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KULCSÁRSZABÓ ZOLTÁN

Simon Gábor: Egy kognitív poétikai 
rímelmélet megalapozása

Jóllehet, a 20. század során nem is egyszer, a magyar irodalomtudomány egyik legviru-
lensebb diszciplínájáként tündökölt, végeláthatatlan és olykor megejtően szenvedélyes 
viták formájában adva hírt tárgya kiapaszthatatlannak mutatkozó dilemmáiról, az 
utóbbi évtizedekben ritkán adott igazán erőteljes életjelet magáról a „verstan” szakterü-
lete. Hátrébb szorult az egyetemi irodalomoktatás tanterveiben, gyakorlati aspektusai 
pedig a műfordítás új trendjeinek megvilágításában inkább a kulturális vagy történeti 
közvetítést sokszor gátló, másodlagos tényezőnek mutatkoztak. Simon Gábor alább 
tárgyalandó munkája, amely egy – módszertani orientációját és értekezői stílusát te-
kintve – elsődlegesen nyelvtudományi indíttatású doktori értekezés könyvvé formált 
változata, pusztán tárgyválasztásánál fogva is felkeltheti a kortárs irodalomtudomány 
érdeklődését. A kötet persze nem általános vagy specifi kus verstant ígér. Nem metrikai 
rendszerekről vagy verseléstörténeti konvenciók alakulásáról kíván leírást nyújtani, 
hanem kizárólag a rímről, méghozzá elsősorban mint funkcionális jelenségről, nem 
pedig valamiféle formális taxonómiában hozzáférhető poétikai változóról. Ennek nem 
csupán az az oka, hogy a szerző mindenekelőtt arra kérdez rá, miként ragadhatók meg 
elméletileg a rím funkcionális sajátosságai és teljesítménye a poétikai struktúrákban, 
hanem az is, hogy voltaképpen amellett érvel, ezek nem tárulkoznak fel az olyan met-
rikai vagy verstani absztrakciók keretei között, amelyek a rímre elsődlegesen formális, 
fonológiai, hangképzési és hasonló szabályszerűségek kifejeződéseként tekintenek. 
Az egész vizsgálódás módszertani és teoretikus keretét szolgáltató kognitív tudomá-
nyok, elsősorban természetesen a kognitív nyelvészet szemszögéből ugyanis az ilyesfajta 
absztrakció elvégezhetetlen művelet (a munka egyik implicit célkitűzése tulajdonkép-
pen felfogható a kognitív tudományos keretek egyfajta teszteléseként is). A forma és 
a jelentés, sőt akár a megismerés és a nyelvi megvalósulás közötti szigorú határvonás 
a kognitív tudományok keretei között közismerten képtelenségnek minősíthető – már-
pedig a rímről való nyelvészeti vagy irodalomtudományos gondolkodás számára mindig 
is éppen a nevezett pólusok közötti kölcsönhatás mikéntje szolgáltatta a legfontosabb 
dilemmákat.

A kötetet bevezető fejezet elsősorban a strukturalista rímfogalom és az ezt meg-
határozó nyelvelméleti modellek, továbbá az új kritika (elsősorban az ennek kései vo-
nulatával összefüggésbe hozott Donald Wesling) rímfelfogásának felülvizsgálatával 
vázolja fel teoretikus alapvetését, leginkább Reuven Tsur tanulmányai nyomán felvetve 
a strukturalista és a kognitív megközelítések összehangolhatóságának kérdését. Ter-
mé szetesen a kognitív elméletben sem hagyható fi gyelmen kívül az eufonikus alakza-
tok által előállított vagy manipulált hangzás szintje, Simon érvelése szerint azonban 

a rím retorikai megközelítése (amely, innen nézve legalábbis, mindig valamiféle má-
sodlagos struktúra elemeként tekint a tárgyára) olyan szigorú szétválasztást impli-
kál a hangzás és a jelentés pólusai között, hogy nem képes megfelelő kiindulópontok-
kal szolgálni a funkcionális megközelítés számára. Seymour Chatmannek Roman 
Jakobson klasszikus tanulmányában, a Nyelvészet és poétikában is idézett álláspontja 
például, amely a metrikát lényegében a nyelvtől független tartománynak tekinti, aligha 
jelenthet megfelelő bázist a rím kognitív funkciójára fókuszáló vizsgálódás számára. 
Ez utóbbi központi kérdése az, „[…] hogy a rím mint a szövegben funkcionáló struk-
túra 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 válá-
sát, a lírai szövegek befogadásának tapasztalatát”. (13–14.) Ez a kérdésfeltevés termé-
szetesen nem tehet éles különbséget a rím esztétikai és kognitív teljesítménye, irodalmi 
és nem-irodalmi funkcionálása között: inkább valamiféle folytonosságot feltételez, és 
ezt tükrözi a könyv példaanyaga is, amely a magasirodalom mellett bőven tartalmaz 
a populáris kultúrából vagy egyértelműen irodalmon kívüli tartományokból vett szö-
vegrészleteket is (e téren persze nem kell a strukturalista hagyománytól elhatárolódnia 
– elég Jakobson már említett tanulmányának példatárára gondolni). A bevezető feje-
zet összességében tehát a strukturalista szemiológia egyfajta kritikáját nyújtja, arról 
igyekezvén meggyőzni olvasóját, hogy annak előfeltevései lehetetlenné teszik a rím 
olyan megközelítését, amely nem pusztán járulékosként vagy másodlagosként tekint 
a rím szemantikai teljesítményére. Ha itt-ott a kelleténél vagy az indokoltnál kicsit 
talán dogmatikusabbnak vagy zártabbnak is mutatja a saussure-i vagy a jakobsoni jel-
fogalom sok tekintetben meglehetősen rugalmas építményét, összességében konzek-
vens elhatárolásokkal jelöli ki a kognitív poétikai megközelítés által kilátásba helyezett 
elméleti hozadékokat. Ezeket az értekezés két nagy részre osztva vonultatja fel: először 
a rím jelentéstani motiváltságának szemantikai vonatkozásait elemzi, ezt követően 
pedig a rím szimbolikus szerkezetként való leírásának különböző összetevőit igyek-
szik rendszerbe foglalni, mindenekelőtt a fonológia és a szemantika kölcsönviszonyait, 
illetve a rím stilisztikai aspektusát.

A „motiváltság” ebben a kognitív tudományos terminológiai keretben persze spe-
cifi kus értelmet nyer: nem úgy értendő, mint például szemiológiai összefüggésben, 
az önkényes jelviszony olyan költői felülírásaként, amely szoros (hasonlóságon vagy 
határátlépő egymásba hatoláson alapuló) köteléket hoz létre jelölő és jelölt között, sok-
kal inkább a rím úgynevezett jelentéskezdeményező teljesítményét írja le. Egy érdekes 
empirikus kísérlet arról hivatott meggyőzni (bizonyos teoretikus síkon mozogva in-
kább: abban hivatott megerősíteni) olvasóját, hogy a rím kognitív potenciálja a bevett, 
akár nem-professzionális vélekedéssel szemben nemhogy nem korlátozható a memória 
működésének támogatására, hanem épp ellenkezőleg, ellentétes irányban hat. Volta-
képpeni funkcióját nem ebben az összefüggésben, hanem a kognitív nyelvészet egyik 
centrális fogalmával élve az „állványzatépítésnek” (scaff olding) nevezett stratégiában 
tárja fel, amelyet a szerző itt a nyelvi rendszer kialakulásának modelljeként kezel, 
a kommunikáció során előállított szociokulturális (és egyben nyilván: referenciális) 
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környezet interszubjektív feldolgozásának módjaként. Érdekes módon a rím ebben 
az összefüggésben specifi kált szerepének elemzése immár bizonyos különbséget mu-
tat a hétköznapi (nem-irodalmi) és az irodalmi szövegek, illetve (a szerző pontosítása 
szerint) „diskurzusok” között, amely azon alapul, hogy az irodalmi kommunikáció 
esetében aligha lehet az interperszonális kommunikáció tér- és időbeli közvetlenségét 
feltételezni. Az irodalmi kommunikációnak éppen az említett feltétel okán az lesz 
az egyik sajátossága, hogy szembesíti a nyelvhasználót az értelemszerkezet kialaku-
lásával, a fogalmi feldolgozás alternatíváival, tudatosítva, hogy az állványzatépítés során 
értelmezői stratégiákat kell kidolgoznia, sőt adott esetben választania kell ezek kö-
zül. A rím poétikai teljesítménye nem az, hogy jelentést hordoz vagy nyomatékosít, 
esetleg „bevés”, hanem az, hogy hozzájárul valamely közösen feldolgozandó értelem-
összefüggés felépüléséhez és kidolgozásához.

Ennek a tételnek a szövegtani összefüggéseit tárgyalva Talmy Givón nyomán Simon 
a koherenciaképzésre helyezi a hangsúlyt. A rím ugyanis maga is részt vesz azoknak 
a fogalomalkotásoknak a (kognitív szakszóval élve)  „lehorgonyzásában”, amelyek kiter-
jednek magára a szövegre is, nem csupán a reprezentált jelenetre. A vonatkozó esz-
mefuttatások és a mellékelt elemzéspéldák alapján koherenciaképző teljesítménye 
nem túl meglepő módon mindenekelőtt „anaforikus lehorgonyzásként” ragadható 
meg, ami elsősorban a koherencia növekedését eredményezi, amennyiben „megsokszo-
rozza az egyes konceptualizációk közötti kapcsolatokat”. (98.) Ehhez fontos hozzá-
fűzni, hogy a szerző itt – helyesen – nem konkrét nyelvi szimbólumok, hanem tágabb 
fogalmi keretek konnexióját tekinti igazán lényegesnek. Ezen a ponton persze feltehető 
a kérdés, hogy miként boldogulna ez az elgondolás a modern költészet olyan darab-
jaival, amelyek egyfelől ugyan látványosan szembesítenek – például éppenséggel rím 
formájában – az ilyen kapcsolatok sokrétűségével, ugyanakkor mégis inkább kétségbe 
vonják, mint visszaigazolják a szövegben vagy a szöveggel való kommunikáció során 
feldolgozott referenciális koherencia előállíthatóságát. A szerző Givón alapján meg-
fogalmazott meghatározása szerint egy szöveg akkor tekinthető koherensnek, „ha 
mentális reprezentációjában, azaz értelemszerkezetében minden elem kellően hozzá-
férhető az értelemképzés adott pontján” (109.), és a rímviszonyokban kínált fogalmi 
összekapcsolódások is ezt a feltételt erősítik meg. Kérdés ugyanakkor, hogy ez a kicsit 
kumulatív modell minden esetben alkalmazható-e nehezen hozzáférhető (például 
„hermetikusnak” nevezett) költemények megközelítésére vagy arra az – irodalomtudo-
mányban többek között a dekonstrukció retorikaelméletei keretek között feldolgozni 
vélt – eshetőségre, amikor bármiféle konceptualizációnak az az ára, hogy kizár vagy 
elfojt egy másikat.

A bemutatott irodalmi (és részint nem-irodalmi) példákról nyújtott elemzések 
mindenesetre elsősorban a rímek által végrehajtott „lehorgonyzások” additív vagy inter-
aktív karakterére fi gyelnek elsősorban, és ilyen összefüggésben lépnek rendre színre 
a rímviszonyok retorikai vonatkozásai is. József Attila Nyár című költeményének 
második szakaszáról adott elemzésére („Jön a darázs, jön, megszagol, / dörmög s a vad-
rózsára száll. / A mérges rózsa meghajol – / vörös, de karcsú még a nyár”), amelyben 
a fi gyelemirányítást „többszörös metonimikus váltás” határozza meg, a rím „indirekt 

anaforikus működésének” tárgyalása során kerül sor (124–125.), és itt a második 
rímpár (száll – nyár) teljesítményének leírása tanúsíthatja a fentieket. Simon itt arra 
helyezi a hangsúlyt, hogy a rím révén az első tag két jelentése is aktivizálódik (vagyis 
a metaforikus, „egy időtartam […] gyors, intenzív elmúlására” vonatkozó is), ami refe-
renciális többértelműséget teremt, nyilván oly módon, hogy a nyár véget érésének képze-
tét is bevonja a szakasz értelmezésébe. Ez természetesen helyes leírás. Érdekes viszont, 
hogy a szerző következtetéseit nem ütközteti a versszak kontextusának talán kevéssé 
metaforizálható elemeivel, és így azzal a pontosan ebbe az többértelmű összefüggésbe 
kapcsolódó sajátossággal, hogy a „még” időhatározó szintén kiterjeszthető mindkét 
szemantikai összefüggésre: „még” karcsú a darázs súlya alatt meghajló, talán nem tel-
jesen kifejlett növény, és az antropomorfi záló hasonlítás ehhez viszonyítva minősíti 
„még” fi atalnak a nyarat. Ez azonban megbontja a „száll” szó szerinti és metaforikus 
értelme közötti harmóniát, hiszen tulajdonképpen éppen az idő gyors múlását tagadja, 
amennyiben mintegy megállítja, feltartóztatja a bemutatott jelenetet vagy pillanatot.  
Ennyiben tehát inkább törést vagy konfl iktust, mintsem koherenciát vagy többértel-
műséget jelez a szakasz retorikai szerkezetében.

A rím szemantikai struktúráját elemző eszmefuttatásból nem hiányzik a rím líra-
specifi kus karakterének kognitív nyelvészeti szemszögű értelmezése sem. Az első részt 
záró összegzésben fontos szerepet kap a lírai és narratív szövegek közötti elhatárolás 
az úgynevezett „procedurális tudás” vonatkozásában. A szerző itt arra az elgondolkod-
tató következtetésre jut, hogy míg a narratív szövegek esetében a megfi gyelt jelenetek 
feldolgozásakor a befogadó számára már eleve rendelkezésre áll egy „kontextuális keret”, 
addig a lírai szövegek, amelyekben a rím sem képez ilyen értelemben „keretet”, a jelenet 
közös, interszubjektív feldolgozásába vonják be, mintegy erre kényszerítik olvasójukat: 
„a szöveg világa és a befogadó világa közötti határ elmosódik”.

A második nagy rész a rímet „szimbolikus struktúraként” tárgyalja. Ez a struktúra 
három kiemelt összefüggésben nyilvánul meg: a rím fonológiájaként, korpusznyelvé-
szeti vizsgálat tárgyaként, valamint stilisztikai jelenségként. Mindhárom esetben to-
vábbra is érvényes természetesen az, hogy nem húzható éles határvonal a rím formális 
karakterei és  szemantikai teljesítménye közé. Ennek tisztázásával indul a fonológiai 
modellálás is, amelynek mindenekelőtt tehát el kell vetnie a „tiszta rím” esztétikai 
ideáját, és nem alapozhat a magyar verstani hagyomány olyan, bonyolult hatástörténet-
tel rendelkező elemeire sem, mint például Arany különbségtétele a rím és az asszo-
nánc között. A formalizmustól való ilyesfajta tartózkodás természetesen bizonyos 
értelemben feltétele a fonológiának (helyesen értve tulajdonképpen Saussure is ezt 
a következtetést támogathatja meg), a kognitív megközelítés ebben az összefüggésben 
azonban még radikálisabbnak mutatkozik. A közvetlen rímelméleti vonatkozásoktól 
eltekintve tulajdonképpen az egész munka legnagyobb poétikaelméleti kihívását annak 
a Ronald W. Langackertől átvett tézisnek a végiggondolása jelentheti, amely szerint, 
szimbolikus struktúráként közelítve a nyelvhez, közelebbről a fonémákhoz, voltakép-
pen nem is lehet szilárd határvonalat húzni a hang és a jelentés közé. Ez az itt tovább 
nem mérlegelhető tétel egyebek mellett nyilvánvalóan éppen a rím hatásmechanizmu-
sáról forgalomban lévő elképzelések újragondolására is kényszeríthet, különös tekin-
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tettel például az olyan költői technikákra, amelyek pontosan azért kerültek a forma-
lista elméletek érdeklődésének középpontjába (elsősorban Jurij Tinyanovnál), mert 
a szemantikai (valamint szintaktikai!) és a metrikai-ritmikai struktúrák szétkapcso-
lódásával szembesítenek. (Ebből a szempontból talán érdemes lett volna több fi gyel-
met szentelni az enjambement jelenségének a könyvben.)

A korpusznyelvészeti megközelítés elméleti kereteit és gyakorlati lehetőségeit tár-
gyaló fejezet a rím jelentéskezdeményező funkcionálásának kérdésköréhez kapcsoló-
dik vissza, azt vizsgálva, hogy miképpen jellemezhetők ennek tipikus, illetve kevésbé 
tipikus formái – mindenekelőtt (kognitív szaknyelven szólva) a „típusgyakoriság” 
vo natkozásában. Itt részletesen nincs mód erre kitérni, de mégis érdemes megemlí-
teni, hogy az ilyen típusú előfordulás-statisztikai vizsgálódások akár bizonyos költői 
életművek poetológiai-esztétikai önértelmezésének vagy programjának a megítélésé-
hez is hozzásegíthetnek. Egyetlen példaként az esztétista német költő, Stefan George 
egyik, a Blätter für die Kunst második folyamában 1894-ben megfogalmazott erede-
tiségposztulátumára lehetne hivatkozni, amely arra fi gyelmeztet, hogy a rím azért 
„drágán vesztegetett” játékszer, mert egyetlen rímet sem szabad kétszer alkalmazni. 
A Simon által mintaként készített elemzés modern (Kosztolányi és József Attila), vala-
mint populáris költészeti korpuszokat (Quimby-dalszövegeket) vet össze két fő szem-
pontból, egyrészt a szófajtani kategóriák gyakoriságáéból, másrészt azt fi rtatva, hogy 
mekkora szerepet játszik a rím az úgynevezett „elemi jelenet” valamely tényezőjének 
kiemelésében. Ez utóbbi esetében inkább azt igazolva, hogy a statisztikai vizsgálódás 
eredményei nyomán nem lehet markáns határt vonni a kiválasztott korpuszok rím-
használati sajátosságai között.

A rím mint stiláris tényező kognitív nyelvészeti megközelítésben tulajdonképpen 
absztrakció. A kognitív poétika elméleti kereteiből ugyanis az következik, hogy nem 
lehet valamiféle „stíluseszközként” izolálni, vagyis például a stiláris megformálás vagy 
megformáltság egyik terepeként vagy tartományaként leválasztani a közlemény sze-
mantikai kidolgozásáról. A megformáltság előtérbe kerülése ettől még persze a stílus 
defi nitív mozzanata marad, ám ez utóbbihoz hozzátartozik annak szemantikai feldol-
gozása, illetve a megformáltság más lehetőségeivel való összevetés művelete is. A rím 
stilisztikai vonatkozásainak szentelt, és alapvetően Tolcsvai Nagy Gábor kognitív sti-
lisztikáról alkotott elképelései nyomán orientálódó zárófejezet egyik legfontosabb tétele 
az lesz, hogy a rím voltaképpen egyfajta (textuális) deixisnek tekinthető: a megfor-
máltságra, illetve a megformáltság szociokulturális, valamint a szöveghagyomány által 
meghatározott beágyazottságára irányítja a fi gyelmet. Kognitív szempontból a stiliszti-
kai vizsgálódás legfontosabb célja és teljesítménye „annak bemutatása, hogy a konst ruá-
lásban rejlő potencialitás miként funkcionál a nyelvet használó közösség társas és 
kulturális viszonyrendszerének megismerésében és alakításában”. (176.) A rím stilisz-
tikai potenciálja tehát elsődlegesen szociokulturális természetű, aminek refl exiója – mint 
azt egy, a slamköltészetből vett példa elemzésén alapuló esettanulmány formájában 
a szerző bemutatja – a költészet populáris regisztereiben is megvalósul, akár oly módon, 
hogy egyfajta „identitásképző struktúra” kibontakozásához is hozzájárul. A kötet 
végén, az említett esettanulmányt követő összegzésben természetesen ismét előkerül 

az irodalmi és nem-irodalmi nyelvhasználatok közötti különbségtétel kérdése, amely 
végül is kissé eldöntetlennek vagy felfüggesztettnek mutatkozik, legalábbis a munka 
egészét nézve. Itt a líra és a vers fogalmai közötti, nagy hagyományra visszanyúló el-
határoláshoz kapcsolódik az érvelés (sok egyéb mellett Eliot költészet és vers közötti 
elhatárolására lehetne hivatkozni), és ezzel párhuzamosan a „poétikusság” olyan 
fogalma mellett érvel, amelyet többek között a „kreatív” nyelvhasználattól való meg-
különböztethetősége határoz meg. Mint az ezen a ponton is látható, Simon munkája 
a nyelvészeti vonatkozásokon túl számos esetben kapcsolódik a modern poétikaelmé-
letek, sőt költői poetológiák inkább irodalomtudományos karakterű diskurzusához 
is, különösen szerencsés példát nyújtva a két testvértudomány együttes megszólításá-
nak, ha nem is magától értetődő, ám mégsem megoldhatatlan megvalósulására. Nagy 
nyereséget jelentene, ha ugyanilyen hatékonysággal járulhatna hozzá a hazai verstani 
gondolkodás megújulásához is.

(Tinta, Budapest, 2014.) 


