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1. Az értekezés tárgya és felépítése 

Ha a rímr l 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 fel l tekintve a kijelentés els sorban azért alkalmas 

kezd pont, mert ráirányítja a figyelmet arra, hogy egyetlen korábbi rímelmélet sem tekinthet

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

megközelítései nem tudtak holisztikus jelleg , a rím minden lényeges aspektusára kiterjed

értelmezést kialakítani. Ilyen elmélet teljes kidolgozására ez a dolgozat sem törekedik, 

megalapozására azonban igen. Mégpedig mindenekel tt 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 

összecseng  sorvégek, vagyis a végrímek jelenségét.1  

 A kognitív poétika kiindulópontjából lehet ség nyílik átfogóan magyarázni a rím 

m ködését, azáltal, hogy e kiindulópontból újszer en tehetjük fel a rím, jelentésképzés és 

hangzás kölcsönviszonyára vonatkozó kérdést. A jelentés ugyanis – összhangban a 

funkcionális nyelvelméleti háttérfeltevésekkel – nem eleve adott mentális objektumként 

értelmez dik, 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 fel l, azaz szemantikai motiváltságukból kiindulva 

végezhet  el. A kognitív poétika rímre vonatkozó f  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 el zetesen adott jelentéseket). A 

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

szövegben funkcionáló struktúra miként m ködik közre a szöveg értelmezésében, milyen 

módon kezdeményezi a szöveg mentális reprezentációjának strukturálását, szemantikailag 

motivált nyelvi szerkezetként milyen m veletekkel teszi lehet vé a szövegértelem 

összetettebbé válását, a lírai szövegek befogadásának tapasztalatát. Ez az összetett probléma 
                                                
1 A magyar verstani szakirodalomban a rím terminusa els sorban a sorvégi összecsengésre vonatkozik, jóllehet 
ismerünk bels  rímet, illetve bet rímet (alliteráció) is, s t, 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 
lehet ségét a szövegben máshol elhelyezked  összecsengésekre. 



azért releváns, mert a szemantikai motiváltság el térbe állítása nem eredményezi a hangzás 

figyelmen kívül hagyását. A hangzásbeli összecsengés ugyanis egyfel l kezdeményezi a rím 

szemantikai szerkezetként történ  értelmezését, másfel l 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 

jelentéstényez ként egyaránt jelent séggel 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 disszertáció célja, hogy a rímet ne a költ i 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 

élménym vészet fogalmával állították, s a bemutatás ontológiai struktúrájára kell alapoznunk, 

melyet a m alkotás 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). 

A kutatás nyelvelméleti háttérfeltevéseivel összhangban a disszertáció szerkezete egy 

elméleti és egy módszertani elv mentén szervez dik. A gondolatmenetet els sorban a 

szemantikai motiváltság tétele strukturálja. Egy funkcionális szemlélet  nyelvtudományi 

rímelmélet legfontosabb kiindulópontja ugyanis, hogy a rímet jelentéskezdeményez  poétikai 

szerkezetként kezeli, következésképpen mind a rímszók rímen belüli viszonyát, mind azok 

szövegbeli kapcsolatrendszerét motiváltnak tekinti a dinamikus jelentésképzés folyamata 

fel l.  

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

bemutatott viszonyát részletezze, egyfel l a disszertációban megalapozni kívánt rímelmélet 

nyelvtudományi jellegével összhangban (azaz nyelvelméleti háttérfeltevések mentén), 

másfel l a huszadik század néhány irodalomtudományi, poétikai irányzatának rímre 

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

E tekintetben a kifejtés közvetlenül kapcsolódik a disszertáció központi problémájához, egy 

nyelvtudományi rímelmélet szükségességéhez, azt mutatja be ugyanis, hogy a rímes 

szövegekr l folytatott huszadik századi irodalomtudományi diskurzus nem dolgozott ki átfogó 

jelleg  magyarázatot a rímre vonatkozóan, jelent s részben azért, mert a hangzás és a jelentés 

aspektusát nem kapcsolta össze következetesen érvényesített nyelvelméleti kiindulópontból.  



A disszertáció felépítését másfel l a diszciplináris kiindulópontok diskurzusba 

hozása mint módszertani elv határozza meg. A bemutatott gondolatmenet ugyanis abból indul 

ki, hogy a rím m ködésének aspektusai a funkcionális nyelvelméleti el feltevések 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 elkülöníthet  – de szigorúan el 

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

vonatkozó részmagyarázatok módszertani és terminológiai összehangolása révén 

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

tehát nem a rím sokszín ségét kívánják mozaikszer en bemutatni, hanem arra irányítják rá a 

figyelmet, hogy a rím szövegben funkcionáló szerkezetként olyan feldolgozó m veleteket 

kezdeményez, amelyek összekapcsolódva, mintegy egymást támogatva bontakoznak ki 

összetett értelmezési folyamatban.  

Mivel a funkcionális nyelvelmélet el feltevésrendszerét 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 az értekezésben éppen azáltal nyílik lehet ség, 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 szerkezetekr l mint sémákról való tudást, valamint e sémák megvalósításának 

m veleti oldalát helyezi el térbe, a szövegtan a szövegértelem koherens reprezentálásának 

kérdéskörére fókuszál, a fonológia a nyelvi szimbólumok fonológiai pólusának szervez dését 

taglalja a szemantikai organizációval összefüggésben, a stilisztika pedig a verbális struktúrák 

megformáltságának értelemképz  funkcióját mutatja be az el térbe kerülés jelenségén 

keresztül. 

A jelentésképzés folyamatának bemutatása a rímjelentés pragmatikai 

motiváltságának vizsgálatával kezd dik a 3. fejezetben, ahol a rím jelentéskezdeményez

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

figyelmi jelenetként értelmezett diskurzus keretei között, a figyelemirányításban és a 

referenciális értelmezésben m ködtetett struktúraként kerül bemutatásra. A fejezet 

kiemelked  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 közrem ködik a megnyilatkozás értelmezésében, azaz a referenciális 

jelenet konceptuális kidolgozásában, a szövegvilág létrehozásában és ismétl d  bejárásában.  

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 

m ködésének további aspektusainál is. Olyannyira, hogy a rím funkcionális kognitív 

elméletének központi jelent ség  fogalmává tehet : minden, hagyományosan a rímnek 

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

rímszók kiemelkedése a szövegben) leírhatóvá válik állványzatépítési folyamatként, vagyis 

olyan m veletként, amellyel a rím közrem ködik 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 fel l közelíti 

meg, tekintve, hogy a rím jelentésképz  m ködése a rímes szövegek befogadási, értelmezési 

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

bár önmagában is jellemezhet  szemantikai struktúraként, m ködésének els dleges közege a 

szöveg. A rímszók jelentésbeli kapcsolatát a szöveg koherens mentális reprezentációjának 

givóni modelljével (Givón 2008) hozom összefüggésbe, és Van Hoek (1997, 2003, 2007) 

eredményei alapján árnyalom, mindez pedig lehet séget ad a rím anaforikus lehorgonyzó 

szerkezetként történ  értelmezésére.  

A szövegtani kiindulópontból bemutatott indirekt anaforikus viszonyt részletezi a 

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

analógiájaként a korábban a szöveg holisztikus közegében elemzett viszonyok elemi 

szerkezeti és m veleti modellálását t zi ki célul. A fejezet a rím anaforikus szerkezetként 

történ  elemzésének szemantikai alapjait taglalja, a korábbi szövegszemantikai megközelítést 

a kognitív nyelvtan elméleti és módszertani kiindulópontjából gondolja tovább. 

A rím hangzásszerkezetként való leírása viszonylag kés n, a több szempontú 

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

középpontba helyezéséb l 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 állványzatépít

funkcióját.  



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

rímszók összekapcsolódása, hanem a rímhelyzet szemantikai telítettsége fel l, visszatérve a 

rímjelentés szövegbeli funkcionálásának problematikájához. A fejezetben bemutatott 

korpuszvizsgálatok elméleti kiindulópontját a lexikális el feszítés teóriája határozza meg, 

amely azonban egyfel l sajátosan, a kognitív poétika kérdésfeltevéséhez igazítva kerül 

alkalmazásra, másfel l a következtetések megfogalmazásában összekapcsolódik a kognitív 

szemantika megállapításaival. Az el feszítettséggel kapcsolatos kutatások tehát érvényesítik, 

valamint a rím kognitív poétikai elméletébe integrálják a korpusznyelvészet legfontosabb 

elméleti és módszertani el feltevéseit.  

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

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

stíluseszközként történ  jellemzésének el feltétele a szemantikai és a stilisztikai kiindulópont 

megkülönböztetése: míg az el bbi a nyelvi szerkezetek által el térbe kerül  fogalmi 

szervez déseket vizsgálja, addig az utóbbi maguknak a nyelvi szerkezeteknek az el térbe 

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

stilisztikai kérdésfeltevés a rím esetében arra irányul, hogy milyen szerkezeti és m veleti 

tényez k teszik lehet vé a rím el térbe kerülését a stílus létrehozásának folyamatában, 

továbbá, hogy stíluseszközként milyen funkciói vannak az értelemképzésben. 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 lehet ségeinek mérlegét megvonó, a 

rímre vonatkozó kutatások eredményeit összegz összefoglalás zárja, amely a nyelvi 

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

és a poétika fel l egyaránt, javaslatot téve a poétikusság fogalmának általános 

meghatározására. 

2. Az értekezés tézisei 

A fenitek alapján az értekezésben a következ  tézisek fogalmazódnak meg. 

1. A disszertáció legf bb megállapítása, hogy a rím szervez dése els sorban szemantikai 

struktúrájából kiindulva mutatható be, másként fogalmazva a rím létrejöttét a rímel

szerkezetek szemantikai összekapcsolódása teszi motiválttá. Ez a megállapítás nem tagadja a 



rím ritmikai, hangzásbeli funkcióját, illetve fonológiai prominenciájának jelent ségét, 

ugyanakkor azt nem tartja a rím els dleges funkciójának. A rím kognitív poétikai elméletében 

a fonológiai összecsengés és a jelentéskapcsolat kialakulása egymással szimbolikus 

viszonyban álló folyamatok, a rím mint szimbolikus struktúra fonológiai és szemantikai 

pólusának szerkezeti és m veletei jellemz i. 

2. A szöveg kifejezéseinek rímmé szervez dése nem vezethet  le és nem is eredeztethet

kizárólagosan a ritmikai tagolás és a zeneiség megvalósításából, ugyanis a szöveg egészének 

szemantikai és fonológiai konstruálási folyamata részeként megy végbe. Következésképpen a 

jó rím jellemz je nem egyik vagy másik pólus megfelel  megszervezése (azaz jó hangzás 

vagy szorosan összetartozó, koherens rímjelentés kialakulása), hanem a konstruálási 

m veletek együttes kibontakozása mindkét póluson. Ebben az esetben a hasonló hangzás 

ikonikusan jelöltté teszi a jelentésszerkezetek összekapcsolódását, a létrejöv  szemantikai 

struktúra pedig motiválttá teszi a rímet (a rím tagjainak összetartozását) a figyelemirányítási 

m veletek, a referenciális jelenet fogalmi kidolgozása, valamint a létrejöv  konceptualizáció 

koherenciája fel l egyaránt. 

3. 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 

megfelel  rím megalkotása, illet leg a lehetséges variációk közül a legjobb kiválasztása is 

ebben az összetett folyamatban értelmezhet . 

4. A befogadó perspektívájából a szemantikai motiváltság az értelemképzés során érvényesül. 

A nyelvi tevékenység általános célja interszubjektív jelentések kialakítása, ennek megfelel en 

a nyelvi szimbólumok feldolgozása jelentésképz  m velet. A fonológiai és a szemantikai 

pólus feldolgozása tehát párhuzamosan, egymással szoros összefüggésben történik, a 

befogadó pedig jelentést tulajdonít minden nyelvi szerkezetnek, a nyelvi szimbólumok 

intencionalitásából mint a megfigyelt jelenetre és annak közös megismerésére való 

irányulásból kiindulva. Ezért a rím m ködése nem függetleníthet  a szövegértelem 

kialakításának és feldolgozásának m veleteit l. 

5. A rím szemantikai motiváltsága a referenciális jelenet közös fogalmi reprezentálása során 

nyeri el jelent ségét. Állványzatként funkcionálva egyfel l el segíti a fogalmiasítást: a 

fonológiai struktúra visszafelé irányuló feldolgozása (azaz a rímszer ség 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. 



6. A rím másfel l összetettebbé is teszi a kibontakozó fogalmi szervez dést: olyan fogalmi 

integrációkat kezdeményez, amelyek konceptuális háttérként motiválttá teszik a rímel

szemantikai szerkezetek referenciapont-konfigurációként történ  összekapcsolását, azaz a 

keretalapú egymáshoz horgonyzásukat. Ennek eredményeként azonban nem kanonikus 

anaforastruktúra jön létre, amely nemcsak az értelemszerkezet koherenciáját, hanem 

referenciális s r ségét, komplexitását is fokozza. 

7. A rím a szöveg befogadásának el segítésén túl a lírai tapasztalathoz mint specifikus 

megismeréshez is állványzatot nyújt, ennek a kett s m ködésmódnak a felismerése a kognitív 

poétikai kutatás egyik legfontosabb eredménye. 

8. A rím a megnyilatkozás kulturális kontextusának megképzésében is orientálja a befogadót, 

ez pedig alkalmassá teszi a rímet a kulturális identitásképzés folyamataiban való 

közrem ködésre. 

9. A rím mint figuratív nyelvi szerkezet kognitív poétikai vizsgálata alapján a poétikusság 

fogalmával válik megragadhatóvá az egyes nyelvi szerkezetek nem konvencionális, nem 

kanonikus használata, a hétköznapi megismerés során megszokott összefüggésrendszert l 

való eltávolodás vagy annak diszkurzív megsokszorozása céljából. A poétikusság fogalma 

mindenekel tt a poétikai struktúrák állványzatépít  m ködésére alapozható, amely egyfel l 

általános pragmatikai funkcióként m ködik közre a szöveg koherens értelmezésének 

biztosításában (rámutatva ezáltal a poétikai struktúrák általános nyelvi természetére), másfel l 

azonban olyan összetett, s rített reprezentálását teszi lehet vé a referenciális jelenetnek, 

amely meghaladja a hétköznapokban végbemen  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, illet leg annak konvencióira történ  diszkurzív reflexivitás tapasztalatában 

részesítve a nyelvhasználót. 

3. A vizsgált téma jelent sége, újszer sége, a vizsgálat indokoltsága 

A rím korábbi értelmezései (Horváth 2004: 596, Szepes−Szerdahelyi 1981: 80, Szepes 1989: 

740) formális nyelvelméleti el feltevéseket érvényesítenek, a rímet a retorika 

kiindulópontjából közelítik meg, vagyis a költ i nyelvhasználatra jellemz  poétikai struktúra 

alkotóelemeként. E rímfelfogások f  problémája tehát nem a jelentés figyelmen kívül 

hagyása, nem is feltétlenül a rím atomizáló vizsgálata, a versszöveg egészének 

összefüggésrendszeréb l való kiemelése, hanem a retorikai szemlélet, amely a rímet mindig 



valamilyen els dleges struktúrára kifejtett (és így másodlagosnak tekintett) hatása alapján 

értelmezi. A járulékosság logikája közvetlenül következik tehát az implicit vagy részben 

kifejtett elméleti el feltevésekb l. 

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 els dleges létmódú nyelvi reprezentáció fel l közelíti meg, hanem a befogadás, 

az értelmezés szerkezeti és m veleti aspektusából. Mivel a kognitív poétika a jelentésképzés 

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

szerkezeteit és m veleteit, amelyek lehet vé teszik egy mentális reprezentáció konstruálását, 

a vizsgált struktúrák a kognitív poétika néz pontjából nem tekinthet k járulékos, másodlagos 

jelleg eknek. Ily módon a poétikai jelenségek a szöveg értelmezésének dinamikus 

alakításában, vagyis a jelentésképzés folyamatában m ködnek közre, nem pedig a rögzült 

jelentéseket er sítik vagy módosítják. Más megfogalmazásban: a kognitív poétika azt 

vizsgálja, ahogyan az intuitív értelmezések kifejthet , tudományosan kifejezhet  jelentésekké, 

olvasatokká alakulnak (Stockwell 2002: 8). Vagyis ebb l a néz pontból a poétikai 

szerkezetek olyan nyelvi jelenségekként értelmezhet k, amelyek jelentéseket 

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

kognitív funkcionálásából következ en − interszubjektív érvény , a megismerés és a 

nyelvhasználat fel l motivált konceptuális-szemantikai struktúrákként magyarázhatók. 

 A rím kognitív poétikai megközelítése tehát két szempontból sem tekinthet  csupán 

hangsúlyáthelyezésnek a korábbi magyarázatokhoz viszonyítva. A kognitív poétikai 

orientáció nem értelmezhet  a szerkezetr l a m veletre történ  hangsúlyáthelyezésnek. 

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

Másfel l, mert ebb l a kiindulópontból másként értelmezhet  szerkezet és m velet: a 

szerkezet nem el re adott, rögzült min ség, amelyet a m velet valamilyen módon átalakít, 

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

folyamatában m veletek révén aktualizálódik, kidolgozódik, specifikálódik. Vagyis a kognitív 

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

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

megközelítéseivel sem. 

 Nem tekinthet  azonban puszta hangsúlyáthelyezésnek a kognitív poétikai 

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

magyarázat középpontjába. A múlt század poétikai diskurzusát ugyanis határozottan jellemzi 

a rím szemantikai aspektusának elismerése. Csupán a széls ségesen 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 el re adott jelentés 

els dlegességével, következésképpen a rímhatás másodlagos jellegével mutatták be, tehát azt 

a gondolatmenetet érvényesítették, amelyet a rím retorikai megközelítéseként mutattam be: a 

rím kapcsán a f  kérdés, hogy miként hat a rímhelyzetbe kerül  szavakra, hogyan alakítja 

azok jelentését a hangzásbeli összecsengésb l kiindulva. 

 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 szemlélet

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 összegz  jelleg nek szánt elméletében a fonetika és a pszichológia 

fel l kezdeményezi a rím kognitív magyarázatát: a rím szövegbeli m ködésének 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 tekinthet  kognitív 

szemlélet nek, amennyiben bevonja a feldolgozás mentális, pszichológiai m veleteit a rím 

m ködésének leírásába. Ugyanakkor a fonetikai és a szemantikai feldolgozást elkülönül

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

jelentéseinek különböz ségéb l következ en, a szemantikai kódolásnak a hétköznapi 

nyelvhasználatban tapasztalható els bbségével szemben a fonetikai kódolásra irányítja a 

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

nem tételez tehát szimbolikus viszonyt, s t, azokat hierarchikusan elrendez d , egymást 

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

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

másodlagosnak, kiegészít  jelleg nek, azaz járulékosnak tekinti. 

 Mindebb l következ en a rímre irányuló nyelvtudományi kutatás általános 

körülhatárolásának els dleges tanulsága, hogy egy összegz  jelleg  rímelmélet az 

irodalomtudomány eredményeit egyaránt integrálhatja. Az elkülönítetten vizsgált 

aspektusokat átfogó rímelmélet kidolgozásához olyan elméleti kiindulópontra van szükség, 

amely mind a nyelvre, mind a m alkotásra vonatkozóan koherens el feltevés-rendszert 



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

interdiszciplináris vállalkozás: a nyelvészet és az irodalomtudomány eredményeit egyaránt 

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

definitionem integráló szemlélet  és összegz  jelleg , 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 el feltevései alapján, a kognitív 

nyelvészet és a korpusznyelvészet fogalmi eszközeivel és módszereivel közelít a rím 

szövegbeli m ködéséhez. Ezáltal elkerülhet nek vélem azokat az elméleti problémákat és 

módszertani ellentmondásokat, amelyek a formális szemléletet jellemzik, és amelyek a 

korábbi rímelméletek részlegességét eredményezték. És bár a disszertáció keretei nem teszik 

lehet vé, hogy a rím kognitív poétikai elméletét minden vonatkozásában részletesen 

kidolgozzam, hiszen nem kerül tárgyalásra sem a rím történeti kialakulása, sem 

nyelvspecifikus jellemz inek számbavétele, továbbá a bemutatott részkutatások számos 

ponton elmélyíthet k még, úgy vélem, az elméleti kiindulópont alapos kidolgozása lehet vé 

teszi, hogy a rím m ködésének különböz  oldalait valóban összekapcsolva, egymással 

összefüggésbe hozva lehessen vizsgálni. 

4. Az értekezés elméleti el feltevései és módszertana 

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

viszonyrendszerében közelíthet  meg – ez a funkcionális nyelvelmélet kiindulópontjából is 

alapvet  megállapítás, s e tekintetben formális és funkcionális szemlélet alapvet en egyezik. 

A legf bb 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 m veletek eredménye és kezdeményez je, hiszen a 

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

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

és kulturális feltételrendszerét l. Mindez azt jelenti, hogy a funkcionális nyelvelmélet a 

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

vonatkozó ismeretekt l. 

 A nyelv funkcionális kognitív szemléletéb l következik, hogy a nyelvi szerkezetek 

maguk is els sorban a megismer  folyamatokban betöltött szerepük, azaz kognitív funkciójuk 

fel l magyarázhatók. Ez a funkció els sorban jelentések kialakítása és összehangolása, tehát 



az interszubjektív jelentésképzés megvalósításában értelmez dik, amely a struktúrák 

szemantikai motiváltságát, jelentéskezdeményez  szerepét helyezi el térbe. Mindez a 

disszertáció keretei között azt jelenti, hogy a rímnek nem valamilyen jelentést l független 

jellemz je (hangzásbeli összecsengés, szövegbeli közelség, a tagolásban betöltött szerep) 

révén tulajdonítható szemantikai m ködés, hanem olyan struktúraként kell értelmeznünk, 

amely els dlegesen valamilyen szemantikai motiváció, azaz valamely jelentéskezdeményez

funkció következtében vált a verses szövegek jellemz  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 m veleti 

szempontból nem egyeznek meg teljes mértékben, ugyanazon fogalmi és általános kognitív 

elvek mentén magyarázhatók, így különbségük els sorban fokozati jelleg , a 

konvencionalitás és a kanonikusság skáláján értelmezhet . 

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

megismerés, mind a nyelvi rendszer bels  szervez dése tekintetében. Azaz a nyelvr l való 

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

jelleg eknek tekinti, a nyelvhasználat leírásában pedig a kogníció általános elveit és 

szerkezeti-m veleti aspektusát érvényesíti. Ennek értelmében feltételezhet , hogy a rím is 

ezen szemantikai m veletek révén válik motiválttá, és m ködik 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 

m ködtetése 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 természet , enciklopédikus jelleg  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 tényez , azaz a nyelvhasználó nem az erre 

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

nyelvr l szerzett ismeretei között alakul ki a rím sematikus szemantikai (és fonológiai) 



struktúrája, illetve sáncolódnak el az egyén számára a feldolgozás m veletei. A szemantikai 

motiváltságnak tehát kett s perspektívája van: egyfel l következmény a nyelvelsajátítás, 

nyelvi megismerés folyamatában, a rímes szövegek befogadásából absztrahálódó sematikus 

szerkezet; másfel l el zmény, amely az aktuális szöveg értelmezésekor orientálja a 

konstruálási folyamatokat.  

 A használatalapú szemléletb l részben következik, hogy a nyelvi szerkezetek 

m ködését 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, el térbe helyezve az 

interszubjektív jelentésképzés diszkurzív közegét. Módszertanilag pedig azért lényeges, mert 

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

m ködtethet k, ezért leírásuk során is abból a szövegbeli környezetb l, ko- és kontextuális 

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

alkalmazásra kerülnek. Ebb l következ en 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 m veletek kiindulópontjaként 

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

fonológiai) szerkezetekként specifikálódnak. A jelentés tehát nem el re 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 létez ként tételez  néz pontból. Innen nézve a séma, illetve a 

séma kidolgozásában rejl  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 szabályszer en 

érvényesül. A dolgozat annak a funkcionalitásnak a bemutatására vállalkozik, amely a 



befogadó perspektívájából lehet séget teremt a rím komplex feldolgozására a szövegvilág 

létrehozásának folyamatában. 

 Az alábbiakban összefoglalom azokat az elméleti és módszertani jellegzetességeket, 

amelyek a kognitív poétika kiindulópontját jellemzik. A kognitív poétika legfontosabb 

célkit zése, 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 egyfel l specifikus megismerési és kommunikációs 

forma, amelyet azonban a legalapvet bb, általános emberi megismerési és tapasztalati 

szerkezetek és folyamatok alapoznak meg (Steen−Gavins 2003: 2); másfel l olyan 

megismerési mód, amely lehet séget ad az emberi elme szisztematikus tanulmányozására, így 

bár specifikus természet , azonban nem periférikus, hanem centrális jelleg  (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 fel l l. Gibbs 2005), mely a fenti elméleti háttérfeltevésb l 

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

kontinuumelv lényege, hogy a hétköznapi és a szépirodalmi nyelvhasználat ugyanazon 

alapvet  kognitív szerkezetek és m veletek mentén szervez dik, vagyis a szépirodalmi 

megnyilatkozások nyelve nem különül el a hétköznapokban használt nyelvt l, nem 

beszélhetünk önálló költ i nyelvr l. Következésképpen a disszertációban érvényesítem a 

hétköznapi és a szépirodalmi nyelvhasználat skalaritását, amellett érvelve, hogy a kétféle 

nyelvhasználat között csak fokozati különbséget tételezhetünk, amely jelent s részben a 

szépirodalom sajátos diszkurzív közegéb l és specifikus referencialitásából következik. 

Másként fogalmazva, akkor teljesíthet  a kognitív poétika célkit zése, ha a poétikai 

jelenségeket a nyelv konvencionális konstruálási és szimbolizációs folyamatai alapján 

magyarázzuk, tekintettel fokozott intenzitásukra és nem kanonikus jellegükre. 

A kognitív poétika elméleti kiindulópontja alkalmas a hermeneutika belátásainak 

befogadására is. Hermeneutika és kognitív poétika, illetve funkcionális nyelvészet 

összekapcsolása három aspektusból t nik autentikusnak: (i) a megértés mint hermeneutikai 



tapasztalat interakcionalitása fel l, (ii) a megértés mint hermeneutikai tapasztalat nyelvi 

konstituáltsága fel l, és végül (iii) a befogadó néz pontjának érvényesítése fel l.  

 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), felismerhet vé válik, hogy a világ, 

vagy általában bármely megfigyelt entitás, jelenet elmebeli reprezentálása egyfel l aktív, 

másfel l interszubjektív konstruálási folyamat. Másként fogalmazva – és a funkcionális 

nyelvészet perspektíváját érvényesítve – a valódi megértés mint horizontok összeolvadása 

sikeres egyezkedési m veleteket, 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 el feltevéseire, és rámutathat a 

nyelvhasználat produktív funkciójára a kogníció folyamatában. 

 Minderre különösen azért nyílik mód, mert a hermeneutika a megértés els dleges 

konstituálójának magát a nyelvet tekinti. Miként Gadamer megfogalmazza: „a 

hermeneutikai tapasztalatnak a nyelv a végbemenési formája”, vagyis a nyelv „nem csupán 

azoknak a felszereléseknek az egyike, amelyekkel a világban él  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 el feltevése – nemcsak a megismerés eszköze, hanem közege is, hiszen a megértés 

interakcionalitása mindenekel tt a nyelvi szimbólumok alkalmazásba vételén keresztül 

bontakozhat ki. 

 Végül összehangolható hermeneutika és funkcionális kognitív nyelvészet a poétikai 

kutatások során a befogadó perspektívájának középpontba helyezése fel l is. Ahogy Jauss 

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

amint elsajátít valamilyen tapasztalatot a világ értelmér l”. A m alkotás befogadása tehát 

nem valamilyen entitás objektív visszatükrözése, hanem szubjektív – a szubjektum 

néz pontjához kötött – rekonstruáló és magát a szubjektumot is konstruáló folyamat; 

kiragadja a befogadót életének összefüggéséb l, 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 néz pontja. A nyelvi szimbólumok 

alkalmazása tehát nem vizsgálható adekvát módon a nyelvhasználó néz pontjának figyelmen 

kívül hagyásával, azaz a nyelvleírás szintjén is a mindenkori nyelvhasználó 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 lehet ségét is nyújtja, a 

poétikai jelenségek vizsgálatában a befogadó-nyelvhasználó számára megnyíló potencialitást, 

a jelentésképzés szerkezeti és m veleti lehet ségeit kell tematizálni. 

 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 körültekint

megalapozás esetén ez a pluralizmus nem eredményez következetlenséget, inkoherenciát és 

bels  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 alapvet en 

elméletsemlegesek, pontosabban, a módszerek alapján döntünk az elméletek érvényességér l, 

különösen jellemz  a kognitív poétikai kutatásokra: elmélet és módszer laza viszonyában 

dolgozható ki olyan interpretatív keret, amely innovatívan közelít a poétika hagyományos 

jelenségeihez. A pluralitásból ered  produktivitás alapvet en meghatározza jelen disszertáció 

gondolatmenetét. 

 Megjegyzend  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 történ

alkalmazásában (Stockwell 2002: 5). Ennek ugyanis csupán annyi lenne a célja, hogy az 

elemzés során eltávolodjunk az impresszionisztikus értelmezésekt l, a pontatlan 

benyomásoktól, valamint hogy a nyelvi szerkezetekr l valami lényegeset állapítsunk meg az 

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

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

célkit zése. A kognitív poétika azonban azért tekinthet  sokat ígér  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 körszer  folyamata adja a kognitív poétika kiemelked

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

poétikai, hanem a nyelvészeti fogalmi eszközök „értelmez  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 értelmez

közeget, amelyet az introspektív interpretációk és az empirikus ellen rzés összhangja

jellemez. Voltaképpen a szintetizálás, az els  személy  fenomenológia (intuíció) és a kognitív 

nyelvészeti vizsgálati módok együttese tekinthet  a kognitív poétika legf bb módszertani 

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

hagyományos diszciplináris keretre jellemz  metodológiai egység, következetesen 

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

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

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

elkülönül  tudományos projektek fel l nézve hátránynak t nik, az a kognitív poétikai 

kutatások eredményeit tekintve határozottan el ny: a már említett körszer ség, az egyirányú 

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



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

kulturális olvasatok kibékítése, az empirikus kontroll mellett a befogadó saját interpretációját 

is integráló indirekt empiricizmus (Vandaele−Brône 2009: 7) módszertani elve lehet séget 

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

elméletek és módszerek összehangolása, valamint empirikus ellen rzése 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 célkit zés jellemzi. A 

kognitív nyelvészet eszközeinek és eredményeinek alkalmazása tehát nem els sorban a 

kiválasztott szövegek árnyalt, a nyelvi szerkezetek m ködését el térbe helyez  értelmezését 

célozza, noha a kifejtés egyes pontjain hangsúlyossá válik a kognitív nyelvtudomány 

perspektívájának interpretációs hatékonysága és újszer sége. A disszertációban csak elvétve 

vállalkozom teljes szövegek elemzésére, és ezekben az esetekben sem célom azok teljességre 

törekv  értelmezése. A rím itt bemutatott kognitív poétikai magyarázatát ugyanis határozottan 

nyelvtudományi orientáció jellemzi, vagyis az els dleges cél a rím mint figuratív nyelvi 

struktúra részletes, többszempontú vizsgálata a nyelvre vonatkozó ismeretek el terében. 

Ennek megvalósításához a funkcionális kognitív nyelvészet különböz  diszciplináris 

kiindulópontjaiból (pragmatika, szövegtan, szemantika, fonológia, stilisztika) 

kezdeményezem a rím vizsgálatát, törekedve az eredmények egymásra vonatkoztatására, 

szintetizálásra. Az így kialakított rímmodell érvényességének alátámasztására kérd íves 

vizsgálatok eredményeit és a korpusznyelvészet eszközeit vonom be a kutatásba. A 

disszertáció tehát olyan elméleti magyarázatot hoz javaslatba a rímmel kapcsolatban, 

amelynek általános nyelvtudományi jelent sége van: a hagyományosan poétikai struktúrának 

tekintett rímet a figuratív nyelvhasználat jelenségeként mutatja be, ezáltal a nyelv kognitív 

szemlélet , szisztematikus leírására irányuló vállalkozásba illeszti. Az értekezés során a 

kognitív poétika magyarázó potenciálját arra kívánom felhasználni, hogy a figuratív 

nyelvhasználat jelenségét a rendszerszer  nyelvleírásba integráljam. Megítélésem szerint a 

kognitív poétika reflexív jellege, a választott elméletek, fogalmak és eszközök értelmez

cáfolata, tehát a rím modellálása során tett következtetések visszacsatolása a nyelvi 

szerkezetek m ködtetésének általános elméletére alkalmassá teszi a kognitív poétika 

kiindulópontját arra, hogy a figuratív nyelvi szerkezetek sajátosságait a nyelvi konvenciók 

fel l tegye bemutathatóvá, a poétikusság fogalmának értelmezésére tett javaslat révén, az 

értekezés összegz  fejezetében. 

  



5. Az értekezés eredményei 

Az értekezés a kognitív poétika elméleti kiindulópontjának körvonalazása és 

alkalmazása mellett egy kognitív poétikai rímelmélet alapjainak kidolgozását valósítja meg, 

egyfel l olyan részkutatások bemutatásával, amelyek a rím m ködésének lehetséges 

aspektusait, abból kiindulva pedig a rím funkcionális kognitív magyarázatának részterületeit 

tárgyalják, másfel l ezeknek a részkutatásoknak az összekapcsolásával, amely végül a rím 

m ködésének holisztikus modelljét eredményezi. A kognitív poétika rímmodellje azért 

tekinthet  átfogó jelleg nek, mert a rím m ködésének egyes aspektusait szoros 

összefüggésükben láttatja:  

(i) a fonológiai feldolgozás és az anaforikus lehorgonyzás azonos irányban, egymást 

er sítve mennek végbe; 

(ii) a felel  rímt l visszafelé irányuló m veletek a figyelem irányulására és a memória 

szervez désére vannak hatással; 

(iii) a rímel  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); 

(v) a rím mint szövegbeli pozíció sematikus jelentése a sor szervez désére, ezen keresztül 

az elemi jeleneten belüli figyelemirányulásra van hatással, lehet vé téve annak 

konvencionális és nem konvencionális megvalósulását is; 

(vi) a rím szimbolikus struktúraként kulturális deiktikus m veletként is jellemezhet , 

amely a megnyilatkozás szövegszer ségén 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 részletezhet k, és a kognitív 

poétikai rímmodell bels  koherenciája is növelhet , ez azonban további kutatásokat tesz 

szükségessé. Mindazonáltal az értekezésben javasolt elméleti alapvetés remélhet leg 

megfelel  kiindulópontként szolgál a rím jöv beni vizsgálatához.  



A kognitív poétikai kutatások olyan eredményekkel gazdagítják tehát a nyelvr l 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 m velet kanonikus és nem 

kanonikus megvalósulásainak részletes jellemzése, továbbá a referenciapont-konfiguráció 

kapcsán lehorgonyzás és megalapozás megkülönböztetése tekinthet k ilyen eredményeknek. 

Belátható, hogy a rím kognitív poétikai modellálásának jelent sége nem csupán egy 

specifikus nyelvi jelenség részletes bemutatásában van, hanem a kognitív nyelvészet 

magyarázó eszköztárának b vítésében, kiterjesztésében is. Ez az értelmez  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.  

Az értekezés témaköréhez kapcsolódó publikációk és el adások 

Publikációk 

Referenciális állványzatépítés – a rím pragmatikai motiváltságáról. Magyar Nyelv r 135: 

286−313. 

Utak a rímhez − a rímfogalom alakulása a huszadik században. In: Parapatics Andrea (szerk.): 

Doktoranduszok a nyelvtudomány útjain. A 6. Félúton konferencia, ELTE BTK, 2010. 

október 7–8. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 189–202. 

A stílus szociolingvisztikai meghatározásáról. Magyar Nyelv 108: 19−38. 

Rím és koherencia − a rímelés szerepe a szöveg értelemszerkezetének kialakításában. In: 

Szikszainé Nagy Irma (szerk.): A stilisztikai-retorikai alakzatok szöveg- és 

stílusstruktúrát meghatározó szerepe. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó. 

134−150. 

A magyar rímkategóriáról funkcionális-kognitív fonológiai kiindulópontból. In: Parapatics 

Andrea (f szerk.): Félúton 7. A 7. Félúton konferencia (2011) kiadványa. URL: 

http://linguistics.elte.hu/studies/fuk/fuk11/Simon%20Gabor_KESZ.pdf 
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Nyelv r 136: 65−82. 
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6. Félúton konferencia, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. 

2011 

A magyar rímkategória funkcionális kognitív fonológiai leírása. 

7. Félúton konferencia, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. 

2012 
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