést kell a továbbiakban megvizsgálni: 

1. miként szerveződik a rím fonológiai kategóriája, azaz hogyan jellemezhető a prototípus, 

illetve a kategória többi tagja a prototípushoz való viszonyában; 2. hogyan írható le a rím 

sematikus fonológiai struktúraként.  
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6.3 A rím fonológiai kategóriájának szerveződése 

A használatalapú kognitív nyelvtanban a nyelvi kategóriák olyan hálózatokba szerveződnek, 

amelyek központi tagja a legsematikusabb, legkevésbé specifikált prototípus: a leggyakoribb 

megvalósuláshoz köthető, így ez sáncolódik el elsőként a nyelvhasználat során, a kategória 

többi tagja pedig a prototipikus központi mag sémájának kiterjesztésével írható le, 

következésképpen specifikusabb jellegű struktúraként jellemezhető (l. Langacker 2000: 

10−13). Ez a leírás előfeltételezi, hogy a kategória prototípusa alakul ki először 

(összefüggésben a mintapéldány-alapú kategorizációs stratégiával, l. Rosch 2009: 43−44, 

Markman 1991: 54, Eysenck−Keane 1997: 283, a prototípust holisztikus, gestalt-jellegű 

reprezentációként értelmezve, l. Taylor 1995: 240−242, Evans 2007: 175), továbbá hogy a 

prototípus alapján történő kategorizáció elsődleges a sémalapú kategorizációhoz képest 

(Taylor 1995: 67−68).34 Ez utóbbi problémakörre a továbbiakban visszatérek még, a fentiek 

azonban kellően indokolják, miért szükséges először a prototípus körvonalazása, illetve a 

prototípushoz való hasonlóság feltárása egy nyelvi kategória jellemzésénél. 

A rím kategóriájának modellálásában jelentős eredmények születtek a héber nyelvre 

vonatkozóan: Ravid és Hanauer (1998) számos alapos megállapítást tesz a rím fonológiai 

szerkezetéről, illetve a kategória szerveződéséről. A továbbiakban egyfelől felvázolom 

munkájuk alapján azt a struktúrát, amelyből magam is kiindultam a magyar rím vizsgálata 

során. Majd megvizsgálom, hogy a héber nyelvre kidolgozott modell mennyiben 

alkalmazható a magyar rím kategóriájára. Ebben Arany János alapos jellemzésére 

támaszkodom (Arany 1962). 

 Ravid és Hanauer a rímet általánosságban két (vagy több) forma szerkezeti 

hasonlóságaként határozzák meg, ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy a rím 

kategóriájának tagjai nem maguk a formák, hanem a köztük lévő hasonlósági viszonyok 

(Ravid−Hanauer 1998: 81). Ez a megállapítás a rím sémájának részletezésekor válik igazán 

fontossá, azonban már ezen a ponton is felismerhetővé teszi, hogy a rím relációs természetű 

fogalom. E reláció részletezhető egyfelől a két struktúra (a rímpár tagjai) mentén, másfelől a 

hasonlóság és a különbözőség tengelyén. Vagyis a rímkategóriába sorolás csak két struktúra 

összehasonlításával tehető meg, a rím minősége pedig a hasonlóság mértékének 

megállapításával ítélhető meg. Ezek alapján első közelítésre a rím prototípusa azon két 

szerkezet viszonya lenne, amelyben a lehető legnagyobb a hasonlóság a struktúrák között. 

                                                 
34 A kognitív nyelvészetben több különböző változata is kialakult a prototípuselvnek, valamint a prototípushatást 
felmutató kategorizáció elméletének. Noha ezek bizonyos pontokon kevéssé egyeztethetők össze, jelen 
tanulmányban nincs módom részletesen bemutatni egymáshoz és a klasszikus kategorizációs elmélethez való 
viszonyukat. Erre vonatkozóan l. Geeraerts (2006, 2010), továbbá Cohen−Lefebvre (2005) tanulmányait. 
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Szótag 

Kezdet 

Rím 

Mag Kóda 

4. ábra 
A szótagszerveződés általános sémája 

Következésképpen a teljes egyezés lenne a tökéletes rím. Egy struktúra megismétlése azonban 

nem minősül rímnek ebben a modellben. Ily módon a hasonlóság mellett a másik lényegi 

tényező a rím minősítésében a kontraszt: bizonyos fokú eltérés szükséges a hasonlóság 

megállapításához, ezáltal a rím feldolgozásához. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a kontraszt 

háttere előtt figurálódik a rím a hasonlóság alapján (ezt az elvet fogalmazza meg a magyar 

rímelméleti szakirodalomban László 1972: 16, 35). 

 Így a rím prototipikalitása tehát hasonlóság és kontraszt arányában határozható meg, a 

kategória prototípusát pedig a rím centralitásának elvével (rhyme centrality principle, RCP) 

írhatjuk le: maximális hasonlóság egy minimálisan különböző párban (Ravid−Hanauer 1998: 

82−83). Mindebből az is következik, hogy a rím prototípusa feltehetően leginkább összetett 

fonológiai struktúrák révén valósul meg, egyszerű, néhány fonémából álló szerkezetpárokban 

ugyanis nem kellően aszimmetrikus a hasonlóság és az eltérés aránya (vagyis nem kellően 

szaliens a rímjelleg), így ezek a rímek a kategória perifériáján helyezkednek el. 

A rímviszony és a rímpárok szerkezeti felépítésének összefüggéséről a következők 

állapíthatók meg. A szótagszerveződés univerzális elve (Taylor 1995: 232) alapján minden 

szótag kötelező eleme az úgynevezett rím (rhyme), amely egy kötelező magból (nucleus) és 

egy opcionális kóda (coda) részből áll. A rím alstruktúrát opcionálisan megelőzheti egy 

kezdet (onset), miként azt az 4. ábra szemlélteti. 

 

 

 

 

 

 

 

E séma alapján felismerhető, hogy a rím szempontjából a szótag magja (vagyis a 

fonotaktikai terminológiában is rímnek nevezett alszerkezet) válik kitüntetetté. A szerkezeti 

hasonlóság más típusaihoz, például az alliterációhoz képest a rím specifikus jellemzője, hogy 
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a hasonlóság helye a szótag magja: ha ez a mag nem hasonló, a struktúrák közti viszony nem 

tekinthető rímnek (Ravid−Hanauer 1998: 82). E fonotaktikai séma kiterjeszthető azokra a 

szerkezetekre, amelyek egynél több szótagból állnak. Ez azért fontos számunkra, mert a rím 

funkcionális nyelvészeti leírásában a rím alapegysége szemantikai egységként működtethető 

nyelvi szerkezet, jelen esetben a szó.35 A héber és az angol nyelvben nem okoz problémát a 

kiterjesztés, a hangsúlyos szótag ugyanis minden esetben a fonológiai struktúra magjának 

tekinthető, így a hangsúlyos szótag és az azt követő szótagok felelnek meg a rím fonotaktikai 

alszerkezetnek, a hangsúlyos szótagot megelőző szótag pedig a kezdetnek, például: 

 

(24) suggest − sǝ [kezdet] ’dƷest [rím].  

 

Ezekben az esetekben a prototipikus rím a lehető legtöbb szótag hasonlóságával valósul meg a 

hangsúlyos szótagot és az azt követő szótagokat tekintve, és a lehető legkevesebb szótag 

eltérésével a hangsúlyos szótagot megelőző alszerkezetben (Ravid−Hanauer 1998: 83). 

Ez a kiterjesztés a magyar nyelv esetében nem problémamentes, hiszen az első szótagi 

hangsúly alapján a mag előtti rész kontrasztjával nem számolhatnánk, miként kezdet 

alszerkezettel sem. A fonotaktikai séma kiterjesztése mindenképpen további kutatásokat tesz 

szükségessé, elsősorban a magyar nyelv prozódiájára vonatkozóan. A jelenlegi kifejtésben a 

következő megállapítások tehetők: két vagy több szótagú szerkezet esetén az első szótagi 

magánhangzót megelőző (opcionális) rész a kezdet, az első szótag magánhangzója és az azt 

követő (opcionális) mássalhangzók alkotják a magot, a második szótagtól pedig kódáról 

beszélünk. Szemléltesse a szerkezetet az alábbi példa: 

 

(25) 

b| ar| Át − k| ar| át 

kezdet Mag kóda  kezdet Mag kóda 

 

A következőkben az imént felvázolt elméleti keret alkalmazhatóságát mutatom be a magyar 

rím prototípusának jellemzésére, illetőleg a magyar rím kategóriájának modellálására. 

                                                 
35 Jóllehet a toldalékok jelentése is funkcionálhat egységként, ugyanakkor ezek dependens jelentésszerkezetek, 
vagyis csak kompozítumszerkezeteben, autonóm struktúrával integrálódva valósulnak meg konvencionálisan, 
így pontosabb úgy fogalmazni, hogy a funkcionális rímelméletben a rím alapegysége egy  lexikális egységként 
felfogott kompozítumszerkezet. 
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 Az alapot Arany János Valami az asszonáncról című tanulmánya képezi (Arany 1962), 

amely több mint másfél évszázada, 1854-ben jelent meg először nyomtatásban. A 

tanulmányban Arany határozottan elkülöníti a rím és az asszonánc kategóriáját, utóbbit teljes 

variabilitásában mutatja be. Jóllehet dolgozata preskriptív jellegű (célja a helyes 

asszonáncképzés poétikai gyakorlatának elméleti magalapozása), leíró jellegű tanulmányként 

is olvasható, hiszen nem annyira az asszonánc alkotásának szükséges és elégséges feltételeit, 

mint inkább magának a kategóriának a heterogenitását vázolja fel. Továbbá az egyes 

asszonáncvariánsok egymáshoz képesti minőségét is megállapítja, alkalmas kiindulópontot 

kínálva ezzel a kategória fokozati szerveződésének feltárásához. 

Mielőtt ezt bemutatnám, szükséges kitérni néhány, a rímkategória egészét érintő 

kérdésre. Ezek közül az első rím és asszonánc elkülönítése. Arany a klasszikus kategorizáció 

alapján élesen elkülönülő kategóriákként tekint rájuk. A rímet a mag és a kóda magán- és 

mássalhangzóinak teljes egyezésével ragadja meg, a rímelő struktúrák kezdetét nem veszi 

figyelembe, továbbá elutasítja a morfológiai alapú egyezést („rag ismétlésből rím nem ered”, 

Arany 1962: 213). Ehhez képest az asszonánc kritériumaként sorolja fel a magánhangzók 

egyezését, a mássalhangzók rokon jellegét,36 s a hasonlóság helyeként ezúttal is a mag és a 

kóda részt jelöli ki. Ha azonban a rím kategóriáját a prototípuselv alapján közelítjük meg, az 

Arany által felsorolt feltételek nem szükséges és elégséges kritériumok, hanem csupán a 

családi hasonlóság mentén rendeződő tulajdonságok. Vagyis a hasonlóság, illetve egyezés 

szerkezeti helye, valamint a magánhangzók egyezése a rím kategóriájának minden tagját 

jellemzi, a mássalhangzók hasonlóságának foka pedig a kategória belső szerkezetének 

kialakulásában válik jelentőssé. Fontos továbbá, hogy a prototipikus rím meghatározása a rím 

centralitási elve alapján érvényesíthető Arany mindkét kategóriájára, így azok e tekintetben 

sem választhatók szét. Mindezek alapján funkcionális kognitív kiindulópontból nem 

indokolható rím és asszonánc elkülönítése, így magam egyetlen komplex rímkategóriával 

dolgozom. E kategória hipotetikusan a rím centralitásának elve alapján rendeződik: központi 

tagja az a rím, amelyben a lehető legnagyobb a hasonlóság, és a lehető legkevesebb az eltérés. 

Szerkezeti szempontból a rím prototípusa a következőképpen jellemezhető (vö. 

Ravid−Hanauer 1998: 84, 1. táblázat): a rímelő struktúrák kezdetében minimális az eltérés 

(ugyanakkor kell lennie eltérésnek, hogy rímről lehessen beszélni), a magban és a kódában 

pedig maximális a hasonlóság, azaz egyezés van. A rím kategóriájának központi tagja tehát a 

                                                 
36 A rokonság a következő módokon valósulhat meg leírásában: képzés módja és helye szerint azonos, zöngésség 
szerint nem − b-p, d-t, f-v, zs-s, z-sz, gy-ty, dzs-cs; képzés módja és a zöngésség szerint azonos, a képzés helye 
szerint nem − c-sz, l-ly, m-n, n-ny; csak a zöngésségben egyezik − r-l  (l. Arany 1962: 215). 
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tiszta rím, a hagyományosan külön kategóriaként kezelt asszonánc változatai pedig valójában 

e prototípushoz viszonyítva rendeződnek el a kategória perifériája felé haladva. 

 Az így meghatározott rím kategóriájának körülhatárolása szintén megtehető Arany 

tanulmányából kiindulva. Magától értetődő, hogy hasonlóság vagy egyezés teljes hiányában 

nem jön létre rím. Arany szerint nem tekinthető továbbá sem rímnek, sem asszonáncnak, ha a 

kóda részek között nincs rokonságon alapuló hasonlóság, és a szerkezetek többi részében 

kevés az egyezés, ilyen például a huszárt – beosztják pár. E kritérium kapcsán 

megállapíthatjuk a kóda kiemelt jelentőségét a magyar rím szerkezetében, amelyre már a 

prototipikus rím és a prototipikus asszonánc meghatározásánál is felfigyelhetünk (a 

hasonlóság/egyezés szerkezeti helyeként a mag és a kóda részt jelöli meg Arany). Ugyancsak 

a kóda jelentőségét támasztja alá a magyar rímben Arany következő tézise: „Minél kevésbé 

rokonok az asszonánc derekán lévő mássalhangzók, annál szigorúbban követelhető a vég 

mássalhangzók közel rokonsága” (Arany 1962: 216). Vagyis a magyar rímben megnő a kóda 

jelentősége, mert a rím belsejében lévő kontraszt esetén a kóda egyezése szükséges.  

A morfológiai ismétlődés Aranynál olvasható tilalma funkcionális-kognitív 

kiindulópontból nem tűnik indokoltnak. Arany határozottan elutasítja ugyanis az úgynevezett 

ragrímeket, azokat nem tekinti sem rímnek, sem asszonáncnak. Megállapíthatjuk, hogy 

amennyiben az összehasonlított struktúrák közti egyezés a kóda részre korlátozódik, nem 

prototipikus rím alakul ki. Ugyanakkor az ilyen rímpárok gyakoriak a populáris költészetben, 

rigmusokban (l. a héber nyelvre vonatkozóan Ravid−Hanauer 1998: 86), így bár periférikus 

példányai a rím kategóriájának, nem látom okát a teljes kizárásnak.  

Tekintsük végig részletesen a következőkben a rím kategóriájának belső 

szerveződését. A központi tartományban helyezkedik el a tiszta rím mint prototípus, amelyben 

a centralitás elve a legteljesebb mértékben érvényesül. Arany leírását követve a kategóriát 

szerkezeti szempontból két alkategóriára bontottam: az egytagú, illetve a két- és többtagú rím 

alkategóriájára. Az egytagú rím alkategóriájának belső szerveződése a következő: 

Egytagú rím 

P r o t o t í p u s  (P, 1.1): tiszta rím, például fel – el, prém – rém. 

1.2 E l ső  s z i n t : tulajdonképpen az asszonáncséma megvalósulása, vagyis a 

magánhangzók azonosak (legfeljebb hosszúságukban térnek el), a mássalhangzók rokonok; 

Arany szerint ide sorolható még az l, r kiesése d és t előtt, például hold – szót. 

1.3 M á s o d i k  s z i n t : „néma” (zöngétlen) és sziszegő mássalhangzók felcserélése, 

például azt – siratsz. 
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5. ábra  
Az egytagú rím 

alkategóriájának belső 
szerveződése 

1.2 1.3 
1.4 

P 

1.4 H a r m a d i k  s z i n t : hosszú magánhangzó után az l, r kiesik, például cserélsz – 

érc, jársz – ház. 

Ez a szerkezet a következő módon szemléltethető: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Az egytagú rímek esetében a mag a szótag magánhangzója, a kezdet és a kóda pedig a 

magánhangzót megelőző, illetve követő mássalhangzók. Amennyiben az egyes szintek 

elkülönülését (de nem merev elhatárolódását) vizsgáljuk, észrevehetjük, hogy a 

mássalhangzók hasonlóságának, illetőleg eltérésének mértéke a kóda részben válik fontossá. 

Tehát a kóda már említett jelentősége az egytagú rímeknél is megmutatkozik, hiszen az egyes 

szinteket a kódabeli mássalhangzók eltérésének növekvő mértéke szerint lehet meghatározni. 

A két- vagy többtagú rím alkategóriájának belső szerveződése jóval összetettebb: 

Többtagú rím 

P r o t o t í p u s  (P, 2.1): tiszta rím, például barát – karát. 

2.2 E l ső  s z i n t : a kóda részben is minimális eltérés jelentkezik, másként 

fogalmazva, a kóda mássalhangzói rokon mássalhangzók, azaz hasonlítanak, de nem 

azonosak: 

2.2.1 a magban teljes az egyezés, de a kódában rokon mássalhangzók vannak, például 

halom – falon; 

2.2.2 a kóda mássalhangzói rokon hangzók, a többi mássalhangzó részben egyezik, 

részben rokon, például harmat – siralmad; 

2.2.3 a kóda mássalhangzói és a többi mássalhangzó is rokon mássalhangzók, például 

halad – nyarat; 
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2.2.4 a kóda mássalhangzói rokon mássalhangzók, a többi mássalhangzó részben 

rokon, részben nem, például kárban – csináltam; 

2.2.5 csak a kóda mássalhangzói rokon mássalhangzók, a többi mássalhangzó nem, 

például virradtig – alszik. 

2.3 M á s o d i k  s z i n t : a kódarészben a minimálisnál nagyobb az eltérés, 

mássalhangzói nem rokon mássalhangzók, hanem „hasonfajú” mássalhangzók (ezek: p, t, k – 

b, d, g – b, v – l, n, például nyarak – harap – arat, darab – farag – marad): 

2.3.1 a kóda mássalhangzói nem rokonmássalhangzók, a többi mássalhangzó azonban 

ugyanaz, például párját – várják; Arany szerint ez nem szabályos rím, de erős; 

2.3.2 a kóda mássalhangzói nem is „hasonfajú” mássalhangzók; ez a típus tűnik a 

legperiférikusabbnak, például harangot – barangol. 

 

2.4 H a r m a d i k  s z i n t : vegyes: 

2.4.1 az egyik kóda hiányzik, de az asszonánc erős, például sárga halál – szárnya alá; 

2.4.2 a „hasonfajú” mássalhangzók felcserélődnek, például adag – dagad; 

2.4.3  „hasonfajú” mássalhangzók rokonaikra cserélődnek, például hideg – sziget; 

2.4.4 etimologikus rím – a szó első szótagja egészben vagy részben ismétlődik, 

például vártam – várban, halmán – hajtám; 

 

3 Peri férikus példányok: 

3.1 nem rokon a kóda és kevés az egyezés (gyenge az asszonánc), például huszárt − 

beosztják; 

3.2 a toldalékok ismétlődnek („ragrím”), például szemeink − füleink. 

 

Ennek az összetett struktúrának az értelmezése során két fontos megfigyelést tehetünk 

a magyar rím fonológiai szerkezete, valamint a kategória belső szerveződése kapcsán. 

Elsősorban ismét arra kell felfigyelni, hogy a két- vagy többtagú rím esetében is a kóda 

alszerkezet kiemelt jelentősége érvényesül, a prototípustól távolodva ugyanis rendre a 

magbeli hasonlóság csökkenése és a kódabeli eltérés növekedése szerint határozhatók meg 

az egyes szintek. Fontos, hogy a kódabeli eltérés növekedése egyben a rím szabályosságának, 

azaz a prototipikus rímséma megvalósulási fokának a csökkenésével is jár. Mindez egybeesik 

a héber rímre vonatkozó kutatások eredményével (Ravid−Hanauer 1998: 98): egyfelől a 

rímelő szerkezetek kezdeteiben tapasztalható eltérés nem befolyásolja a rím kategóriába 
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2.1 
(P) 

2.2 2.3 2.4 

2.2.1 – 2.2.2 – 2.2.3 – 2.2.4 
− 2.2.5 

2.3.1 – 2.3.2 

2.4.1 – 2.4.2 – 2.4.3 – 
2.4.4   

A többtagú rím alkategóriájának szerveződése a sémától való eltérés („szabályosság”) szerint 

2.1 
(P) 

2.2.1 − 2.3.1 2.4.1 − 2.4.2 2.4.3 – 2.2.2 – 2.2.3 

2.4.4 − 2.2.4 −2.2.5 
− 2.3.2   

A többtagú rím alkategóriájának szerveződése a prototípustól való eltérés („erősség”) szerint 
 

6. ábra 

3.1− 
3.2 

3 

3.1− 
3.2 

tartozásának mértékét, ugyanakkor a kódabeli eltérés csökkenti a rím minőségét; másfelől 

megállapítható, hogy a rímelő szerkezetekben a mag és a kóda szorosan összetartozik, a 

kódának domináns szerepe van a rímkategória belső strukturálódásában. Ez a rím fonológiai 

sémájának leírásában válik majd igazán fontossá. 

A másik lényeges megfigyelés, amely Arany rendszerének elemzése alapján tehető, a 

rímkategória belső szerveződésének két aspektusát világítja meg: a prototípusalapú és a 

sémaalapú kategorizáció közti különbségeket. A prototípust ugyanis kétféle módon is 

értelmezhetjük a nyelvészeti kutatásban: a kategória központi tagjaként (illetve a központi 

tagok tartományaként), valamint a kategória konceptuális magjának sematikus 

reprezentációjaként is (Taylor 1995: 59−60). Ugyanakkor e két megközelítés nem különíthető 

el egymástól, hiszen a prototípus mentális reprezentációja mindig alulspecifikált a 

példányokhoz képest, vagyis mindig sematikus jellegű. Taylor (1995: 66−67) szerint e két 

kategorizációs művelet ugyanazon jelenség két aspektusa: míg a sémaalapú kategorizációnál 

az adott entitás teljesen kompatibilis egy absztrakt reprezentációval, addig a prototípusalapú 

kategorizációnál csak részlegesen. Langackerre hivatkozva Taylor úgy érvel, hogy míg a 

sémaalapú kategorizációnál a kategóriába tartozás nem fokozat kérdése, addig a prototípushoz 

viszonyítva igen. Nos, a kategóriába tartozás szempontját tekintve mindez elfogadható, ám a 

kategória fokozati jellege a séma alapján is kirajzolódik, hiszen a séma mindig valamilyen 
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elaboratív távolságra van a megvalósulástól (Langacker 1987: 69), vagyis a megvalósulás 

séma általi jóváhagyása maga is fokozati jellegű. Következésképpen megállapítható, hogy a 

sémaalapú és a prototípusalapú kategorizáció egyaránt gradiens struktúrát eredményez, 

csak a példányok skálán való elhelyezkedése lesz más. Mindezt a rím kapcsán a 6. ábra 

szemlélteti. 

Amint az ábra mutatja, a kategória sémája a példányok közös jellemzőinek nem 

specifikált reprezentációjaként fogható fel, így a kategóriába tartozás mértéke a séma és a 

megvalósulás közti elaboratív távolság alapján határozható meg. Másfelől a prototípus a 

kategória központi példánya, amely a kategóriát jellemző tulajdonságok legtöbbjét vagy 

mindet hordozza, így a kategóriába tartozás mértéke a prototípushoz való hasonlóság szerint 

határozható meg. A rím kategóriáját tekintve, a kategória sémája leírható a rím centralitásának 

elvével: a lehető legnagyobb hasonlóság a lehető legkisebb eltérést felmutató szerkezetpárban, 

a mag és a kóda részben. Ezt a sémát a tiszta rím valósítja meg a legkisebb elaboratív 

távolsággal, a többi rímtípus pedig a kidolgozási távolság növekedése mentén rendezhető el, a 

3. ábra felső skálájának megfelelően. A kategórián belüli elhelyezkedés fő szempontja a 

kódabeli eltérés növekedése, a szinteken belül pedig a magbeli hasonlóság csökkenése mentén 

rendeződnek el az egyes altípusok. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a sémához való viszonyítás 

a „szabályosság” hagyományos szempontjának feleltethető meg (amennyiben a szabály 

végrehajtása nem bináris természetű igen-nem besoroláshoz vezet, hanem fokozati 

elrendezéshez), a kategória belső határai pedig nem élesek. 

 A rím kategóriájának prototípusa a tiszta rím, amely minden, a kategória tagjaira 

jellemző tulajdonságot felmutat, továbbá e tulajdonságok a legnagyobb mértékben jellemzik. 

A prototípushoz való hasonlítás révén vizsgálható a rím „erősségének” kérdése, vagyis a rím 

minősége. A két aspektus, tehát a szabályosság és az erősség azonban nem homológ 

szempontok, Arany ugyanis megjegyzi: „Minél tökéletesebben egybehangzik az asszonánc 

különben, annál megbocsáthatóbb vétek a vég mássalhangzók nem rokonsága, vagy 

egyiknek elmaradása” (Arany 1962: 216). Vagyis a prototípushoz való közelség szempontja 

felülírja a sémának való megfelelés részlegességét, másként szólva az erősség elsődleges a 

szabályossághoz képest. Ezt hivatott szemléltetni a 6. ábra alsó skálája, amely Arany erősség-

minősítései alapján készült. 

 Fontos hangsúlyozni, hogy e két kategorizációs mód, Langacker terminusaival a 

generalizációk kivonása, illetve a jólformáltság megítélése valóban nem válaszható el élesen 

egymástól (Langacker 2000: 12). A prototípus éppen azáltal lesz központi példány, hogy a 

sémát változtatás nélkül dolgozza ki. Ezen a ponton a séma és a prototípus közti 
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alakulástörténeti kapcsolatra szükséges rávilágítani. A kategória kialakulásánál a prototípus 

elsődleges a sémához viszonyítva, hiszen a kategória kezdetben egyetlen tag, a prototípus 

köré kristályosodik ki (Taylor 1995: 241). Mivel a kategorizációt mindig megelőzi az 

absztrakció és a sematizáció, a prototípus maga is sematikusan van reprezentálva. A kategória 

bővülése során a prototípushoz viszonyítva rendeződnek el az új tagok a struktúrában, ám 

olyan példányok is bekerülnek a kategóriába, amelyek a prototípussal csak néhány közös 

jellemzőt mutatnak fel. A kategória alakulásának ebben a szakaszában emelkedik ki a 

kategória sematikus reprezentációja, amely tehát a kategória tagjainak közös tulajdonságait 

összesíti magasabb absztrakciós szinten. Vagyis a kategória egészének sematikus 

reprezentációja magasabb absztraktsági szinten valósul meg, mint az egyes példányok 

sematikus reprezentációja (vö. Taylor 1995: 67−68). A kategória prototípusa olyan séma, 

amely a példányok által alkotott hálózat központi magja; az ettől való eltávolodás, vagyis a 

kategória kiterjedése további sematizációval, magasabb szintű sémák kiemelkedésével jár (l. 

Langacker 2000: 12−13). Ezáltal válik beláthatóvá, hogy a prototípusalapú kategorizáció 

miért elsődleges a sémaalapú kategorizációhoz viszonyítva. 

Ezt támasztják alá azok a kutatások, amelyeket az ELTE magyar szakos hallgatói 

körében végeztem. Egy 2011 őszén megvalósított felmérés keretében 25 nyelvhasználó azt a 

feladatot kapta, hogy 18 szópárt a fonológiai összecsengés minősége mentén állítson 

sorrendbe, azaz állapítsa meg, hogy a megadott rímek mennyire „jó” példányai a 

kategóriának, egymáshoz viszonyítva. A vizsgálatot Ravid és Hanauer (1998) kísérletéhez 

igazítva végeztem el: a kísérletben szereplő rímpárok (l. a Függelék X. pontját) véletlenszerű 

sorrednben, előe megadva szerepeltek, a kísérleti személyeknek pedig X perc állt a 

rendelkezésükre, hogy a rímek sorrendjét kialakítsák. Fontos volt a kísérlet során, hogy ne 

szólaltassák meg az egyes rímeket, azaz ne olvassák fel maguknak hangosan, valamint hogy 

először a teljes kísérleti anyagot olvassák át a kísérleti személyek, és csak ezek után kezdjék 

meg a sorrendbe állítást. 

Az eredmények négy lényeges következtetésre adnak módot. (Ezeket összegezve a 7. 

ábra szemlélteti, egységes, azaz egy- és többtagú rímeket egyaránt tartalmazó rímkategóriára 

vonatkozóan.) (i) A legjobb rím a válaszadók többségénél a 2.4.1-es kódszámú típus (sárga 

halál – szárnya alá), amelyet már Arany is „erős” asszonáncnak tekintett. Ez az eredmény 

egyfelől alátámasztja az erősség szempontjának elsődlegességét a kategóriában, és akár a 

tiszta rím abszolút központi helyét is megkérdőjelezheti a nem tiszta, de kellően gazdag 

(kiterjedt) változat javára. Másfelől arra enged következtetni, hogy a rím hangzásbeli 

minőségének megítélésében a magbeli hasonlóság mennyiségi dimenziója kiemelkedő 
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jelentőségű: minél több szótagra terjed ki a magbeli hasonlóság, annál jobb rímnek érzi a 

nyelvhasználó a szópárt. A rím centralitásának elve tehát annyiban árnyalható, hogy a 

hasonlóság maximumának szempontja elsősorban mennyiségi természetű. Ezt az elvet 

támasztja alá az is, hogy az adatok alapján az etimologikus rím kevésbé periférikus példánya a 

kategóriának (az összecsengés ez esetben ugyanis a kezdetre is kiterjed). (ii) A hasonlóság 

mennyiségi dimenziójának jelentősége, valamint a centralitáselv érvényesülése magyarázza, 

hogy az egytagú rímek a rímkategória periférikusabb példányainak bizonyulnak. (iii) A 

felmérés eredményei alapján a ragrímeket a nyelvhasználók valóban rímnek tekintik, noha a 

kategória szélső tartományában helyezik el. (iv) A prototípushoz való hasonlóság 

szempontjából a kategória még határozottabban kontinuumként fogható fel, amelyben az 

egyes szintek közötti határ nagyon elmosódott (jóllehet a sémaalapú szerveződés során sem 

tételezhetünk merev szinthatárokat). Ezt jelzik az ábrán a zárójelbe tett, ily módon kétszer is 

előforduló, valamint az egymás alá kerülő kódszámok. (Ezekben az esetekben ugyanis a 

kiértékelt kérdőívek adatai alapján nem lehetett egyértelmű sorrendiséget megállapítani.) 

Mind a négy következtetés összhangban áll a rímkategória itt bemutatott modelljével, így bár 

az empirikus vizsgálat nem kellően kiterjedt, és az eredmények további árnyalt értelmezése 

szükséges, megerősíti a javasolt rímkategória érvényességét. 

 

 

 

2.4.1 
(P) 

2.2.1 − 2.3.1 2.4.1 − 2.4.2 2.4.3 – 2.2.2 – 2.2.3 
2.4.4 − 2.2.4 −2.2.5 − 

2.3.2  

2.1 
(P) 

 
2.1− 2.3.1− 2.2.2 − 2.3.2 − 2.4.3 − (2.2.2) − (2.2.1) − 2.4.2 − 2.2.3 − 2.4.4/ − 1.3 − 1.2 − 2.2.4 − 3.2 − 2.2.5  − 3.1 
                                      2.2.1                                                                  1.1 

7. ábra 
A magyar rímkategória belső szerveződése az erősség szerint, 

kérdőíves felmérés alapján 

3.1− 
3.2 
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 Összegezve az eddigieket, a következő megállapítások tehetők a rím kategóriájáról. 

Egyfelől megközelíthetjük a kategóriát az általános séma felől: bizonyos mértékű hasonlóság 

egy eltérést is felmutató párban. A hasonlóság kitüntetett helye a mag és a kóda, lényeges 

azonban, hogy a rím sémájában ezek valamennyire függetleníthetők egymástól, másként 

fogalmazva a hasonlóság mértéke a magban és a kódában különböző lehet. E leírás révén a 

rím kategóriájának belső szerveződése a sémát legjobban megvalósító, prototipikus tiszta 

rímtől halad a ragrím perifériájáig. Míg a központi tagot a hasonlóság legmagasabb foka és az 

eltérés legcsekélyebb mértéke jellemzi, addig a periférián a mag és a kóda hasonlósága a 

legteljesebb mértékben eltér. A kettő közti kontinuumon helyezkednek el a sémát különböző 

mértékben megvalósító példányok, amelyekben a centrumtól elindulva egyre kisebb a 

hasonlóság, egyre nagyobb az eltérés, továbbá egyre inkább függetlenedik egymástól a mag 

és a kóda. 

 Másfelől a rím kategóriája leírható a prototípushoz való hasonlóság mértéke alapján, 

ebben az esetben a kontinuum szerveződése azonban más. Fontos ugyanis, hogy a prototípus 

egyrészt a legteljesebb mértékben megvalósítja a rímsémát (a legnagyobb hasonlóság, vagyis 

egyezés jellemzi), másrészt sematikus szerkezetében a mag és a kóda egységként funkcionál, 

és a mag jelentősége megnő. E tekintetben a kategória azon példányai, amelyeket intenzív 

magbeli hasonlóság jellemez, közelebb helyezkednek el a prototípushoz, még akkor is, ha a 

rímsémától nagyobb elaboratív távolságra vannak a kódabeli eltérés foka alapján. Példával 

szemléltetve, a párját − várják rímpár Arany rendszerében erősebb, mint a halad − nyarat 

rímpár, jóllehet ez utóbbiban a kódabeli mássalhangzók hasonlósága a rokonság szempontja 

alapján magasabb fokú. Ugyanígy a harmat − siralmad gyengébb rímnek minősül, mint a 

sárga halál − szárnya alá szerkezetpár: míg az előbbi a rímsémát jobban megvalósítja (hiszen 

részben azonosak, részben rokon jellegűek a mássalhangzók), addig az utóbbiban a 

mássalhangzók hasonlósága nagyobb mértékben érvényesül, továbbá a rím összetettebb 

szerkezetű, így bár a kóda mássalhangzója elmarad a felelő rímben, ami a rímsémától való 

nagy elaboratív távolságot feltételez, mégis erősebb lesz a rím, közelebb kerül a 

prototípushoz. 

 E két kategorizációs mód megkülönböztetése nem könnyű, a gyakorlatban pedig sok 

esetben nem is szükséges, hiszen már Arany is felhívja a figyelmet a szabályosság és az 

erősség szempontjának egymáshoz viszonyított eltérő jelentőségére, vagyis − a kognitív 

nyelvészet terminusaival − arra, hogy az egyes rímek minőségének megítélésében a 

prototípushoz való közelség válik elsődlegessé. Lényeges azonban a két szempont egymáshoz 

képesti tárgyalása. Nemcsak azért, mert a kategória belső szerveződésének lehetőségeit 
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árnyaltabban tárhatjuk fel ezáltal, hanem azért is, mert a rím fonológiai sémájának leírásában 

is fontos szerepe van a prototípus szerkezetének. A továbbiakban e szerkezeti séma kognitív 

fonológiai modellálására teszek kísérletet. 

 

6.4 A rím fonológiai struktúrája 

A rím fonológiai struktúrájának leírásában vissza kell térnünk a fejezet első felében felvázolt 

kognitív fonológiai kiindulóponthoz. Annyiban mindenképpen, hogy a rímet olyan fonológiai 

szerkezetként közelítjük meg, amely sematikus alapként szolgál az egyes partikuláris 

rímszerkezetek kidolgozásához a fonológiai konstruálás folyamatában. Mivel korábban a 

használatalapúsággal jellemezhető kognitív nyelvtan fonológiai elméletét tartottam termékeny 

kiindulópontnak, e modellálást is Langackernek a nyelvi szimbólum fonológiai pólusára 

irányuló leírására építem (l. Langacker 1987: 328−348). 

 A fonológiai sémákat olyan konfigurációknak tekinthetjük, amelyek a konceptuális 

természetű, ugyanakkor a hangképzés fizikai-fiziológiai tapasztalatán alapuló fonológiai 

térben bontakoznak ki, sáncolódnak el az egyéni nyelvhasználatban, vagyis a fonológiai 

szerkezetek reprezentációja fogalmi jellegű (Langacker 1987: 339). Ebből következően 

„sematikus struktúrát kell tételeznünk az egypólusú fonológiai organizáció számára is. 

Miközben az artikuláció és a hallás meghatározzák a fonológiai tér paramétereit, ezek mégis 

kognitívan megalapozott jelenségek. Absztrakció és egyéb mentális műveletek tárgyai, olyan 

kognitív szerkezet emergenciáját eredményezve, amelyek még a periférikus megvalósulás 

hiányában is aktiválhatók, vagy amelyek túl absztraktak − részben vagy egészben − az ilyen 

megvalósításhoz. Ily módon semmi inherens implauzibilitás nincs abban, hogy sematikus 

magánhangzót tételezünk a mássalhangzó belső szerkezetében, vagy autonóm szótagot egy 

dependens szótag számára, még ha e sematikus alszerkezetek maguk nem is 

manifesztálódhatnak közvetlenül. Tágabban, a fonológiai szabályok és kategóriák sematikus 

szerkezetekként formálódnak a fonológiai térben, amelynek kapcsolata a periférikus 

aktivitásokkal meglehetősen távoli is lehet” (Langacker 1987: 332).37 

                                                 
37 „We must therefore posit schematic structures even for unipolar phonological organization. While articulation 
and audition determine the parameters of phonological space, they are nevertheless cognitively grounded 
phenomena. They are subject to abstraction and other mental operations, resulting in the emergence of cognitive 
structures that can be activated even in the absence of peripheral implementation, or which are too abstract − in 
whole or in part − for such implementation. There is nothing inherently implausible, then, in positing a 
schematic vowel for the internal structure of a consonant, or an autonomous syllable for a dependent syllable, 
even though these schematic substructures cannot be directly manifested per se. More broadly, phonological 
rules and categories take the form of schematic structures in phonological space whose connection with 
perpheral activities may be quite distant.” 
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 E leírás egyfelől felhívja a figyelmet arra, hogy a fonológiai struktúrák esetén is 

tételezhetünk olyan sematikus reprezentációt, amely önmagában nem kötődik partikuláris 

artikulációs és akusztikai paraméterekhez, ugyanakkor sémaként kiindulópontjául szolgál a 

fonológiai konstruálásnak. A rím esetében egy ilyen absztrakt szerkezeti séma modellálása a 

cél.  

Másfelől arra mutat rá Langacker, hogy az autonómia és dependencia aspektusa (l. 

részletesen Langacker 2008: 199−202) érvényesíthető a fonológiai leírásban is, hiszen az is 

konceptuális természetű reprezentációkat tárgyal. Ez esetben azonban némiképp 

specifikálódik a fenti két fogalom. Az autonóm fonológiai szerkezet egyrészt kidolgozza a 

dependens fonológiai szerkezet sematikus alszerkezetét, amely folyamatnak magától értetődő 

előfeltétele, hogy a fonológiai sémák is rendelkezhetnek olyan sematikus alstruktúrával, 

amely önmagában nem kerül periférikusan megvalósításra. Másrészt az autonóm fonológiai 

struktúra a dependens fonológiai szerkezettel szemben olyan séma, amely más fonológiai 

szerkezetek nélkül is megvalósítható. Ennek klasszikus példája a magánhangzó-mássalhangzó 

viszonya: a magánhangzó „lényegileg stabil szonoritási periódus” (Langacker 1987: 329), így 

mássalhangzó nélkül kivitelezhető, szemben a mássalhangzóval, amely aszimmetrikusan függ 

a magánhangzótól (tehát dependens jellegű), lévén azzal együtt ejthető ki.38 Harmadrészt 

megemlíthető, hogy a dependens fonológiai szerkezet voltaképpen olyan funkcióként is 

felfogható, amely az egyik alstruktúrát a másikra képezi le (Langacker 1987: 336). Ez esetben 

tehát az aszimmetrikus fonológiai függőség nem egy struktúra jellemzője, hanem két struktúra 

közti szerkezeti viszony. 

 Mindezek alapján a rímet olyan komplex fonológiai mátrixszerkezetként írhatjuk 

le, amelyet három dimenzióban is az autonómia-dependencia (A/D) elrendeződés 

jellemez. Egyfelől a rím két tagja, azaz a rímelő struktúrák maguk A/D viszonyban állnak 

egymással. Ez természetesen következik a rím relációként történő értelmezéséből, vagyis 

abból, hogy a rím nem a két szerkezet együttese, hanem a köztük lévő viszony. E viszony 

aszimmetrikus: a szerkezet második tagja, azaz a felelő rím tekinthető autonómnak, míg a 

hívó rím függőnek. Ezt a magyarázatot támasztja alá, hogy csak akkor alakul ki rím a 

konstruálás során, ha a pár második tagja is feldolgozásra kerül. Vagyis a hívó rím csak a 

rím egészéhez képest tekinthető alstruktúrának, másként szólva a felelő rím révén válik a rím 

részévé. Következésképpen a hívó rím fonológiai szerkezetében tételezhető egy absztrakt és 

sematikus fonológiai alstruktúra, amelyet általánosan a rímszerűség alstruktúrájának 

                                                 
38 Fontos megjegyezni, hogy a magánhangzó-mássalhangzó elkülönítés maga is fokozati jellegű, prototípushatást 
mutat, l. Langacker 1987: 239. 
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nevezhetünk, s amelyet a felelő rím dolgoz ki. A rímszerűség alszerkezete voltaképpen egy, a 

kontextusra irányuló elvárás, amely alapján a nyelvhasználó az adott fonológiai struktúrával 

rímet alkotó másik struktúrára számít. A két szerkezet összehasonlítását, a hasonlóság és az 

eltérés arányának megállapítását, azaz a kategorizálást és a példány minőségének értékelését 

éppen a rímszerűség alstruktúrájának kidolgozása kezdeményezi, hiszen kognitív grammatikai 

szempontból e kidolgozási viszony teremti meg a fonológiai konstruálásban a rím két tagja 

közötti kapcsolatot. Ugyanakkor e kidolgozásnak nincs felszíni, periférikus megvalósulása. 

Lényeges emellett, hogy a hívó rím kategorizálja a felelő rímet és az egész szerkezetet, 

mintegy profilmeghatározóként működik a teljes mátrixban. 

 Másfelől, és a fenti aszimmetrikus viszonnyal közvetlen összefüggésben a rímelő 

szerkezeteken belül is A/D elrendeződés figyelhető meg. A hétköznapi fonológiai 

konstruálásban is jellemző egy alapvető aszimmetrikus szerveződés a szó fonológiai 

szerkezetét tekintve: a hangsúlyos szótag mindig autonóm, míg a nem hangsúlyos szótag(ok) 

dependens jellegű(ek), következésképpen ez utóbbiak megvalósításához szükség van arra, 

hogy sematikus alszerkezetüket az autonóm szótag kidolgozza (Langacker 1987: 331−332). 

Ennek kapcsán Langacker problematikusnak tekinti a szó fonológiai szerveződését: míg a 

szótag felépítésében a magánhangzó autonóm szerkezetként, magként funkcionál, addig a 

szótagok összekapcsolódásában a kezdet, a mag és a kóda egymáshoz képesti státusa nem 

egyértelmű. Egyik alternatíva, hogy a mag és a kóda egységként kombinálódik a kezdettel, a 

másik, hogy a mag láncszerűen kapcsolja össze a szerkezet többi részét. Langacker (1987: 

331) ez utóbbi mellett foglal állást, elismerve, hogy döntése önkényes. A rím szerkezetének 

korábbi elemzése alapján természetesebbnek tűnik az első alternatíva, amelyben mag és kóda 

egységként funkcionál. Innen kiindulva értelmezhetővé válik a rímszó fonológiai 

felépítésében mag és kóda kiemelt jelentősége, autnóm jellege a kezdethez képest.  

Megítélésem szerint tételezhető még egy szint az A/D organizációban: ebben a mag 

számít autonóm alszerkezetnek, míg a kóda dependens jellegű. Ezt támasztja alá, hogy − mind 

a magyar, mind a héber rímre vonatkozóan − a szerkezeti összevetés legfőbb helye a mag, 

amelyhez viszonyítva a kóda hasonlóságának mértéke másodrendű. Következik mindez 

egyfelől abból, hogy a prototípushoz való hasonlóság felülírja a séma kidolgozásának 

mértékét, vagyis hogy a hasonlóság magas foka a magban elsődleges a kódabeli eltérés 

mértékéhez képest. Másfelől, mint rámutattam, a rímséma egyik szerkezeti jellemzője, hogy a 

mag és a kóda hasonlósága bizonyos mértékben függetleníthető egymástól. Tehát a rímelő 

szerkezet két alszerkezete egymással áll szerkezeti viszonyban. Ebben a viszonyban a mag 

számít autonóm szerkezetnek, amely kidolgozza a kóda sematikus alszerkezetét. E 
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… párját … várják 

/párját/ /várják/ 

/p/ /ár/ /ját/ 

kezdet          mag                       kóda 

/v/ /ár/ /ják/ 

kezdet      mag                        kóda 

 
8. ábra  

A párját − várják rímpár fonológiai konstruálásának szerkezeti 
diagrammja 

sematikus alszerkezet ismét csak nem manifesztálódik az artikuláció során, ám a kódának a 

rímelő szerkezet részeként történő értelmezését a mag rímként történő feldolgozása teszi 

lehetővé. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a kóda rímeléséhez a mag rímelése szükséges, vagyis 

a kóda alapján önmagában nem konstruálhatunk rímet, a kóda egyedül nem hoz létre rímet. 

Ez alól kivétel a ragrím, amelynek éppen periférikus volta támogatja a szerkezetbeli 

A/D elrendezés modelljét. A ragrím esetében ugyanis a mag és a kóda teljes mértékben 

függetlenedik egymástól, lévén a rím csak a kódára terjed ki. Ekkor a mag nem dolgozza ki a 

kóda rímszerűségének sematikus alstruktúráját, s feltehetően éppen ezért vált a ragrím a rím 

kategóriájának legperiférikusabb tagjává. Hogy mégis rímként működik, annak 

legkézenfekvőbb magyarázata ismét a kóda dependens jellege: a dependens alszerkezet 

ugyanis kategorizálja az egész struktúrát, azaz profilmeghatározó. Voltaképpen a kategória 

sémaalapú belső szerveződésében is ez az elv érvényesül, hiszen a kódabeli eltérés mértéke 

rajzolja ki az egyes tartományokat a kategórián belül. A prototípusalapú szerveződés 

aspektusában ezzel szemben az autonóm természetű mag fonológiai prominenciája döntő. 

Az ily módon felvázolt mátrixszerkezetet vizsgáljuk most meg párját − várják rímpár 

példáján keresztül. A struktúrát az 8. ábra szemlélteti, ahol a kitöltött négyzetek jelölik a 

kidolgozás helyét (a sematikus alstruktúrát), a szaggatott vonalak a kidolgozási viszonyt, míg 

a nyilak a kategorizálást. A rímviszony dimenziójában a felelő rím kidolgozza a hívó rím 
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sematikus alszerkezetét, amelynek következtében a hívó rím rímként kategorizálja a teljes 

szerkezetet. Ez kezdeményezi a feldolgozásban az összehasonlítást, amelynek során az egyes 

rímelő szerkezetek belső szerkezete is feldolgozásra kerül. Mivel a mag autonóm, a magbeli 

egyezés válik először felismerhetővé, amely a rím erősségének meghatározásában működik 

közre. Ezt követően a kódabeli eltérést dolgozza fel a nyelvhasználó. Ezen a ponton a rímpárt 

ismét elhelyez(het)i a kategóriában, rímsémától való elaboratív távolsága alapján. 

Hangsúlyozandó, hogy e konstruáló műveletek feltehetően nem érik el a tudatos figyelem 

szintjét a befogadás során. Másfelől megállapíthatjuk, hogy a rím mint fonológiai szerkezet 

holisztikusan kerül feldolgozásra, a folyamatban ugyanis a rímelő szerkezetek közti relációs 

kapcsolat felismerése kezdeményezi az összehasonlítást, ezáltal az egyes szerkezetek 

részletekbe menő feldolgozását.  

 

6.5 Összegzés 

A fejezet a rím fonológiai leírására vállalkozott, összetett szempontrendszert valósítva meg a 

vizsgálat során. Egyfelől a rím kategóriájának jellemzését tűzte ki célul, mégpedig a kognitív 

fonológia alapján a prototípuselvnek megfelelően szerveződő fogalmi struktúraként. A 

kategória belső szerveződésének feltárása Arany János tanulmányára alapult, amely gazdag és 

részletes alapot kínál a rím típusainak egymáshoz viszonyított elrendeződésére. A kutatásban 

a héber nyelvre meghatározott elméleti modell kínált további lehetőséget. Az aranyi 

kategorizálás és a héber rímre vonatkozó általános elméleti modell diskurzusba hozása 

mindenekelőtt arra irányítja a figyelmet, hogy a magyar rím kognitív fonológiai elmélete is 

sikerrel körvonalazható, továbbá, hogy a magyar rím fonológiai jellemzői párhuzamba 

állíthatók a héberével, megteremtve egy univerzális fonológiai rímmodell elméleti 

lehetőségét. 

 A kategória összetett bemutatása alapozta meg a rím sematikus szerkezetének 

fonológiai modellálását. Ennek során elsősorban az autonómia-dependencia jelenségének 

fonológiai alkalmazása bizonyult különösen termékenynek, továbbá annak a belátása, hogy a 

konceptuális természetű fonológiai sémákban a sematikus alszerkezetek, valamint az azokat 

kidolgozó műveletek kerülnek előtérbe a konstruálás során. Mindez azt is jelenti, hogy a rím 

fonológiai elemzésének nem elsősorban az egyes konkrét rímszerkezetek részletekbe menő 

fonetikai leírásán kell alapulnia, hiszen maga a rímszerűség komponense, valamint az 

összehasonlítás szerkezeti és műveleti aspektusai nem realizálódnak fonetikai szerkezetekben. 

Ily módon valóban a konstruálás fonológiai aspektusa válik azzá a holisztikus kiindulóponttá, 

amelyből a rím fonológiai működése általános érvénnyel közelíthető meg. Ezáltal a rím 
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fonológiai konstruálása a versszöveg egészének feldolgozásába illeszkedve, összetett 

műveletként értelmezhető, amelyben a kategorizálási-kidolgozási folyamatok közvetlen 

hatóköre a rímelő szerkezet, ugyanakkor a rímviszony aszimmetriájából következően csak a 

teljes szövegben érvényesül a rímszerkezetek fonológiai feltűnősége. A rím tehát a hangzás 

szempontjából sem járulékos, másodlagos dísz, hanem a szöveg komplex fonológiai 

szerkezetében értelmezhető, ugyancsak komplex alszerkezet.  

Ez a modell számos további ponton részletezhető, ám már ezen a kidolgozottsági 

fokon is indokoltnak tűnik a jelentésképzéssel való együttes vizsgálat, azaz a fonológiai és a 

szemantikai pólus interdependens műveleti megközelítése. A befogadás folyamatában 

fonológiai üsszehasonlítás, valamint a rímszerűség felismerése, alstruktúrájának kidolgozása 

kezdeményezi a rímelő szerkezetek összekapcsolását, valamint azt a visszafelé irányuló 

kontextualizációs műveletet, amely a felelő rím konstruálásába bevonja a hívó rímet is. Ennek 

egyik részfolyamata a fonológiai összehasonlítás részletes megvalósítása, a rím erősségének 

meghatározása és a kategóriába sorolás potenciális művelete; a másik részfolyamat során a 

konceptualizáló kialakítja a rímjelentést, megképezve azt a fogalmi integrációt, amely a 

rímszók összetartozását motiválttá teszi, valamint a felelő rím által szimbolizált fogalmi 

szerkezetet a hívó rím mint referenciapont tartományában azonosítja. A fonológiai konstruálás 

általános eredménye a versszerűség felismerése, ennek pedig lehetséges következménye a 

közös figyelmi jelenet lírai beszédhelyzetként történi reprezentálása (amennyiben a szöveg 

más jellemzői is ebbe az irányba mutatnak). A szemantikai konstruálás erősíti a rímelő 

szerkezetek összekapcsolódását, hiszen a konceptualizálás és az anaforikus jelentésviszony 

kezdeményezése felől teszi motiválttá azt, miközben a jelentésképzés műveletei révén a rímet 

a sorok megelőző részeihez integrálja, illetve a versszöveg egészében teszi értelemképző 

struktúrává. Mindezek alapján a szemantikai és a fonológiai konstruálás folyamata között 

szimbolikus viszony tételezhető, amelynek lényege, hogy a rím szemantikai és fonológiai 

pólusán lezajló műveletek nem hierarchikus viszonyban, hanem előtér-háttér elrendezésben, 

egymáshoz szorosan kapcsolódva, egymást erősítve mennek végbe. A fonológiai hasonlóság 

kezdeményezi a két szerkezet rímként történő értelmezését, tehát a jelentésképzést, és 

ikonikusan jelzi a jelentéstani viszonyt; a szemantikai feldolgozás és a fogalmi összekapcsolás 

pedig fokozza a rímszók összetartozását, és a rím feldoglozását a szövegértelem 

kialakításának műveleteibe integrálja. 
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7. A rímhelyzet mint jelentéssel bíró szöveghely – korpuszvizsgálati eredmények 

A korábbi fejezetekben olyan nyelvtudományi perspektívájú rímmodell kidolgozására tettem 

kísérletet, amely a funkcionális kognitív nyelvészet elméleti előfeltevéseit érvényesítve, 

módszertanát a gyakorlatban alkalmazva a rím működését elsősorban a jelentésképzés 

folyamatában magyarázza. A kutatás központi hipotézise, hogy a rím jelentéskezdeményező 

szövegelem, azaz olyan szimbolikus struktúra, amelynek szerveződését és feldolgozását 

fogalmi motiváltság jellemzi. A rím funkcionális kognitív pragmatikai, szövegtani és 

szemantikai vizsgálata beláthatóvá teszi, hogy a rím mint nyelvi szerkezet valódi jelentőségét 

a konstruálás műveleteiben nyeri el: állványzatként támogatja a megnyilatkozás 

feldolgozásának mentális (figyelmi és memóriabeli) folyamatait, ezzel párhuzamosan 

gazdagítja a szöveg fogalmi szerveződését, miközben összetettebbé is teszi azt, lehetővé téve 

az értelemszerkezet konszolidálását, struktúrálását, valamint referenciális sűrítését egyaránt. 

A rím kognitív fonológai jellemzése arra is rámutatott, hogy a rím befogadásának fonológiai 

részfolyamatai szimbolikus visonyban állnak a jelentésképzés műveleteivel, továbbá, hogy a 

kategória szerveződése a prototípushatást mutatja. Ez utóbbi megfigyelés egyben azt is jelenti, 

hogy a fonológiai hasonlóság foka nem a kategóriába sorolás, azaz a rímszerűség felismerése, 

mint inkább a kategórián belüli elhelyezés, vagyis a rím minőségének megállapítása során 

válik jelentőssé. Következésképpen a kevésbé jól hangzó rímek is rímként működnek, 

kezdeményezve a rímelő szerkezetek jelentésének összekapcsolását. 

A szemantikai és a fonológiai konstruálás részfolyamatai között tételezett szimbolikus 

viszony fontos következménye, hogy a rím minősége egyik pólus szerveződéséből sem 

vezethető le kizárólagosan. Azok ugyanis egymással szoros kapcsolatban, egymásra hatva 

mennek végbe. Egy kognitív poétikai rímmodell tehát nem tételez a rím működésének 

aspektusai között hierarchikus viszonyt, a szemantikai motiváltság hangsúlyozásából nem 

következhet a fonológiai pólus jelentőségének kétségbe vonása, azzal együtt sem, hogy 

kognitív poétikai kiindulópontból a rím működésének komplexitása csak a szemantikai 

organizáció előtérbe helyezésével látható be. A rím azért nem tekinthető kizárólagosan vagy 

elsődlegesen ritmustényezőnek, hangzásszerkezetnek, mert a rímhelyzet kitöltését nem 

elsősorban a hangzás hasonlósága, hanem a szöveg fogalmi szerveződése befolyásolja. 

Ismételten le kell szögezni, hogy egy kognitív nyelvészeti rímelmélet nem a jelentés 

kizárólagos vizsgálatával, esetleg a hagyományos hangzás-jelentés sorrend megfordításával 

valósíthatja meg a rímre irányuló tudományos kutatás, valamint a rímről folytatott poétikai 

diskurzus megújítását, hanem annak belátásával és láttatásával, hogy a rím mint nyelvi 

szerkezet átfogó magyarázatára csak a fogalmi feldolgozás és a jelentés létrehozása felől 
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tehetünk kísérletet, ellenkező esetben a kidolgozott modell szűkíti a rím funkcionálásának 

horizontját. A rím létrehozásakor és feldolgozásakor végbemenő műveletek előtér-háttér 

elrendeződése nem jelenti, hogy bizonyos részfolyamatok elsődleges, lényegi, míg mások 

járulékos jellegűek lennének, miként az aktuális elrendezésekből következő nagyfokú 

variabilitás sem jelenti, hogy ne lehetne olyan modellt alkotni a rím működésére, amely 

megtartja annak eredeti komplexitását, ám absztrahálja legfőbb jellemzőit.  

A kognitív poétika azért alkalmas kiindulópont egy ilyen modell megalkotására, mert 

a funkcionális kognitív nyelvészet eredményeit hatékonyan hozza diskurzusba egymással, 

reflektálva a nézőpontok és módszerek közötti különbségekre, ezáltal lehetőséget teremt azok 

összehangolására, ami végső soron fokozza a magyarázat produktivitását. A 

korpusznyelvészet elméletének és módszertanának bevonása különösen indokolt, mert a rím 

jelentéskezdeményező funkcionálásának tipikus és kevésbé tipikus tendenciáit teszi 

bemutathatóvá, elkerülve az itt javasolt magyarázat abszolutizálását. Amennyiben ugyanis a 

rím mint szöveghely szemantikai telítettségét az egyes korpuszokon belüli rímszerveződési 

mintázatok azonosításán és kvantitatív jellemzésén keresztül vizsgáljuk, a rímnek tulajdonított 

jelentéskezdeményző, állványzatépítő funkció eddig bemutatott sajátosságai tovább 

részletezhetők egymáshoz való viszonyukban, anélkül, hogy az egyes konstruálási 

műveleteket a priori szükségszerűnek tekintenénk a rím feldolgozásában. A korpuszkutatások 

további jelentősége, hogy újabb eredményekkel teszi megalapozottá a rím jelentésképzésben 

betöltött jelentőségét, valamint, hogy a referenciapont-konfigurációból következő 

nominalizációs, tárgyiasító tendenciát (→ 5.4) a rím gyakorisági mintázataiból kiindulva, azaz 

a szöveg nézőpontjából tárgyalja. A korpusznyelvészeti vizsgálat tehát visszatér a szöveg 

holisztikus perspektívájához, de nem a koherencia, hanem a gyakoriság szempontját helyezi 

középpontba. 

 

7.1 A rím mint szerkezeti mintázat – korpusznyelvészeti problémafelvetés 

A rímet mint jelentéssel bíró szöveghelyet tematizáló vizsgálat központi kérdésének 

megfogalmazásához tekintsünk egy, a korábbiakban (→ 3.4) már vizsgált mondókát. 

 

(26) Hátamon a zsákom, kihullott a mákom, 
zsákomban a mákom. elszaladt a rákom. 
Mákomban a rákom. Aki látja károm, 
Kirágta a zsákom, fizesse meg mákom! 
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A szöveg három szerkezeti részre osztható: az első három sor, valamint a második három sor 

alkotnak egymáshoz nagyon hasonló egységet, az utolsó két sor tekinthető a harmadik 

egységnek. Az első egység meghatározó mintázata az X-on/-ban az Y-om séma, amely 

láncszerűen, az egyes sorokat szemantikailag egymásba ágyazva szerveződik aszerint, hogy 

az előző sor Y entitása a következő sor X entitásaként kerül a figyelem középpontjába. Ehhez 

hasonló a második szerkezeti egység mintázata: valamit tett X/valami történt X-szel, ahol az 

egyes X entitások az első egységben megismert sorrendben (zsák, mák, rák) ismétlődnek. Az 

utolsó szövegegység nem folytatja egyik sémát sem, egyfajta csattanóként következik a 

korábbi részekre. (Részletes elemzésétől ezúttal eltekintek.) 

Az egyes szerkezeti egységek sematikus mintázata felismerhetővé teszi, hogy a 

rímszók a negyedik sor kivételével minden sorban, azaz ebben az esetben mindegyik elemi 

mondat által szimbolizált elemei jelenetben a jelenet konceptuális magját képező viszony 

(térbeli elrendeződés) vagy folyamat (tevékenység) központi résztvevőjét, azaz az ige 

elsődleges figuráját teszik hozzáférhetővé. A negyedik sorban az elsődleges figura Ø+inflexió 

anaforával szimbolizálódik, a rím pedig a másodlagos figurát teszi hozzáférhetővé. Vagyis a 

fonológiailag prominens rímek a szövegvilág konceptuálisan prominens résztvevőit 

jelölik , ezzel a szöveg fogalmi feldolgozását segítik. Ez a jelenség a referenciális 

állványzatépítés (→ 3), amely pragmatikailag motiválttá teszi a rím jelentéskezdeményező 

működését, másként fogalmazva lehetővé teszi a rím referenciális értelmezését. 

Figyeljük meg továbbá, hogy a zsákom – mákom – rákom rímszekvencia 

szemantikailag is jól szervezett: mind az egyes entitások elhelyezkedése, mind a 

részvételükkel lezajló folyamatok (kirágta, kihullott, elszaladt) az őket megelőző elemből 

kiindulva dolgozhatók fel leginkább. A mák ugyanis a zsák konceptualizálása révén 

helyezhető el a szövegvilág terében, ahogyan a rák is a mák fogalmi kidolgozását követően, 

azzal összefüggésben lokalizálható. A sort a szöveg első szava indítja meg, az egyes 

viszonyok pedig az esetragok révén kifejtetten is szimbolizálódnak. A második 

szövegegységben a szövegvilág már bevezetett szereplői egy-egy folyamat résztvevőiként 

konstruálhatók meg, ismét a megelőző elemből kiindulva: a rák rágja ki a zsákot, a zsákból 

hullik ki a mák, a mákból szalad el a rák. Ez a koncentrált szerveződés képeződik le a rímek 

egymásra következésében, amely indirekt anaforikus struktúraként, illetve az azt motiválttá 

tevő referenciapont-szerkezetként működtethető a szöveg értelmezésének folyamatában (→ 

5). 

Megállapíthatjuk, hogy a rím nemcsak a két rímszó (fogalmi integrációként, nem 

kanonikus anaforaként, referenciapont-szerkezetként történő) összekapcsolódása miatt 
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tekinthető szemantikailag motivált szerkezetnek, hanem a szöveg egészére jellemző 

szerkezeti mintázatokból következően is. A sorok ismétlődő, egységeken átívelő szerkezete 

támogatja a rímek egymásra vonatkoztatott értelmezését, másfelől a rímben rejlő konstruálási 

potenciál realizálása hatással van a sor szerveződésére. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a 

rímszerkezet nem a szöveghez kívülről hozzáillesztett, annak feldolgozását segítő 

struktúra, hanem olyan állványzat, amely a szöveg kialakulása után sem kerül 

lebontásra. Mintegy részévé válik a szöveg szerveződésének; e tekintetben a két struktúra, 

azaz a transzlineáris rím és a szöveg többi részének lineáris szerveződése kölcsönösen 

közreműködnek egymás értelmezésében, interdependens viszonyt alakítva ki a szövegben. 

A korpusznyelvészeti problémafelvetés talán legfontosabb tanulsága, hogy jóllehet a 

rím állványzatépítő funkciójának az egyes diszciplináris (pragmatikai, szövegtani, 

szemantikai) kiindulópontokból történő vizsgálata részletekbe menő magyarázatot hoz 

javaslatba a rím jelentéskezdeményező működéséről, a magyarázat érvényessége nem teljes, 

ameddig kizárólag az egyéni intuíció terepén mozog, és csupán partikuláris elemzések 

támasztják alá. Lényeges, hogy ennek a metaelméleti problémának a felismerése nem 

csökkenti önmagában a kidolgozott modell magyarázó értékét, annak legitimációjához 

ugyanis alapvetően elegendő alapot teremt az intuíció, ilyen értelemben tehát nem kell 

további vizsgálatokkal igazolni az elmélet működőképességét. (Mivel mentális struktúrákról 

és műveletekről, azaz elmebeli jelenségekről van szó, a nyelvészet ezt önmagában amúgy sem 

tudná elvégezni, illetékessége legfeljebb javaslatokra terjed ki, l. Sandra 1998.) Ugyanakkor 

az eddig kidolgozott kognitív poétikai modell érvényessége kiterjeszthető a vizsgált 

szövegeken és rímpárokon túl a rím általános elmélete felé, amennyiben a korpuszvizsgálat 

eredményei erre módot adnak.  

Következésképpen a korábbiakban javasolt magyarázati módok mellé mindenképpen 

társítani kell olyan egy olyan megközelítést is, amely a rímet nem a saját szerkezeti 

összetevői, hanem a szöveg globális viszonyrendszere felől vizsgálja, ugyanazt az érmét a 

másik oldaláról is láthatóvá téve. Azért is indokolt ez, mert – mint látni fogjuk – a szövegbeli 

ismétlődés nemcsak az általános értelemben vett koherencia és kohézió szempontjából 

alapvető fontosságú (l. Hunston 2001: 14−15, → 4), hanem a rímhelyzet jelentésességét is 

megalapozza. Ebben a fejezetben azt vizsgálom, hogy a rímhelyzet a szöveg kitűntetett 

helyeként milyen sematikus szemantikai mintázattal jellemezhető a sor és az elemi mondat 

viszonyában, a lexikális előfeszítés elmélete és a kognitív nyelvtan összehangolt 

kiindulópontjából. A következőkben összefoglalom az elméleti kiindulópont fő jellemzőit, 

terminusait (7.2), majd bemutatom a vizsgált korpuszokat és a vizsgálat eredményeit (7.3), 
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végül azokat a következtetéseket fogalmazom meg, amelyek a korpuszvizsgálatokból 

általánosíthatók a magyar rímre vonatkozóan (7.4). A fejezet összegzéssel zárul (7.5). 

 

7.2 Előfeszítés, típusgyakoriság és elemi mondat – a vizsgálat elméleti kiindulópontja 

A korpusznyelvészet bevonásához két kérdéskört szükséges előzetesen megfontolni. Az egyik 

a mentális reprezentáció és a partikuláris nyelvi adatok összefüggésének kérdése: milyen 

viszony van az elmében hipotetizált és a korpuszban azonosítható mintázatok között (l. 

Barlow 2011: 29−33). E tekintetben a korpusznyelvészet kiindulópontja termékenynek 

mutatkozik, amennyiben lehetővé teszi a kognitív nyelvészet számára, hogy az egyén által 

tapasztalt nyelvhasználati eseményeket és a korpuszban tapasztalható nyelvhasználati mintát 

egymásra vonatkoztatva magyarázza, összehangolva az egyéni kognitív és a társas nézőpontot 

(Barlow 2011: 5). A rím funkcionális kognitív magyarázatában sem tekinthetünk el attól, 

hogy a már elemzett szövegek kapcsán körvonalazott elméletet minél nagyobb mintán, a 

korpusz révén kvantifikálható módon terjesszük ki. Ezáltal a rím állványzatépítő működése 

nem csupán egyes szövegek egyes olvasatait támasztja alá, de általános kognitív jelentősége is 

felmérhetővé válik. 

Másfelől a funkcionális nyelvelméleti magyarázatok elméleti és módszertani 

előfeltevése a használatalapúság tétele (Ladányi−Tolcsvai Nagy 2008: 23−24, 

Kemmer−Barlow 2000). Módszertani szempontból a rím esetében csak korlátozottan 

érvényesíthető, lévén nem beszélt nyelvi, hanem poétikai jelenség áll a középpontban, annyit 

azonban szükséges megjegyezni, hogy mind az egyes elemzett példáknak, mind a 

korpuszokban szereplő szövegeknek tényleges irodalmi (vagy nem irodalmi, például reklám-) 

szövegeknek kell lenniük. Elméleti szempontból azonban a rím magyarázatában is rendkívül 

fontos a használatalapúság, amennyiben kimondja, hogy a nyelvi szerkezetekről való 

tudásunk e szerkezetek használatán alapul, a tapasztalatokból vonódik el. Vagyis a rím 

jelentéskezdeményező szerepe is a konkrét rímes szövegek értelmezésének tapasztalatából 

absztrahálódik és generalizálódik a nyelvhasználó számára: a befogadó a koherens mentális 

reprezentáció kialakításának folyamatában keresi a koherenciaképző tényezőket, és mivel a 

rím ilyen tényezőként működtethető, az értelmezések egyik eredményeként sematizálódik a 

rím állványzatépítő szerkezetként. A szemantikai motiváltság innen nézve voltaképpen 

egyszerre tekinthető előzménynek és következménynek is, hiszen kezdetben még a befogadás 

tapasztalatából származik, később azonban már orientálhatja a befogadót a jelentésképzésben. 

Mindez összefügg a használatalapúság azon értelmezésével, miszerint szoros viszony van az 

absztrahált, sematizált szerkezetek és a megvalósulási események között: kölcsönösen 
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motiválják egymást (Kemmer−Barlow 2000, Barlow 2011: 21). Ennek értelmében a rím azért 

működtethető állványzatként a befogadás folyamatában, mert a korábbi befogadási 

tapasztalatok alapján maga a rímhelyzet szemantikailag is kitüntetetté válik. Ez írható le a 

lexikális előfeszítés elméletével. 

 

7.2.1 A rím mint szövegkolligációs jelenség – a lexikális előfeszítés elmélete 

A lexikális előfeszítés (lexical priming) elmélete, amely legkidolgozottabb formájában 

Michael Hoey nevéhez fűződik (l. Hoey 2005), azok közé a korpusznyelvészeti teóriák közé 

tartozik (a példaelmélet és a mintázatnyelvtan mellett, l. Barlow 2011: 25), amely a 

szókészlet kollokációs jelenségeinek vizsgálatára alapozva, abból kiindulva írja le a nyelv 

egész rendszerét, középpontba állítva a lexikális szintet. Az elmélet az előfeszítés fogalmát a 

természetességgel hozza összefüggésbe: a nyelv szavait olyan módon szervezzük kollokációs 

szerkezetekbe, hogy azok az ismétlődés és a gyakoriság révén természetesnek minősülnek, ily 

módon minden szó elő van feszítve a kollokációs használatra. Maga az előfeszítés egyfajta 

halmozódó feltöltődés, a szó ismétlődő előfordulásának kumulatív hatása, amelynek során a 

lexikális egységhez asszociatív módon társul a használati kontextusról és kotextusról szerzett 

ismeret. A nyelv elsajátítása során természetesen először a nagyobb szerkezetek, szekvenciák 

előfeszítettsége alakul ki, ezt követi az egyes szavak előfeszítettsége, ugyanakkor ezzel 

ellentétes irányban is történik mozgás, az egyes szavak előfeszítettsége a gyakori kollokációs 

kombinációk révén egymásba ágyazódik. (l. Hoey 2005: 2−8) Ebből következően a nyelvtan 

nem más, mint az egyes kollokációs előfeszítések absztrahált együttese (Hoey 2005: 84), 

másként fogalmazva, a grammatikai rendszernek tulajdonított szabályszerűség voltaképpen a 

nyelvhasználat rendszerszerűségének, illetve e rendszerszerűség természetes minősítésének az 

eredménye (Hunston 2001: 15). A lexikális előfeszítés elmélete tehát összhangban áll a 

használatból emergáló nyelvi rendszer tézisével, és nem választja el a lexikont a szintaxistól 

(Hoey 2005: 9). 

Hoey elméletében a nyelvi rendszer leírásának két központi területe van: a szókészlet 

és a diskurzus (Hoey 2005: 163−165). Egy korábbi kidolgozásban a lexikon és a szöveg 

voltak a nyelv használatának központi jelentőségű terrénumai, később úgy fogalmaz, hogy a 

fonikus szubsztancia, a lexikális előfeszítés és a diszkurzív szükségletek (egy nyelven kívüli 

kontextusban) azok az alapvető tényezők, amelyek összjátékában kialakul a morfológiai 

rendszer és a szöveg mint átmenetileg rögzült, szabályozó, illetve szabályos nyelvhasználati 

módok. Ez a leírás egyfelől felismerhetővé teszi, hogy a lexikális előfeszítés elmélete több 

ponton összehangolható a kognitív nyelvtannal (l. alább). Másfelől arra is rámutat, hogy Hoey 
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szoros és kölcsönös viszonyt tételez az egyes lexikális egységek és a szöveg szerveződése 

között: az utóbbi a kollokációs mintázatokban kialakuló előfeszítések alapján formálódik 

(„primings (…) shape the wording we use”, Hoey 2005: 17, l. még 114). A lexikális 

előfeszítés elméleti kiindulópontjából végrehajtott vizsgálatok ugyan elsődlegesen az egyes 

szavak, szókapcsolatok korpuszon belüli megjelenésére, variabilitására, valamint az ebből 

következő előfeszítettségek bemutatására irányulnak, az itt körvonalazott előfeltevések 

alapján azonban nemcsak partikuláris szavakat, hanem ismétlődő, visszatérő szövegbeli 

szerkezeteket is vizsgálhatunk az elmélet keretei között. Vagyis nemcsak a lexikális egységek 

működését kell a szövegben vizsgálni, hanem a szöveg szerveződését is a lexikális 

előfeszítések perspektívájából (Hoey 2005: 150). Mindez különösen termékennyé teszi a 

lexikális előfeszítés elméletének bevonását a poétikai jelenségek vizsgálatába.39 

Az előfeszítés Hoey elméletében a nyelv teljes rendszerében, minden szintjén 

érvényesül (Hoey 2005: 13). Minden szó elő van feszítve: 

 

(i) partikuláris szavakkal történő együttes előfordulásra (kollokációk); 

(ii)  partikuláris szemantikai beállításokkal történő együttes előfordulásra (szemantikai 

asszociációk); 

(iii)  partikuláris pragmatikai funkciókra (pragmatikai asszociációk); 

(iv) bizonyos grammatikai pozíciókban való előfordulásra vagy azok elkerülésére, illetve 

bizonyos grammatikai funkciókkal történő együttes előfordulásra, vagy azok 

elkerülésére (kolligációk); 

(v) egy vagy több grammatikai szerepben való használatra (grammatikai kategóriák); 

(vi) partikuláris típusú kohéziós viszonyokban való részvételre vagy azok elkerülésére a 

diskurzusban (textuális kollokációk); 

(vii)  partikuláris szemantikai viszonyokban való előfordulásra a diskurzusban (textuális 

szemantikai asszociációk); 

(viii)  bizonyos diskurzusbeli pozíciókban való előfordulásra vagy azok elkerülésére 

(textuális kolligációk). 

 

A receptek hétköznapi szövegtípusában például az egy kanál cukor, fél kanál kakaó 

kifejezések tipikus és gyakori kollokációs mintázatokat valósítanak meg: a mennyiséget jelölő 

                                                 
39 Erre Hoey is felhívja a figyelmet: „Ha a nyelvészet nem tud valami érdekeset mondani az irodalmi nyelvről, 
az annak a beismerése, hogy még nem jutottunk el tudományunk lényegéhez” (Hoey 2005: 153). 
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számnév és az anyagnév kollokál a kanál főnévvel. Ez egyben egy szemantikai beállítás is, 

amely a MENNYISÉG kanál ANYAGNÉV  sémával írható le (e tekintetben az elmélet a 

konstrukciós nyelvtannal is összehangolható), vagyis a kanál főnév egy mennyiséget és egy 

élelmiszert kifejező szóval való szemantikai asszociációra van előfeszítve, a recept 

szövegtípusban. Ez a megállapítás egyfelől azért fontos, mert az előfeszítések gyakori 

előforduláson alapulnak, következésképpen szövegtípus- és tudástípus-specifikusak (Hoey 

2005: 115): egy bizonyos szövegtípus példányaiban, partikuláris tudástartományokkal 

összefüggésben alakulhatnak ki előfeszítettségi mintázatok. Másfelől az előfeszítések 

alkalmasak a poliszém szerkezetek sajátosságainak mélyebb vizsgálatára is, ugyanis az adott 

lexikális egység kollokációi, szemantikai asszociációi és kolligációi eltérnek az egyes 

jelentések mentén. A példa esetében a kanál főnév mint mértéket kifejező szó feszítődik elő, 

amennyiben nem a kanonikus funkció (EVŐESZKÖZ) kerül előtérbe a szó jelentésében. 

Mindemellett a kanál főnév a fenti szerkezetekben a pontosságra való törekvéssel mint 

pragmatikai funkcióval asszociálódik, amelyet egyfelől a pontos mennyiség megadása, 

valamint esetenként a kanál fajtájának megjelölése erősít, másfelől az olyan kifejezésekkel 

való összehasonlítás, mint a csipetnyi. 

Különösen fontos a jelen tanulmány szempontjából a kolligáció fogalma, amelyet Firth 

vezetett be 1951-ben, később pedig Halliday alkalmazta azoknak a viszonyoknak a 

megnevezésére, amelyek a grammatikai mintázatok és funkciók, valamint a lexikális 

egységek között vannak. Hoey (2005: 43) értelmezésében a kolligáció jelöli: 

 

(i) azt a grammatikai környezetet, amelyben a szó vagy szószekvencia megjelenik, 

(ii)  azokat a grammatikai funkciókat, amelyeket az a csoport preferál vagy elkerül, 

amelyben a szó vagy szószekvencia részt vesz, 

(iii)  végül azt a helyet a diskurzus szekvenciájában, amelyet a szó vagy szószekvencia 

preferál vagy elkerül. 

 

A fenti példánál maradva a kanál főnév kolligál egy számnévvel és egy anyagnévvel, vagyis 

elő van feszítve az ebben a grammatikai környezetben történő előfordulásra, a recept 

szövegtípusában. Kolligál a mennyiségjelző szintaktikai funkciójával, valamint a közbülső 

pozícióval egy hármas konstrukcióban. 

Mint látható, a kollokáció, a szemantikai asszociáció és a kolligáció is értelmezhető 

textuális dimenzióban is. Textuális kollokációról beszélhetünk, ha egy szó elő van feszítve 

más szavakkal vagy szószekvenciákkal való együttes előfordulásra (illetve annak 
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elkerülésére) egy kohéziós láncban (Hoey 2005: 116−122). A kohéziós lánc létrejöhet 

egyszerű ismétléssel, illetve különböző jellegű koreferens szerkezetekkel. Az (26) példában a 

zsákom – zsákomban, mákom – mákomban, illetve a rákom – kirágta például egy-egy 

kohéziós lánc első felét alkotják, vagyis a fenti szavak szövegkollokációs kapcsolatban állnak 

egymással. Érdemes megjegyezni, hogy a kanonikus koreferenciaviszonyok, amelyek az 

úgynevezett kontextuális keret kialakításában, egy szövegvilág tér-, idő- és személyközi 

viszonyrendszerének reprezentálásában nélkülözhetetlenek (l. Emott 1999, → 4.4), 

prototipikus textuális kollokációknak tekinthetők, azaz olyan előfeszítéseknek, amelyek a 

szöveg befogadása során alakulnak ki, és amelyek a szöveg kohézióját eredményezik. 

A szöveg szavai vagy szószekvenciái elő vannak feszítve továbbá bizonyos textuális 

szemantikai vagy pragmatikai mintázatokban való előfordulásra. Ilyenek lehetnek az 

összevetés, az ellentét, az időszekvencia, az ok-hatás viszony, a szemléltetés vagy a 

probléma-megoldás mintázat (Hoey 2005: 123). Ezek a textuális szemantikai és pragmatikai 

asszociációk ugyancsak hozzájárulnak a szöveg kohéziójának növeléséhez (vö. 

Sanders−Spooren 2001).  

A rím szempontjából a kolligáció harmadik aspektusa válik jelentőssé, mégpedig a 

szöveg szintjén. Textuális kolligációról beszélünk, ha egy szó vagy szószekvencia elő van 

feszítve egy bizonyos szövegbeli pozícióban (specifikusan a szöveg, szövegrész elején vagy 

végén) történő előfordulásra, illetve annak elkerülésére (Hoey 2005: 129−151). Vizsgálható 

például, hogy a nyelvi kifejezések mennyiben kolligálnak az aktuális tagolás mentén történő 

(téma-réma) felosztással, vagy milyen mértékben kolligálnak a bekezdések felépítésével. 

Egyes szavak elő lehetnek feszítve a mondatkezdő pozícióban való megjelenésre, ez pedig 

lehetőséget adhat arra, hogy a szerkezeti fókusznak, illetőleg az elemi mondat konceptuális 

kezdőpontjának fogalmát az előfeszítés elmélete felől is megvizsgáljuk. Az utóbbi kapcsán 

megállapíthatjuk, hogy amennyiben egy kifejezés kolligál a mondatkezdő pozícióval, nagy 

valószínűséggel az elemi mondat konceptuális referenciapontja is, másként fogalmazva, a 

referenciapont mint funkció textuálisan kolligál az elemi mondat első szórendi helyével 

(valamint az alany grammatikai funkciójával).40  

Mindezek alapján megfogalmazható kutatási kérdés, hogy vajon partikuláris szavak, 

kifejezések mennyiben kolligálnak textuális szinten a sorvég pozíciójával, azaz a 

rímhelyzettel. A kérdés előfeltevése, hogy a rímhelyzet kitüntetett pozíció a szövegben, így 

alkalmas kolligációs vizsgálatra. Két módszertani probléma merül fel azonban: egyrészt 

                                                 
40 Ez természetesen nem minden alkalommal érvényesülő, azaz kötött és kötelező mintázat, hiszen az előfeszítés 
a gyakoriságon és nem a kizárólagosságon alapul, továbbá szövegtípus- és témaspecifikus. 
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hatalmas méretű rímes szövegkorpuszokon kellene vizsgálódni ahhoz, hogy egyetlen szóra, 

kifejezésre kellő mértékű előfordulás jusson, és így statisztikailag is releváns gyakorisági 

adatokhoz juthassunk; másrészt mindez csak közvetve árulna el valamit a rím általános 

működéséről, hiszen sokkal inkább a kiválasztott kifejezés használatának poétikai aspektusát 

tárná fel.  

Ezért a lexikális előfeszítés elméletéből kiindulva, ám a szókészlet helyett a poétikai 

struktúrát el őtérbe helyezve a rímre vonatkozó kutatási kérdést a következő módon tartom 

megfogalmazhatónak: elő van-e feszítve a rímhelyzet valamilyen grammatikai funkcióval, 

illetve szemantikai asszociációval való együttes előfordulásra, illetve más funkciók és 

asszociációk elkerülésére? A kérdés úgy is feltehető, hogy amennyiben a rímhelyzet 

szövegkolligációs jelenség, milyen funkciókkal, mintázatokkal és jelentésekkel kolligál, és 

ennek milyen hatása van a szöveg szerveződésére. Ha ugyanis bizonyos grammatikai 

kategóriába tartozó, illetve bizonyos grammatikai funkciót megvalósító szavak, kifejezések 

nagy gyakorisággal fordulnak elő rímhelyzetben, annak egyfelől hatása lesz a szöveg 

szerveződésére (az adott kategóriák, funkciók preferálják a rím pozícióját, és fordítva), 

valamint egyfajta sematikus szemantikai asszociáció absztrahálására, generalizálására adhat 

módot a rímhelyzetre vonatkozóan. Látható, hogy a lexikális előfeszítés elméleti 

kiindulópontját adaptálni kell a vizsgálandó kérdésre, az ugyanis a lexikális egységek 

mintázatba szerveződésére helyezi a hangsúlyt, míg a rím kapcsán egy már meglévő, 

prominens mintázat grammatikai-szemantikai feltöltődésére vagyunk kíváncsiak. Ugyanakkor 

Hoey elméletének előfeltevései összehangolhatók a funkcionális kognitív nyelvészet eddigi 

eredményeivel, így a központi kérdés két szempontból is részletezhető. 

 

7.2.2 Típusgyakoriság és produktivitás 

A lexikális előfeszítés kiindulópontjából egy kolligációs mintázat természetesnek tekinthető, 

ha gyakorisága kellő mértékű. Ennek pedig különös jelentősége van a korpuszvizsgálatok 

során, a korpuszon belüli gyakoriság ugyanis egyrészt könnyen mérhető, másrészt fontos 

elméleti következtetéseket tesz lehetővé (Barlow 2011: 8). Ezen a ponton célszerű 

összefüggésbe hozni az előfeszítés elméleti kiindulópontját Bybee gyakoriságon alapuló 

nyelvelméletének egyes aspektusaival. Az úgynevezett példánygyakoriság vizsgálata a rím 

esetében kevéssé tűnik termékenynek, a fent említett okokból: egy konkrét rímszó vagy 

rímpár előfordulásainak mérése csak kellő nagyságú korpuszon végezhető el relevánsan, 

amely esetünkben a magyar költészet egészét jelentené. Elméleti jelentősége ezért a rím 

kapcsán a típusgyakoriságnak van: azt célszerű vizsgálni, hogy bizonyos típusú rímek 
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milyen gyakorisággal fordulnak elő egy korpuszban. Ekkor – mivel nem partikuláris rímeket, 

hanem rímtípusokat mérünk – kisebb méretű korpuszból is megfelelő mennyiségű adat 

nyerhető. 

Az előzőleg megfogalmazott szövegkolligációs kérdésfelvetés éppen azt teszi 

lehetővé, hogy a rímeket a típusgyakoriság szempontjából vizsgáljuk. Ha ugyanis a 

rímhelyzet bizonyos grammatikai kategóriákkal, funkciókkal pozitíven és erősen kolligál, 

lehetővé válik rímtípusok elkülönítése, és azok típusgyakoriságának megállapítása. A 

típusgyakoriság határozza meg egy mintázat produktivitását, azaz annak a valószínűségnek 

a mértékét, hogy az adott mintázatot alkalmazásba veszi a nyelvhasználó új formák 

létrehozásakor (Bybee 2001: 12−13). Egy mintázat produktivitását a séma felől is 

megragadhatjuk: minél több elemre terjed ki egy séma, annál erősebb, és annál inkább 

hozzáférhető új elemek képzésekor. 

Amennyiben tehát erős kollgiációs előfeszítés jellemzi a rímhelyzetet bizonyos 

mintázatokra, az adott mintázathoz tartozó séma, típus produktivitása magas. Ennek nagyon 

fontos jelentősége van a magyar rím általános jellemzésében, hiszen míg a magyar költészet 

rímei teljes variabilitásukban nem, vagy csak nagyon nehezen vizsgálhatók, a korpuszalapú 

kutatások lehetővé teszik a kategória belső szerveződésének újabb vizsgálatát, produktív, azaz 

magas típusgyakoriságú, erősen előfeszített és természetes tendenciák bemutatását. Ezáltal 

pedig kiterjeszthető a rím funkcionális kognitív magyarázatának érvényessége a partikuláris 

rímekről a magyar rím általános kategóriája felé.  

A produktivitás szempontja visszacsatolható az előfeszítés fogalmához: minél 

produktívabb egy típus, annál inkább elő van feszítve a rímhelyzet az adott típusra (hiszen 

annál inkább hozzáférhető a séma a megvalósítás folyamatában), ez pedig végső soron a rím 

szemantikai motiváltságának fokozódását is eredményezheti. 

 

7.2.3 Az elemi mondat mint szemantikai kiindulópont 

A korpuszvizsgálatok egyik elméleti és módszertani problémája a funkcionális kategóriák 

(jelentéskategóriák) azonosítása (Barlow 2011: 6): miközben a korpusz elemzése során 

forma-funkció párokat keresünk és vizsgálunk statisztikai eszközökkel, a funkció- vagy 

jelentéskategóriákat tipikusan az elemző intuíciója jelöli ki. Más megfogalmazásban, a 

korpuszban vizsgált jelenségek a nyelvész absztrakciói, így bár a jelentéses egységek 

keresése központi fontosságú cél, a jelentés forrása nem következik közvetlenül a korpuszban 

tapasztalható nyelvhasználati adatokból. Ezért a korpuszkutatásokat az elméleti 

reflektálatlanság, a jelentésre, funkcióra vonatkozó előfeltevések kifejtetlensége jellemezheti. 
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A rímre irányuló vizsgálat során ennek a problémának a felvetése különösen 

indokoltnak tűnik, a rímhelyzet ugyanis első közelítésben egyértelmű pozíció, azonosítása 

magától értetődik. Következésképpen a forma olyannyira előtérbe kerülhet az elemzésben, 

hogy a funkció vagy jelentés dimenziója másodlagossá válik: a vizsgálat a rímhelyzetbe 

kerülő nyelvi kifejezések egyszerű, mechanikus listázásába fordulhat át, miközben a rím mint 

jelentést kezdeményező szövegelem háttérbe szorul. Ezért tartom kiemelkedően fontosnak, 

hogy a rím funkcionális kognitív elméletében alkalmazott kognitív nyelvtani kiindulópontot 

ezúttal is érvényesítsem az elméleti előfeltevések tisztázásakor, ezáltal ugyanis pontosabb, 

árnyaltabb megállapítások tehetők a rímhelyzet szemantikai telítettségéről. 

A szövegkolligációs vizsgálatokban, ahol a szövegbeli pozíció válik kitüntetett 

szemponttá, lényeges ennek a pozíciónak a meghatározása. A magyar verstani hagyományban 

a rímet az összecsengő hangzókra, azaz legfeljebb szótagokra értik, vagyis pusztán fonológiai 

alapon közelítik meg (→ 2.1). Egy funkcionális szemléletű leírásban azonban már a 

fonológiai modellnek is számolnia kell a szemantikai motiváltság tételével, így a rím 

alapegysége az összecsengő hangzókat tartalmazó jelentéses nyelvi szerkezet, a rímszó (→ 

6.3). Vagyis a rímhelyzet a verssor utolsó szintaktikai pozíciója, utolsó szava. Ez az elv 

akkor is érvényesítendő, ha maga az összecsengés egy szónál nagyobb szekvenciára is 

kiterjed, ugyanis az adatok akkor hasonlíthatók össze, ha egyneműek. Magától értetődik, hogy 

nem lehet statisztikai számításokat végezni olyan adatsorokon, amelyek szavakat és 

szószekvenciákat is tartalmaznak, hiszen szemantikai szempontból másként közelíthető meg a 

kétféle adat. Továbbá abban az esetben is érvényes adatnak tekintettem a vizsgálat során a 

rímhelyzetben álló szót, ha az adott szöveg nem tartalmazott rímeket, tényleges 

összecsengéseket. Ez azzal indokolható, hogy a rímhelyzet mint textuális pozíció ebben az 

esetben is értelmezhető (az ugyanis nem a fonológiai hasonlóság, hanem a sorokra tördelés 

függvénye), és mivel a befogadó az adott költeményt olvasva rímes szöveget vár (ez a default 

beállítás), a fonológiai összevetésre, ezzel együtt a rímhelyzetben álló kifejezések szemantikai 

összekapcsolására feltehetően minden esetben kísérletet tesz. Ez ellen szólhat az az érv, hogy 

amennyiben az első kísérletek negatív eredménnyel zárulnak, a befogadó eltekint a további 

próbálkozástól. Ugyanakkor azt is érdemes megfontolnunk, hogy a sorvégnek még abban az 

esetben is van tagoló, a konstruálásban orientáló funkciója, ha ezt nem erősíti az 

összecsengés. 

Éppen a konstruálás és a sorvégi pozíció tételezett összefüggése teszi szükségessé, 

hogy minden esetben azonosítsunk rímhelyzetet. A sor vége ugyanis kitüntetett hely a 

szövegben, ami oda kerül, arra jobban irányul a befogadó figyelme. Vagyis a sorvég, tehát a 
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rímhelyzet prominens szöveghely, amelynek hatása van a konstruálásra. Ezzel kapcsolatban 

szükséges megjegyezni, hogy a korpuszvizsgálatok során minden esetben potenciális 

rímhelyzetként tekintettem a sorvégekre, elsősorban azok promineniája következtében.41 

Ezen a ponton érdemes az elemi mondat fogalmát bevonni (l. Langacker 2008, 

Tolcsvai Nagy 2010): az elemi mondat egy elemi jelenet (egy aszimmetrikus energiaátviteli 

folyamat vagy viszony, kevés résztvevővel) konceptualizációjának szimbolikus 

reprezentációja. Az elemi mondat szintaktikai szerkezetei (kompozitumszerkezetekként) az 

elemi jelenet középpontjában levő viszonynak/folyamatnak, vagy jellemzőinek, illetve a 

folyamat/viszony résztvevőinek, vagy azok jellemzőinek fogalmi kidolgozását 

kezdeményezik a dinamikus jelentésképzés folyamatában. E kidolgozási műveletek során 

érvényesül egyfelől a szemantikai szerkezetek sematikus felépítése, azaz az ige 

vonatkozásában a figurális elrendeződés, a főnév vonatkozásában az aktív zóna kialakulása, a 

kompozitumszerkezetek vonatkozásában pedig a konceptuális autonómia/függőség 

szempontja. Ezek a tényezők hatnak a konceptualizáló figyelmének irányulására, amelyet 

ugyanakkor befolyásol az elemi mondat szerkezeti felépülése, a mondat elemeinek 

sorrendisége, a mondaton belüli kitüntetett helyek (prototipikusan a mondatkezdő pozíció) 

kitöltése. A rímhelyzet azért bír jelentőséggel a konstruálás folyamatában, mert szövegbeli 

prominenciája révén hat a befogadói figyelem irányulására, ezáltal az elemi jelenet 

tényezőinek egymáshoz képesti kidolgozására, tehát magának a jelenetnek a 

konceptualizálására. Vagy olyan elemre irányítja a befogadó figyelmét, amely 

alapbeállításban is előtérben áll, ekkor fokozza az adott tényező prominenciáját, vagy pedig 

olyan elemet helyez a figyelem előterébe, amely prototipikusan a háttérben áll, ekkor a rím a 

prototipikus konstruáláshoz képest másként kezdeményezi a jelenet fogalmi feldolgozását. 

Ezek a hatások akkor is érvényesülnek a rímes szövegek feldolgozásában, ha a verssor 

nem esik egybe egy elemi mondattal. A memória, az intonáció és a tudatos figyelem 

tekintetében az elemi mondat a konstruálás egyik természetes alapegysége (l. Chafe 1998). A 

verssornak mint szerkezeti egységnek, ebből következően a sorvégnek és a rímhelyzetnek 

azért van kiemelkedő jelentősége, mert aktuálisan befolyásolja az elemi mondaton belüli 

figyelemirányulást, és így hatással van az elemi jelenet feldolgozására. Ebben a 
                                                 

41 A sorvég és a potenciális rímhelyzet viszonya mindenképpen további tárgyalást kíván, annak tisztázásával, 
hogy vajon mi kelti a sorvégek potenciális rímhelyzet jellegét. Ez a befogadói elvárás ugyanis következhet a 
rímek állványzatépítő működéséből (ekkor nem minden sorvég tekinthető potenciális rímhelyzetnek, csak azok, 
amelyek esetében kibonatkozik a rím állványzata), de eredhet a verses szövegek befogadásának általános, a 
nyelvi szocializáció során kialakuló, következésképpen szociokulturális tapasztalatából is. Másként fogalmazva: 
miért vár a befogadó rímet a verssorok végén? A rímek jelentéskezdeményező funkciójának interiorizálása 
folytán, vagy pusztán azért, mert a nyelvközösség szöveghagyományában megszokta a vers és a rím együttes 
jelenlétét? Ezek megválaszolása további kutatásokat tesz szükségessé. 
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megközelítésben a sor és a rím mint poétikai struktúrák az alapbeállítású szemantikai 

szerkezetek átalakítását kezdeményezhetik, mintegy második dimenzójaként a 

konstruálásnak. Feltehetően ezzel ragadható meg a prózai és a verses szövegek egyik nagyon 

fontos szövegszemantikai különbsége, és összefüggésbe hozható a lírai megismerés 

tapasztalatával, abból a kognitív poétikai előfeltevésből kiindulva (→ 1.2), hogy a 

szépirodalom olyan specifikus megismerési mód, amelyet általános kognitív folyamatok 

alapoznak meg. Ezen a ponton ismét a rím kettős jellegét szükséges hangsúlyozni: poétikai 

struktúraként nemcsak elősegíti a referenciális jelenet interszubjektív konceptualizálásának 

kibontakozását, konstruálási műveletek kezdeményezésével a létrejövő szövegvilág 

referenciális összetettségét mint lírai minőséget is megalapozza. 

A rímhelyzetre vonatkozó kolligációs kutatásban a fentiek alapján a forma oldalán a 

verssor utolsó szavát azonosítottam, funkcióként pedig azt vizsgáltam, hogy − a morfológiai 

jelölők és a mondaton belüli szintaktikai szerep alapján − milyen szófajtani kategóriába 

sorolható a rímszó. Mind a kognitív nyelvtan, mind a lexikális előfeszítés elméletének 

alapvető tézise a morfológia, a szintaxis és a lexikon kontinuitásának elve, következésképpen 

nem az egyes szintek merev elválasztása mentén kategorizáltam az adatokat, hanem az egyes 

aspektusokból nyerhető információk alapján megvizsgáltam, hogy az elemi jelenet 

feldolgozásában milyen funkciója van az adott kifejezésnek. Vagyis a grammatikai 

kategória és funkció szemantikailag motiváltságának előfeltevését is érvényesítettem a 

vizsgálat során. A szófajtani kategoriákat azért alkalmaztam központi címkékként, mert 

egyfelől a magyar nyelvre jól kidolgozott kategóriarendszer érhető el (Keszler szerk. 2000), 

még ha annak előfeltevései nem is hangolhatók össze a funkcionális nyelvelmélet 

kiindulópontjával. Másfelől a szófajtani besorolás mind az általános, mind pedig a részletekbe 

menő kvantitatív elemzést lehetővé teszi. Az egyes szófajok mint grammatikai funkciók 

besorolhatók az elemi jelenet tényezőinek kidolgozása alapján három nagy kategóriába: 1. a 

jelenet középpontjában álló viszonyt/folyamatot kidolgozó szerkezeteket igei szófajiság 

jellemzi, specifikus esetben azonban főnévi igenév valósítja meg, összegző letapogatással; 2. 

a jelenet résztevőit  prototipikusan a főnevek dolgozzák ki alany vagy tárgy esetben, továbbá 

névmások, a résztvevők jellemzőit melléknevek és melléknévi igenevek specifikálják; 3. a 

jelenet körülményeit pedig határozói esetraggal ellátott főnevek, névmások, valamint 

határozószók, határozói igenevek és névutós szerkezetek. Ez a kettős kategorizálás egyrészt 

elkerüli a merev kategóriahatárok problémáját, hiszen az egyes szófaji címkék több 

kategóriában is megjelenhetnek, a konceptualizálásban betöltött funkciójuk alapján. Másrészt 

lehetőséget ad arra, hogy a három nagy kategórián belül is részletekbe menő elemzéseket 
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folytathassunk, illetve hogy a kategóriahatárokon átívelő, a szófaji rendszer besorolását 

előtérbe helyező vizsgálat tanulságait is levonhassuk.  

 

7.3. A vizsgált korpuszok bemutatása 

A rímhelyzetre vonatkozó szövegkolligációs vizsgálatot három korpuszon végeztem el. A 

korpuszok kiválasztásánál elsődleges szándékom az volt, hogy prototipikus, reprezentatív és 

kevésbé prototipikus lírai szövegeket is vizsgáljak. Ennek a megfontolásnak mind 

irodalomtörténeti, mind műfajelméleti vonatkozásai vannak. Történeti szempontból 

megítélésem szerint a Nyugat késői lírája tekinthető megfelelő vizsgálati területnek. Egyfelől 

ezekben szövegekben tapasztalható meg leginkább a korai modernség (például Arany kései 

lírája), valamint a késő modern, posztmodern líra (Nemes Nagy, Pilinszky, illetve a kortárs 

magyar líra) kapcsolódása: a  harmincas, negyvenes évek lírája összegző és egyben 

továbbépítő jellegű a poétikai hagyományban. Másfelől az ezekben a szövegekben használt 

nyelv kellően közel van a mai nyelvhasználók nyelvi és irodalmi tapasztalataihoz, így az 

elemzésükkel kapott eredmények összehasonlíthatók a mai szövegek adataival, általánosító 

következtetésekre adva alkalmat. (A költészettörténeti hagyományban ezt az időszakot 

vizsgálja Tolcsvai Nagy 2006 is.) A műfaj szempontjából törekedtem olyan művek 

kiválasztására, amelyek között többségben vannak a prototipikusnak tekinthető lírai szövegek 

(dalok, ódák), de olyanok is vannak közöttük, amelyek inkább a líra határterületén 

helyezkednek (leíró költészet). Mindezek alapján három szövegkorpuszban (l. Függelék) 

vizsgáltam a rímhelyzet grammatikai-szemantikai előfeszítettségét.  

Az első, legterjedelmesebb korpusz Kosztolányi Dezső Számadás-ciklusának 

szövegeiből áll. (Az Ilona című verset a sorok rövidsége, következésképpen a rímhelyzetnek a 

sorhoz viszonyított értelmezhetetlensége folytán kihagytam.) Kosztolányi ciklusa azért tűnik 

megfelelő korpusznak, mert gazdag és változatos a poétikai eszköztára, a rím tekintetében 

rendkívül sokféle megvalósulást azonosíthatunk, ezért egyfajta reprezentatív szövegtárnak is 

tekinthető a modern magyar lírában (vö. Kiss 1979: 494−495). Továbbá a ciklus olyan módon 

teremti meg és összegzi a késő modern poétikát, hogy az hatással lesz a következő évtizedek 

költészetére is (Olasz 2006: 371). A Kosztolányi-korpusz a vizsgáltak közül a 

legterjedelmesebb, 49 szövegből áll,42 összesen 1879 rímszót tartalmaz, ezek 14 szófajtani 

kategóriába sorolhatók. 

                                                 
42 A szövegek internetes elérhetősége: http://mek.oszk.hu/00700/00753/html/vers1301.html A letöltés időpontja 

2012. május 1. 
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A második korpusz irodalomtörténeti szempontból szorosan kapcsolódik az elsőhöz, 

ugyanis József Attila életművéből került kiválasztásra. A műfaj tekintetében azonban eltér: 

József Attila művei közül azokat a szövegeket válogattam ki, amelyek leíró költemények. 

Ezek egy táj vagy egy helyzet, szituáció leíró bemutatásaként olvashatók, és csak elvétve 

tematizálódik bennük a megszólaló szubjektum mentális állapota. Vagyis a líra kategóriájának 

periférikusabb szövegei közé sorolhatók. Mivel ezekben a szövegekben − a referenciális 

jeleneten belüli térbeli navigálás érdekében − tételezhető részleges kontextuális keret 

kialakulása (→ 4.4), a kutatás kiinduló hipotézise, hogy ebben a korpuszban más 

típusgyakoriságot találunk majd a rímeknél, hiszen a szövegekben nagyobb hangsúly esik a 

referenciális jelenet mint térbeli elrendeződés, beállítás bemutatására, így az elemi jelenetek 

körülménytényezői nagyobb mértékben jelennek majd meg rímhelyzetben. A korpusz 25 

szövegből áll,43 összesen 687 rímszót tartalmaz, amelyek 11 szófajtani kategóriába 

sorolhatók. 

A harmadik korpusz nem a műfaj, hanem a hagyomány mentén mozdul el az elsőtől: a 

Quimby együttes dalszövegeiből válogat, az 1997−2009 közötti időszakból. A szövegek 

műfaji szempontból prototipikus lírai alkotások, keletkezésük ideje alapján pedig javaslat 

tehető mind a mai magyar rím kolligációs jellemzőire, mind pedig a rímhelyzet 

előfeszítettségének alakulására az elmúlt fél évszázadban. A Quimby-korpusz44 48 szövegből 

áll, 984 rímszót tartalmaz, amelyek 14 szófajtani kategóriába sorolhatók. 

A három korpusz alapján tehát átfogóan vizsgálható a rím szövegbeli előfeszítettsége, 

a korpuszvizsgálatok eredményeinek összevetésével pedig a magyar rím jelentésére 

vonatkozóan is megállapítások tehetők. Fontos azonban ismét hangsúlyozni, hogy a lexikális 

előfeszítések szövegtípushoz és tudásterülethez kötöttek, így bár a többféle korpusz 

alkalmazása lehetőséget ad általánosabb következtetések megfogalmazására, az itt bemutatott 

eredmények minden esetben úgy értendők, hogy a rímhelyzetet az adott szövegek 

együttesében jellemzi bizonyos előfeszítettség. Nem értelmezhetők tehát olyan módon, hogy a 

bemutatott kolligációk minden magyar rímes szövegben érvényesülnek minden befogadás 

során. A cél azonban nem is általánosan érvényesülő szabályok felmutatása, hanem produktív 

mintázatok jellemzése, erre pedig az összetett korpuszkutatás módot ad. 

 

 

                                                 
43 A szövegek internetes elérhetősége: A letöltés időpontja 2012. március 9. 
44 A korpuszt Tátrai Szilárd állította össze, ezúton köszönöm, hogy a vizsgálathoz rendelkezésemre bocsátotta. A 

szövegek internetes elérhetősége: http://www.zeneszoveg.hu/egyuttes/264/quimby-dalszovegei.html A letöltés 
időpontja 2012. január 15.  
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7.4 Eredmények és következtetések 

Az alábbiakban sorra veszem az egyes korpuszokat, és bemutatom a rímhelyzet kolligációs 

vizsgálatának eredményeit, a következő felépítésben. 

 

(i) A rímhelyzetbe kerülő szavak szófajtani besorolása: ennek a szempontnak a 

vizsgálata alapján képet kaphatunk arról, hogy van-e olyan szófaktani kategória, 

amely preferálja a sorvégi helyzetet, illetve olyan, amely kerüli azt, vagyis hogy a rím 

milyen szófajú szavakkal kolligál. 

(ii)  A rímhelyzetbe kerülő szavak kategorizálása az elemi jelenet tényezői mentén: 

annak a vizsgálata, hogy milyen arányban helyezi előtérbe a rím az elemi jelenet egyes 

tényezőit (a folyamatot/viszonyt, annak résztvevőit, a résztevők jellemzőit, illetve a 

körülményeket és azok jellemzőit). Ennek révén megállapíthatóvá válik, hogy 

általánosan melyik rímstratégia produktív: amelyik erősíti a figyelem konvencionális 

irányulását az elemi mondatban, vagy amelyik ezzel ellentétes figyelemirányulást 

kezdeményez. 

(iii)  A két kategorizálás egymásra vetítése: milyen szófajtani kategóriák valósítják meg 

az elemi jelenet egyes tényezőinek előtérbe helyezését, illetve azok a szófaji 

kategóriák, amelyek magas gyakorisággal kerülnek rímhelyzetbe (azaz erősen 

kolligálnak a rím pozíciójával), az elemi jelenet mely tényezőjét dolgozzák ki. 

 

7.4.1 Szófajtani kategóriák 

Tekintsük elsőként a Kosztolányi-korpusz vizsgálatának eredményeit, amelyet az alábbi 

táblázat foglal össze: 

 

 Fő 
név 

Ige 
Mel
lék
név 

Név
más 

Ha 
táro
zó 
szó 

Ige
név 

Név
utó 

Ige
kö 
tő 

Kötő
szó 

Par 
tiku
la 

Módo 
sítószó 

Mon
dat 
szó 

Taga 
dószó 

Név 
elő 

Össze
sen 

példány 880 450 143 108 127 81 17 27 8 28 2 3 1 4 1879 

arány 47% 24% 8% 6% 7% 4% 1% 1% 0,4% 1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,2% 100% 

 

1. táblázat A szófajtani kategóriák megoszlása a Számadás-korpuszban 

 

A táblázatból kitűnik, hogy a főnév szófaja erősen kolligál a rímhelyzettel, az összes rímszó 

csaknem fele főnév, és a főnévi rímek csaknem kétszer gyakoribbak, mint az igei rímek. 
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Ebből az eredményből önmagában azonban kevesebb következtetést lehet levonni, mint elsőre 

tűnik, ugyanis – ahogyan később látható lesz – a főnevek átfogó kategóriájában egyaránt 

vannak alanyesetben, tárgyesetben, illetve valamely határozós esetben álló főnevek. Bár 

mindenképpen lényeges, hogy rímhelyzetben feltűnően magas gyakorisággal jelennek meg 

főnevek, ebből a rímhelyzet szemantikai telítettségére még kevéssé következtethetünk. Az 

azonban megállapítható, hogy a rím leginkább produktív megvalósulása a Számadás 

ciklusban az a mintázat, amely az elemi jelenet dologként konceptualizálható tényezőjére 

irányítja a figyelmet. Ez pedig egyértelműen összefüggésbe hozható a rím funkcionális 

kognitív magyarázatával: a rím anaforikus szerkezetként akkor működtethető a legcsekélyebb 

mentális erőfeszítéssel, ha főnévi kifejezések valósítják meg. Ez az úgynevezett 

nominalizációs tendencia (→ 5.4) a rím egyik legjellemzőbb, egyben legproduktívabb 

mintázata. 

A második leggyakoribb kolligációs mintázat, az igei rím kapcsán a verssor általános 

szerveződéséről tehetünk fontos megállapítást. Gyakorinak tűnik ugyanis az a konstruálási 

mód is, amely során az elemi jelenet egyes résztvevői, illetve körülményei előbb kerülnek 

kidolgozásra a sor lineáris feldolgozásában, mint a jelenet magját képező folyamat:  

 

(27) mely a többség törvényét túlkiáltja (Számadás 2) 

  számodra itt még munka is akad (Számadás 3) 

  mit a medvék lenéznek (Esti Kornél éneke) 

 

Az igei rím éppen ebből a szempontból érdemel figyelmet, hiszen egyfelől természetesnek 

tűnik a magyar SOV alapszórendet tekintve, ugyanakkor azokban az esetekben, amikor az 

elemi jelenet minden tényezője előbb specifikálódik, mint a folyamat, más lesz a figyelem 

irányulása a konvencionális magyar mondathoz képest, hiszen az egyes entitások úgy 

kerülnek kidolgozásra, hogy az azokat összefogó eseményszerkezet még nem ismert. A 

magyar mondat rugalmas szórendje (l. Tolcsvai Nagy 2008) következtében nem arról van szó, 

hogy a rím miatt nem természetesen, esetleg a konvencionális megoldásoktól (vö. A nő 

elkészítette a reggelit. − SVO) teljesen eltérő szórendi variációk alakulnának ki, hanem arról, 

hogy az igei rím esetenként megváltoztathatja az elemi jelenet műveleti feldolgozását a 

konvencionális megoldásokhoz képest. 

Gyengén kolligálnak a rímhelyzettel a Kosztolányi-ciklus szövegeiben a következő 

szófajtani kategóriák: melléknév, határozószó, névmás. A melléknév kapcsán érdemes 

megemlíteni, hogy sorvégi helyzetben vagy predikatív funkcióban áll, ebben az esetben az 
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elemi jelenet központi résztvevőjét tartós tulajdonságként jellemzi; vagy pedig jelzői 

minőségben, ekkor áthajlás alakzata valósul meg. A határozószó előfeszítettsége 

rímhelyzetben később további tárgyalást kap, ezen a ponton azt érdemes megemlíteni, hogy a 

határozóragos főnevek mellett a határozószók dolgozzák ki az elemi jelenet körülményeit, így 

viszonylagos gyakoriságuk a rímhelyzet körülményspecifikáló jellegének produktivitására 

utal. A névmások ezzel szemben a jelenet résztvevőinek, illetve a jelenet körülményeinek 

(valamint módhatározói mutató névmással a folyamat jellegének) hozzáférhetőségét 

valósítják meg, mégpedig azáltal, hogy referenciapont-szerkezetben értelmeződnek, 

illeszkedve a rímben megvalósuló anaforikus művelethez. 

Mindebből egyfelől az látszik, hogy Kosztolányi Számadás ciklusát tekintve 

egyértelműen körvonalazódnak szófaji mintázatok a rímhelyzetre vonatkozóan, köztük 

produktív és kevésbé produktív is van. Másfelől azonban megállapítható, hogy a szófajtani 

kategorizálás önmagában nem tárja fel a rím szövegbeli funkcionálásának részleteit, hiszen 

csak részben hozható összefüggésbe az elemi jelenet konceptuális kidolgozásával, annak 

ugyanis nemcsak szófajtani, hanem morfológiai és szintaktikai módjai is vannak. Ezért a 

szófajtani kategorizálás mellett mindenképpen érvényesíteni kell egy fogalmi alapú 

funkcionális kategorizálást is. 

Érdemes arra is kitérni, hogy mely szófaji kategóriák nem kolligálnak a 

rímhelyzettel. Rendkívül alacsony gyakoriságot mutat a módosítószó, mondatszó, tagadószó, 

kötőszó és a névelő. A kötőszó esetében megállapítható, hogy a Számadás ciklus szövegeiben 

nagyon ritka az a megoldás, amikor egy összetett mondat két verssorba oszlik el, és a két sor 

határán, a rímhelyzetben van a kötőszó, vagyis a két tagmondat eloszlása egyenletes. 

Következésképpen összetett mondatok esetén vagy a rövid, egy verssorba kerülő 

tagmondatok, vagy a hosszú, másfél verssornyi tagmondatok tűnnek konvencionális 

megoldásnak. A névelő, mivel nagyon erősen összetartozik azzal az elemmel, amelyet 

determinál, intenzív áthajlást eredményez rímhelyzetben, amely csak kivételesen fordul elő 

Kosztolányi vizsgált szövegeiben.  

Első közelítésben két jelenség érdemel még kifejtést. Az egyik a partikulák  

megjelenése rímhelyzetben: túlnyomórészt árnyaló, illetve rémakiemelő altípusok jellemzők 

([egy semmiség] is, [ők] is, [írva van] már, [kedvét töltse] még), amelyek az elemi jelenet 

kidolgozását nem annyira a jeleneten belüli viszonyrendszer alakításával, mint inkább más 

jelenetekkel összevetve kezdeményezik, az adott elemi jelenetet egy összetett referenciális 

jelenet részeként helyezve a figyelem középpontjába. A másik jelenség az igekötők 

gyakorisága elváló szerkezetben: egy részük szükségszerű inverzió (felszólító alak vagy 
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szerkezeti fókusz indokolja), más részük azonban az ige aspektusát dolgozza ki, miközben az 

irányjelentés határozottan előtérbe kerül. Ily módon az igekötős rím az elemi jelenet központi 

folyamatának tér- és időbeli alakulását is előtérbe helyezheti. 

A továbbiakban a Kosztolányi-korpusz alapján tett általános megállapítások 

érvényességét vizsgálom a másik két korpuszra vonatkozóan. Ennek alapján felmérhető, hogy 

az itt bemutatott kolligációs jelenségek mennyiben általánosíthatók a magyar rímre 

vonatkozóan, illetve mennyiben tekinthetők a Kosztolányi-szövegeket egyedien jellemző 

jelenségeknek. 

Tekintsük a József Attila-korpusz vizsgálatának eredményeit. 
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2. táblázat A szófajtani kategóriák megoszlása József Attila leíró verseiben 

 

Megállapíthatjuk, hogy az imént bemutatott jellemzők általánosságban érvényesülnek a 

második korpuszban is. Az egyes szófajtani mintázatok gyakorisági eloszlása alapján József 

Attila vizsgált szövegeiben a rímhelyzettel legerősebben a főnév kolligál ismét 

(megvalósítva a nominalizációs tendenciát), közepesen erősen kolligál az ige, gyengén 

kolligál a melléknév, határozószó, igenév és névmás, nem kolligáli a kötőszó, partikula, 

módosítószó. A következő megfigyelések tehető az eredmények alapján. Feltűnően magas a 

főnevek gyakorisága, amely talán a leíró költészet sajátosságának is tekinthető: ezekben a 

szövegekben ugyanis a referenciális jelenet egy táj, másként entitások egymáshoz képesti 

elrendeződése, a szöveg célja pedig ennek az elrendeződésnek a bemutatása, így az entitások, 

állnak elsődlegesen a megfigyelő/konceptualizáló figyelmének előterében, a rím pedig 

szövegbeli feltűnőségével járul hozzá ennek érvényesüléséhez. Kiemelhető még az igenév 

gyenge kolligációja, amely ugyancsak összefügghet a leíró jelleggel, ugyanis az igenevek 

csaknem fele határozói igenév, amely az entitások elhelyezkedésének, viszonyainak 

körülményeire irányítja a figyelmet, a rím pozíciójában még intenzívebben. Az igekötők 

rímhelyzetbeli megjelenése ezúttal is jellemző, a partikulák ugyanakkor kikerülnek a 

pozitívan kolligáló szófajok közül, feltehetően részben azért, mert a korpusz szövegeinél a 

szövegvilág nem több referenciális jelenet viszonyrendszereként, hanem egy megfigyelt 
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jelenet részletes leírásaként bontakoznak ki, így a jeleneteket egymáshoz képest árnyaló, 

kiemelő funkciójú kifejezések kisebb arányban fordulnak elő. 

Végül a Quimby-korpusz eredményeit az alábbi táblázat foglalja össze. 
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3. táblázat A szófajtani kategóriák megoszlása a Quimby-korpusz szövegeiben 

 

Amint a táblázatból látható, nagyon hasonló eredmények jellemzik a rímhelyzet kolligációs 

előfeszítettségét a harmadik vizsgált korpuszban is. A produktivitási tendenciák csaknem 

megegyeznek: erősen kolligál a főnév, közepesen az ige, gyengén a névmás, melléknév, 

határozószó. Nem kolligál a rím pozíciójával a kötőszó, a módosítószó, a tagadószó és a 

névelő. Az egyes adatok tekintetében természetesen mutatkoznak eltérések: a főnévi rím 

gyakorisága az előző két korpuszban mért értékek között van, ezzel szemben itt a 

legmagasabb az igei rím aránya. A melléknév aránya is a főnévéhez hasonlóan alakul az 

előzőleg tapasztalt arányokkal összevetve, a határozószóké ugyanakkor alacsony (akár a leíró 

verseknél), míg a névmásoké magas (mint a Számadás ciklusban). Az igenév a 

dalszövegeknél kikerül a gyengén kolligáló szófajok közül. 

Összegezve az eddigieket, a magyar rím textuális előfeszítettségére a következő 

mintázatok jellemzők a vizsgált korpuszokban. (i) A leggyakoribb, így a legproduktívabb a 

főnévi rím, az eredmények egyértelműen alátámasztják a nominalizációs tendencia 

szemantikai hipotézisét. (ii) Gyakori rímtípus az igei rím, az összes rímszó negyedét teszi ki a 

szövegekben. (iii) Gyengén produktív mintázatoknak tekinthetők a melléknévi, határozószói 

és névmási rímek. (iv) A gyakoriság határán mozog az igenévi, névutós, valamint a 

hátravetett igekötővel és a partikulával megvalósuló rím. (v) Nem produktív rímhelyzetben a 

kötőszó, a mondatszó, a módosítószó, a névelő és a tagadószó, ezek csak esetenként kerülnek 

rímpozícióba, néhány példány képviseli a kategóriájukat, így ezekre a szófajtani kategóriákra 

nincs előfeszítve a rím egyik korpuszban sem. 
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7.4.2 Az elemi jelenet kidolgozásának funkcionális kategóriái 

Az iménti összegzés alapján akár az a következtetés is levonható lenne, hogy a szófajtani 

produktivitási skála egyben a jelenet konceptuális tényezőinek skálájaként is értelmezhető, 

hiszen az erősen, közepesen és gyengén kolligáló szófajok első közelítésben megfeleltethetők 

lennének magukkal a tényezőkkel (a jelenet folyamata – ige, a folyamat résztvevői – főnevek, 

a jelenet körülményei – egyéb szófajok). Ez azonban felszínes, éppen ezért elnagyolt és több 

szempontból téves kategorizáláshoz vezetne, ezért az alábbiakban a jelenet három 

tényezőjének szófaji vonatkozásai mentén elemzem a korpuszvizsgálat eredményeit.  

 

7.4.2.1 A folyamat 

A jelenet konceptuális magját alkotó folyamat vagy viszony jellemzően ige által kerül 

kidolgozásra. Ennek rímhelyzetben történő megvalósulása mindegyik korpuszban gyakori. 

Produktívnak tűnik tehát az a konstruálási stratégia, amely a konvencionális megoldásokhoz 

képest nem a folyamat résztvevőire, hanem magára a folyamatra irányítja a figyelmet. Ez 

azért lényeges, mert az ige szemantikai szerkezete fogalmilag függő, azaz az igében jelölt 

folyamat résztvevőit kidolgozó kifejezésekkel együtt valósítható meg. Ebből a függőségből 

következően a konceptualizáló figyelme a folyamatról a résztvevőkre irányul, és éppen ez az 

a természetes művelet, amellyel szemben a rím kifejti hatását, amikor szövegbeli feltűnősége 

folytán magát a folyamatot helyezi a figyelem előterébe. Ez tekinthető metonimikus 

figyelemátirányításnak (→ 5), amely a rím állványzatépítő működésének általános 

jellegzetessége, és amely ezekben az esetekben a szövegvilág folyamatainak, viszonyainak 

kidolgozását segíti. Ennek kapcsán ismét amellett érvelhetünk, hogy az állványzat-metafora 

nem értelmezhető egyfajta járulékos poétikai struktúra másodlagos kialakításaként és a 

szöveghez csatolásaként: a szöveg eleve úgy szerveződik, hogy az állványzat kiépülésével 

sajátos, poetizált módon kezdeményezze a szövegvilág mentális reprezentálását. 

A folyamat kidolgozásának specifikus esete a főnévi igenévi rím. Ez a megoldás 

egyfelől egyik korpuszban sem gyakori (17% és 36% között mozog az összes igenév 

viszonylatában, tehát számarányában nem emelkedik ki), másfelől fogalmilag sem 

prototipikus folyamatreprezentáció, az időben értelmezett aszimmetrikus energiaátviteli 

viszonyt ugyanis összegző letapogatással teszi hozzáférhetővé. Ebből következően 

önmagában nagyon ritkán jelenik meg (l. Kosztolányi: Harsány kiáltások tavaszi reggel című 

szövegét, ahol a szöveg éppen az összegző letapogatásban rejlő stilisztikai potencialitást 

valósítja meg); egy másik ige másodlagos figurájának nem prototipikus kidolgozásaként 
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értelmezhető, így csak részben tekinthető az elemi jelenet folyamatát kidolgozó nyelvi 

kifejezésnek. 

Mindezek alapján az elemzett korpuszokban az összes példány átlag 25%-a az elemi 

jelenet folyamatára irányítja a figyelmet, amely mindenképpen produktív megoldásnak 

mondható. 

 

7.4.2.2 A résztvevők 

Az elemi jelenet résztvevőit prototipikusan főnévi kifejezések fejezik ki. Mivel ezek a 

legproduktívabb rímtípus példányai, megállapítható, hogy a magyar rím mindenekelőtt az 

elemi jelenet résztvevőire irányítja a figyelmet. Ez a nominalizációs tendencia szűkebb 

értelmezése. Az is leszögezhető továbbá, hogy a rím leginkább azokat az entitásokat helyezi a 

figyelem középpontjába, amelyek egy elemi mondat feldolgozásakor konvencionálisan is 

kezdőpontként működnek. A főnevek kategóriájában két alcsoport különböztethető meg 

aszerint, hogy az ige által jelölt folyamat elsődleges vagy másodlagos figuráját dolgozza ki az 

adott kifejezés. Az alanyesetben álló, egyes vagy többes számú főnevek, továbbá a birtokos 

személyjeles alakok az elsődleges figura (figurák) kifejezői, a főnév kategóriájában a három 

korpuszban átlagosan 61%-ban jelennek meg (a teljes vizsgált anyag 32%-a), gyakoriságuk 

tehát magas, magasabb, min a tárgyesetben, illetve határozói esetraggal álló alakok aránya 

(38%, a teljes vizsgált anyag 20%-a). A főnévi rímek tehát nagyobb arányban dolgozzák 

ki a folyamat elsődleges figuráját, mint a másodlagost. További megjegyzés tehető a 

másodlagos figurákkal kapcsolatban, azok ugyanis tekinthetők az igével jelölt 

folyamat/viszony résztvevőjének, de körülménynek is (vö. Éhes pupilákkal/vállamra ül az 

ördög, mind a két kezével, zajt hallasz künn az utcán). Ezen a ponton arra érdemes 

rámutatni, hogy a résztvevők és a körülmények funkcionális kategóriája nem különül el 

élesen. Jelen tanulmányban az esetragos alakokat a résztvevőket kidolgozó kategóriába 

sorolom, kognitív szemantikai alapokon (a másodlagos figurák egymáshoz képesti előtér-

háttér viszonya ugyanis jelenleg kevéssé tisztázott a magyar ige szemantikájában.)  

A résztvevőket kifejezheti névmás is (átlagban az összes eset 4,6%-ában): elsősorban 

– és legmagasabb arányban – személyes névmások, ugyanakkor minden megjelenő névmási 

alkategória (visszaható, kölcsönös, határozatlan, általános, vonatkozó) alkalmas arra, hogy a 

folyamatban résztvevő entitásra irányítsa a figyelmet. A névmási megoldások között az 

eltérés ezúttal is inkább abban ragadható meg, hogy a névmási alak az igében szimbolizált 

folyamat elsődleges vagy másodlagos résztvevőjét teszi hozzáférhetővé. E tekintetben az 

utóbbi mutat magasabb gyakoriságot: József Attila vizsgált verseiben például a személyes 
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névmások aránya a típuson belül 50%, ennek azonban csak a 37,5%-a (az összes névmás 

18,75%-a) áll alanyesetben, a többi személyes névmás, valamint a többi más altípusú névmás 

(a valami határozatlan névmás kivételével) egyaránt a másodlagos figurát dolgozza ki az ige 

jelentésszerkezetében. Vagyis míg a főnévi rímeknél a típuson belül is kiemelkedik a 

résztvevőt elsődleges figuraként kidolgozó szerkezetek aránya, addig a névmások esetében 

éppen ellentétes tendencia figyelhető meg. Ennek magyarázata azonban további kutatásokat 

tesz szükségessé. 

A résztvevők funkcionális osztályának egyik határesetét a tulajdonságot kifejező 

szerkezetek jelentik. A melléknevek, melléknévi igenevek aránya a teljes korpuszban 

átlagosan 6,7%, amely gyenge kolligációnak tekinthető. Fontos ugyanakkor, hogy a rím 

állványzatépítő működésére jellemző metonimikus konceptualizáció érvényesül ezekben 

az esetekben: az entitást jellemző tulajdonság magát az entitást teszi hozzáférhetővé. Ez a 

nominalizációs tendencia tágabb értelmezése: amennyiben van rá szemantikai lehetőség, a 

rímhelyzetbe kerülő kifejezés nagy valószínűséggel az elemi jelenet egyik résztvevőjét fogja 

jelölni, elsősorban metonímia révén.  

A másik határesetet azok a főnévi szerkezetek jelentik, amelyek morfológiai 

kompozitumszerkezetként viszonyt tesznek hozzáférhetővé: ezek a –nak/−nek raggal és az –é 

birtokjellel ellátott kifejezések. Ezek aránya a korpuszokban alacsony, 0−1% között mozog, a 

Quimby-dalszövegekben pedig egyáltalán nem jelenik meg. Mindazonáltal érdekes 

határesetnek minősül, amennyiben mind a jelenet résztevőjére, mind pedig a hozzá fűződő 

viszonyra ráirányítja a figyelmet kompozitumszerkezetként, beláthatóvá téve, hogy a 

folyamat és a résztvevők kifejezésének nyelvi megoldásait sem szabad mereven 

elválasztani egymástól, a kategóriák összeérnek. (Bár az esetrag, illetve birtokjel a 

profilmeghatározó, a szövegvilágban az entitást kifejező főnév áll prototipikusan a figyelem 

előterében, így ezek a szerkezetek valóban egyaránt tekinthetők mindkét funkció 

kidolgozóinak.)  

A fentiek alapján az elemi jelenet résztvevőire irányítja a figyelmet az összes rímszó 

63,3%-a a három korpusz átlagában. Ez az eredmény támasztja alá leghatározottabban a rím 

állványzatépítő funkcióját, valamint az ahhoz kapcsolódó nominalizációs tendenciát. 

 

7.4.2.3 A körülmények 

A körülmények kategóriájába azokat a kifejezéseket sorolhatjuk, amelyek az elemi jelenet 

konceptuális magját alkotó folyamat/viszony tér- és időbeli közegét, valamint a folyamat 

lezajlásának módját dolgozzák ki. Ide tartoznak a határozószók, a névutós szerkezetek és a 
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határozói igenevek. (Amint korábban utaltam rá, a határozói esetraggal ellátott főnévi 

kifejezések részben körülményeket is specifikálnak, ennek pontos meghatározása azonban 

csak a kérdéses esetek további vizsgálatával tehető meg, így ebben a tanulmányban azokat a 

résztvevők kategóriájába soroltam.) Vannak továbbá olyan névmási rímek, amelyek 

tekinthetők körülményt kifejező szerkezetnek, ugyanakkor ebben az esetben is felmerül a 

másodlagos figura mint szemantikai kategória heterogenitása (résztvevő vagy körülmény). 

Mindez a névmási rímek további részletes vizsgálatát teszi szükségessé a jövőben.  

Ezek a kifejezések a három korpusz átlagában 5,6% arányban jelennek meg a rím 

pozíciójában. A rímhelyzet tehát az elemi jelenet kidolgozásának szempontjából 

legkevésbé a körülmények specifikálására van előfeszítve, ez tekinthető a legkevésbé 

produktív mintázatnak. 

Összegzésképpen elmondható, hogy a rímhelyzetben álló szó az elemi jelenet bármely 

tényezőjét sepcifikálhatja, kidolgozhatja, ugyanakkor egyértelműen kiemelkedik a 

résztvevőkre irányuló kidolgozás a rím pozíciójában. Ez egyben azt is jelenti, hogy a rím a 

vizsgált korpuszokban legnagyobb gyakorisággal az elemi mondaton belül érvényesülő 

figyelmi elrendezést támogatja azáltal, hogy azt az entitást állítja a figyelem előterébe 

szövegbeli feltűnőségéből következően, amely alapbeállításban is előtérben áll. Ugyanakkor 

határozottan, jóllehet kevésbé produktívan van jelen egy másik tendencia is: arra a 

tényezőre irányítja a rím a figyelmet, amely prototipikusan nem, vagy kevésbé áll a figyelem 

előterében (folyamat, körülmények). Ekkor a jelenetet, illetve annak egyéb tényezőit 

metonimikusan teszi kidolgozhatóvá (a folyamatot és résztvevőit a körülményeken keresztül, 

vagy a résztvevőket a folyamaton keresztül, továbbá a résztvevőket tulajdonságaikon 

keresztül), amely összhangban van a rím szemantikai magyarázatával (referenciapont-

szerkezetként, metonimikus figyelemirányításként történő működtetésével), valamint 

beláthatóvá teszi, hogy a rím képezte állványzat nem mechanikusan, hanem a szövegvilág 

kidolgozását aktívan alakítva működik közre az értelemképzésben. 

 

7.4.3 A két kategorizálási mód összevetésének tanulságai 

Az előzőekben igyekeztem amellett érvelni, hogy a korpuszok szövegkolligációs 

vizsgálatának eredményei számos árnyalt megfigyelésre adnak módot a rímhelyzet 

szemantikai telítettségéről. Ehhez azonban nemcsak a lexikális előfeszítés elméletét kellett 

kiindulópontként alkalmaznom, hanem a kognitív szemantika elemi mondatra vonatkozó 

megállapításait is. Csak ezáltal tartom ugyanis elkerülhetőnek a merev, reflektálatlan intuíción 

alapuló elemzések hibás általánosításait. Ám még ilyen mértékű módszertani tudatosság 
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mellett is több kérdés merült fel az eredmények bemutatása során. A fő problémát az jelenti, 

hogy a kvantitatív mérés során használt kategóriarendszer (a szófajtani kategóriák), illetve az 

eredményeket a konceptuális műveletek felől értelmezni kívánó funkcionális kategorizálás 

nem feleltethető meg egymásnak teljesen, és ahol kínálkozik is efféle megfeleltetés (például 

főnév – résztvevő), a részletes elemzés ott is gyakran ütközik olyan részproblémákba, 

amelyek magának az elméleti kiindulópontnak az újragondolását kezdeményezik.  

A legáltalánosabb tanulsága mindennek, hogy szükség volna olyan szófajelméletre a 

magyar nyelvet illetően, amely a szófaji kategóriák konceptuális motiváltságából indul ki, s 

amely a részletkérdésekben is azt tekinti irányadónak. Ennek hiányában azonban megítélésem 

szerint egyelőre csupán az lehet a megoldás, hogy a vitásnak tűnő esetekre reflektálunk az 

elemzés során, és jelöltté tesszük saját döntéseinket. Így sem kerülhető el bizonyos adatok 

egyoldalú értelmezése, ám mindez ilyen módon kevésbé veszélyezteti a következtetések 

érvényességét. 

A következőkben az igei és a határozószói rím kapcsán kívánok magam is 

tanulságokat levonni a kétféle kategorizálás egymásra vetítéséből. Célom, hogy rámutassak 

arra is, milyen továbbvezető következtetésekre ad módot egy részletekbe menő elemzés. 

Az igei rím a folyamat kidolgozását kezdeményezi, annak prototipikus 

szimbolizációjaként működik, meglehetősen gyakori kolligációs mintázatként. Abban a 

tekintetben azonban már mutatkoznak eltérések az egyes korpuszokban, hogy milyen igei 

kifejezések jelennek meg a rím pozíciójában. Tekintsük az alábbi táblázatot, amely 

mindhárom korpusz igei rímeinek megoszlását foglalja össze. 

 

A) Számadás ciklus 

 
Jelen idő, 

jelentő 
mód 

Múlt id ő, 
jelentő 
mód 

Jelen idő, 
feltételes 

mód 

Jelen idő, 
kötő mód 

Jelen 
idő, 

felszólító 
mód 

Jövő idő, 
jelentő 
mód 

Összesen 

példány 298 115 8 18 10 1 450 
arány a 

kategórián 
belül 

66% 26% 1,8% 4% 2% 0,2% 100% 

arány a teljes 
korpuszban 

16% 6% 0,4% 1% 0,5% 0,1% 24% 

 

4. táblázat Az igei rím alkategóriái a Számadás ciklus verseiben 
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B) József Attila leíró költeményei 

 
Jelen idő, 

jelentő mód 
Múlt id ő, 

jelentő mód 
Jelen idő, 

feltételes mód 
Jelen idő, kötő 

mód 
Összesen 

példány 145 6 5 3 159 
arány a 

kategórián belül 
91% 4% 3% 2% 100% 

arány a teljes 
korpuszban 

21% 0,87% 0,72% 0,41% 23% 

 

5. táblázat Az igei rím alkategóriái a József Attila leíró verseiből összeállított korpuszban 

 

C) Quimby-dalszövegek 

 
Jelen idő, 

jelentő 
mód 

Múlt id ő, 
jelentő 
mód 

Jelen idő, 
feltételes 

mód 

Jelen idő, 
kötő mód 

Jelen 
idő, 
felsz. 
Mód 

Jövő idő, 
jelentő 
mód 

Összesen 

példány 182 44 9 4 7 1 247 
arány a 

kategórián 
belül 

73,6% 18% 3,6% 1,6% 3% 0,2% 100% 

arány a teljes 
korpuszban 

18% 4% 1% 1% 1% 0% 25% 

 
6. táblázat Az igei rím alkategóriái a Quimby-korpuszban 

 
Jól látható, hogy minden esetben dominál a jelen igeidő. Különösen igaz ez a B) korpuszra, 

amely ugyancsak összefügg a leíró költészet pragmatikai jellemzőivel: a közös figyelmi 

jelenetben egy táj, térbeli elrendeződés együttes megfigyelése prototipikusan jelen időben 

történik. Feltűnő továbbá, hogy az A) és a C) korpuszban a jelen idő mellett magas a múlt 

idejű alakok gyakorisága. Mivel a lírai szövegek olyan másodlagos beszédműfajok, amelyek 

egyik fontos jellemzője, hogy a befogadótól „hallgatag megértést” várnak el aktív 

viszontválaszként (Bahtyin 1988: 253), ez olyan lírai beszédhelyzet kialakítását teszi 

szükségessé, amelyben a befogadó a referenciális jelenet interszubjektív konstruálásában fejti 

ki aktivitását. Következésképpen a lírai beszédhelyzet egy prototipikusan jelen idejű, a nyelvi 

szimbólumok alkalmazásba vételén keresztül közösen megfigyelhető és feldolgozható 

referenciális jelenet köré szerveződik. Innen nézve számottevő a múlt idejű igealakok relatíve 

magas száma, vagyis olyan referenciális jelenetek konceptualizálása a Számadás ciklusban és 

a dalszövegekben, amelyek a (fiktív) múlt egy darabjaként értelmeződnek. Mindez nem 

jelenti természetesen, hogy a múlt idejű igealakokat tartalmazó szövegek ne lennének lírai 

szövegek, ugyanakkor mindenképpen figyelemre érdemes eredménye a 

korpuszvizsgálatoknak, hogy a szövegek egy részét jobban jellemzi az elbeszéltség retorikai-

poétikai megvalósítása. Még akkor is, ha tudjuk, hogy a jelentésképzés mindig jelen időben 
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történik, amely a befogadás folyamatában részlegesen kiemeli a megfigyelt jelenetet a múlt 

idejű összefüggésrendszerből – és ebben a rímnek mint prototipikus lírapoétikai jelenségnek 

fontos szerepe van. Leginkább úgy érdemes megfogalmaznunk a következtetésünket, hogy a 

líra és az epika makrokategóriái nem különíthetők el egyértelműen a referenciális jelenet 

időbelisége, valamint az azt szimbolizáló nyelvi megoldások alkalmazása mentén, ez a 

szempont ugyanis inkább csak kiindulópontként érvényesíthető, nem pedig kritériumként. 

Az igéket tekintve az egyes korpuszoknak egyedi sajátosságaik is vannak. A Számadás 

ciklus szövegeiben például magas a kötőmód aránya, amely a versmondatok kialakítása 

szempontjából érdekes: egyrészt a kötőmód gyakoriságával összefügg az összetett mondatok 

gyakorisága, másrészt a mellékmondati ige viszonylag gyakran kerül rímhelyzetbe, vagyis a 

verssor a mellékmondatot tartalmazza, vagy a verssorban több tagmondat is van. Ez pedig 

összekapcsolható a kötőszókról mondottakkal: mind rövid tagmondatok, mind hosszú, a 

verssor határain túlnyúló tagmondatok előfordulnak. Pusztán a kötőszók, valamint a 

kötőmódban álló igealakok rímhelyzetbe kerülésének arányából azonban természetesen nem 

lehet általános következtetéseket levonni a verssor és a tagmondat kapcsolatáról, azt azonban 

jelezhetik ezek az adatok, hogy verssor és a tagmondat közé nem tehető egyértelműen 

egyenlőségjel.  

A felszólító mód hiánya, illetve magas aránya is figyelmet érdemel. Ez ismét 

magyarázható a szövegtipológia aspektusából: míg a leíró szövegeknek prototipikusan nem 

céljuk cselekvés kezdeményezése, addig a Kosztolányi-szövegekben és a dalszövegekben 

gyakran találkozunk tevékenységre való felszólítással vagy tiltással, azaz a megfigyelt elemi 

jelenet megváltoztatásával, vagy annak tilalmával. A prototipikus lírai szöveg egyik 

jellemzője, hogy aktív viszontválaszként a hallgatag megértésen túl valamilyen cselekvés 

végrehajtását is várja az aposztrofé révén kijelölt címzettől (az aposztroféról l. Tátrai 2012). 

Vagyis a felszólító mód hiánya kapcsán érvelhetünk amellett, hogy a leíró költemények nem 

prototipikus lírai szövegek, ami a rímhelyzet kolligációs tulajdonságaiban is 

megmutatkozik. 

A határozószók esetében az alábbi táblázatok foglalják össze az egyes korpuszokon 

végzett mérések eredményeit. 
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A) Számadás ciklus 

 Hely Idő Mód Állapot Fok Szám Összesen 
példány 14 60 19 26 4 4 127 
arány a 

kategórián 
belül 

11% 47% 15% 20,5% 3,2% 3,2% 100% 

arány a teljes 
korpuszban 

0,8% 3,2% 1% 1,4% 0,3% 0,3% 7% 

 
7. táblázat A határozószói rím alkategóriái a Számadás ciklus verseiben 

 
B) József Attila leíró költeményei 

 Hely Idő Mód Állapot Fok Összesen 
példány 9 8 4 2 3 26 
arány a 

kategórián 
belül 

35% 31% 15% 8% 11% 100% 

arány a teljes 
korpuszban 

1,3% 1,2% 0,6% 0,3% 0,4% 3,8% 

 
8. táblázat A határozószói rím alkategóriái a József Attila leíró verseiből összeállított korpuszban 

 

C) Quimby-dalszövegek 

 Hely Idő Mód Állapot Fok Összesen 
példány 7 12 13 4 3 39 
arány a 

kategórián 
belül 

18% 31% 33% 10% 8% 100% 

arány a teljes 
korpuszban 

0,7% 1,2% 1,3% 0,4% 0,3% 3,9% 

 
9. táblázat A határozószói rím alkategóriái a Quimby-korpuszban 

 
A határozószók adatai alapján a következő megállapítások tehetők. Feltűnő az időhatározó-

szók magas gyakorisága, amely mindhárom korpuszt jellemzi: a határozószói rímek harmada 

mindhárom esetben a folyamat időbeli körülményeit helyezik előtérbe, Kosztolányi 

szövegeiben pedig ennek az altípusnak van a legmagasabb gyakorisága, vagyis a Számadás 

szövegeiben a rím a jelenet időbeli viszonyainak kidolgozását segíti leggyakrabban 

állványzatként. A leíró versek esetében a leggyakoribb a helyhatározószó, amely ismét abból 

következhet, hogy e szövegek szövegvilága egy térbeli elrendezés szimbolikus reprezentálása 

köré szerveződik. A dalszövegekben viszont a mód specifikálása valósul meg rímhelyzetben a 

legnagyobb arányban. Megállapíthatjuk tehát, hogy a határozószók kategóriája sem homogén, 

az alkategóriák mentén további következtetések tehetők az adott korpusz rímeinek 

funkciójáról, valamint arról, hogy milyen jellegű állványzat kiépítését kezdeményezik. Ez 

pedig egyben arról is információt ad, hogy a vizsgált szövegekben milyen körülmények 

kidolgozottsága kerül leginkább előtérbe. 
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Érdemes röviden kitérnünk az állapothatározó-szó alkategóriájára. Nemcsak azért, 

mert az A) korpuszban ez a második leggyakoribb altípus, hanem azért is, mert ez a csoport is 

határesetnek tekinthető a funkcionális kategóriák felől nézve. Az állapothatározó ugyanis a 

folyamat körülményét dolgozza ki, ám a résztvevő fizikai vagy mentális állapotára nézve 

(például sokan, egyedül, együtt, riadtan, ébren). Ily módon ugyancsak alkalmas arra, hogy a 

résztvevőkre irányítsa a figyelmet. Ez az alkategória tehát ismételten arra hívja fel a 

figyelmet, hogy a szófajtani kategorizálás önmagában nem ad kellően részletes képet a 

rímhelyzet szövegbeli kitöltöttségéről, annak funkcionális aspektusáról. Beláthatóvá teszi 

azonban, hogy a rím műveleti szempontból kiemelkedően alkalmas a figyelem metonimikus 

irányulásának megváltoztatására, és éppen ez az inherens dinamikusság az, amely a rímet 

működő, szerves állványzati struktúrává teszi. 

 

7.5 Összegzés 

A fejezetben három korpuszon vizsgáltam a rímhelyzetbe kerülő kifejezés (rímszó) 

szófajiságát, valamint ennek jelentőségét az elemi jelenet fogalmi konstruálása tekintetében. 

Az elméleti kiindulópont Hoey lexikális előfeszítésre vonatkozó elmélete volt, amely a 

korpuszvizsgálatok tanulságainak levonását is megalapozta, ugyanakkor önmagában 

elégtelennek tűnt a funkcionális kognitív nyelvészetben központi jelentőségű motiváltság 

vizsgálatához. Ezért az előfeszítés elmélete mellet alkalmaztam a kognitív nyelvtan, valamint 

Bybee nyelvelméletének téziseit és szempontjait is. 

Az eredmények a rímhelyzet kolligációs előfeszítettségét mutatják, többféle mintázat 

kapcsán. A leggyakoribb típus a főnévi rím, ezzel összefüggésben a rím elsősorban az elemi 

jelenet résztvevőire irányítja a figyelmet, segítve az elemi mondat figyelmi feldolgozását. Ezt 

a megfigyelést foglalja össze a nominalizációs tendencia szűkebb és tágabb értelmezése: a 

főnévi rímek erős előfeszítettsége, illetve a rímhelyzetbe kerülő, tulajdonságot jelölő 

kifejezések alkalmi főnevesülése, entitásvonatkozása, amely tekinthető az előfeszítettség aktív 

működésének is. Ennek kapcsán felvethető, hogy a rímhelyzet sematikus jelentése a 

megvalósulás során hatással van annak a szemantikai szerkezetnek az aktív zónájára, amelyik 

a rímhelyzetbe kerül, vagyis a rím előfeszítettsgéből következően a dinamikus jelentésképzés 

tényezőjeként funkcionál e tekintetben is. 

Ugyancsak gyakori az igei rím, valamint az elemi jelenet középpontjában álló 

folyamat rím általi előtérbe helyezése. E rímtípus esetében fontos megállapítás a 

konvencionális figyelmi elrendezés megváltozásának lehetősége a rím hatására: a sorvégi 

helyzet feltűnősége olyan tényezőre irányítja a figyelmet a jelenet konceptualizációjában, 
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amely alapbeállításban nem áll előtérben. Végül a legkevésbé gyakori a jelenet tényezőinek 

kidolgozása a rím által. Látható, hogy az alkalmazott kategóriák nem homogén struktúrák, 

több ponton átfedést mutatnak, attól függően, hogy a hagyományos szófajtani, vagy a 

funkcionális-fogalmi besorolást tekintjük elsődlegesnek. A korpuszvizsgálatok egyik 

általános tanulsága tehát, hogy az adatok értelmezéséhez reflektált elméleti kiindulópont és 

fogalmi eszközök szükségesek, amelyek több szempontot érvényesítenek egyszerre, egymás 

vonatkozásában. Ennek révén mind az általános tendenciák, mind az egyes korpuszok, illetve 

a rím működésének sajátosságai megismerhetők. A másik általános belátás, amely a 

vizsgálatokból következik, a rím állványzatépítő funkciójára vonatkozik: a kolligációs 

mérések felismerhetővé teszik, hogy a rímhelyzetben megjelenő mintázatok produktivitást 

mutatnak, amely ugyan – az előfeszítettség mértéke alapján – különböző fokú lehet, ám 

alátámasztja a rím szemantikai motiváltságát, továbbá aktív, dinamikus állványzatként való 

működését, amely a szöveg egészének feldolgozására hatással van. 
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8. Előtérbe kerülés, kulturális kogníció, identitásképzés – a rím stilisztikai vonatkozásai 
 
8.1 A rím mint stilisztikai tényező  
 
A retorikai és a stilisztikai hagyomány a kezdetektől fogva stíluseszközként tekint a rímre, 

pontosabban az összecsengő végződésekre: a homoeoteleuton, illetve a rím már az 

antikvitásban is a meggyőzés, a fennkölt stílus megvalósításának gyakran tárgyalt módja (l. 

Mózes 2008). Ez a megközelítés azonban nem problémamentes: egyfelől a rím stilisztikai 

relevanciájának magától értetődősége következtében − valamint a stíluselmélet retorikai 

perspektívájából eredően (l. Tolcsvai Nagy 2005: 36) − elmarad annak a kifejtése, hogy  a rím 

stíluseszközként hogyan funkcionál, miként működik közre a szöveg befogadásában; másfelől 

a stíluseszközként való értelmezés miatt a rím specifikus nyelvi szerkezetként kerül 

bemutatásra, és bár a jakobsoni rímfelfogás ráirányítja a figyelmet a rím jelenlétére a 

hétköznapi nyelvhasználatban (l. 2.3), ez sem eredményez általános nyelvtudományi 

magyarázatot. 

 A rím eddig bemutatott kognitív nyelvészeti megközelítése határozott 

perspektívaváltást kezdeményez, amely leginkább a rím stilisztikai vonatkozásainak 

újraértelmezése kapcsán artikulálható. Amennyiben ugyanis a rímet a nyelvi tevékenység 

keretei között tekintjük motivált struktúrának, tehát olyan nyelvi szerkezetnek, amely 

elsődlegesen a referenciális jelenet konceptuális kidolgozásának folyamatában nyeri el 

jelentőségét, állványzatépítő funkciója révén a figyelem irányításában, tágabban a nyelvi 

szimbólumok értelmező feldolgozása, azaz a konstruálás műveleteiben működik közre, a 

stilisztikai kiindulópont elsődlegessége megkérdőjelezhető. A rím ugyanis összetett, 

metonimikus jellegű jelentések kifejezésére alkalmas szerkezet, amely szemantikailag egy 

nem kanonikus, indirekt anaforikus (referenciapont-) szerkezetként írható le, fonológiai 

kiindulópontból pedig a rím fonológiai sémájának megvalósulásaként, azaz egy visszafelé 

irányuló fonológiai kidolgozási műveletként, illetve e művelet szerkezeti aspektusaként. Jól 

látható, hogy a kognitív poétikai megközelítés valóban lehetőséget teremt jelentés és hangzás 

összekapcsolódó modellálására, a szemantikai motiváltságot jelentő anaforikus működés és a 

fonológiai elaboráció iránya ebben a modellben egybeesik, vagyis a fonológiai szerkezet 

egyértelműen a szemantikai struktúra szimbolizációjának tekinthető. Mindebből ugyanakkor 

az is következik, hogy a rím ugyanúgy jellemezhető szimbolikus struktúraként, mint bármely 

más nyelvi kifejezés: egy szemantikai és a fonológiai szerkezet szimbolikus kapcsolataként, 

amelyben a szemantikai pólus domináns (azáltal válik motiválttá a szerkezet), a fonológiai 

pólus pedig a szemantikai szerkezet szimbolizációjaként fogható fel (l. Tolcsvai Nagy 2005: 
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36). A rímnek a jelen értekezésben tulajdonított általános kognitív jelentőség tehát nem azt a 

célt szolgálja, hogy megalapozottabbá tegye stíluseszközként történő leírását, jóllehet – mint 

látni fogjuk – kognitív stilisztikai kiindulópontból a korábbi fejezetek éppen azt a 

potencialitást jellemzik, amelyen a rím stilisztikai jelentése alapul. A kognitív szemlélet annak 

belátását teszi lehetővé, hogy a rím a nyelvi megismerés általános közegében értelmezhető 

szimbolikus struktúra, ily módon átfogó jellemzése is ennek a közegnek a figyelembe 

vételével, a rá vonatkozó előfeltevések explikálásával és reflektálttá tételével – nem pedig egy 

sajátos szépirodalmi nyelv tételezésével – végezhető el. 

 A szimbolikus viszony, valamint a jelentésképzés folyamatainak előtérbe helyezése a 

rím kognitív poétikai modelljében ugyanakkor megválaszolatlanul hagyja a rím stilisztikai 

jelentőségének kérdését. Mivel a közös figyelem középpontjába helyezett entitás vagy 

viszony konceptuális kidolgozásának variabilitása, azaz a konstruálás szemantikai 

potencialitása nem tekinthető stílusnak, inkább a stílustulajdonítást megalapozó tényezőnek (l. 

Tolcsvai Nagy 2005: 31), a rím konstruálásban betöltött funkciójának körültekintő leírása 

nem magyarázza a stílus dimenziójában való funkcionálását. A nyelvi tevékenység két 

dimenziójának, a szemantikai kidolgozásnak és a stilisztikai megformálásnak az inherens 

összetartozása, ontológiai szétválaszthatatlansága alapvető felismerése a funkcionális 

stíluselméletnek (l. Sandig 1995: 28, Tolcsvai Nagy 2005: 29), a rím itt bemutatott kognitív 

poétikai elméletének központi fogalma, az állványzat kapcsán magam is visszatérően 

érveltem a szövegértelem és az annak kialakításában közreműködő állványzati struktúra 

eredendő, esszenciális egysége mellett (→ 3.4, 4.4, 7.5). Mindez nem jelenti, hogy a rím ne 

lenne megközelíthető a stílus elmélete felől, és kizárólag szemantikai jelenségként válna 

értelmezhetővé a kognitív nyelvészet nézőpontjából, ám fontos belátni, hogy a stilisztikai 

leírásnak a rím működését jellemző jelentésképző folyamatokra tekintettel, azokból kiindulva 

kell megtörténnie. Szemantikai és stilisztikai kiindulópont árnyalt megkülönböztetése 

ugyanakkor lehetőséget is nyújt arra, hogy a továbbiakban a rímet ne pusztán a jelentésképzés 

idealizált és némiképp absztrakt közegében közelítsük meg, hanem megállapításokat 

tehessünk azokról a dinamikus folyamatokról is, amelyeket a rím a társas és kulturális 

kogníció terén kezdeményezhet stílusjelenségként. 

A stílus kognitív elméletében (Tolcsvai Nagy 2005 alapján) két fogalom játszik – 

részben a korábbi stíluselméleti diskurzusból kiindulva – központi szerepet: az előtérbe 

kerülés (foregrounding) és az összehasonlítás. Az itt alkalmazott elméleti kiindulópont a 

következő alapvető felvetésekkel jellemezhető (Tolcsvai Nagy 2005: 33): 
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(i) abban az esetben beszélhetünk stílusról, ha bizonyos kifejezések megformáltsága 

előtérbe, azaz figuraként a figyelem középpontjába kerül ; 

(ii)  a megformáltság a (bármekkora méretű) nyelvi kifejezés fonológiai, szemantikai és 

sematikus struktúrájának feldolgozása mint művelet; 

(iii)  a megformáltság más megformáltságok háttere előtt kerül előtérbe (válik figurává) 

egy egyszerű vagy komplex megismerési tartományban. 

 

Mindezek alapján az előtérbe kerülés az az általános kognitív folyamat, amelynek során 

valamely nyelvi szerkezet stilisztikai jelenséggé válik. Ennek megállapítása azért lényeges, 

mert a fogalmat az orosz formalizmus irodalomelméleti hagyományából következően sokáig 

csak a szépirodalmi szövegek specifikus hatásainak magyarázatára alkalmazták (l. Van 

Peer−Zyngier−Hakemulder 2007), általános elméleti jelentőségét éppen a kognitív 

stíluselmélet ismerte fel, azáltal, hogy egyfelől kiterjesztette magyarázó erejét, a megismerés 

mindennapi műveleteként (a világról való tudás aktuális elrendezésének folyamataként, a 

dolgokról való tudás egyes részeinek aktiválásaként) értelmezve azt, másfelől meghatározta 

az előtérbe kerülés sajátos stilisztikai műveletét: a stílus megképzése során nem a világról 

való tudás valamely aspektusa, hanem a nyelv kognitív tartománya kerül előtérbe, vagyis a 

figyelem az előtérbe kerülés folyamatára magára irányul (Tolcsvai Nagy 2005: 35).  

 Megismerés természetes művelete, amely révén az entitásokról való tudásunkat 

megmozgatjuk, bizonyos részleteket kiemelünk, másokat háttérben hagyunk, voltaképpen 

maga a konstruálás folyamata. Mindaz, amit a rímről e disszertációban eddig megállapítottam, 

a konstruálás dimenziójába tartozik, összhangban az imént kifejtett tézissel, miszerint a rím 

magyarázható szimbolikus struktúraként, a nyelvi megismerés közegében. Szemléletesen 

fogalmazva, két folyamat különíthető el a rím működésében: (1) a rím egyfelől előtérbe 

helyez, ekkor a konstruálásban közreműködő nyelvi szimbólumként értelmezhető, legfőbb 

funkciója a közösen megfigyelt entitás interszubjektív fogalmi feldolgozásának 

kezdeményezése és formálása, állványzatként (ez a szemantika kiindulópontja); (2) másfelől a 

rím előtérbe kerül, ekkor a szöveg megformáltságának tényezőjeként a szöveg stílusát 

alakítja, összefüggésben a szöveg más megformáltsági tényezőivel, valamint a nyelvhasználó 

közösség szintjén kibontakozó metareflexív stílustulajdonítással (ez a stilisztika 

kiindulópontja).  

A stilisztikai megközelítés elsődleges célja tehát megítélésem szerint – némileg 

eltávolodva az előtérbe kerülés stilisztikai jelentőségét tárgyaló kurrens kutatási iránytól (l. 

Van Peer−Zyngier−Hakemulder 2007: 5−8) − nem annyira az előtérbe kerülés folyamatának 
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empirikus vizsgálata, valamint kvantitatív módszerekkel történő elemzése (jóllehet mindez 

számos részeredményt hozhat, pontosítva a folyamat mentális alapjairól és konkrét mintázati 

elrendeződéséről való ismereteinket), hanem inkább annak a bemutatása, hogy a 

konstruálásban rejlő potencialitás miként funkcionál a nyelvet használó közösség társas és 

kulturális viszonyrendszerének megismerésében és alakításában (kapcsolódva ahhoz az 

elméleti irányváltáshoz, amely a nyelv kognitív szemléletű leírását nem a mentális háttér, 

hanem a szociokulturális közeg felől artikulálja , l. Croft 2009). 

 Nem hagyható ugyanis figyelmen kívül, hogy a nyelvi szerkezet megformáltsága 

mindig más megformáltsági módokkal való viszonyában, összehasonlítási művelet 

eredményeként kerül előtérbe, és válik stílusjelenséggé. Az összehasonlítás műveletének 

három aspektusa különböztethető meg (Tolcsvai Nagy 2005: 35). A nyelvi szerkezet 

megformáltsága mint művelet előtérbe kerülhet: 

 

(i) önmagában véve, a nyelv stilisztikai potencialitásaként, azaz olyan megformálási 

folyamatként, amely lehetővé teszi a referenciális jelenet interszubjektív konstruálását 

egy specifikus, ám stilisztikailag nyitott módon; 

(ii)  a szociokulturális tényezőkre vonatkozóan; 

(iii)  a szöveg stílusstruktúrájában, más előtérbe kerülő elemekkel való viszonyában. 

 

A fejezet célja, hogy a rím stilisztikai vonatkozásait e három aspektus mentén egyformán 

tárgyalja. A rím stilisztikai potenciáljának vizsgálata (8.2) szorosan kapcsolódik az előző 

fejezetekben bemutatott kutatási eredményekhez, továbbá bevonja a vizsgálatba a kognitív 

poétika deixiselméletét (l. Stockwell 2002: 41−58). A stílus szociokulturális tényezőinek és a 

rím működésének az összefüggései azáltal válnak igazán felismerhetővé, ha a kifejtésben a 

társas-konstruktivista szociolingvisztika stíluselméletének megállapításai is érvényesülnek, 

amely módot ad arra, hogy a rímet az indentitásképzés stilisztikai aktusában közreműködő 

megformáltságbeli jelenségként magyarázzuk (8.3). Mindezt az úgynevezett slamm költészet 

műfaji jellemzőivel, valamint egy konkrét slamm szöveg részletes elemzésével 

összefüggésben mutatom be, ez ugyanis a rím stilisztikai jelentőségét a szöveg 

stílusstruktúrájában is leírhatóvá teszi. 

 

8.2 A rím stilisztikai potenciálja 

Az imént felvázolt kognitív stilisztikai kiindulópontból tekintve egy nyelvi szerkezet 

stilisztikai potenciáljának tartománya akkor aktiválódik, ha a hasonló fogalmi szerkezetek 
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nyelvi megformálásának két vagy több lehetséges módja közötti viszony előtérbe kerül, és ez 

az előtérbe kerülés közreműködik a szöveg jelentésének kialakításában (Tolcsvai Nagy 2005: 

82). Ennek értelmében a rím mindenekelőtt olyan formációként közelíthető meg, amely más 

potenciális formációkhoz képest kerül előtérbe a szöveg értelmezésében. Ez a felvetés 

alapozza meg a rím alakzatként történő vizsgálatát. 

 

8.2.1 A rím mint alakzat a kognitív stilisztikában 

A hagyományos retorikai értelmezés a normatív és a deviáns forma közötti eltérésként ragadja 

meg az alakzat mibenlétét, ehhez képest a kognitív nyelvészet konvencionális és nem 

konvencionális komplex szimbolikus struktúrák viszonyában közelíti meg az alakzatokat, 

kialakulásukat a megismerés konstruáló műveleteivel modellálja, amelyek lehetővé teszik a 

konceptualizációk nem megszokott módon történő szimbolizálását (Tolcsvai Nagy 2005: 

79−82). Vagyis a kognitív stilisztika is két vagy több szerkezet viszonyában tartja 

értelmezhetőnek az alakzatokat, ám azok között nem szabályközpontú hierarchiát, hanem a 

jelentésképzésben tapasztalható különbségeket feltételez. 

Ezek alapján a rím olyan alakzatnak tekinthető, amely más megformálási 

lehetőségekhez képest kerül előtérbe, és a megfigyelt jelenet másként történő fogalmi 

feldolgozását kezdeményezi. Magától értetődő, hogy a rím a nem rímhez, másként 

fogalmazva a próza formációjához képest minősül alakzatnak. A két formáció közötti viszony 

vizsgálatához tekintsük a következő szövegpéldát: 

 

(28) Az önimádat büszke heverőjén 
fekszem nyugodtan s a paplanomra sárgán 
hull éji villany, nappali verőfény. 
(Kosztolányi Dezső: Költő a huszadik században) 

 

Kosztolányi versének első három sorában a heverőjén – verőfény rímpár a referenciális jelenet 

(a megnyilatkozó elhelyezkedése a szövegvilág terében, illetve e tér bizonyos jellemzői) 

sajátos feldolgozását kezdeményezi, ami akkor válik igazán megfigyelhetővé, ha prózaként 

írjuk át a szövegrészletet. 

 

(29) Az önimádat büszke heverőjén fekszem nyugodtan s a paplanomra sárgán hull éji villany, 
nappalin verőfény. 

 

A prózaszövegről a következők állapíthatók meg. Az összetett mondat két elemi mondatra 

bontható: az első a megnyilatkozót mint a fekszem ige elsődleges figuráját a HEVERŐvel mint 
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másodlagos figurával való erődinamikai viszonyában dolgozza ki (a HEVERŐ metaforizálódó 

jelentésével ezúttal nem foglalkozom), miközben érzelmi állapotáról is információt kapunk; a 

második elemi mondat a megnyilatkozóhoz mint referenciaponthoz tartozó entitást (PAPLAN) 

a rá eső fény forrásával összefüggésben dolgozza ki, amely szerkezetben a PAPLAN a 

másodlagos, a metonimikusan értelmezett VILLANY , illetve a VERŐFÉNY pedig az elsődleges 

figura. Mindkét elemi mondatról elmondható, hogy benne az elsődleges figura nem 

konvencionális módon kerül szimbolizálásra: az első tagmondatban az ÖNIMÁDAT  mint 

referenciapont kerül szekvenciálisan először előtérbe a dinamikus konceptualizációban, a 

HEVERŐ célpontként csak a referenciaponthoz képest dolgozható ki, az elsődleges figurát 

pedig Ø+inflexió szimbolizálja, míg a második tagmondatban a másodlagos figura áll először 

a figyelem középpontjában, s csak ezt követően kerül oda a (két) elsődleges figura. Ez a 

szemantikai szerveződés a fonológiai póluson három intonációs egységgel áll szimbolikus 

viszonyban, a köztük lévő határ a kötőszónál, illetve a második elemi mondat két alanya 

között húzódik. 

A verssorok kapcsán elsőre szembetűnő az intonációs tagolódás megváltozása, 

átstrukturálódása. Ezáltal még határozottabban előtérbe kerül az első tagmondatban a 

másodlagos figura, hiszen a hívó rím prominens pozíciójába kerül. Szövegbeli feltűnősége a 

második tagmondat második alanyával egyezik meg, hiszen a rím következtében a HEVERŐ és 

a VERŐFÉNY kerül egymással szemantikai kapcsolatba. Ez a szemantikai kapcsolat egyfelől 

jellemezhető nem kanonikus anaforaként: a HEVERŐ mint referenciapont egy tartományt tesz 

hozzáférhetővé, a VERŐFÉNY pedig ebben a tartományban konceptualizálódik. Ez a struktúra 

azt a jelenetet szimbolizálja, amelyben a napfény a heverő felületén észlelhető vizuálisan. 

Másfelől a rím a megfigyelt jelenet azon tényezőit helyezi a figyelem előterébe, amelyek a 

megnyilatkozó térbeli elhelyezkedésének, valamint a környezet jellemzésének 

specifikálásában funkcionálnak: az első tagmondatban a fekszem ige másodlagos figuráját, a 

második tagmondatban pedig a hull ige második elsődleges figuráját. Megállapítható, hogy a 

rím fokozza az első tagmondatbeli ige landmarkjának feltűnőségét, továbbá előtérbe helyezi a 

második tagmondatbeli ige második trajektorát, ezáltal intenzíven közreműködik a figyelmi 

elrendeződés alakításában, olyan mintázatot kezdeményezve, amely nem jellemzi a prózai 

megformálást. Ezzel összefüggésben a rím a megnyilatkozót metonimikusan, térbeli 

elhelyezkedésén és a környezetén keresztül teszi hozzáférhetővé (hiszen a HEVERŐ a 

megnyilatkozóval mint trajektorral áll figura-alap viszonyban, a VERŐFÉNY pedig a 

PAPLANnal, amely ugyancsak a megnyilatkozóhoz mint referenciaponthoz kapcsolódik), 

támogatva ezáltal azt az értelmezést, amely szerint a szöveg a huszadik századi költészet 
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szubjektumközpontúságáról, a lírában megnyilatkozó szubjektum abszolút vonatkoztatási 

ponttá válásáról szól.  

 A rímes és a prózai megformálás nem más-más jelenetet, hanem ugyanazon jelenetet, 

de másként teszi hozzáférhetővé, hiszen a rím feldolgozása során a metonimikus 

figyelemirányítási műveletek maguk kerülnek a figyelem előterébe, vagyis a figyelem 

irányulásának módjára irányul a figyelem. A rím tehát komplex szimbolikus struktúraként 

működtetve az előtérbe kerülés folyamatát magát helyezi a figyelem előterébe, ezért 

tekinthető stílusjelenségnek. Stilisztikai potenciáljának alapja a sematikus fonológiai és 

szemantikai struktúrájában, továbbá az azokat feldolgozó műveletekben rejlik, azáltal 

tekinthető azonban stílusalakító tényezőnek, hogy a stilisztikai potenciál aktuális 

megvalósulásának folyamatában előtérbe helyezi a megformálás módját a nem rímes 

formációval összehasonlítva. 

A rím stilisztikai potenciáljának további jellemzéséhez annak a belátása szükséges, 

hogy a stilisztikai jelentés megképzése az általánosság és a specifikusság különböző szintjein 

zajlik. Mindez összefüggésben áll az összehasonlítás műveletének részfolyamataival: a 

tartományok szelekciójával, amelyekben az összevetés megtörténik, valamint az 

összehasonlított tulajdonságok absztrakciójával (Tolcsvai Nagy 2005: 38).  

A legáltalánosabb szint, egyben a stilisztikai feldolgozás első fázisa önmagában az 

előtérbe kerülés észlelése és megvalósítása. Ezen a szinten az összehasonlítás is nagyon 

általánosan megy végbe: a rím a nem rímmel való viszonyában válik értelmezhetővé, a rím 

pedig a hangzásbeli összecsengést és a szöveg tagolását, illetve a feldolgozáson belüli 

figyelemirányítást megvalósító sematikus struktúraként értelmeződik. Vagyis a stilisztikai 

jelentésképzés legáltalánosabb szintjén a hangzás tartománya és a figyelem irányulásának 

műveleti aspektusa szolgál leginkább az összehasonlítás alapjaként – az összehasonlítás kevés 

tartományban és sematikusan reprezentált tulajdonságok mentén megy végbe rím és nem rím 

között. 

A stilisztikai feldolgozás specifikusabb szintjein a rímet nem a nem rímelő 

szerkezetekkel, hanem más rímekkel hasonlítja össze a nyelvhasználó, a rímes szövegek 

befogadásáról szerzett korábbi tapasztalatai, valamint az adott szöveg befogadásának 

tapasztalata alapján. A stílus konstruálásának ebben a dimenziójában a rím stilisztikai 

potenciálja másként válik jellemezhetővé, továbbá a szociokulturális tényezők működése és a 

stílusstruktúra kialakulása is ebből a nézőpontból vizsgálható. 
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8.2.2 A rím mint deiktikus szövegelem 

A fentiek alapján a rím mint stíluseszköz előtérbe kerülhet a prózai megformáláshoz képest, 

de előtérbe kerülhet más rímes szövegekkel való kapcsolatában is. Ez utóbbi megállapítás 

teszi igazán összetetté a rím stilisztikai működésének problémakörét, a rím ugyanis olyan 

stíluseszköznek bizonyul, amelyen keresztül a befogadó más szövegekkel lép kapcsolatba az 

értelmezés folyamatában. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a rím az előtérbe kerülés és az 

összehasonlítás műveletei révén bevonja a diksurzus világába a már ismert rímes szövegeket, 

illetve azok befogadásának tapasztalatát. Mivel pedig a stílus értelemösszetevőként 

funkcionál a diskurzusban, a rím stilisztikai magyarázatának számot kell vetnie azzal a 

művelettel, amelyen keresztül az adott rímes megnyilatkozás értelmezési kontextusa bővül, 

alakul. Mindez szoros összefüggésben áll a megalapozás korábban bevezetett fogalmával, a 

rím ugyanis nemcsak az aktuális szövegen belül biztosít lehorgonyzó kapcsolatokat, hanem 

ezen keresztül az interszubjektív alapot is alakítja. A stilisztikai funkcionálás annak belátását 

teszi lehetővé, hogy a rím közreműködése a megalapozás folyamataiban a kulturális 

kontextusalkotás jelenségére is kiterjed, ez pedig a rímet a deixis sajátos megvalósulásaként 

teszi bemutathatóvá. 

A deiktikus elemek − a kifejezés eredeti jelentését (’rámutatás’) alapul véve − azok a 

nyelvi szerkezetek, amelyekkel a nyelvhasználó közvetlenül a beszédhelyzet kontextusára tud 

utalni (l. Bühler 2011: 93−166, Tátrai 2011: 126−150). Ezeknek a nyelvi elemeknek a legfőbb 

funkciója tehát a szituációs kontextussal való közvetlen kapcsolat kiépítése, mégpedig azáltal, 

hogy a deiktikus művelet megvalósítását kezdeményezik. A deiktikus művelettel a 

megnyilatkozó a befogadó figyelmét egy entitásra vagy viszonyra irányítja a deiktikus térben 

(Tanaka 2011: 26), úgy, hogy azt egy kontextusfüggő kiindulópontból teszi feldolgozhatóvá. 

Következésképpen a deiktikus nyelvi szimbólum nem csupán a referenciális jelenet entitását 

vagy viszonyát szimbolizálja (mint minden nyelvi szmbólum), hanem a diksurzusvilág tér-, 

idő-, illetve személyközi viszonyrendszerét is hozzáférhetővé teszi a kontextusfüggő 

viszonyítási pontból kiindulva (Tátrai 2011: 127). A deixis tere prototipikusan az aktuális 

nyelvhasználati szituáció mint közös figyelmi jelenet, célpontja pedig a szituációban 

közvetlenül észlelhető entitás/viszony. Ugyanakkor értelmezhető a deixis egy fiktív 

beszédhelyzetben, illetve közvetett közös figyelmi jelenetben is (ezt nevezi Bühler 

imaginációs deixisnek [Deixis am Phantasma, imagination-oriented deixis], Bühler 2011: 

137−157, Tanaka 2011: 20−22), valamint a szöveg terében is, diskurzusdeixisként (Tátrai 

2011: 142−144).  
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Sematikusan értelmezve a deiktikus művelet tényezői a következők: (1) a forrás 

(deiktikus centrum), ahonnan a figyelem irányítása (a rámutatás gesztusa) kiindul; (2) a jel, 

amelynek révén a művelet végbemegy (például a rámutató kéz, az ikonikus jel, illetve a 

deiktikus nyelvi szimbólum); (3) a cél, amelyre a figyelem (rámutatás) irányul. Ez a 

következőképpen ábrázolható (Diewald 1991: 55 és Tanaka 2011: 30 alapján): 

 

 

 

 Ezen a ponton sem a deiktikus központ összetett szerveződése, sem a deixis fajtáinak 

ismertetése nem kap kifejtést (l. Tátrai 2011 vonatkozó fejezetét), lényeges azonban, hogy a 

deixis művelete milyen entitásra vagy viszonyra irányul. Bizonyos deiktikus funkcióban 

megjelenő nyelvi elemek ugyanis magára a szövegre, pontosabban a megnyilatkozás 

szövegszerűségére is ráirányíthatják a figyelmet, előtérbe helyezve magát a szövegszerű 

szerveződést (a szöveg mint protodiskurzus jellemzőit: monologikusság, közvetett interakció, 

tervezett megformálás, írásbeliség, nagyobb mértékben kodifikált műfaji elvárások, l. Tátrai 

2011: 77). Úgy is fogalmazhatunk, hogy az ábrán jelölt Entitás ebben az esetben maga a 

szöveg, illetve annak szövegszerűsége. A deixis kognitív poétikai elmélete ezt textuális 

deixisnek nevezi (l. Stockwell 2002: 44−46), ide sorolja a szövegszerűség explicit jelzéseit 

(például fejezetcímek), a bekezdésekre tagolást, a koreferencia jelenségeit, valamint a szöveg 

prominens poétikai szerkezeteit. Érdemes megjegyezni, hogy a textuális deixis fogalma 
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Entitás 

Jel 

 
Beszédhelyzet 

 
9. ábra: A deixis műveletének sematikus ábrája 
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lehetőséget nyújt a jakobsoni poétikai funkció (→ 2.3.3) nyelvtudományi újraértelmezésére: a 

textuális deiktikus szövegelemek azok a szerkezetek, amelyek a deixis műveletén keresztül a 

figyelmet magára a szövegre irányítják, kezdeményezve a megnyilatkozás poétikai 

befogadását, a verbális megformáltság poétikai apsektusának előtérbe kerülését. 

Mindezek alapján a rím textuális deixisként értelmezhető: a szöveg 

megformáltságának tervezettségére irányítja a figyelmet, valamint azokra a műfaji 

elvárásokra, amelyek a rím megjelenését motiválttá teszik a megnyilatkozásban a közösség 

szöveghagyományának háttere előtt. A rím azonban deiktikus szerkezetként nemcsak a 

megnyilatkozás általános értelemben vett szövegszerűségére, hanem specifikus szövegként 

való szerveződésére is rámutat, mégpedig más rímes szövegek befogadásának tapasztalata 

alapján. Ezért a rím kompozíciós deixisként is megközelíthető (l. Stockwell 2002: 46): 

olyan deiktikus kifejezésként, amely a megnyilatkozás befogadása során az irodalmi 

konvenciók érvényesítését kezdeményezi. Ezek a konvenciók (mint a műfaj, a kötött 

műforma, vagy az elbeszélő viszonya az elbeszélt történethez) tapasztalati alapúak, 

absztrahált, sematizált poétikai struktúrákként reprezentálódnak a befogadó elméjében. A 

szöveg értelmezésekor a rím kompozíciós deixisként ráirányítja a befogadó figyelmét a 

szöveg poétikusságára mint specifikus jellemzőre, ennek következtében a befogadó az 

irodalmi-poétikai konvenciók45 mint aktivált sematikus struktúrák mentén kezdi értelmezni a 

szöveget.  

A rím semmiképpen sem tekinthető prototipikus deixisnek, értelmezéséhez ugyanis 

nem a beszédesemény tér-, idő- és személyközi viszonyrendszerének a feldolgozása 

szükséges, hanem a nyelvet használó közösségen belüli (prototipikusan) irodalmi interakciók 

mint a kulturális diskurzusok megtapasztalása, tapasztalati alapú sematikus reprezentálása. A 

tágan értett irodalmi diskurzusokban való részvétel, közelebbről a szépirodalmi 

megnyilatkozások befogadásának egyik következménye a kellő gyakorisággal előforduló 

szimbolikus reprezentációk sematizálódása, a sematikus struktúrák emergálása. Voltaképpen 

ezek a sémák, valamint az ezeket megvalósító partikuláris megnyilatkozások típus-példány 

                                                 
45 Ezen a ponton szükséges kitérni irodalom és poétikusság viszonyára. A poétikusságot (→ 9) a nyelvi 
szimbólumok specifikus, a hétköznapi konvencióktól eltérő, ily módon a világ közös birtokbavételéek 
hétköznapi tapasztalatától történő eltávolodást kezdeményező alkalmazásba vételeként értelmezem, továbbá az e 
folyamatok elsáncolódásával kialakuló specifikus nyelvi funkcióként. A poétikusságról a legtöbb tapasztalatot a 
szépirodalmi szövegek befogadása adja, jóllehet az irodalom határterületei (a rímnél maradva ilyen például a 
népköltészet vagy a kortárs populáris költészet) szintén szolgálhatnak tapasztalatokkal a nyelvi szimbólumok 
poétikai használatáról. Ezeken az alapokon az alábbi megkülönböztetés tehető: a poétikusság a nyelvi 
szimbólumok sajátos alkalmazásba vétele, valamint az ebből kialakuló funkció, az irodalom pedig az a kulturális 
hagyomány, szövegtér, amely a poétikusság kialakulásának és megtapasztalásának legfőbb, bizonyos poétikai 
jelenségek esetében kizárólagos dimenziója. 
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viszonyban alkotják azt a kulturális kontextust, amelyben az adott megnyilatkozás irodalmi 

szövegként értelmezhetővé válik. Fontos megjegyezni, hogy ez a kontextus – miként a 

kulturális megismerés más mintázatai – a közösségben emergál, de nem egyenlő arányban 

ismert a közösség tagjai számára, elterjedése heterogén jellegű (Sharifian 2008). Ezért a 

kulturális kontextus deiktikus bevonása az aktuális megnyilatkozás értelmezésének 

folyamatába nem feltétlenül egyforma mértékben jellemzi a nyelvhasználati esemény 

résztvevőit. Míg tehát a prototipikus deiktikus kifejezések referenciális értelmezése az 

interszubjektíven feldolgozott közös alaphoz kötődik, amelyet a beszédesemény résztvevői 

egyaránt képesek észlelni, közvetlenül feldolgozni és egymás számára könnyen megérthető 

módon reprezentálni (akár mozgatva is a reprezentálás kiindulópontját, miként a deiktikus 

központ kivetítésének műveletei mutatják), addig a kulturális kontextualizálás (a közös 

kulturális alap kialakítása) áttételesebb és összetettebb mentális műveletekkel, illetve nyelvi 

megoldásokkal megy végbe, mint például az idézés különböző módozatai, vagy az imitálás. 

Ezek azonban ugyanúgy egyezkedő, hozzáigazító műveletek, miként a fizikai és a társas alap 

konceptualizációit összehangoló prototipikus deiktikus műveletek, hiszen kijelölik annak az 

interszubjektív kulturális alapnak a határait és a belső szerveződését, amely a megnyilatkozás 

releváns értelmezéséhez szükséges. 

Másfelől a prototipikus deixis értelmezéséhez a deiktikus centrum azonosítása 

elengedhetetlen, ám a rím deiktikus funkcióban nem jelöl ki közvetlenül hozzáférhető, 

pontosan azonosítható deiktikus központot. Természetesen ebben az esetben is kijelölhető 

deiktikus centrum, ez azonban nem a beszédesemény fizikai és társas viszonyrendszerében, 

hanem a diszkurzív hagyomány viszonyrendszerében körülhatárolódó sematikus szubjektum. 

Ez a szubjektum nem tekinthető prototipikus kontextusfüggő kiindulópontnak, amennyiben 

nem lehet belőle kiindulva reprezentálni a diskurzusvilág viszonyrendszerét. A Most eljössz 

innen! megnyilatkozás (a példáról l. Tátrai 2011: 127) jelentésének háttereként megjelenik a 

beszédesemény fizikai (idő- és térbeli) viszonyrendszerének fogalmi reprezentációja, 

mégpedig a megnyilatkozó nézőpontjából, amely így egyrészt a fizikai kontextus 

reprezentálásának kiindulópontjaként, ugyanakkor e kontextusban értelmezhető 

kiindulópontként is funkcionál. Következésképpen a prototipikus deiktikus kifejezések 

referenciális értelmezésének folyamatában a kontextusfüggő kiindulópontok és a kontextus 

kölcsönösen függnek egymástól: az előbbiek a kontextusban azonosíthatók, az utóbbi pedig a 

kontextusfüggő kiindulópontokból reprezentálható. Jóllehet a rím deixisként történő 

értelmezése nem jelenti, hogy a rím közreműködne a megnyilatkozás fizikai és társas 

kontextusának megkonstruálásában (miközben az állványzatépítő műveletek révén fontos 
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funkciója van a referenciális jelenet konceptuális kidolgozásában → 3.4, 3.5), mégis alapvető 

jelentősége van a diskurzusvilág alakításában, csakhogy nem annak fizikai és társas 

dimenzióját, hanem kulturális dimenzióját tekintve (a diskurzusvilág felépüléséről l. Tátrai 

2011: 31−32, Laczkó−Tátrai 2012: 235). Vagyis a rímben szimbolizálódó deiktikus művelet 

ugyancsak kontextusfüggő kiindulópontot feltételez, de a kontextus ebben az esetben másként 

értelmezendő: nem a diskurzus fizikai és társas világát, hanem a kulturális közegét, diszkurzív 

viszonyrendszerét kell érteni alatta, amely azonban szintén jelentős mértékben a nyelvi 

szimbólumok alkalmazásba vételén keresztül tehető interszubjektívvé. Az így modellált 

kiindulópontból lehet a megnyilatkozást kulturális produktumként kontextuálisan értelmezni, 

illetve azt a viszonyrendszert megképezni, amelyben a rím a megnyilatkozás specifikus 

befogadását kezdeményezi.  

Ezért helyénvalónak tűnik a kognitív poétika kiindulópontjából kiterjeszteni a deixis 

értelmezését a kultúra dimenziójára is: a kulturális deixis az a művelet, amely a 

megnyilatkozás értelmezésébe bevonja a közösség kulturálisan hagyományozódó diszkurzív 

praxisát, illetve az e praxist sematikusan szimbolizáló és specifikusan megvalósító nyelvi 

mintázatokat mint verbális kontextust.46 A kulturális deixis művelete olyan deiktikus centrum 

felől válik értelmezhetővé, amely semmilyen tekintetben nem függ a konkrét nyelvhasználati 

esemény kontextusától, ugyanakkor hozzáférhetővé tesz egy másik, kulturális kontextust. E 

deiktikus centrum azonosítása nélkül a kulturális deixis művelete nem hajtható végre. 

Akárcsak a prototipikus deixis, a kulturális deixis is a megnyilatkozás értelmezésének 

kontextushoz kötöttségére irányítja rá a figyelmet, a kontextus azonban ebben az esetben nem 

az aktuális beszédhelyzet, hanem a közösség diszkurzív hagyománya. A kulturális deixis 

ennek a hagyománynak a specifikus darabjaira, valamint az azokból sematizálódó 

struktúrákra irányul, ezekkel kezdeményez deiktikus kapcsolatot. Mivel a kulturális 

hagyománnyal kialakítható deiktikus kapcsolat előfeltételezi a hagyomány létét és annak 

megismerését, azaz a társas-kultruális kogníció produktív, emergens folyamatát, a kulturális 

deixis a nyelvhasználat szociokulturális viszonyrendszerének előtérbe kerülésével jár együtt. 

                                                 
46 Lényeges, hogy ebben a megközelítésben a kultúra nem az úgynevezett magaskultúraként értelmezendő, 
miként az irodalom sem egyenlő a szépirodalommal. A kultúra alatt általánosságban azt az öröklött társas 
környezetet értem, amely saját konvenciói és viselkedési, interakciós mintázatai révén ontogenetikus fülkeként 
szolgál a közösségbe történő belenevelődéshez, valamint a társas megismeréshez (l. Tomasello 2002: 88−89). Az 
emberi kultúra sajátossága annak nyelvi jellege (Sinha 2009: 296), vagyis, hogy a kulturális megismerés döntően 
verbális interakciókon keresztül megy végbe (Sharifian 2008), a kumulatív kulturális evolúció tehát alapvetően 
az ember azon képességén alapul, hogy nyelvet használ. E tekintetben minden nyelvi szerkezet, amely a 
közösségre jellemző interakcionális gyakorlat konvencióit közvetíti, kulturális jellegű, legyen az a hétköznapi 
társalgás konvencionális fordulata, hagyományozódó közösségi alkotás vagy szépirodalmi megnyilatkozás. Az 
irodalmiság alatt az irodalmi szöveg mint protodiskurzus jellemzőinek érvényesülését értem (l. Tátrai 2011: 77). 
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A későbbiekben (→ 8.3.2) részletesen bemutatásra kerülnek a stílus szociokulturális tényezői,  

az azonban már ezen a ponton is belátható, hogy a kulturális deixis közvetlen és szoros 

összefüggésben áll a nyelvi szerkezetek megformálásával, valamint a stílustualjdonítás 

részműveletével, az összehasonlítással. Mivel a nyelvi tevékenység szociokulturális 

feltételrendszerére történő aktív reflektálás elsősorban a stílus dimenziójában történik meg, a 

kulturális deixis jelenségei egyben stilisztikai jelenségek is. 

Tekintsünk két példát: 

 

(30) Jut még eszedbe a fiú? kivel 
Együtt cepelted a vándorbotot, 
Mely koldusbotnak is beillenék, 
Midőn a sorsnak fényes kedve nincs; […] 
(Petőfi Sándor: Levél egy színész barátomhoz) 

  

(31) Rózsafa-vonóként nagy zöngésű húrhoz,  
Súrlódjék ez írás Móricz Zsigmond úrhoz. 
Szóban hozta vón’ el a beteg, ki küldte, 
De sok Élet-lázban magát tönkre-hülte. 
Mégis, mert hát ma még sokan hisznek velem,  
Adják át Móricznak ezt az én levelem. 
A könnyes, áldott hang, aki általadja, 
Éppen úgy áldassék, mint az, aki kapja. […] 
(Ady Endre: Levél-féle Móricz Zsigmondhoz) 

 

Mindkét példa esetében műfajmegjelölő cím szerepel, amely önmagában textuális deixisként 

értelmezhető. Ugyanakkor egyik megnyilatkozás sem teljesíti a levél műfajával kapcsolatos 

elvárásokat, más poétikai szerkezetek is közreműködnek ugyanis a befogadás során, amelyek 

kompozíciós deixisnek tekinthetők: a (30) példában az időmértékes verselés, a (31) példában 

pedig a rím (valamint az ütemhangsúlyos verselés) teszik a szövegeket költői levelekké, 

episztolákká. Ennek hatására azokat nem magánlevélként vagy irodalomtörténeti 

dokumentumokként értelmezzük elsődlegesen, hanem egy irodalmi konvenció 

instanciációiként. Jóllehet az ettől eltérő értelmezések is lehetségesek, azok nem az episztola 

műfajának magyar és világirodalmi kontextusában (a partikuláris szövegek és a belőlük 

emergáló sematikus műfaji struktúra közegében) horgonyozzák le a szöveget, ezért más 

kulturális alap kialakítását kezdeményezik. Ezek a különböző kulturális kontextualizációs 

folyamatok nem zárják ki egymást, ám eltérő jellegű olvasatokat eredményeznek, a 

biografikus tényeket, levélíró és olvasó interperszonális viszonyát, vagy éppen a költői 

intellektus diszkurzív önértelmezését helyezve előtérbe.  
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Ennek alátámasztására vizsgáljuk meg röviden, milyen prototipikus deiktikus 

kifejezések találhatók a (31) példában, és ezek milyen értelmező műveleteket támogatnak. A 

társas deixis kifejezései (úrhoz, a beteg, magát, E/3. inflexió az igén, velem, a […] hang, az, 

aki) a közös figyelmi jelenet résztvevői közötti interperszonális távolság fenntartását 

kezdeményezik, miközben a részlet utolsó két sora a megszólaló és a címzett egyformán 

történő megáldásának beszédaktusával ironikusan reflektál a távolságra, a távolságtartás 

normájára. A megnyilatkozó tehát a levélhez fűződő múlt század eleji megformáltsági 

normákat (az interperszonális távolság fenntartásának verbális módjait) csak részben teljesíti, 

miközben ironizál is rajtuk. A megnyilatkozást azonban a közelre mutató névmásokkal (ez 

írás, ezt az én levelem) mint térbeli deiktikus kifejezésekkel teszi hozzáférhetővé, a 

diskurzusvilágban tehát kisebb a távolság a megnyilatkozó és a nyelvi szimbólumok, mint a 

megnyilatkozó és a befogadó között (miként ezt a birtokos személyjeles alak, a levelem is 

jelzi).47 A diskruzusvilág időbeli szerveződésének egyetlen deiktikus jelzése van (ma még), 

amely a megnyilatkozás idejét jelöli ki elsődlegesnek, azaz a referenciális központot a 

megnyilatkozónál hagyja.  

Ezek alapján a diskruzusvilágban a megnyilatkozó (és megnyilatkozása), illetve a 

címzett két elkülönülő, a társas világban egymástól távol lévő résztvevőkként 

konceptualizálódnak. A költői forma, a rímes szöveg azonban a költői levél műfaji 

konvencióit vonja be a szöveg értelmezésébe, kontextusként megidézve a reneszánsz költők 

levelezését, Berzsenyi ódaszerű és elégikus leveleit, vagy éppen Arany és Petőfi költői 

levélváltását. Ezekből a szövegekből sematizálódik az episztola egyik műfaji sajátossága: a 

megnyilatkozó és a befogadó kulturális közössége, esetenként egysége, a közösségen belüli 

szerepvállalást és célkitűzéseket tekintve, a megvalósítás mikéntjének elétérései mellett is. 

Egyfajta költői szerep kialakítására, verbális kidolgozására ad módot a pályatársnak címzett 

megnyilatkozás, ezért a diskurzusvilágnak fontos aspektusa a kulturális öszetartozás, amely a 

résztvevők közeledését eredményezi. Ez utóbbit Ady szövege a további versszakokban 

számos módon megvalósítja: interperszonális közeledéssel (öreg-ifjú Zsigám, mi új Ludas 

Matyink, tegező formák, E/2. inflexió), az összetartozás nyelvi szerkezeteivel (ott leszek 

mégis, míg éle, mellette; Mind összekerülünk, közös mártír-hősök), valamint a költői 

szerepvállalás explikálásával (Volt egy szent szándékunk: gyönyörüket írni). Az így 

                                                 
47 A nyelvi tevékenység résztvevői és a megnyilatkozás közötti viszonyrendszer nem tekinthető homológnak, ám 
a nyelvi szimbólumok alkalmazásba vétele lehetőséget teremt e viszonyrendszer egyes komponenseinek 
profilálására, mások háttérben hagyására, oda tolására, összefüggésben a stílus és az attitűd fogalmával. A 
megnyilatkozó tehát alakíthatja bizonyos mértékig a nyelvi tevékenység tényezői között fennálló 
viszinyrendszert, közeledést vagy távolságtartást kezdeményezve azokkal, miként ezt a példa is mutatja. 
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kifejezésre juttatott közösség, összetartozás a költői tevékenység eltérő jellegéből eredő 

különbségeket is meghaladja: bár a megnyilatkozó versben, rímekkel szól (jövök most hozzád 

kényes verssel, Jövök hozzád versben), a címzett pedig prózában alkot (Sári bíró, Túri Dani, 

Ludas Matyi alakja metonimikusan idézik meg a szövegben a prózai életművet), a kétféle 

költészet egyazon célt, az irodalmon keresztüli gyönyörködtetést valósítja meg (Életet 

kivánunk, valószínűt, nyerset / S amit meg nem adhat rímek ezer hadja, / Mi új Ludas Matyink 

többször visszaadja).  

A szövegrészlet értelmezése során tehát rendkívül fontos funkciója van a kulturális 

kontextusnak, valamint az azt bevonó nyelvi szerkezeteknek, esetünkben a rímnek. Az Adyról 

és Móriczról való háttértudás nyilvánvalóan ugyancsak a kulturális kogníció keretében 

hagyományozódik a közösség kultúrájának részeként, így része a megnyilatkozás kulturális 

kontextusának is, de e kontextus sematikusabb, ugyanakkor a nyelvi szerkezetek 

feldolgozásában közvetlenebbül érvényesülő részét az episztola műfaji hagyománya, valamint 

az azt deiktikusan aktiváló rímes megformálás közvetíti. Ezáltal a rím a megformáltság 

tényezőjeként, kompozíciós deixisként kiemelt jelentőséggel bír a szöveg 

értelemszerkezetének, megnyilatkozó és befogadó intellektuális összetartozásának 

megkonstruálásában, amely akkor is sikeresen megtörténik, ha nem tudjuk, hogy a verset Ady 

az 1911-es Móricz-matinéra írta. 

A deixis prototipikus megvalósulásai és a rím mint nem prototipikus (kulturális) 

deiktikus szövegelem közötti legfőbb különbség abban ragadható meg, hogy míg az előbbi a 

nyelvhasználati szituáció közvetlen (valós vagy fiktív) kontextusában válik referenciálisan 

értelmezhetővé, addig az utóbbi a közösségi szöveghagyomány kontextusában teszi 

lehorgonyozhatóvá a megnyilatkozást. A kulturális deixis és a deixis prototipikus 

megvalósulásainak viszonya a deiktikus művelet aspektusainak elkülönítése révén válik 

magyarázhatóvá, az alábbi ábrából (l. Diewald 1991: 55, Tanaka 2011: 30) kiindulva: 
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Centrum 

 
 

Entitás 

Jel 

 
Beszédhelyzet 

Erős deixis 

Gyenge deixis 

 
Reflexív aspektus 

Demonstratív aspektus 

10 ábra: A deixis műveletének aspektusai 

 

  

 A demonstratív aspektus révén a deiktikus kifejezés nemcsak a figyelmi fókuszba 

helyezi a referenciális jelenet entitását vagy viszonyát, hanem ki is jelöli azt, gesztussal vagy 

szimbolikusan mutatva rá. Ezáltal létrejön a deiktikus kapcsolat, amelynek lényege, hogy az 

adott entitás vagy viszony nem pusztán hozzáférhetővé válik a nyelvi tevékenység résztvevői 

számára, de egy kontextusfüggő kiindulópontból válik hozzáférhetővé, a kontextus mint 

viszonyrendszer feldolgozása révén.  

 

(32) A válasz három hét múlva várható. 

 

A példában a három hét múlva deiktikus kifejezés a megnyilatkozó egocentrikus 

kiindulópontjából, a megnyilatkozás idejéhez viszonyítva válik értelmezhetővé. A közös 

figyelem középpontjába helyezett entitás (a válasz) azáltal dolgozható fel, hogy a közös 

figyelmi jelenet időviszonyait a résztvevők feldolgozzák, és mint kontextust működtetik a 

(32) kijelentés referenciális értelmezésének folyamatában. Ennek során a deiktikus nyelvi 

szerkezet kijelöl egy, a diskurzusvilágban azonosítható időpontot, megteremtve az időbeli 

érintkezést a referenciális jelenet és a közös figyelmi jelenet között.  

 A reflexív aspektus a deiktikus kifejezés és a deiktikus centrum összetett kapcsolatát 

teszi jellemezhetővé. A deiktikus kifejezések reflexív aspektusa arra irányítja rá a figyelmet, 
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hogy a deiktikus művelet egy centrumból kiindulva hajtható végre. A (32) példában a három 

hét múlva szerkezet nem csupán egy időpont kijelölése, hanem a megnyilatkozás ideje mint 

kontextusfüggő viszonyítási pont azonosítása révén működtethető prototipikus, Diewald 

terminusával erős deixisként. Vagyis a prototipikus deixisnek egyaránt van demonstratív és 

reflexív vonatkozása: az utóbbi teszi azonosíthatóvá a deiktikus centrumot, amelyből a 

kijelölés, a demonstráció aspektusa megtörténik. A reflexív aspektus voltaképpen a deiktikus 

centrum és a deiktikus nyelvi szimbólum közötti kapcsolatot teszi jellemezhetővé.  

 Amíg a deixis prototipikus megvalósulásai, tehát az erős deixisek esetében a 

demonstratív aspektus áll a figyelem előterében, a reflexív aspektus pedig a háttérben kerül 

kidolgozásra, ezáltal implicit marad, addig a deixis kategóriájának periférikus példányai, a 

lehorgonyzó elemek esetében nem beszélhetünk demonstratív, csak reflexív aspektusról (l. 

Tanaka 2011: 29−30). Ezek az elemek Diewald terminusával gyenge deixisként 

funkcionálnak.  Nem teremtenek deiktikus kapcsolatot a referenciális jelenet és a közös 

figyelmi jelenet között, referenciális értelmezésükhöz éppen ezért nem szükséges a közös 

figyelmi jelenet fizikai és társas világának feldolgozása, és mivel nem kezdeményeznek 

kijelölést, rámutatást, nem a referenciális jelenet tér-, idő- és személyközi viszonyait teszik 

hozzáférhetővé (Tátrai 2011: 150). A (32) példában az A válasz szerkezet a határozott névelő 

révén episztemikusan lehorgonyozza (az értekezésben bevezetett terminussal megalapozza) a 

referenciális jelenet egyik entitását, vagyis azt a közös figyelmi jelenet résztvevői számára 

egyformán ismert entitásként teszi hozzáférhetővé. A határozott névelő hatására a 

referenciális jelenet egyik entitását nem típusként, hanem példányként reprezentálják a 

résztvevők, mégpedig olyan példányként, amely problémamentesen azonosítható a 

referenciális jelenetben, a konceptualizálók közös figyelme egyértelműen arra irányulhat. A 

kifejezés tehát lehetővé teszi, hogy a nyelvi tevékenység résztvevői mentális kapcsolatot 

alakítsanak ki egymással a referenciális jelenet feldolgozásának folyamatában, ám egyikük 

kiindulópontja sem válik nélkülözhetetlenné a szerkezet értelmezéséhez, rámutatás ugyanis 

nem megy végbe. A deixis reflexív aspektusa, általánosan fogalmazva a szimbólum és 

használójának reflexív viszonya teszi lehetővé a résztvevők figyelmének összehangolását. A 

reflexivitás itt természetesen nem a tudatos reflektáltságot, azaz aktív és reflektált 

tudatműködést jelent, hanem a deiktikus szimbólum azon sajátosságát hivatott kifejezni, hogy 

értelmezése szimbólum és használója kétirányú kapcsolatán alapul: míg a szimbólum 

alkalmazásba vétele feltételezi azt a nézőpontot, amelyből a konstruálási műveletek 

végbemennek, a befogadó számára a szimbólumból kiindulva válik azonosíthatóvá a 
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referenciális értelmezés kontextusfüggő kiindulópontja, miként ezt az ábrán a kétfejű nyíl is 

jelzi. 

 A reflexív aspektus a prototipikus deixis esetében általában nem kerül előtérbe, hiszen 

a deiktikus centrum azonosításával betölti funkcióját. Ugyanakkor a reflexív aspektus révén a 

deiktikus centrum nem pusztán azonosítható, hanem specifikálható is. Másként fogalmazva a 

deiktikus kifejezések nemcsak előfeltételezik egy deiktikus centrum létét, de módot adnak e 

centrum árnyaltabb reprezentálásra is. Ezáltal minden deiktikus kifejezésnek lényeges 

stilisztikai vonatkozása is van, a deiktikus művelet reflexív aspektusán keresztül. Vessük 

össze a (32) példát az alábbi megnyilatkozással: 

 

(33) A válasz 15 munkanap leteltével várható. 

 

A megnyilatkozás voltaképpen a (32) parafrázisa, következésképpen ugyanazon referenciális 

jelenetre vonatkoztatható, és hozzávetőlegesen ugyanazt az időpontot jelöli ki a válasz 

érkezésének, mint a korábbi példa. A három hét múlva és a 15 munkanap leteltével ugyanazt 

az időtartamot reprezentálja tehát, ám másként teszi ezt: míg az első esetben a reflexív 

aspektus nem kerül előtérbe, a kifejezés pedig prototipikus idődeixisként értelmezhető, a 

második esetben éppen a reflexív aspektust használja ki a megnyilatkozó arra, hogy a 

deiktikus centrumot szociokulturálisan is jellemezhetővé tegye (formális, választékos, hivatali 

szaknyelv), ily módon a (33) példa idődeixise egyben kulturális deixisként is működik, 

rámutatva a nyelvhasználó közösségnek a hivatalos ügyintézésből ismert diszkurzív 

kontextusára. A példa arra mutat rá, hogy a nyelvhasználók különböző nyelvi szimbólumokat 

vehetnek alkalmazásba a deiktikus műveletek végrehajtására, ez pedig a stílus dimenziójában 

is következményekkel jár: a deiktikus centrum nemcsak a környező fizikai és társas világ 

megismerésében működik kiindulópontként, hanem ennek a megismerési folyamatnak a 

kulturális meghatározottságát is érvényesíti a diskurzus során. Amennyiben egy nyelvi 

szerkezet kulturális deixist kezdeményez, ez elsősorban megformáltságának előtérbe 

kerülésén keresztül történik, ily módon – miként korábban megállapítottam – a kulturális 

deixis megvalósulása mindig stílusalkotási aktus is. 

 Amint látható, a kulturális deixis előfordulhat más deixisfajtákkal együttesen. Mind az 

idő-, mind a térdeixis nyelvi szerkezetei alkalmasak lehetnek kulturális deixis megvalósítására 

is, de erre leginkább a társas deixis és a diskurzusdeixis tűnik megfelelőnek. Az előbbire 

példa lehet Ady episztolája Móriczhoz, amelyben a Móricz Zsigmond úr és a mi új Ludas 

Matyink kifejezés is előfordul a címzett megjelölésére. Ezek a szerkezetek nem csupán az 
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interperszonális távolságot jelölik ki eltérő módon, hanem a címzettet más kulturális 

kontextusban teszik értelmezhetővé: az első az író hivatalos megjelölése, míg a második egy 

irodalmi mű szereplőjeként teszi hozzáférhetővé a címzettet, bevonva az értelmezés 

folyamatába a mű szövegét mint kulturális kontextust. Diskurzusdeixisként és kulturális 

deixisként egyaránt értelmezhető a Zrínyi-eposz ötödik sorának első négy szava (Fegyvert s 

vitézt éneklek), amely a megnyilatkozásra mint énekre mutat rá egyfelől, másfelől az 

antikvitástól hagyományozódó eposzirodalom kontextusában, Vergilius szövegének 

intertextuális környezetében kezdeményezi a megnyilatkozás értelmezését. 

 Jól látható, hogy a kulturális deixis elsősorban nem azok felől a nyelvi szerkezetek 

felől jellemezhető, amelyek megvalósítják az adott megnyilatkozásban. Úgy is 

fogalmazhatunk, hogy bármely kifejezés működtethető kulturális deixisként, amennyiben 

jelentésének kialakítása során a nyelvhasználó kulturális kontextualizálási műveleteket hajt 

végre korábbi diszkurzív tapasztalataira alapozva. Nem tekinthető azonban a kulturális deixis 

a prototipikus deixisek egyikének sem, hiszen nem a diskurzusvilág fizikai vagy társas 

viszonyainak reprezentálását kezdeményezi, fő funkciója a megnyilatkozás kulturális 

értelmezésében, azaz a diskurzusvilág kulturális viszonyrendszerének megalapozásában van. 

Mindezeken túl elhatárolható a lehorgonyzó elemektől is, mert a deixis demonstratív 

aspektusa is jellemzi, ugyanis egyértelműen kijelöli a kulturális hagyomány egy darabját az 

értelmezésben. Mégsem tekinthető erős deixisnek, ugyanis a reflexív aspektus 

határozottabban előtérbe kerül más prototipikus deixisekhez viszonyítva. Éppen ez ad módot 

arra, hogy a deiktikus centrumot sepcifikusan jellemezhessük, sajátos vagy sematikus 

megszólalójaként a hagyománynak. 

 Mindezek alapján a kulturális deixis a prototipikus (erős) deixis és a lehorgonyzó 

elemek mint nem prototipikus (gyenge) deiktikus kifejezések között helyezhető el a deixis 

heterogén kategóriájában. 

 A rím textuális és kompozíciós deixisként a kulturális deixis specifikus nyelvi 

szerkezetének tekinthető. A demonstratív aspektusa a kulturális hagyomány egy diszkurzív 

darabjának a kijelölése, illetve az erre a hagyományra mint értelmezési kontextusra történő 

rámutatás. Reflexív aspektusa pedig egy olyan sematikus vagy specifikus deiktikus centrum 

azonosítása, amelyből a hagyomány egy darabja sikeresen kijelölhető. Ez a deiktikus centrum 

protoipikusan egy sematikus megnyilatkozó, aki az adott megnyilatkozást a hagyomány 

részeként szólaltatja meg a befogadás folyamatában. Ahogyan a prototipikus deixis esetében 

sem választható el egymástól a hozzáférhetővé tett fizikai vagy társas viszony és a 
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kontextusfüggő kiindulópont, amelyből az reprezentálódik, úgy a kulturális deixisnél is 

szorosan összetartozik a kijelölt hagyománydarab és az azt kijelölő szubjektum. 

 A rím esetében kétféle hagyomány és sematikus megnyilatkozó különíthető el a 

magyar nyelvre vonatkozóan. Elsőként a költészet mint szépirodalmi diskurzushalmaz 

tekinthető olyan kontextusnak, amelyet a rím potenciálisan bevon a megnyilatkozás 

befogadásába. A deiktikus centrum ekkor a sematikus költői szubjektum, aki a lírai 

beszédhelyzet közvetlenségében irányítja a befogadó figyelmét valamely entitásra egy 

közösen megfigyelt fiktív referenciális jeleneten belül. A második kontextustípus, amelyet a 

rím kijelölhet, egy közösségnek a világról való tudását összegző és hagyományozó kollektív 

diskurzus, amely a dal, pontosabban a népdal, a népköltészet szöveghagyománya. Ebben az 

esetben a deiktikus centrum olyan sematikus szubjektum, amely egy kisebb vagy nagyobb 

közösség tagjait képviseli, és a közösségben érvényben lévő, a közösség minden tagja által 

megszólaltatható megnyilatkozásként teszi értelmezhetővé a rímes szöveget. 

 Ezek a hagyományok azonban nemcsak különböző módokon válnak megidézhetővé a 

rím által, hanem reflektálttá is tehetők. A következő szövegrészletben többféle kulturális 

kontextus is körvonalazódik. 

 

(34) Magyarságnak nagyot ugort 
Az ára! 

Mind több mászkál ősi ugor- 
Kafára: 

Hivatkozik Nemzetre meg 
Hazára, 

Holott bármit forgat saját  
Hasznára.  

(Kovács András Ferenc: Saltus Hungaricus) 

 

A megnyilatkozás a rímes-ütemhangsúlyos (4+4+3-as) versformából következően rámutat a 

magyar költészeti hagyomány egyik darabjára, kijelölve mindenekelőtt a kora újkori 

énekmondók, krónikások (például Tinódi) szövegeit. Ezt a kontextusalkotási folyamatot 

erősíti az archaizáló nyelvhasználat, valamint a kiterjedt, ragrímeket idéző megoldások 

(Hazára – Hasznára), olyan megnyilatkozót (deiktikus centrumot) azonosítva, aki a 

közösségben hagyományozódó diszkurzív struktúrában mutatja be a közösséget érintő 

eseményeket. Éppen a rímek mutatják azonban, hogy a megnyilatkozó ironizál is a kijelölt 

hagyományon és az azt megszólaltató szubjektumon: az ugort – ugor rímpár hívó rímében a 

kötőhangzó az eredeti mássalhangzó-torlódásos tőbe illeszkedik, fiktív alakot hozva létre, az 
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ugor-Kafára felelő rím pedig a sortörés révén kiemeli a ritmus tagoló, elválasztó hatását, ám 

ez olyan rímszót eredményez, amely nem értelmezhető (hacsak a költő monogramját nem 

hivatott visszatükrözni). A harmadik ütem külön sorba írásával a megnyilatkozó részben 

következetesen megtartja a ritmust, részben éppen az ebből következő monotonitáson ironizál 

a szabálytalan, értelmetlen rímmel. A cím jelentése (’Magyar Ugrás/Tánc’)48 utal is a ritmus 

szabályosságára, miközben megidézi a 18. századi klasszicizmusnak a poétikai 

konvenciókhoz való végletes ragaszkodását, amely egy ponton túl – miként az értelmetlen 

rímek mutatják – öncélúvá válik. Mindeközben a cím másik lehetséges fordítása (’Magyar 

Legelő’) és az ugor szó hasonlósága az ugar szóval Ady költészetét is bevonja az 

értelmezésbe, kijelölve ezáltal a saját kulturális hagyományaihoz, illetőleg 

nemzetközösségéhez kritikusan viszonyuló költői szubjektum alakját mint deiktikus 

centrumot. Vagyis legalább három kulturális deixis azonosítható a szövegrészletben: egy 

korai magyar (reneszánsz és klasszicista) költészeti kontextus, egy modern magyar költészeti 

kontextus, amely önmagában is reflektál az előbbire, valamint egy mindkettőre reflektáló, 

ugyanakkor mindkettővel ironikus viszonyba lépő posztmodern költészeti kontextus. Ezekhez 

kapcsolódóan három sematikus megnyilatkozó kerül viszonyban egymással, illetve a 

kulturális deixisek révén a deiktikus centrum újra és újra elmozdul a költészettörténeti 

hagyomány, valamint az azt ironikusan kétségbe vonó posztmodern kulturális kiindulópont 

felé. A magyar költészethez mint hagyományhoz fűződő viszonyra a szöveg a kulturális 

deixis különböző kontextusfüggő kiindulópontjainak interakciójával tesz javaslatot. 

Mindez elsősorban a szöveg megformáltságának tényezői (ütemhangsúly, rím, 

archaizálás) mentén bontakozik ki. Ebben a szövegben a rím stíluseszközként előtérbe kerül, 

egyfelől a magyar költészetre mint diszkurzív hagyományra rámutató kompozíciós deixisként, 

a kulturális deixis egyik fajtájaként, másfelől pedig mint az ezt a hagyományt ironikusan 

megújító posztmodern költészet eszközeként. A példa jól mutatja, hogy a rím stilisztikai 

jelenségként nem önmagában, hanem abban a diszkurzív viszonyrendszerben értelmezhető, 

amelyben szerkezetként létrejött és funkcionál. Másként fogalmazva a kulturális hagyomány 

intertextuális közegében válik a rím előtérbe kerülő struktúrává, stíluseszközzé.  

 

 

 

                                                 
48 Hálásan köszönöm Pethő Józsefnek, hogy előopponensi véleményében felhívta a figyelmemet a latin kifejezés 
megfelelő fordítására, valamint az annak hátterében álló filológiai vonatkozásokra. (A Saltus Hungaricus 
eredetileg ugyanis egy 18. századi, magyar és magyar vonatkozású táncokat tartalmazó kéziratos gyűjtemény.) 
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8.2.3 A rím stilisztikai potenciálja – következtetések 

A rím stilisztikai potenciálja, vagyis az a lehetőség, amely a rímben mint a megformáltság 

tényezőjében rejlik a megnyilatkozás értelmezésének folyamatában, az eddigiek alapján 

kétféle módon jellemezhető.  

1. A rím előtérbe kerülhet a nem rímhez viszonyítva: ekkor azok az állványzatépítő 

műveletek, amelyek a rímet szemantikailag motivált struktúrává teszik (fogalmi integráció, 

metonimikus figyelemirányítás, nem kanonikus referenciapont-szerkezet, indirekt anaforikus 

szerkezet), önmagukban tekinthetők a rím stilisztikai potenciáljának. A rím tehát annak 

lehetőségét hordozza, hogy a referenciális jelenet verbális szimbolizációja másként menjen 

végbe, mint az a prózaszövegek esetében történik, ráirányítva a figyelmet a szöveg 

szövegszerűségére, irodalmi diskurzusként való megalkotottságára, vagyis a nem rímhez 

viszonyítva a rím textuális deixisként értelmezhető. Stilisztikai hatása leginkább a 

referenciális jelenet konceptuális reprezentációjának összetetté válásában mutatkozik meg: a 

rím újszerű fogalmi kapcsolatok kialakítását kezdeményezi, illetőleg koherensebbé teszi a 

szöveg mentális reprezentációját, és nem konvencionális módon kezdeményezi a befogadói 

figyelem irányulását. 

2. A rím előtérbe kerülhet más rímekhez viszonyítva: ekkor a megnyilatkozás 

kompozíciós felépítésére rámutató deiktikus szövegelemként funkcionál. Stilisztikai 

potenciálja ebből a nézőpontból tekintve abban rejlik, hogy a megnyilatkozás értelmezése 

számára kulturális kontextust tesz hozzáférhetővé, a nyelvhasználó közösség diszkurzív 

hagyományának egy darabjának bevonását kezdeményezi a diskurzus világába. A hagyomány 

egyfelől sematikus poétikai struktúrák egymással is kapcsolatban lévő hálózataként, másfelől 

az azokat megvalósító konkrét szövegek intertextuális közegeként értelmeződik ebben a 

megközelítésben. Mivel az így értelmezett hagyomány nem egyformán ismert a közösség 

tagjai számára, a rím által kezdeményezett kulturális kontextualizálás valóban csupán 

lehetőség, megvalósulását, specifikus kidolgozását nem biztosítják előzetesen adott 

struktúrák, továbbá nem függetleníthető az interakció résztvevőinek ismereteitől, valamint a 

megnyilatkozás egyéb stilisztikai tényezőinek feldolgozásától. A rím stilisztikai hatása ebben 

a vonatkozásban úgy ragadható meg, hogy az aktuális megnyilatkozást a közösség 

hagyományának részeként, kulturális produktumként teszi értelmezhetővé, miközben magáról 

a hagyományról is egyezkedési folyamatokat kezdeményez, aktívan közreműködve a 

kulturális kogníció folyamatában. 

Belátható, hogy a rím stilisztikai potenciáljának két aspektusa az összehasonlítás más 

jellegű műveleteit feltételezi: míg az első esetben az összehasonlítás a szöveg 
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szerveződésének általános szempontjaira terjed ki, legfőbb eredménye pedig az, hogy a 

megnyilatkozás kategorizálása az irodalmi szöveg mint protodiskurzus kategóriája felé 

mozdul el, addig a második esetben az összehasonlítás a rím komplex szerkezetének 

jellemzőire is kiterjed, összekapcsolódik más poétikai struktúrák sémáinak aktiválásával (mint 

például a versritmus, a sorok hossza, a metaforikus nyelvhasználat), eredményeként pedig 

sajátos poétikai-költészettörténeti kontextus alakul ki, a szöveg kategorizálása az irodalmi 

protodiskurzuson belül specifikálódik. Az előbbi aspektus jellemzi a rímes reklámszövegek, 

illetve a gyermekmondókák befogadását, míg az utóbbi inkább a népköltészet és a 

szépirodalom befogadása során megy végbe.  

E két aspektus azonban csak módszertanilag, és csupán a leírásban választható szét: a 

stílusalkotás folyamatában mindkét aspektus érvényesül, hiszen a rím stilisztikai 

potenciáljának jellemzője, hogy textuális és kompozíciós deixisként egyaránt működtethető. 

Részben a verbális interakció résztvevőinek céljai és elvárásai, részben kulturális ismereteik 

kiterjedtsége, részben pedig más poétikai struktúrák megléte vagy hiánya határozza meg, 

hogy melyik aspektus érvényesül intenzívebben, azaz melyik kerül előtérbe, illetve háttérbe. 

Egy rímes reklámszöveg befogadásának folyamatában például a rím feltehetően nem egy 

összetett kompozíció elemeként, hanem inkább a szöveg megalkotottságának tényezőjeként 

kerül előtérbe, válik stíluseszközzé, és bár új fogalmi kapcsolatokat kezdeményezve 

komplexebbé teszi a szöveg értelemszerkezetét, az értelmezést csak kis mértékben mozdítja el 

a költői szövegek befogadása felé. Ezzel szemben egy szépirodalmi alkotás rímei nemcsak a 

szöveg mentális reprezentációját teszik sűrűbbé, gazdagabbá, egyben koherensebbé, hanem 

egy sajátos kulturális kontextus létrehozásának lehetőségét is hordozzák.  

Az eddigiekben a rímre mint jelentésszerkezetre irányult a figyelem, elsősorban abból 

következően, hogy szemantikailag motivált struktúraként közelítettem meg. A rím 

hagyományos verstani elmélete a jelentéskezdeményező funkciót figyelmen kívül hagyva 

kizárólag hangzástényezőként, ritmikai elemként vizsgálta a rímet, ezért a disszertáció a 

korábbiaknál lényegesen több teret szentelt a rím szemantikai leírásának. Mindazonáltal nem 

hagyható figyelmen kívül, hogy a rím szimbolikus nyelvi szerkezetként értelmezhető a 

kognitív nyelvészet perspektívájából, ezért stilisztikai potenciálja másként kerül előtérbe, 

amennyiben nem szemantikai pólust vizsgáljuk. Fonológiai szerkezetként a rím 

mindenekelőtt ritmikai funkciót lát el: tagolja a szöveget hangzásában (ez a leggyakrabban 

elemzett funkciója), ugyanakkor össze is kapcsolja a rímelő sorokat, egységbe szervezve 

azokat a visszatéréssel (illetve a rímszerűség fonológiai alszerkezetének visszafelé irányuló 

kidolgozásával). Ezáltal a rímes szöveg hangzását periodikusan szervezi, és lehetővé teszi a 
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szöveg sematikus ritmikai mintázatának emergálását a befogadás folyamatában, ez pedig a 

szöveg memorizálását (→ 3.3), visszamondását, illetve együttes megszólaltatását, 

„skandálását” könnyíti.  

Következésképpen a rím fonológiai pólusának előtérbe kerülése nem pusztán a 

megnyilatkozás szövegszerűségére, hanem annak versszerűségére mutat deixisként, a 

hozzáférhetővé tett kulturális kontextus pedig mondókákból, rigmusokból, illetve 

énekszövegekből, dalokból, populáris dalszövegekből áll össze. Ez a rím stilisztikai 

feldolgozásának másik aspektusa: a nyelvhasználók figyelme a hangzásra irányul elsősorban, 

és bár ez nem érvényteleníti a szemantikai motiváltságot, a rím jelentéskezdeményező 

funkciója háttérbe szorul, fonológiai állványzatként működik közre az interakcióban. A 

fonológiai pólus előtérbe kerülésével párhuzamosan megfigyelhető a rím szemantikai 

minőségének romlása (a létrehozható fogalmi integráció nem kellően koherens, nehezen 

működtethető a rím referenciapont-szerkezetként, továbbá a figyelem irányításában is kisebb 

a hatásfoka), mindez pedig összefüggésbe hozható a rím referenciális állványzatépítő 

részfolyamataival, a figyelemirányítással (illetve az aktivációs szint fenntartásával) és a 

fogalmi összekapcsolással, tehát az orientálás és az integrálás műveleteivel (→ 3.5). A 

fonológiai pólus előtérbe kerülése orientáló állványzatépítési műveleteket kezdeményez, a 

stilisztikai potenciált textuális deixisként teszi megvalósíthatóvá, míg a szemantikai pólus 

előtérbe kerülése integráló funkcióval bír, és kompozicionális deixisként értelmezhető, 

amennyiben a szépirodalmi szövegek összetettsége felé mozdítja el a megformáltságot. 

Következésképpen a rím stilisztikai potenciáljának variabilitása és a rím által kezdeményezett 

állványzatépítési műveletek sokfélesége között szoros összefüggés tételezhető, bemutatásuk 

azonban további kutatásokat tesz szükségessé. 

A rím stilisztikai potenciálja tehát kulturális deiktikus működésében rejlik, a csak 

textuális, valamint a textuális és kompozíciós deixis közti kontinuumban. E potenciál 

megvalósulásának legfontosabb következménye, hogy a megnyilatkozás a diskurzusvilágon 

belül létrejövő, interszubjektív jellegű kulturális alaphoz horgonyzódik le. A rím éppen ennek 

az alapnak a kialakításában és összehangolásában funkcionál stíluseszközként. Ezért a 

stilisztika kiindulópontjából tekintve a rím  nem annyira a megnyilatkozás, mint inkább a 

diskurzusvilág feldolgozásához, az interszubjektív alap konceptualizálásához, 

általánosságban pedig a kulturális megismeréshez nyújt állványzatot. 
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8.3 Rím és identitás 

Amennyiben a rímet a kulturális deixis nyelvi eszközének tekintjük, olyan kontextualizációs 

utasításként is magyarázhatóvá válik, amely a megnyilatkozás értelmezéséhez szükséges 

kulturális kontextus kialakítását kezdeményezi. Ebből egyfelől az következik, hogy a 

megnyilatkozó nézőpontja nemcsak azokból a kontextusfüggő kiindulópontokból tevődik 

össze, amelyek a közös figyelmi jelenet fizikai és társas, illetve a résztvevők mentális 

világának reprezentálásához szükségesek (egocentrikus központ, a tudatosság szubjektuma), 

hanem ezek mellé társul a kulturális megismerés kontextusfüggő kiindulópontja is. Nevezzük 

ez utóbbit kulturális szubjektumnak. A rím kapcsán három sematikus kulturális szubjektumot 

is megkülönböztethetünk: a lírai szubjektumot, a kollektív szubjektumot és a kreatív 

nyelvhasználat szubjektumát. Ezek a sematikus kiindulópontok természetesen nagymértékben 

specifikálhatók, árnyalhatók az adott megnyilatkozás értelmezése során. Amikor egy 

megnyilatkozó rímet használ, valamely sematikus kulturális szubjektumot is kidolgozza a 

kulturális deixis műveletével, azaz önmagát kulturális szubjektumként teszi hozzáférhetővé a 

diskurzusban. 

 A rím kontextuaizációs utasításként való magyarázata másfelől azt is felismerhetővé 

teszi, hogy a rím nemcsak kijelöl egy kulturális kontextust, hanem annak alakítására is módot 

ad, egyezkedési folyamatot kezdeményezve magáról a deiktikusan kijelölt hagyományról. Ezt 

láthattuk a (34) példa kapcsán, amely a kulturális kontextualizáció aktív folyamatába engedett 

betekintést.  

 Mindezek alapján a rím stíluseszközként alkalmas arra, hogy általa a nyelvhasználó a 

közösség verbálisan közvetítődő kulturális hagyományával kerüljön konstruktív viszonyba, és 

aktívan rekonstruálja azt a maga számára. Következésképpen a rím nemcsak a referenciális 

jelenet konstruálásában működik közre szimbolikus struktúraként, hanem a megnyilatkozó 

közösségi azonosulásának, azaz identitásának megképzésében is jelentős szerepe van azáltal, 

hogy a kulturális kontextus dinamikus létrehozásának eszközeként funkcionál. 

 A továbbiakban a stílusalkotás és az identitásképzés összefüggései felől vizsgálom a 

rím stilisztikai jelentőségét. Ehhez először a társas-konstruktivista szociolingvisztika 

stíluselméletét tekintem át, összefüggésbe hozva a posztstrukturalista irodalomelméletnek a 

performativitásra vonatkozó belátásaival (8.3.1), majd a kognitív stíluselmélet 

szociokulturális tényezői mentén vizsgálom a rím jellemzőit (8.3.2), végül egy rapszöveg 

részletes elemzésén keresztül mutatom be a rím identitásképző működését (8.3.3). 
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8.3.1 A stílus és az identitásképzés összefüggései 

A rím stilisztikai jelentőségét tárgyaló fejezet általános célja, hogy az identitásképzés 

problematikáját a stilisztikai megformáltság dimenziójában is vizsgálhatóvá tegye. Ehhez 

elsősorban olyan stílusértelmezésre van szükség, amely a megismerés, a társas-kulturális 

tevékenység és a jelentésképzés felől egyaránt megközelíthetővé teszi a megformáltság 

jelenségeit. Szükséges azonban identitás és nyelvhasználat tágabb összefüggéseit figyelembe 

venni, ezáltal ugyanis további aspektusokkal gazdagítható a vizsgált problémakör 

magyarázata. Különösen, hogy az elmúlt évtizedekben az azonosulás mint társas viselkedés és 

a nyelvhasználat együttes, egymáshoz kapcsolódó értelmezése nem a stílus, hanem a 

kódváltás fogalma felől kezdeményeződött a nyelvtudományban. Le Page és Tabouret-Keller 

(1985) olyan modellt dolgozott ki kutatásaik során, amely a kreol nyelvek kialakulását és 

funkcionálását az aktusként felfogott identitás felől mutatja be, a nyelvre mint közösségi 

szimbólumrendszerre vonatkozó általános következtetéseket téve lehetővé.  

Le Page és Tabouret-Keller modelljének lényege, hogy a nyelvi tevékenység 

azonosulási aktusok sorozataként fogható fel, az identitás pedig annak megmutatkozása, 

ahogyan az egyén aktuális viselkedésével reflektál csoportok, hagyományok iránti attitűdjére 

(Le Page−Tabouret-Keller 1985: 2). A csoport identitását az egyének közösségről kialakított 

fogalmainak kivetítései formálják meg. Ebben a megközelítésben tehát a közösségre jellemző 

szociokulturális konstrukciók emergens jellegűek, kibontakozásuk kiindulópontja és legfőbb 

tere az egyén viselkedése, méghozzá nyelvi viselkedése. Fontos továbbá, hogy bár az 

identitásaktust Le Page és Tabouret-Keller projekcióként fogja fel, ez nem eredményezi annak 

egyirányúságát. Közvetlenül támaszkodnak ugyanis Howard Giles beszédalkalmazkodás-

eméletére (l. Coupland 2010, Bartha−Hámori 2010), amely az embereknek a másikról szerzett 

percepcióikhoz való alkalmazkodásuk nyelvi és más módjaival foglalkozik. 

Megközelítésükben az egyén kivetíti a világról alkotott „belső univerzumát” (kognitív 

nyelvészeti terminusokkal konceptualizációját) azzal a szándékkal, hogy kezdeményezze 

annak megosztását másokkal; a nyelvhasználat a belső világkép/világmodell adekvát 

szimbolizációjaként fogható fel, ezt azonban meg kell erősítenie azoknak, akiket 

befogadókként/partnerekként megcéloz, és akikkel azonosulni szeretne; így a 

visszacsatolásnak nagy jelentősége van, amennyiben helybenhagyja a kivetített világmodellt 

és annak szimbolizációját, vagy elutasítja, megváltoztatására késztetve a megnyilatkozót (Le 

Page−Tabouret-Keller 1985: 181−182). 

Le Page és Tabouret-Keller identitáselméletében alapvető jelentősége van azoknak az 

egyezkedési, összehangolási műveleteknek, amelyek révén az egyén egy közösséggel 
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azonosulni tud a világról való tudás megosztásának folyamatában. Mivel ez a folyamat, a 

társas megismerés, a verbális interakciókban megy végbe, a nyelvi szimbólumok 

alkalmazásba vételének módja, azaz a megformáltság stilisztikai jelensége kiemelkedő 

jelentőséggel bír az egyezkedésben, és ezen keresztül az azonosulás kialakításában. Emellett 

az egyezkedés nem csupán a fizikai és társas környezet, hanem a közösség által fenntartott, 

kumulatív kultúra megismerésére és újraalkotására is kiterjed. A kulturális kogníció 

jelentősége az identitás szempontjából még a világról való tudás nyelvi megosztásánál is 

nagyobb, hiszen a közösség (diszkurzív) hagyományának ismerete és aktív alakítása a 

közösségben tartozás elsődleges jellemzője. Mindezek alapján a korábbiaknál több figyelmet 

érdemelnek az identitásaktus végrehajtásának vizsgálatában azok a stíluseszközök, amelyek 

kulturális kontextusalkotásra adnak módot. Ezek közé tartozik a rím is. 

Az identitásaktus szociolingvisztikai modelljén alapul Coupland kontextualizációs 

elmélete az identitásról (Coupland 2007: 111−114, a szociolingvisztika stíluselméletéről 

összefoglalóan l. Simon 2012c), amelynek értelmében az identitásaktus nem egy teljes 

mértékben kontrollált individuális művelet (miként azt a kivetítés terminus implikálja), hanem 

azonosságképző stratégia. Megvalósítható nagyfokú stratégiai ellenőrzés mellett (ebben az 

esetben stabil indentitásmintázat mentén kezdeményezi az egyén az azonosulást az 

interakcióban), illetve alacsony fokú startégiai ellenőrzés mellett (ebben az esetben az egyén 

alakítja, formálja a saját azonosságát, részben a partner visszajelzései alapján, heterogén 

nyelvi mintázattal). Az identitás kontextualizálásának folyamata több szakaszra bontható, a 

rím stilisztikai működésére irányuló kérdésfelvetés szempontjából a keretalkotás művelete 

(framing) válik jelentőssé: ez az a folyamat, amelynek során a konkrét identitások relevánssá, 

szaliensé válnak a diskurzusban. Az azonosulás alapját jelentő keretek azért fontosak, mert 

elsősorban nyelvi mintázatok teszik azokat hozzáférhetővé a résztvevők számára, ez pedig a 

nyelvi szerkezetek megformáltságának lényegi jelentőségét teszi felismerhetővé. A 

keretalkotás megtörténik a társas-kulturális viszonyok (etnikum, életkor, nem), a 

műfaji/szövegtipológiai konvenciók és az interperszonális kapcsolat szintjén egyaránt, a 

stilisztikai megformáltság pedig ezeknek a keretalkotási műveleteknek a verbális dimenziója. 

Ezen a ponton már egyértelműen felismerhetővé válnak a kapcsolódási pontok a rím 

itt bemutatott stilisztikai potenciálja és az identitásképzés szociolingvisztikai elmélete között. 

A couplandi keretalkotási műveletek ugyanis a diskurzusvilágon belüli közös, interszubjektív 

alapnak a létrehozására irányuló műveletek, a kulturális kontextus megalkotása pedig ennek 

az összetett folyamatnak a részeként értelmezhető. A kulturális deixis keretalkotási művelet, 

amely egyfelől rámutat a kulturális hagyomány egy darabjára mint diszkurzív 
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viszonyrendszerre (a műfaj sematikus struktúrájára, poétikai sémákra, illetve intertextuális 

viszonyrendszerre), azt a kontextus (az alap) részévé teszi, másfelől kijelöl egy 

kontextusfüggő kiindulópontot, amelyből az identitás kulturális rekontextualizálása 

megtörténik. Következésképpen a rím olyan megformáltságbeli tényező, amely lehetővé teszi 

a megnyilatkozó számára a közösséggel való kulturális azonosulás hagyományos vagy újszerű 

nyelvi mintázatainak a kidolgozását, illetve az azokról való egyezkedést. 

Az identitás aktusként történő felfogása, stílusalkotás és identitásképzés 

összefüggéseinek belátása egyben azt az előfeltevést is érvényesíti, hogy az azonosulás nem 

egy stabil és statikus mentális állapot, hanem dinamikus konstruktív folyamat. A nyelv pedig 

nem tükrözi, reprezentálja a kialakított identitást, hanem éppen annak megképzésében van 

kiemelkedő jelentősége. Felismeri ezt a posztstrukturalista irodalomtudomány is (l. Butler 

2002: 539−540), amely a kultúra jelenségeinek diszkurzív megelőzöttsége mellett érvel, és 

elutasítja a nyelv mimetikus jellegét. A jelölés aktusa Butler szerint produktív, performatív 

aktus, a nyelv használata ily módon megelőzi és megalapozza a társas megismerést: a 

kulturális közösségben élő egyén egyfelől készen kap mintákat, fogalmakat, amelyeket 

korábban is alakított a közösség diszkurzív praxisa; másfelől az egyénnek is módja van 

alakítani, formálni ezeket a szociokulturális konstrukciókat. A nyelvhasználat 

performativitásának elmélete voltaképpen a diszkurzív megalapozottság funkcionális 

nyelvészeti tételével (l. Sinha 1999: 240−241, Simon 2012b) állítható párhuzamba. 

 

8.3.2 A stílus szociokulturális tényezői és a rím 

A stílus kognitív elméletében nyelvi szerkezet megformáltsága nemcsak nyelvi 

potencialitásként kerülhet előtérbe, és válhat stilisztikai jelenséggé, hanem a szociokulturális 

tényezők mentén is (l. Tolcsvai Nagy 2005: 85−90). A szociokulturális tényezőknek összetett 

szerepe van a stílus létrehozásában: korlátozzák a nyelvi szerkezet stilisztikai potenciáljának 

megvalósulását az adott diskurzusvilágban, specifikálják az aktivált stilisztikai funkciókat a 

megnyilatkozó és a befogadó viszonyában, azaz episztemikusan lehorgonyozzák a stilisztikai 

potenciált.   

A tényezők a következők:  

 

(i) magatartás (választékos – közömbös – bizalmas – durva skála): a megnyilatkozó 

magatartásbeli viszonyulása a nyelvi megformáltság irányába, a befogadó 

értelmezésében; 
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(ii)  helyzet (formális – közömbös – informális skála): az aktuális kommunikatív szituáció 

megnyilatkozó általi reprezentálása a nyelv szimbolikus szerkezeteinek 

megformáltságával való viszonyban; 

(iii)  érték (értéktelítő – közömbös – értékmegvonó skála): a megfigyelt jelenet, a 

résztvevők, entitások, cselekvések megnyilatkozó általi értékelése a nyelvi szerkezetek 

megformáltságán keresztül;  

(iv) idő (archaikus – közömbös – neológ skála): a megnyilatkozó temporális perspektívája 

a nyelvi szerkezetek megformáltságának irányában (nem a verbális interakció aktuális 

ideje, hanem a nyelvi szerkezetek történeti viszonya); 

(v) hagyományozódó nyelvváltozatok (köznyelv, irodalmi nyelv, regionális nyelvváltozat, 

szaknyelvi változat és így tovább).  

 

A modellben az egyes tényezők absztrakt kognitív tartományokként reprezentálódnak a 

nyelvhasználó számára, a tényezőkön belüli altartományok kontinuumot alkotnak, és 

egymással figura-alap viszonyban rendeződnek el, vagyis a stílustulajdonítás folyamatában 

egyik vagy másik altartomány kerül előtérbe figuraként, a többi altartomány háttere előtt. Az 

tartomány belső tagolódása azonban nem éles, vagyis az altartományok átfedik egymást. A 

közömbös altartomány nem a sílus hiányaként, illetve a stílustulajdonítás elmaradásaként 

értelmezendő, hanem olyan altartományként, amelyben a nyelvi szerkezet stilisztikai 

feldolgozása minimális mentális erőfeszítést tesz szükségessé, ezért a stílusattribúció nem 

mozdul el a tartomány egyik végpontja irányába sem. 

A szociokulturális tényezők alapján leírhatóvá válik a befogadó stílustulajdonítása a 

közösség társas-kulturális viszonyai előterében, a szociokulturális megismerés folyamataként. 

Példaként hozhatók fel nemcsak a különböző társas érintkezési módok (pl. köszönés, 

üdvözlés) közösségileg és kulturálisan erősen jelölt változatossága, hanem egy szövegvilág 

egyszerű és összetett jelenetei konceptuális kidolgozásának fokozati eltérései is, vö. a Duna-

hidakon való átkelésért kellene egyszeri díjat kicsengetni49/kifizetni/megtéríteni, ahol az egyes 

megformálási módok a bizalmas – közömbös – választékos, illetve az informális – közömbös 

– formális skálán egyértelműen lokalizálhatók. A példa kapcsán megállapítható, hogy a 

szociokulturális tényezők egymással is viszonyba kerülnek a stílustulajdonítás során: előtér-

háttér struktúrába rendeződnek a stílus kialakításának dinamikus műveleteiben, annak 

megfelelően, hogy melyik tényező mentén fejti ki a nyelvhasználó a legnagyobb mentális 

                                                 
49 Elhangzott: Neo FM, 2012. 06. 19. 6:15. 
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erőfeszítést a tartományon belüli besorolás folyamán. Következésképpen egy tartomány 

előtérbe kerülhet a többihez képest, mert bizonyos nyelvi szerkezetek megformáltsága 

határozott elmozdulást kezdeményez a tartomány egyik végpontja felé, vagy mert több olyan 

nyelvi szerkezet is van a szövegben, amelyek megformáltsága az adott tartomány aktiválását 

kezdeményezi, ezáltal magát a tartományt is előtérbe helyezve. A kicsengetni kifejezés 

például a disszertáció szerzője számára elsősorban a magatartás mentén kezdeményezi a 

bizalmas altartomány előtérbe kerülését, ugyanakkor a többi tényező mentén is 

stílustulajdonítási műveleteket kezdeményez: a helyzet mentén az informális, az érték mentén 

az értékmegvonó, az idő mentén a neológ, a hagyományozódó nyelvváltozatok mentén pedig 

a szleng altartomány kerül előtérbe a minősítésben. Ehhez képest a kifizetni kifejezés kapcsán 

leginkább a semleges altartományok és a köznyelv altartománya kerül előtérbe, valamint a 

helyzet tartományában a formális altartomány is aktiválódik. Végül a megtéríteni szerkezet 

megformáltsága egyértelműen választékosnak minősül a magatartás tartományában, illetve 

formálisnak a helyzet tartományában, emellett a hivatali nyelvváltozat is előtérbe kerül a 

hagyományozódó nyelvváltozatok tartományán belül, miközben az érték és az idő tartománya 

semleges marad, és nem is kerülnek előtérbe a stílustulajdonítás folyamatában. 

A fenti három kifejezés vázlatos elemzése arra is rámutat, hogy nemcsak az egyes 

szociokulturális tényezők előtér-háttér elrendeződése, hanem tipikus együttállásaik is fontos 

vizsgálati szempontnak bizonyul. Ezek a tipikus együttállások protostílusoknak tekinthetők 

(Tolcsvai Nagy 2005: 93). A magatartás, a helyzet és az érték tartományára tekintettel 

megkülönböztethetjük a formális, a közömbös és az informális protostílust, amelyek a 

következő együttállásokkal jellemezhetők: a formális protostílus a választékos, formális és 

értéktelítő altartományokat aktiválja, az informális a bizalmas/durva, informális és 

értékmegvonó altartományokat, míg a közömbös protostílus esetén mindhárom tényezőn belül 

a közömbös altartomány kerül előtérbe. A protostílusok a holisztikus stílusminősítés 

sematikus struktúráinak tekinthetők, ily módon lényeges szerepük van az egyes mikroszintű 

stílustulajdonítások konszolidálásának folyamatában, valamint az aktuális stílusstruktúra 

jóváhagyásának folyamatában. Egyben azt is felismerhetővé teszik, hogy a szociokulturális 

tényezők nemcsak egymáshoz képest, hanem együttesen is előtérbe kerülhetnek. 

Mindezek alapján a rím első közelítésre egyértelműen a formális protostílus 

sémáját aktiváló nyelvi szerkezetnek tekinthető. A rímes szöveg választékosnak minősül; 

megszólaltatása tulajdonképpen előadás, így a megnyilatkozó és a befogadó közötti 

interperszonális távolságot (hacsak átmenetileg is, de) növeli, formálissá téve a szituációt; az 

érték tartományán belül pedig az értéktelítő altartományt helyezi előtérbe. Az idő tényezőjét 
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tekintve a rím közömbösnek vagy enyhén archaikusnak minősíthető az értekezés szerzője 

számára, a hagyományozódó nyelvváltozatok közül pedig az irodalmi nyelvet helyezi 

leginkább előtérbe. 

A rím tehát a szöveg választékos, formális stílusának kialatíásában működik közre, ez 

pedig jelentős részben stilisztikai potenciáljából következik. Egyfelől olyan szemantikai 

szerkezet, amely összetettebbé teszi a szöveg fogalmi struktúráját, ezáltal lehetőséget ad a 

figyelem középpontjába helyezett jelenet komplexebb és koherensebb konceptualizálására, 

amelynek következtében választékosnak és értéktelítőnek hat. Másfelől textuális deixisként a 

megnyilatkozás szövegszerűségére, azaz a tervezettség nagyobb fokára, a határozottabban 

érvényesülő műfaji elvárásokra és az interakció közvetettségére irányítja a figyelmet, 

következésképpen a megnyilatkozás stílusát formálissá és irodalmivá teszi. Mindezek mellett 

kulturális deiktikus funkciójából eredően olyan diszkurzív-intertextuális viszonyrendszert 

jelöl ki kontextusként, amely megerősíti a megnyilatkozás formális, választékos és értéktelítő 

stílusát. A szemantikai szerkezet stilisztikai potenciáljának előtrbe kerülése, valamint a 

szociokulturális tényezők mentén történő besorolása a stílus megképzésének szorosan 

összetartozó, voltaképpen egymásból következő műveletei, elválasztásuk csak mesterségesen 

tehető meg. 

A rím azonban nemcsak szemantikai, hanem fonológiai szerkezetként is előtérbe 

kerülhet. Ekkor a hangzás szervezésében, illetve a rimtikai tagolásban rejlő potenciál kerül 

kidolgozásra, amely végső soron azt eredményezi, hogy azoknál a megnyilatkozásoknál, ahol 

a rím elsősorban ritmustényezőként működik, stílusminősítése elmozdul a választékos 

altartományból a közömbös vagy bizalmas altartomány irányába. Ezzel együtt azonban a 

szituáció tartományán belül is elmozdulást tételezhetünk, hiszen amikor a megnyilatkozás 

előadásába bekapcsolódnak az interakció más résztvevői is (például a közös éneklés vagy 

mondókázás esetében), illetve amikor a megnyilatkozás befogadásának gyakorisága megnő 

(például a populáris dalok esetében), a helyzet egyre inkább informálissá válik. A 

megnyilatkozásban való részvétel, a megnyilatkozás tevékenységébe történő bekapcsolódás 

ugyanis egyértelműen csökkenti a résztvevők közötti interperszonális távolságot.50 

A rím tehát nemcsak a formális, hanem az informális irányba elmozduló 

stílustulajdonítás eszközének is tekinthető, attól függően, hogy milyen kulturális kontextust 

                                                 
50 Ezen a ponton érdemes ismét felidézni, hogy az állványzatépítés pragmatikai funkciójának egyik aspektusa az 
interakcionális-cselekvő aspektus (→ 3.4), amely tehát az állványzatépítő műveletek társas-interaktív jellegét, 
vagyis a közös cselekvés közegét helyezi előtérbe, összefüggésben a rím intenconalitásával (→ 3.5). A rím 
fonológiai pólusának stilisztikai potenciálja voltaképpen e közös cselekvés megvalósítása során valósul meg, s 
horgonyzódik le a diskurzusvilágban. 
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tesz hozzáférhetővé az adott diskurzusvilágban, továbbá hogy melyik pólusának stilisztikai 

potenciálja kerül előtérbe. Ebből következően a rím nem csak a stílusstruktúra 

homogenizálását kezdeményezheti, hanem heterogén stílusstruktúra létrehozására is módot 

adhat. Fontos továbbá, hogy a formális és az informális protostílus között nincs éles határ a 

rím működését tekintve, azaz még egyazon megnyilatkozáson belül is dinamikusan változhat, 

hogy a rím melyik pólusa kerül inkább előtérbe, és mindez milyen stílustulajdonítási 

műveleteket indít. A fejezet hátralévő részében olyan szövegen mutatom be a rím stilisztikai 

működését, amely meglehetősen heterogén stílusstruktúrával jellemezhető, így alkalmas az 

identitásképzés és a stílusalkotás műveleteinek együttes vizsgálatára a rím vonatkozásában. 

 

8.3.3 A rím stilisztikai funkciója a populáris költészetben – esettanulmány  

A kognitív stilisztikai vizsgálat egyik legfontosabb tanulsága, hogy egyrészt összetett 

stilisztikai potenciáljából, másrészt annak változatos szociokulturális lehorgonyozhatóságából 

következően a rím stilisztikai funkciója sajátos dinamikával és variabilitással jellemezhető. 

Szemantikai és fonológiai állványzatként, textuális és kompozíciós deixisként egyaránt a 

figyelem előterébe kerülhet, miközben a megnyilatkozás kulturális kontextusának 

kialakításában és gazdagításában is jelentős szerepe van. Ebből következően nem tekinthető 

kizárólagosan a szépirodalom nyelvi eszközének, ez a hagyományos megközelítés ugyanis 

szűkíti a rím stilisztikai relevanciáját, és több olyan aspektusát is figyelmen kívül hagyja, 

amelyek általánosabb jelentőséggel bírnak a nyelv, a nyelvhasználó és a közösség 

viszonyrendszerében. Termékenynek tűnik ehelyett a rímet olyan figuratív szerkezetként 

értelmezni, amely jelentések kezdeményezésével, a befogadás (fonológiai és fogalmi 

feldolgozás) alakításával, a figyelem irányításával, valamint a stílusstruktúra összetettebbé 

tételével a kulturális megismerésben, a kulturális identitás létrehozásának folyamatában 

funkcionál állványzatként. 

 Ez a perspektívaváltás, pontosabban fogalmazva perspektívatágítás, amelyet a 

funkcionális kognitív nyelvészet érvényesít a rím tudományos magyarázatában, nemcsak 

nyelvelméleti előfeltevésekkel indokolható. Noha a funkcionális nyelvelméleti modellek 

jellemzőiből, mint a nyelv tudásként való megközelítése, a használatalapúság, a holisztikus 

szemlélet és a mindenkori nyelvhasználó nézőpontjának érvényesítése, önmagában 

következik a rím általános kognitív jelentőségének belátása, valamint árnyalt, a használat 

komplexitását megtartó leírás igénye, ezt az a folyamat is szükségessé teszi, amelyet a rím, 

illetve általában véve a vers popularizálódásaként nevezhetünk. Az utóbbi évtizedekben 

ugyanis – elsősorban az amerikai kultúrában, de napjainkban a magyarban is – olyan 
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nyelvhasználati színtereken is megfigyelhető a verses forma, ezzel együtt a rím kiterjedt 

használata, amelyekre eredendően nem jellemző a rímhez hasonló, specifikus figuratív 

szerkezetek alkalmazása. Itt nemcsak a kereskedelmi reklámokról van szó, hanem 

közszolgálati hirdetésekről, a populáris televíziós csatornák műsorairól, sőt népszerű 

sorozatokról is (l. Sommers-Willet 2009: 6). Ezekben az esetekben a vers elsősorban mint 

ritmizált, periodizált megnyilatkozás értelmezendő, tehát a jakobsoni kifejezéssel alkalmazott 

versnek nevezhető szövegtípus csak bizonyos kitüntetett jellemzőit tartja meg az irodalmi 

versszövegnek. A rím leginkább szabályosan ismétlődő nyelvi szerkezetként kerül előtérbe 

ezekben a szövegekben, megformáltságában a fonológiai aspektus válik elsődlegessé, a 

szemantikai konstruálás dimenziója háttérbe szorul. Az ebből következő esztétikai 

minőségkülönbség azonban nem érinti a rím vizsgálhatóságát, különösen, hogy a rím ritmikai 

funkciójának előtérbe kerülése mint a fonológiai pólus potenciálja voltaképpen a nyelvi 

szerkezet felől alapozza meg a verses forma popularizálódását. A folyamat 

következményeinek bevonása a rím magyarázatába ugyanakkor a stílus szociokulturális 

tényezői felől is termékenynek bizonyul, amennyiben a rímet az informális protostílus 

megvalósításának eszközeként konkrét nyelvi anyagon teszi vizsgálhatóvá. 

 Ez a fajta populáris, illetve alkalmazott költészet szorosan összekapcsolódik a hip-hop 

és a rap műfajának el- és kiterjedésével, így gyökerei (a beat-en és különböző amerikai 

ellenkulturális mozgalmakon keresztül) végső soron az afroamerikai kultúrához nyúlnak 

vissza (részletesen l. Sommers-Willet 2009: 40−64). A metrum és a rím mint a ritmikai 

megformálás kitüntetett, előtérbe helyezett elemei a populáris költészetben nem a 

szépirodalom, hanem inkább az attól mint magaskultúrától történő eltávolodás verbális 

jelölőivé válnak, ezáltal stilisztikai tényezőkként identitásképző funkcióval bírnak. Nemcsak 

arról van tehát szó, hogy a rím hozzáférhetővé tesz egy kulturális kontextust, a populáris 

költészet megnyilatkozója ugyanis – többek között – a rím által teremt magának saját 

kulturális kontextust. Ez az identitás konstruktív jellegét teszi felismerhetővé, a 

nyelvhasználat mint jelölési folyamat korábban említett performativitását mutatja, a rímet 

pedig identitásképző struktúrává teszi.  

 A rím ezekben a szövegekben nem a szépirodalom poétikai struktúráira mutat 

kompozíciós deixisként, hanem a hip-hop kultúrában értelmezhető „fekete esztétikára”, amely 

eredendően népi jellegű, a kulturális szubjektum mint deiktikus centrum egy kollektív 

szubjektumként, a közösséget reprezentáló megnyilatkozóként konstruálódik meg. 

Következésképpen a rím nem növeli, hanem csökkenti az interperszonális távolságot, 

közvetlenséget, a hallgatósággal való személyes kapcsolat kialakítását teszi lehetővé.  
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 A populáris költészet azon ágában, amelybe az alábbiakban részletesen vizsgált szöveg 

is tartozik, az úgynevezett szlemköltészetben (slam poetry, Sommers-Willet 2009: 16−21) ez 

a közvetlenség kiemelkedő jelentőséggel bír. A szlem mint műfaj a költői versenyek 

hagyományát folytatja: a szerző előadja alkotását, amelyet a közönség pontszámmal értékel. 

A cél természetesen a legmagasabb pontszám elérése, azaz a hallgatóság meggyőzése a 

szöveg minőségéről. A szlemnek tehát fontos retorikai aspektusa van, a rím pedig a közönség 

meggyőzésének retorikai eszközeként is értelmezhető ezeknél a szövegeknél. Ezen a ponton 

azonban inkább azokat az adaptációs, akkomodációs folyamatokat érdemes hangsúlyozni, 

amelyek révén a szerző/előadó aktív interakcióba kerül a hallgatósággal. A szlem egyik 

műfaji jellemzője éppen a közvetlen interakció, amely a közönség bevonását, értékelő 

visszajelzésének kezdeményezését várja el a megnyilatkozótól. Lényeges műfaji elvárás 

továbbá a szerzőség jelöltté tétele, azaz a megnyilatkozó mint a tudatosság szubjektumának 

explikálása, valamint a demokrácia, az egyenlőség és a kulturális pluralizmus mint ideológiai 

tartalmak. Mindezek alapján a szlem előadó legfőbb célja az autentikusság megvalósítása: a 

szlem hagyományának, egy konstruált szociokulturális identitásnak és egy határozott 

ideológiai iránynak a hiteles képviselete, valamint az erről való meggyőzés. Ez a nagyon 

dinamikus konstruálási folyamat többszörös rekontextualizálási, keretalkotási műveleteket 

tesz szükségessé, amely összetett, heterogén stílusstruktúrát eredményez. 

 A rím ebben a konstruálási folyamatban válik az identitásaktus verbális eszközévé, 

keveredve a köznyelv, a szleng és az irodalmi nyelvváltozat kifejezéseivel. Ugyanakkor 

nemcsak az azonosulás konstruálásának, hanem az e konstruálási műveletekre történő 

reflektálásnak is fontos szerkezete. Az autentikusság elérése voltaképpen csak e két művelet 

együttes végrehajtásával valósítható meg: a szerző/előadó tudatosan alkalmazza a nyelvi 

szimbólumokat identitása megképzésére, hiszen reflektál is a megformálásra, annak 

jelentéskezdeményező funkciójára. Jó példa erre Taylor Mali How to Write a Political Poem 

című versének alábbi részlete (idézi Sommers-Willet 2009: 87): 

 

(35) Keverj aktuális eseményeket a felhatalmazás közhelyeivel. 
Burkold rímekbe vagy r-r-r-r-rímeltesd rapbe, míg igaznak nem hangzik.51 

 

Jóllehet a szövegrészlet a rím retorikai funkciójára történő reflektálás példája, jól mutatja, 

hogy a szlem megnyilatkozás megformálása, illetve az azt motiválttá tevő konstruálási, 

identitásképzési folyamatok milyen nagy mértékű pragmatikai és metapragmatikai 
                                                 
51 Mix current events with platitudes of empowerment. \ Wrap up in rhyme or r-r-r-r-rhyme it up in rap until it 
sounds true. (A magyar szöveg saját fordítás – S. G.) 
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tudatossággal jellemezhetők. Éppen ez a nagyfokú nyelvhasználati tudatosság eredményezi a 

rím stilisztikai funkcionálásának intenzív dinamikáját: a rím lehetőséget ad a 

rekontextualizálási műveletek széles skálájára, a hagyomány egy darabjának, bizonyos 

stilisztikai-poétikai megformálási módok érvényesítésére és az attól való ironikus 

eltávolodásra is, miként ez a (34) példa kapcsán is megmutatkozott. 

 Az értekezés keretei között nincs mód egy szlem előadás teljes mértékű elemzésére, 

vagyis az előadásmód és a befogadói reakciók részletes vizsgálatára, ugyanakkor a választott 

szöveg megformáltságának több szempontú elemzése révén a rím stilisztikai funkcionálása 

részleteiben válik bemutathatóvá. A szöveg a 2012. március 15-én megrendezésre kerülő 

Pilvaker szlemelőadás reprezentatív darabja, a címe Föltámadott a stílus:52 

 

(36) Föltámadt a tenger, minden csepp a mi emberünk 
Sorra születnek a számok, szóval számolni kell velünk 
Sodródunk az árral, ez a szavak tengere 
Egy mederbe ömlik össze költészet és rapzene 
 
Születnek ötletek, összecsengő, összetett 
Rímek zúdulnak, partra sodródnak a közhelyek 
A basszustól remeg a plafon, morajlik, zúg a blokk 
Ti is fogjatok tollat és hullámozzatok! 
 
Látjátok a táncot, hall játok a zenét 
Minden kéz fent! A mi fajtánk mindent feladna ezért 
Hihetetlen akarok lenni nem hiteltelen 
Ha nem vágjátok, hogy mulat a népünk figyeljetek 
 
Kemény ütemek, forró dumák, oltós szlengek 
Van mikor csak a zene tartja bennem a lelket 
Nekünk egy utat szántak, hogy igaziak maradjunk 
Míg a mocskos beton végleg ki nem kopik alattunk 
 
Árboc és vitorla nem egymást tiporva 
E-C-K a pilóta ami a szívén kimondja 
A betűk feletti hatalma testvér nagy zsugát ér 
Az élet ha szereted édes akár a nugátkrém 
 
A hiphop az egybegyűjt minden kedves egybegyűlt 
Ha probléma felmerült az minket mindig elkerült 
A fülekbe lelket öntünk inkább mint ólmot 
Az üzenetem ennyi vedd kezedbe a sorsod 

                                                 
52 URL: (http://www.zeneszoveg.hu/dalszoveg/77732/red-bull-pilvaker-allstars/foltamadott-a-tenger-
zeneszoveg.html (A letöltés időpontja: 2012. március 29.) 
A szöveg több szerző (Bom, Dipa, Eckü, Sub Bass Monster, Diaz, Wolfie, Snow) együttes alkotása, az egységes 
elemzés céljából azonban elhagytam a szerzőség megjelölését. 
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Föltámadott a stí lus, az utca népének stílusa, 
Csak penge szlenggel küzdünk, főnixtollal írjuk a 
Sort, amíg bírjuk a show-t addig szépen 
Megtanulhatjátok, időt hogy múlat a nép(em) 
 
Nincsen kordon ledöntjük mind a négy falad 
Tombolj ha szól a zene hozzád ér a nap 
Ez mélyről jön de az égig felér 
Addig folyik a vér bennem míg pumpál a mély 
 
A tollam a tőr ha kell megküzd bármivel 
Felénk nyomnak le a sárba de itt állni kell 
Lehet elkerget a múltad tesóm de nehogy elfuss 
A bítem a pszichiáter jobb mint a Csernus 
 
A nép sebzett szárnyai alól feltámadott a rapper, 
hol bánatos balladáktól tajtékzik a tenger. 
habár fölül a gálya, akár a benzin ára, 
alul  a víznek árja, de itt a szív az úr.... 
Itt a tinta szúr, a szó legyen a fegyver, 
rajtad áll a jövő: talpra magyar, 
járj és kelj fel ! 
Add a karod, együtt minden teljesül, 
ha akarod. 
A kérdés: hogy rabok legyünk, vagy szabadok? 
 
Tör végre a felszínre mi eddig vissza lett tartva, 
a rappem tovább nem hallgat, ki viharra várt megkapja 
most egy rajba a hajóink nincs mért' aggódni, csak szárnyalunk 
ezrek nézik végig ahogy a vitorlánk lángra gyúl. 
 
Tombol csak tombol, nem elég a sok a sorból soha 
a fej ütemre bólint, a rap hódít és nem hódol soha 
be, hogy hova tedd még nem tudod, csak lök hátra 
ez a szavak ereje, mi mint a tenger föltámadt. 

 

A megnyilatkozás megformáltságának leginkább előtérbe kerülő jelensége az intertextusok 

révén megidézett költészettörténeti hagyomány (Petőfi forradalmi költészete) és a rap mint 

populáris költészeti műfaj aktív interakciója, amely egy közösségi identitás megképzésének 

verbális aktusaként értelmezhető. A stilisztikai elemzés legfőbb tanulsága tehát, hogy a 

kollektív identitás létrehozása különböző megformáltsági módok dialógusba hozásával 

történik, amely egyfelől az aktív konstruáló műveletekre irányítja a figyelmet, másfelől 

beláthatóvá teszi az identitás mint szociokulturális konstrukció interakcionális jellegét. 

Lényeges továbbá, hogy a közösséggel való azonosulás kidolgozásában a forradalmi attitűd 

nyelvi szimbolizálása mint cselekvésre ösztönzés kétféle módon is megtörténik: egyrészt a 
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nyelvi konvenciók mentén, felszólító módú E/2. igealakokkal (hullámozzatok, figyeljetek, 

vedd kezedbe, tombolj, nehogy elfuss, járj, kelj fel, add a karod), valamint modális segédigés 

szerkezettel (itt állni kell), megvalósítva a lírai fikció aposztrofikus konstruálását (Tátrai 

2012: 202), és erősítve ezáltal a szöveg költészetként történő befogadását; másrészt kulturális 

kontextualizáció révén, a Petőfi-versekből származó, valamint a 6. versszak 3. sorában egy 

Adytól eredő intertextusokon keresztül.  

 A konvencionális és a specifikus (szépirodalmi) megformáltság dialógusának másik 

dimenziója az intertextusok, a köznyelvi és a szleng kifejezések keveredése. Az intertextuális 

szöveghelyeket ritkított szedéssel jelöltem, ezek nagyon intenzív kulturális kontextualizációs 

utasításoknak tekinthetők. Gyakoriak a köznyelv közhelyszerű állandósult szókapcsolatai a 

szövegben (sodródunk az árral, számolni kell velünk, tarja bennem a lelket, vedd kezedbe a 

sorsod, mélyről jön, rajtad áll a jövő), amelyek közvetlenül vagy közvetetten cselekvésre 

ösztönöznek. Ezek mellett pedig a szleng kifejezései is nagy gyakorisággal fordulnak elő 

(basszus, blokk, dumák, oltós szlengek, testvér, zsugát, szlenggel, show-t, tesóm, bítem, 

rapper, rappem), ezek között olyanok is akadnak (basszus, blokk, show, mocskos beton), 

amelyek eredendően nem feltétlenül, azaz nem minden kotextusban minősülnek szlengnek, de 

a stílustulajdonítás folyamatában, az irodalmi és a köznyelvi kifejezésekkel összehasonlítva 

határozott elmozdulást kezdeményeznek a helyzet tényezője mentén az informális irányba, az 

érték mentén az értékmegvonó irányba, illetve a magatartás mentén a bizalmas, esetenként 

durva irányba, ennek hatására a nyelvváltozatok tartományán belül a szleng altartomány is 

aktiválódik. Ezt erősíti, hogy a megnyilatkozó kifejtetten is reflektál a szleng használatára, 

saját szövegét több alkalommal is annak minősíti. 

 Mindez nagyfokú pragmatikai tudatosságot mutat: a megnyilatkozó pragmatikai 

tudatosságának explicit jelzéseiként értelmezhetők a saját szerepére mint rapperre, illetve a 

megnyilatkozásra mint rapszövegre történő reflexiók, illetve a rapper szerepfelfogását a 

hagyományos romantikus költői szerepfelfogással összekapcsoló szöveghelyek, amelyek 

alapján a rapper a nyelvet tudatosan alkalmazza köldetése megvalósítására (A betűk feletti 

hatalma testvér nagy zsugát ér), üzenetet ad át, kérdéseket tesz fel, szavaival cselekszik (a 

tollam a tőr), vagyis a befogadók mentális állapotának módosítása a célja, és ezen keresztül a 

közös cselekvésre való ösztönzés, miként a forradalmi és a vátesz költő. A pragmatikai 

tudatosság határozott metapragmatikai és metastilisztikai tudatosságot von maga után. A 

megnyilatkozó többszörösen reflektál a nyelvi megformáltság tudatos megválasztására 

(részben a szleng alkalmazásának szándékosságával, részben a közhelyek kerülésének 

igényével, vö. parta sodródnak a közhelyek, összecsengő, összetett \ rímek zúdulnak, 
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főnixtollal írjuk). Még érdekesebb, bár nem explicit jelzései a metastilisztikai tudatosságnak a 

választékosnak minősülő, esetenként intertextuális kifejezések és a köunyelvi, illetve szleng 

kifejezések együttes előfordulása egy összetett nyelvi szerkezetben: Ha nem vágjátok, hogy 

mulat a népünk; A fülekbe lelket öntünk inkább mint ólmot; Megtanulhatjátok, időt hogy múlat 

a nép(em); A nép sebzett szárnyai alól feltámadott a rapper;  habár fölül a gálya, akár a 

benzin ára. Ezek a példák nemcsak azt mutatják, hogy a megnyilatkozó reflektál a nyelvi 

szerkezetek megformálásának variabilitására, tudatosan alkalmazva azt egy sajátos stílus 

kialakítására (miként a cím is mutatja: Föltámadott a stílus), hanem arra is ráirányítja a 

figyelmet, hogy a nyelvi szerkezetek megformáltságán keresztül megidézett megnyilatkozási 

módok mint a közösség kulturális konvenciói (szépirodalom, hétköznapi nyelvhasználat, 

szleng) egymást rekontextualizálják a stílusalkotás összetett folyamatában. Ez a folyamat 

többszörös kulturális deixisként is jellemezhető, amelyben két, egymással interakcióban lévő 

kulturális szubjektum, a (népet képviselő) forradalmi költő és az (urbanizált tömeget 

képviselő) rapper dialógusában formálódik megnyilatkozó és befogadók kollektív kulturális 

identitása.  

A különböző keretalkotási, kontextusképzési műveletek azonban nem eredményezik a 

szöveg széttöredezését. Egyfelől mert a T/1. alakok (a mi emberünk, velünk, egy rajba 

hajóink, szárnyalunk, mi mint a tenger) a megnyilatkozó reprezentativitását szimbolizálják, ez 

pedig csökkenti a nyelvi tevékenység résztvevői közötti személyközi távolságot, sőt, 

átmenetileg meg is szünteti azt, így a befogadó maga is megnyilatkozóként 

konceptualizálhatja önmagát az interakcióban. Másfelől a dinamikus jelentésképzés 

folyamatában motiválttá válnak azok a szerkezetek, amelyek az egyes hozzáférhetővé tett 

verbális mintákat egymásba illesztik, vagyis az intertextusok maguk is megformálttá válnak 

eredetijükhöz viszonyítva: a habár fölül a gálya, akár a benzin ára sor hátterében például 

aktiválódik AZ ÉRTÉK VÁLTOZÁSA A VÍZSZINT VÁLTOZÁSA fogalmi metafora, illetve a még 

általánosabb A PÉNZ FOLYADÉK fogalmi metafora, amely motiválttá teszi a hasonlat révén 

létrejövő figuratív jelentést, a GÁLYA  és a BENZINÁR konceptualizációját integráló blendet. 

Egy másik érdekes szerkezet a feltámadott a rapper kifejezés, amely elsődlegesen a 

föltámadott a tenger intertextust aktiválja, kezdeményezve a RAPPER és a TENGER fogalmi 

integrációját, amelyet a szöveg más részei is támogatnak (mi mint a tenger; föltámadt a 

tenger, minden csepp a mi emberünk), kidolgozva a közösség képviseletében, annak 

reprezentatív tagjaként megszólaló megnyilatkozó alakját. 

Mindezek következtében a szöveg határozott javaslatot tesz egy kollektív kulturális 

identitás kialakítására, mégpedig elsősorban a verbális megformálás dimenziójában, a plurális 
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kulturális hagyomány egyes darabjait, konvencióit interakcióba hozó stílusstruktúrában. 

Megállapítható, hogy az identitás nem egyik vagy másik kulturális szubjektum 

dominanciájával valósul meg, hanem aktív dialógusban konstruálódik. A rím stíluseszközként 

ennek a konstruálási folyamatnak az egyik tényezője.  

A befogadás során a rímek elsődlegesen ritmustényezőkként funkcionálnak: fonológiai 

szerkezetként kerülnek a figyelem előterébe, egyfelől a szóbeli előadásmód következtében, 

másfelől a szlemköltészet műfaji elvárásai alapján. A rím mint ritmikusan, periodikusan 

visszatérő hangzástényező nemcsak a sorok végén jelenik meg, gyakran találkozhatunk egy 

soron belüli és egy sorvégi, sőt, sor eleji és sor közepi szerkezet összecsengésével is 

(hihetetlen – hiteltelen, vitorla − tiporva, pilóta – kimondja, testvér − zsugát ér, egybegyűjt – 

egybegyűlt, felmerült – elkerült, sort – show-t, gálya – ára – árja, szív az úr – tinta szúr, add a 

karod – ha akarod, tombol – sorból, bólint – hódít). A megsokszorozódó rímek ritmikai 

hatását egészítik ki egyéb, a hangzás hasonlóságán alapuló jelenségek, mint az alliteráció és 

tőismétlés (születnek a számok, szóval számolni kell velünk; bánatos balladáktól; 

összecsengő, összetett), vagy ismétlődő hangzókapcsolatok, sajátos „belső” rímként (penge 

szlenggel). a szöveg megformáltságában tehát első közelítésre dominál a hangzásbeli 

szerveződés elve, amely a rím korábban bemutatott informális stílusminőségét eredményezi, 

összhangban a verbális interakció tervezetten informális jellegével. 

Érdemes azonban szemantikai kiindulópontból is megvizsgálni a rímeket, hiszen a 

megnyilatkozó nemcsak azok hangzására (összecsengő), hanem szemantikai komplexitására 

(összetett rímek) is ráirányítja a figyelmet, a rímek jelentésbeli komplexitását helyezve 

szembe az elutasított közhelyekkel.  

Mindjárt az első versszak második rímpárja, a (szavak) tengere – (költészet és) rapzene 

nagyon hatásos szerkezet: a hívó rím a Petőfi-intertextus, valamint A KÖZÖSSÉGI MOZGALOM 

A VÍZTÖMEG TERMÉSZETI MOZGÁSA fogalmi metafora alapján a rap mint populáris költészet 

metaforikus erejének fogalmiasítását kezdeményezi, és azt kapcsolja össze fogalmi 

integrációs szerkezetben a költészettel, valamint a rapzenével.  

Az összetett \ rímek áthajlás révén az összetett – közhelyek rímpár ambivalens jelentést 

hordoz: az összetett jelző metonimikusan irányítja a figyelmet a rímre, miközben ellentétes 

viszonyba kerül a közhelyek jelentésével.  

A zúg a blokk – hullámozzatok ismét fogalmi integrációként értelmezhető: a közös 

cselekvés audiális és vizuális élményének konceptualizációját vegyíti egy struktúrába.  

Összetett konstruálási műveleteket kezdeményez a maradjunk − alattunk rímpár: a 

felelő rím a referenciális jelenet terében irányítja a konceptualizáló figyelmét, mégpedig a 
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megnyilatkozás aktusának fizikai környezetére, ez a térbeli figyelemirányítás pedig előhívja a 

marad ige elsődleges, térbeli jelentését, miközben a hívó rím az igaziak maradjunk szerkezet 

részeként absztraktabb, kiterjesztett jelentésben szerepel. A rím bonyolult jelentése 

összekapcsolja a megnyilatkozás fizikai terében történő megmaradás és az autentikusság 

(igazi) állapotában történő megmaradás folyamatát, amely ezáltal a megnyilatkozó és a 

befogadók összetartozását is szimbolizálja.  

A stílusa – írjuk a rímpár esetében a megnyilatkozás megformáltsága felől irányul a 

jelentésképző figyelme a megnyilatkozás aktusa felé, vagyis a STÍLUS mint referenciapont 

funkcionál, a belőle nyíló tartományban válik értelmezhetővé az ÍRÁS (a sorok írásának) 

művelete. Így a rím, anaforikus működéséből következően, fordított figyelemirányulást 

kezdeményez: nem a tevékenységből kiindulva jutunk el a produktumhoz, hanem maga a 

produktum válik elsődlegessé (a referenciális jelenet fogalmi kidolgozásának 

szekvencialitásában is), az azt létrehozó művelet mint igei jelentésszerkezet (ír valaki 

valamit)pedig az eredmény, azaz a másodlagos figura felől válik kidolgozhatóvá.  

A rapper – tenger rím ismételten fogalmi integrációs szerkezetben foglalja össze a 

szöveg értelemszerkezetének egyik alapvető viszonyát, a természeti erő, a közösség mint 

kollektív erőforrás és a megnyilatkozó mint ennek az erőforrásnak a képviselője és irányítója 

metaforikus összekapcsolódását. 

Végül a szárnyalunk – (vitorlánk) lángra gyúl rímpár ugyancsak értelmezhető 

blendként: a SZÁRNYALÁS konceptualizációja integrálódik a MEGGYULLADÁS (pontosabban a 

VITORLA  meggyulladásának) fogalmi reprezentációjával. Az egyik bemeneti térből következik 

a SZABADSÁG jelentésmozzanata, a másikból A FIZIKAI ÁLLAPOT MEGVÁLTOZÁSÁNAK 

INTENZITÁSA, vagyis az integrált tér emergens szerkezete az INTENZÍV MEGSZABADULÁS 

fogalmi kidolgozását teszi lehetővé. 

Az elemzések még folytathatók, és természetesen részletezhetők lennének, ám már a 

vázlatos kifejtés is jól mutatja, hogy a rímek szemantikai állványzatként is funkcionálnak a 

szövegben: valóban összetetté teszi az értelemszerkezetet, egyben koherenciáját is növelik 

azáltal, hogy a konszolidált fogalmi struktúra alapvető kapcsolatait mikroszinten 

szimbolizálják. A rím stilisztikai potenciáljának tehát több aspektusa is előtérbe kerül a 

megnyilatkozás befogadása során, és ez önmagában mutatja a rím stilisztikai változatosságát.  

Vizsgáljuk meg a továbbiakban, milyen kifejezések kerülnek rímhelyzetbe a stílus 

szociokulturális tényezői vonatkozásában. Az esetek nagy részében a stílustulajdonítás nem 

mozdul el a tényezők végpontjai felé, azaz közömbös minősítésű kifejezések kerülnek 

gyakran rímhelyzetbe (emberünk, velünk, zenét, alattunk, kmondja, elkerül, szépen, falad, 
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nap, felér, bármivel, fegyver, megkapja, soha és így tovább). A rímek tekintetében ez adja 

meg a stílusstruktúra közömbös rétegét, és ezekhez hasonlítva kerülnek előtérbe azok a rímek, 

amelyek nem közömbös minősítésűek. Az egyik előtérbe kerülő kategóriát a rímhelyzetbe 

kerülő választékos, értéktelítő szerkezetek képezik: az intertextusok ([halljátok a] zenét, 

ólmot, [rabok legyünk vagy] szabadok, [a tenger] föltámadt), illetve további kifejezések 

([szavak] tengere, lelket, a mély, [tajtékzik] a tenger, [a szív] az úr, [lángra] gyúl). A másik 

kategóriába azok a rímek tartoznak, amelyeknél a rímhelyzetbe kerülő kifejezések a helyzet 

tartományában az informális altartomány, a magatartás tartományában a bizalmas altartomány 

míg a nyelvváltozatok tartományában a szleng előtérbe kerülését kezdeményezi (blokk, 

hullámozzatok, figyeljetek, szlengek, zsugát ér, [nehogy] elfuss, rapper). Különösen érdekes a 

feltámadott a rapper szerkezet a 10. versszak első sorának végén: az idő tartományára 

irányítja a figyelmet azáltal, hogy egy archaikus és egy neológ alakot szerepeltet egymás 

mellett. Mint látható, a rím alkalmas arra, hogy a közömbös altartományból mind a formális, 

mind az informális együttállás irányába elmozdítsa a stílustulajdonítást, hiszen kulturális 

deixisként a szépirodalom szöveghagyományát és stílusát, illetve a populáris költészetre 

jellemző verbális konvenciókat egyaránt előtérbe helyezheti, a megnyilatkozás kulturális 

kontextusának részévé teheti.  

Az esettanulmányban vizsgált szöveg kapcsán beláthatóvá válik, hogy a rím nem 

csupán a poétikusság, hanem az identitásaktus megvalósításának is nyelvi eszköze, vagyis 

nemcsak a világról szerzett tapasztalatok interszubjektív megosztásában működik közre 

sajátos módon, hanem a társas-kulturális környezettel való viszony kialakításában is. Mivel a 

nyelvi tevékenység résztvevői nem függetleníthetik magukat a diskurzusvilágól mint 

kontextustól, a rím identitásképző működése is a világra irányuló megismerő folyamatok közé 

tartozik, ám előtérbe helyezi a kogníció társas és kulturális feltételrendszerét, mintegy abba 

ágyazza be a rím poétikai funkcionálását. Nem lehet tehát elkülönítve tárgyalni a poétikai és a 

stilisztikai aspektust, elsősorban azért nem, mert – mint láttuk – a rím stíluseszközként történő 

magyarázata közvetlenül kapcsolódik a poétikai modell más komponenseihez: a rím poétikai 

funkcionálsából következően kerülhet előtérbe a szöveg stílusstrukturájában. Ugyanakkor az 

identitásalkotás folyamatainak vizsgálata arra is rámutat, hogy a nyelvhasználó közösség nem 

eleve adott, rögzült értékként kezeli a rím poétikusságát, hanem olyan funkcióként, amely 

interakcióba hozható más megformálási tényezőkkel, és a közösség saját hagyományaihoz 

való reflexív viszonyulása éppen az így előálló heterogén, diffúz stílusstruktúrában, illetve a 

rím stilisztikai potenciáljának rugalmas kiaknázásában bontakozhat ki. 
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8.4 Összegzés 

A rím stilisztikai vizsgálatának tanulságai a következőképpen foglalhatók össze. A rím mint 

nyelvi szerkezet stilisztikai potenciáljának két aspektusa van: egyfelől szorosan következik a 

szemantikai és fonológiai feldolgozás műveleteiből, amelyeket a befogadás során 

kezdeményez; másfelől sajátos potenciálja van textuális és kompozíciós, azaz kulturális 

deixisként. Szimbolikus szerkezetként előtérbe kerülhet megformáltságának fonológiai pólusa 

(ekkor ritmustényezőként működik közre a befogadásban), de előtérbe kerülhet szemantikai 

szerkezetként is (ekkor az értelemképzésben funkcionál állványzatépítő struktúraként). E két 

folyamat természetesen nem függetleníthető egymástól, és párhuzamosan is 

megvalósulhatnak. Deiktikus műveletet kezdeményezve a rím a közösség verbálisan 

közvetítődő kulturális hagyományából tesz hozzáférhetővé sematikus és specifikus 

szerkezeteket, ezáltal hozzájárul a megnyilatkozás értelmezésének kulturális 

megalapozásához, kontextualizálásához. Az így létrejövő kontextus jellemezhető egyrészt a 

költészettörténeti hagyomány bevonásaként (a költői szubjektum mint kontextusfüggő 

kiindulópont kijelöléseként), ebben az esetben a rím a referenciális jelenet összetett 

konceptualizálásának eszköze, ily módon szemantikai működése érvényesül elsősorban. 

Állhat a kialakuló kontextus másrészt (a közösséget reprezentatív módon képviselő kulturális 

szubjektum kontextusfüggő kiindulópontjából) a közösség világról való ismereteit 

hagyományozó megnyilatkozásokból (mondókák, rigmusok), valamint mentális állapotok 

(gondolatok, érzelmek, hangulatok) kollektív megtapasztalását lehetővé tevő szövegekből 

(népköltészet, populáris költészet). Ezeknél a szövegeknél a referenciális jelenet fogalmi 

feldolgozásának interakcionális jellege erősebben érvényesül (a szépirodalom közvetett 

diskurzusához képest), a rím pedig ritmustényezőként segíti a megnyilatkozás aktusában 

történő részvételt. Mindez összefüggésbe hozható a rím referenciális állványzatépítő 

funkciójának interszubjektív-kognitív és interakcionális-cselekvési aspektusával (→ 3.4). 

 Ebben a megközelítésben tehát a rím stilisztikai potencialitásának két aspektusa 

szorosan összekapcsolódik. A rím a megformálás kitüntetett tényezőjeként egyfajta inherens 

stilisztikai jelentéssel bír, de ez a jelentés többféle módon is lehorgonyozható az aktuális 

diskurzusban, attól függően, hogy stilisztikai potenciáljának melyik aspektusa kerül előtérbe, 

illetve milyen kulturális kontextusalkotást kezdeményez. A rím stilisztikai működésének 

sajátossága abban van, hogy mind a formális, mind az informális protostílus megvalósítását 

lehetővé teszi, miközben ezektől a protosémáktól kisebb vagy nagyobb elaboratív távolságra 

is kerülhet aszerint, hogy az adott szöveg más szerkezeteivel milyen viszonyba kerül a 

stílusalkotás folyamatában. Éppen ezért nemcsak a hozzáférhetővé teszi a hagyományt, 
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hanem a rá irányuló reflexiók fontos eszközévé is válhat, egyezkedési folyamatokat 

kezdeményezve magáról a kijelölt kontextusról. A rím tehát nem csupán egy formai 

konvenció megismétlése, a szöveget verssé tevő poétikai kritérium, hanem az identitás 

interszubjektív konstruálásának potenciális nyelvi struktúrája. 
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9. Egy nyelvtudományi rímelmélet lehetőségei és eredményei – végső következtetések 

Jelen értekezésben egy kognitív poétikai rímelmélet alapjainak kidolgozására tettem 

kísérletet, egyfelől olyan részkutatások bemutatásával, amelyek a rím működésének 

lehetséges aspektusait, abból kiindulva pedig a rím funkcionális kognitív magyarázatának 

részterületeit tárgyalják, másfelől ezeknek a részkutatásoknak az összekapcsolásával, amely 

végül a rím működésének holisztikus modelljét eredményezi. Az alábbiakban először a 

kognitív poétika rímmodelljének körvonalazására teszek még egyszer kísérletet, összegezve 

mindazokat a megállapításokat, amelyeket a korábbi fejezetekben megfogalmaztam.  

 A disszertáció legfőbb megállapítása, hogy a rím szerveződése elsősorban szemantikai 

struktúrájából kiindulva mutatható be, másként fogalmazva a rím létrejöttét a rímelő 

szerkezetek szemantikai összekapcsolódása teszi motiválttá. Ez a megállapítás nem tagadja a 

rím ritmikai, hangzásbeli funkcióját, illetve fonológiai prominenciájának jelentőségét, 

ugyanakkor azt nem tartja a rím elsődleges funkciójának. Az itt bemutatott rímelméletben a 

fonológiai összecsengés és a jelentéskapcsolat kialakulása egymással szimbolikus viszonyban 

álló folyamatok, a rím mint szimbolikus struktúra fonológiai és szemantikai pólusának 

szerkezeti és műveletei jellemzői. A rím kognitív poétikai modelljének kiindulópontja tehát, 

hogy a szöveg kifejezéseinek rímmé szerveződése nem vezethető le és nem is eredeztethető 

kizárólagosan a ritmikai tagolás és a zeneiség megvalósításából, ugyanis a szöveg egészének 

szemantikai és fonológiai konstruálási folyamata részeként megy végbe. Következésképpen a 

jó rím jellemzője nem egyik vagy másik pólus megfelelő megszervezése (azaz jó hangzás 

vagy szorosan összetartozó, koherens rímjelentés kialakulása), hanem a konstruálási 

műveletek együttes kibontakozása mindkét póluson. Ebben az esetben a hasonló hangzás 

ikonikusan jelöltté teszi a jelentésszerkezetek összekapcsolódását, a létrejövő szemantikai 

struktúra pedig motiválttá teszi a rímet (a rím tagjainak összetartozását) a figyelemirányítási 

műveletek, a referenciális jelenet fogalmi kidolgozása, valamint a létrejövő konceptualizáció 

koherenciája felől egyaránt. 

 A szemantikai motiváltság a megnyilatkozó perspektívájából a számos lehetséges 

rímvariáció közötti szelekció folyamatában érvényesül. A megnyilatkozó a rímes szöveg 

konstruálásával a közösen megfigyelt jelenet konceptualizására tesz javaslatot, így a 

megfelelő rím megalkotása, illetőleg a lehetséges variációk közül a legjobb kiválasztása is 

ebben az összetett folyamatban értelmezhető. A befogadó perspektívájából a szemantikai 

motiváltság az értelemképzés során érvényesül. A nyelvi tevékenység általános célja 

interszubjektív jelentések kialakítása, ennek megfelelően a nyelvi szimbólumok feldolgozása 

jelentésképző művelet. A fonológiai és a szemantikai pólus feldolgozása tehát párhuzamosan, 
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egymással szoros összefüggésben történik, a befogadó pedig jelentést tulajdonít minden 

nyelvi szerkezetnek, a nyelvi szimbólumok intencionalitásából mint a megfigyelt jelenetre és 

annak közös megisemrésére való irányulásból kiindulva. Ezért a rím működése nem 

függetleníthető a szövegértelem kialakításának és feldolgozásának műveleteitől.  

A rím szemantikai motiváltsága tehát a referenciális jelenet közös fogalmi 

reprezentálása során nyeri el jelentőségét. Állványzatként funkcionálva egyfelől elősegíti a 

fogalmiasítást: a fonológiai struktúra visszafelé irányuló feldolgozása (azaz a rímszerűség 

sematikus fonológiai alszerkezetének kidolgozása) révén irányítja a konceptualizáló 

figyelmét, illetve fenntartja a fogalmi reprezentációk aktivációs szintjét (kihasználva a 

munkamemória kapacitását), indirekt anaforikus jelentésszerkezetként pedig növeli az 

értelemszerkezet koherenciáját. Másfelől összetettebbé is teszi a kibontakozó fogalmi 

szerveződést: olyan fogalmi integrációkat kezdeményez, amelyek konceptuális háttérként 

motiválttá teszik a rímelő szemantikai szerkezetek referenciapont-konfigurációként történő 

összekapcsolását, azaz a keretalapú egymáshoz horgonyzásukat. Ennek eredményeként 

azonban nem kanonikus anaforastruktúra jön létre, amely nemcsak az értelemszerkezet 

koherenciáját, hanem referenciális sűrűségét, komplexitását is fokozza. A rím a szöveg 

befogadásának elősegítésén túl a lírai tapasztalathoz mint specifikus megismeréshez is 

állványzatot nyújt, ennek a kettős működésmódnak a felismerése a kognitív poétikai kutatás 

egyik legfontosabb eredménye. Mindezeken túl a rím a megnyilatkozás kulturális 

kontextusának megképzésében is orientálja a befogadót, ez pedig alkalmassá teszi a rímet a 

kulturális identitásképzés folyamataiban való közreműködésre.  

A kognitív poétika rímmodellje azért tekinthető átfogó jellegűnek, mert a rím 

működésének egyes aspektusait szoros összefüggésükben láttatja:  

 

(i) a fonológiai feldolgozás és az anaforikus lehorgonyzás azonos irányban, egymást 

erősítve mennek végbe; 

(ii)  a felelő rímtől visszafelé irányuló műveletek a figyelem irnyulására és a memória 

szerveződésére vannak hatással; 

(iii)  a rímelő szerkezetek fogalmi integrálása megalapozza a specifikusabb, részletesebb 

rímjelentés kibontakozását; 

(iv) a (nem prototipikus) referenciapont-konfiguráció az elemi jeleneten belüli 

metonimikus figyelemirányulást kezdeményezi, továbbá a rímhelyzet sajátos 

szemantikai telítettségét eredményezi (nominalizációs tendencia); 



 258 

(v) a rím mint szövegbeli pozíció sematikus jelentése a sor szerveződésére, ezen keresztül 

az elemi jeleneten belüli figyelemirányulásra van hatással, lehetővé téve annak 

konvencionális és nem konvencionális megvalósulását is; 

(vi) a rím szimbolikus struktúraként kulturális deiktikus műveletként is jellemezhető, 

amely a megnyilatkozás szövegszerűségén túl annak kompozicionális felépítésére is 

ráirányítja a figyelmet, kezdeményezve a kulturális kontextualizálást és az 

identitásképzést; 

(vii)  a fonológiai és a szemantikai pólus potenciáljának szociokulturális lehorgonyzásával a 

rím mind a formális, mind az informális protostílus kidolgozásának stíluseszközeként 

funkcionálhat. 

 

A fenti részfolyamatok összefüggései minden bizonnyal tovább részletezhetők, és a kognitív 

poétikai rímmodell belső koherenciája is növelhető, ez azonban további kutatásokat tesz 

szükségessé. Mindazonáltal az értekezésben javasolt elméleti alapvetés remélhetőleg 

megfelelő kiindulópontként szolgál a rím jövőbeni vizsgálatához.  

A kognitív poétikai rímkutatás távlati célja nem merül ki a rím újszerű modelljének 

bemutatásában, annak a belátása is fontos, hogy a hagyományos, irodalomtudományi poétika 

fogalmi eszközei önmagukban nem elégségesek a poétikai jelenségek holisztikus 

magyarázatához. A poétikai szerkezetek ugyanis eredendően nyelvi szerkezetek, így a 

nyelvtudomány, különösen a hermeneutikai irodalomelméletre nyitott funkcionális kognitív 

nyelvtudomány eredményeinek bevonása nem csupán árnyalhatja a poétikai jelenségekről 

szerzett tudást, de megalapozhatja azt a nyelvi tevékenység és a megismerés folyamatai felől. 

A megértés nyelvi konstituáltságának felismerése önmagában szükségessé teszi irodalom- és 

nyelvtudomány interdiszciplináris diskurzusát. A funkcionális kognitív nyelvészet a 

szimbolikus nyelvi kommunikáció következetes és rendszeres leírásával olyan elméleti keretet 

kínál a poétika számára, amelyben a vizsgált szerkezet a megértés, az értelemképzés 

szerkezeteként jellemezhető. Ezáltal nemcsak maguk a poétikai jelenségek, de az 

irodalomtudomány általánosabb szintű kategóriái, mint például a líra, a lírai tapasztalat, a 

befogadás, a megértés is új perspektívából, a megsimerésként értelmezett nyelvi tevékenység 

jellemzői felől válnak újraalkothatóvá. Ez az értekezés a líra közvetlenségét a lírai 

megnyilatkozás szövegvilágába való referenciális bevonódással, a lírai tapasztalatot a nyelvi 

szimbólumok procedurális feldolgozásával és a megfigyelt jelenet fogalmi reprezentálásának 

referenciális sűrítésével, a lírai szövegeknek az elbeszélésekhez viszonyított sajátosságát 

pedig a kontextuális keretet pótló állványzat kiépülésével magyarázza, rámutatva a kognitív 
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nyelvészeti megközelítés termékenységére. Jóllehet nem célja a disszertációnak teljes 

szövegelemzések kidolgozása, több példaszöveg kapcsán is bemutathatóvá vált, hogy a rím 

kognitív poétikai elmélete a szövegek interpretációjának elmélyítését teszi lehetővé. 

A rím nyelvtudományi modelljének kidolgozása lényeges eredményt jelent a nyelv 

szisztematikus tudományos vizsgálata tekintetében is, amennyiben a figuratív nyelvhasználat 

jelenségét a rendszerszerű nyelvelírás részeként végzi el. Mindez összhangban van a 

hétköznapi és a szépirodalmi nyelvhasználat közötti kontinuum előfeltevésével, 

általánosabban pedig a nyelvi rendszer holisztikus szerveződésével, amely nem tételez saját 

szabályszerűségek alapján működő részrendszereket a nyelvben. A kétféle nyelvhasználat 

merev elválasztásának elutasítására azért is kell reflektálni, mert a strukturalista szemléletű 

nyelvészeti poétika és stilisztika önálló költői nyelvet tételezett, ezzel pedig kivonta annak 

jelenségeit a nyelvi rendszer általános jellemzésének területéről. A kognitív poétikai 

vállalkozás tehát egyfelől a strukturalista hagyományokkal, másfelől a moduláris kognitív 

nyelvészettel szemben is alternatívát jelenthet, miközben lehetővé teszi a nyelvi szimbólumok 

alkalmazásba vételének a korábbiaknál jóval kiterjedtebb szisztematikus vizsgálatát. 

A kognitív nyelvészet már az eddigiekben is számos eredményt mutatott fel a figuratív 

nyelvi szerkezetek vizsgálatában, integrálva azokat a nyelv holista kognitív leírásába. Jó 

példája ennek a metafora és a metonímia kognitív elmélete, amely a fogalmi gondolkodás 

dimenziójában kezdeményezi azok magyarázatát. A kognitív metafora- és metonímiamodell 

azonban nemcsak a metaforikus és metonimikus nyelvi szerkezetek újszerű értelmezését 

eredményezi, hanem a kognitív nyelvészet eszköztárát is fontos fogalmakkal gazdagítja, mint 

a fogalmi metafora és metonímia, vagy a metaforikus jelentéskiterjesztés. Ez utóbbi fogalmak 

aztán olyan konvencionális jelenségek magyarázatát is elősegítik, mint például a mutató 

névmások deiktikus használata, vagy a főnév poliszémiája. A korábban nem vizsgált, vagy 

csak periférikusan elemzett szerkezetek részletes leírása tehát egyrészt tágítja a 

nyelvtudomány perspektíváját, másrészt a kidolgozott magyarázatok és alkalmazott 

elméletek, módszerek újragondolását teszi szükségessé. A tudományos elméletalkotás 

körszerűsége, vagyis a kuttás eredményei alapján választott kiindulópontra történő reflektálás 

révén válik elkerülhetővé az elméletek dogmatizálódása, megmerevedése.  

A metatudományos produktivitáson túl tárgytudományi hozadéka is felmutatható egy 

kognitív poétikai rímelmélet kidolgozásának, ugyanis a rím mint figuratív nyelvi szerkezet 

működését olyan részletességgel mutatja be, hogy annak alapján javaslatba hozható a 

poétikusság fogalmának értelmezése is. A rím szemantikai pólusa nem kanonikus 

anaforaként, azaz nem konvencionális referenciapont-szerkezetként modellálható, amely 
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struktúra hátterében a világról való fogalmi tudás újszerű (de természetesen interszubjektív és 

adaptív) megmozgatása áll. A poétikusság tehát a figuratív nyelvhasználat jellemzőjeként az 

egyes nyelvi szerkezetek nem konvencionális, nem kanonikus használatát jelenti, a 

hétköznapi megismerés során megszokott összefüggésrendszertől való eltávolodás vagy 

annak diszkurzív megsokszorozása céljából. A poétikusság fogalma mindenekelőtt a poétikai 

struktúrák állványzatépítő működésére alapozható, amely egyfelől általános pragmatikai 

funkcióként működik közre a szöveg koherens értelmezésének biztosításában (rámutatva 

ezáltal a poétikai struktúrák általános nyelvi természetére), másfelől azonban olyan összetett, 

sűrített reprezentálását teszi lehetővé a referenciális jelenetnek, amely meghaladja a 

hétköznapokban végbemenő jelentésmegosztást, közös és összehangolt konstruálást. Vagyis a 

nyelvi szimbólumok poétikus használatát pragmatikai és poétikai állványzatépítés is jellemzi, 

amelynek révén nem csupán a konceptualizált világ közös birtokbavétele, de annak 

átpoetizálódása is megtörténik, a hétköznapi világtól való eltávolodás, illetőleg annak 

konvencióira történő diszkurzív reflexivitás tapasztalatában részesítve a nyelvhasználót. 

Fontos hangsúlyozni egyfelől, hogy a poétikusság a megismerés dimenziójában válik 

értelmezhetővé, azon előfeltevés alapján, miszerint az irodalom mint kulturális produktum a 

kogníció specifikus módja, másfelől a szimbolikus nyelvi szerkezetek sajátos alkalmazásba 

vételeként magyarázható, összefüggésben a nyelv kulturális fülkét konstruáló funciójával (l. 

Sinha 2009). Ez a kettős perspektíva módot ad a poétikusság és a kreatív nyelvhasználat 

árnyalt megkülönböztetésére: az utóbbi ugyanis önmagában csak a nyelv szerkezeteinek 

újszerű használatát jelenti, nem eredményezve szükségszerűen a megismerői nézőpont 

megváltozását vagy pluralizálódását. Ez a megállapítás teszi motiválttá vers és líra 

megkülönböztetését is: míg az előbbiben a rím mint kreatív nyelvhasználati lehetőség 

értelmeződik, amely az állványzatépítés pragmatikai funkcióját valósítja meg, addig az 

utóbbiban poétikai állványzatépítés is kibontakozik a lírai világtapasztalat interszubjektív 

kialakítását elősegítendő. Az itt felvázolt értelmezés ugyanakkor azt is felismerhetővé teszi, 

hogy a poétikusság kognitív nyelvészeti fogalmának gyökerei a formalizmus hagyományáig, a 

dezautomatizáció fogalmáig nyúlnak vissza, és összefüggésbe hozhatók az előtérbe 

kerülés/helyezés stilisztikai jelenségével is.  

Ebben az értekezésben nincs mód a poétikusság fogalmának a jelenleginél 

részletesebb értelmezésére. Ahhoz ugyanis a figuratív nyelvhasználat átfogó és rendszeres 

kutatására lenne szükség, amely nemcsak az egyes figuratív nyelvi jelenségek egymáshoz 

viszonyított, árnyalt magyarázatát tenné lehetővé, hanem a poétikai kiindulópont viszonyát is 

tisztázhatná más diszciplináris kutatásokkal, mint például a stilisztika, szövegtan, pragmatika, 
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vagy az irodalomtudományi esztétika, illetve műnem- és műfajelmélet. Ilyen kutatások 

hiányában egyelőre pusztán sematikusan, a szemantikai szerkezetek és műveletek aspektusát 

előtérbe helyezve lehet körülírni a fogalmat, támaszkodva a rím nem kanonikus jellegére. A 

poétikus nyelvi szerkezetek általános – noha a jelenlegi leírásban meglehetősen sematikus – 

jellemzőjének tekinthető, hogy a begyakorolt, elsáncolt jelentésszerkezetek dinamikus 

átalakítását, szerkezeti átrendeződését kezdeményezik a jelentésképzés során, olyan 

szemantikai struktúrákat eredményezve, amelyek a konvencionális sémáktól nagy kidolgozási 

távolságra vannak. Mindez összefügg a rekonfiguráció langackeri fogalmával (l. Langacker 

2000: 19, Simon 2012b), továbbá a séma-átrendeződés révén a referenciális jelenet sajátos 

interszubjektív konstruálásával. A poétikusság fogalma ezáltal a hagyományosan vizsgált 

figuratív szerkezetek (metafora, metonímia) és a kognitív nyelvészeti kiindulópontból eddig 

nem kutatott jelenségek (például az alliteráció, a figura etymologica, a versritmus) 

modellálását egyformán megalapozza, lehetővé téve a figuratív nyelvhasználat elméleti és 

módszertani egységességre törekvő, ugyanakkor részletekbe menő leírását. 

A kognitív poétikai kutatások olyan eredményekkel gazdagítják tehát a nyelvről való 

tudást, amelyek több ponton is a nyelvtudomány fogalmainak újraértelmezését, de legalábbis 

árnyalását kezdeményezik. A rím kapcsán az állványzatépítés kiterjesztett értelmezése, az 

anafora és a koreferencia megkülönböztetése, az anaforikus művelet kanonikus és nem 

kanonikus megvalósulásainak részletes jellemzése, továbbá a refernciapont-konfiguráció 

kapcsán lehorgonyzás és megalapozás megkülönböztetése tekinthetők ilyen eredményeknek. 

Belátható, hogy a rím kognitív poétikai modellálásának jelentősége nem csupán egy 

specifikus nyelvi jelenség részletes bemutatásában van, hanem a kognitív nyelvészet 

magyarázó eszköztárának bővítésében, kiterjesztésében is. Ez az értelmező cáfolat 

módszertana, amely az elméleti és metodológiai pluralitásból, nyitottságból, valamint az 

intenzív inter- és intradiszciplináris diskurzusokból következik, és amely a kognitív poétikát 

az irodalom- és a nyelvtudomány számára különösen produktívvá teszi.  
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