
MEZEI MÁRTA 

BERZSENYI RÍMELÉSE 

Berzsenyi nézetei a rímről 

Berzsenyi rímelését inkább bírálták vagy mentegették, mintsem elemezték; értékelésében voltaképpen 
Kölcsey szigorú véleménye élt tovább. Kölcsey nevezetes recenziójában ragrímeket sorol Berzsenyi verseiből, s 
jóformán rímnek sem tartja azokat: „Az ilyenekben a hiányos hangzáson kívül megjegyzésre méltó, hogy az 
egymásnak megfelelő sorokban a rím helyét a flexiónak (ha a magyar philológiában így szólani lehet) 
visszaforduló betűi, vagy inkább szavai pótolják ki. Ájulva és pirulva, s szemembe és kebelembe éppen úgy nem 
formálhatnak rímet, mint Tinódi Sebestyénnél a vala és vala meg vala."1 Egy fokkal árnyaltabb Horváth János 
véleménye, aki a „folytonos ragrímeket" csak az összhatásban, a „berzsenyies íz" kedvéért tartja elfogadható
nak.3 Hasonlóan ítél Németh László is, aki az „egyhangú, híg" párhuzamokat és bennük a ragrímeket Berzsenyi 
sajátosnak tartott metrikájával mentegeti: „Ha rímében korlátolt is, igen szép és magyaros ritmusában"; ennek 
alapján ismeri el „a tiszta rímek báját... az egész vers hangulatában". - De talán a szigorúan megítélt s főként 
csak hangalakjukban szemlélt rímeknek nemcsak elnézhető gyengéjük van; talán nemcsak passzív jelenlétük válik 
ritmustényezővé; talán a „berzsenyies ízben" és a „bájban" ennek a rímfajtának is van funkciója, alakító 
szerepe. „Berzsenyi kora csak a tiszta rímet tekintette rímnek"3 — írta Németh László, a költő számára azonban 
a rímelés sokkal tágabb problémakörbe illeszkedett. 

Berzsenyi A versformákról c. tanulmányát költészetelméletének kifejtésével kezdi. „A vers nem egyéb, mint 
az ének vagy tánc természetét követő beszédforma, mely mint külső része a poézisnek, egyenesen alája esik a 
szépművészetek legfőbb, legközönségesebb törvényének, ami nem egyéb, mint a régi arisztotelészi definitio: 
a természet szép követése." (282)4 A „természet szép követése" pedig felfogása szerint az emberi szépben 
összeegyeztetett „harmóniás különféleség", mely „nem egységet, hanem csak öszveegyezést vagy harmóniás 
kűlönféleséget kíván." (282) E „középlet" a valóságosnak és a „megszebbítettnek" olyan együttese, amelyben 
„az embernek és az emberiséget illető dolgoknak nem minden, hanem csak legfőbb charaktereiket és céljaikat 
hozza harmóniába a poéta". (282) E szebbítésnek és követésnek alapelvét és célszerűségét is megjelöli: vezérlő 
princípiuma „a józan ész vagy okosság, legfőbb célja lelki természetének harmóniás kifejtése, emelése, szabad
sága, s ezen maga szépségének közlése, továbbterjesztése, s ezáltal a lelki teremtés munkájának örökös 
folytatása". (283) A harmóniás középletű kűlönféleséget, a közlés és továbbterjesztés célszerűségét egyesítő 
költészeteszménye alapvetően határozza meg formai nézeteit, mint ezt a bevezető rész után maga is program
szerűen leszögezi: „Ezen princípiumok lesznek tehát azon legfőbb szempontok, melyek szerint aesthetikai 
vizsgálódásunkat a versformák körül intézgetni fogjuk." (283) 

Esztétikai szempontú, deduktív verselmélete közel áll ahhoz, hogy generatív jellegűnek tartsuk.5 Berzsenyi 
elmélete azonban korántsem oly kidolgozott, mint pl. Aranyé,6 a középlet alapelvén túl nála nem mutatható ki 

'KÖLCSEY Ferenc, Berzsenyi Dániel versei in Kölcsey Ferenc összes müvei Sajtó alá rendezte: 
SZAUDER József és SZAUDER Józsefné 1. köt. Bp. 1960.429. 

2 HORVÁTH János, Berzsenyi és iróbarútai Bp. 1960. 45. 
3NÉMETH László, Berzsenyi in Az én katedrám. Bp. 1975. - Az idézetek: 262. 
"BERZSENYI Dániel, .4 versformákról, in Berzsenyi Dániel összes művei Sajtó alá rendezte: MERÉNYI 

Oszkár. Bp. 1956. — A továbbiakban is e kiadás nyomán idézzük verstani tanulmányát, csak a lapszámokat 
jelölve a szövegben; Berzsenyi egyéb írásait cím szerint is említjük a jegyzetekben, szintén e kiadás lapszámaival. 

s Elméleti, verstani műveket, a tanulmányozott Berzsenyi-irodalmat nem soroljuk fel teljességre törekedve, 
csak konkrét hivatkozás esetén jelöljük a jegyzetben a lelőhelyeket. 

* Arany János az „indulat" alapján rendezett gondolatritmusból vezette le a versegységek rendszereit. — 1. 
HORVÁTH Iván, A grammatikai szemlélet kezdetei a magyar verselméletben. ItK 1972. 3. sz. 290-306. 
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a nyelvi vagy metrikai mozgásszabályok pontos rendszere. Verselméletének erősen deduktív jellegében a 
generativitás potenciális lehetőségeit láthatjuk: ő ui. nem a formák leíró ismertetésére vállalkozik, hanem arra, 
hogy a költészet lényegét és célját meghatározó harmóniás középlet alapján értelmezze a versrendszerek és az 
egyes formák sajátságait; ennek „leképzéseként" kialakít egy olyan, majdnem terjes rendszert, amelynek 
levezethető kategóriáit, normáit az alapelv határozza meg. — Később, a Poétái harmonistikában a középlet 
részletesebb kifejtése után írja le a költészet specifikus jegyeit, „fő charaktereit és célját", a költészeti osztályok, 
a költői nyelv sajátságait. 

A versrendszerekben a harmóniás középletet szerinte három tényező együttese valósítja meg: a határozott 
szótagszám, a nyugpontok (metszetek), a metrum (időmérték), illetve, mint véli, a metrumot pótló rím. A leit 
költészetideál és e három tényező alapján különböztet meg és értékel három versrendszert: legszebbnek tartja a 
metrumos görög versrendszert, amelyben a három tényező „józan középszerrel és szabadsággal" (284) valósul 
meg; a metrumtalan rímesnek nevezett „szintoly egyszerű természetű, és szép, valamint a görög (284); a 
metrumos rímes viszont, mivel „a követésnek számát eggyel szaporítja", s különböző stílusokat kever „igen 
messze távozik az aesthetiás középszertől, egyszerűtől és szabadságtól".(285) Alapelveinek „leképzése" itt a 
versrendszerek leírásában konkretizálódik, az egyes versformák rendszeres ismertetésére már nem tér ki, csupán 
néhány problémát érint (a rímről, az ének és deklamáció különbségéről, az elfogultan megítélt metrumos-rímes 
versekről stb.). Verselméletének teljes vizsgálatára nem vállalkozunk, csak rímfelfogásának, rímformáinak 
elemzésében hasznosítjuk nézeteit; úgy látjuk, hogy e téren is észlelhető az alapelvek meghatározó jelenléte. 
Elméletének és költészetének egymásra vetítésében keressük a jellemző vonásokat, kifejtett és kifejtetlen 
gondolatrendszerében észlelünk továbbá néhány fontos problémát is. 

Erősen deduktív költészetelmélete, formaeszménye szempontjából érdekes pl. az idézett meghatározásában 
és egyebütt többször és nyomatékosan említett emberi-művészi szabadság-elv. A szabadság a harmóniás 
középletű művészi teremtésben — mint írja — a „legfőbb cél" és a „légfőbb törvény", (283), az igazi költő 
(Pindarost említi) „bátran megszegi a törvényt, mihelyt a lélek úgy kívánja". (294). A szabadság mintegy 
fölérendelődik az általános törvényeknek, a szabályoknak - következetesen érvényesítve végül is a harmóniás 
középlet követelményét is kérdésessé teheti. De csak addig, amíg nem látjuk e szabadságeszmény helyét 
gondolatrendszerében, amíg nem ismerjük fel benne a Kanttól—Schillertől származó szépségideál alaptételét. Azt 
a gondolatot ti., amely a szépben és a szépet átadó művészetekben jelölte ki a szabadság és szükségszerűség, az 
anyag és a forma végleteinek egyeztetését, közvetítőjét.7 „A lélek harmóniás kifejtésének és közlésének valamint 
legfőbb célja, úgy legfőbb törvénye is a szabadság, azaz az emberi középszerbe szorított részint véges, részint 
pedig végtelen szabadság; véges ti. testiekben, végtelen pedig a lelkiekben" — írja Berzsenyi (283). A lélek 
szabadságát, a testieken uralkodó szabad könnyűséget a művészi forma teremti meg; a formában látja az 
önmagán felülemelkedő nagyság, az „isteni szép" megjelenését. „Innét van, hogy oly kedves előttünk az 
énekben és táncban, a meghatározott hangokban és mozdulatokban a szabad könnyűség; érezzük ti., mint 
uralkodik a lélek a testen, mint emeli felül azon magát, mint játszik azzal szabad könnyűséggel; érezzük, hogy a 
legelevenebb, a testen leguraíkodóbb, legszabadabb lélek a legszebb lélek: innét van, hogy az önszereteten, azaz a 
magán felül emelkedő léleknek szabadsága oly isteni szépnek látszik előttünk." (283). A forma tehát a véges és a 
végtelen, a testi és a lelki, a szabadság és a szabály megnyilatkozása a „legszabadabb lélek" által teremtett 
harmóniában. A szabadság ily módon nem a rendszert megbontó elv, hanem az eszményt szolgáló, annak 
jelentését hordozó formaideál összetevője. A jelentésben pedig — Berzsenyi nézetei szerint — a célszerűség is 
benn foglaltatik („a legfőbb szép közlése és továbbterjesztése"), s e meghatározottságban a forma — a rím — sem 
lehet más, mint ennek harmóniás középletű kifejező eleme, öncélú formaművelést tehát nem ismer, sőt, elutasít 
minden olyan formát is, amely „igen muzsikál, a figyelmet a lelki muzsikáról igen a külső muzsikára 
vonja". (289). A formáknak, a rímeknek így funkciója van az „emberképző művészetekben", s csak e komplex 
összefüggésben értelmezhetőek. A rímet illetően többoldalúan fejtegette elméletét; nézetei, kategóriái azonban 
nem egészen kifejtettek, nem egészen egyértelműek. 

„A metrum inkább a táncnak, a cadentia pedig inkább az éneknek typusa" (285) — írja metrumtalan 
rímesnek nevezett (ütemhangsúlyos) versrendszerünk taglalásánál. — Jegyezzük meg közbevetőleg, hogy 
Berzsenyi elnevezése csak a maga felfogása szerint indokolt (ő ui. csak az időmértéket fogadta el metrumnak). 
Ma a rímet nem tartjuk metrikai meghatározónak, ám ha csupán az általa felsorolt tényezőket vesszük számba 
(kötött szótagszámú sorok, határozott metszetek), már nem „metrumtalan" verselés ez. — A metrum-tánc 

7 SCHILLER, Levelek az ember esztétikai neveléséről. 12. levél, in Schüler válogatott esztétikai írásai. Bp. 
1960. 207—210. — CSETRI Lajos, Berzsenyi ódaköltészete (Eszmei és poétikai megközelítés) Kéziratban. 68. 
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kapcsolat nagyon érdekes problémakörébe itt nem bocsátkozhatunk; az ének—rím összefüggés értelmét azonban 
a rím szempontjából vizsgálnunk kell. Idézett formulájából az éneknek való megfeleltetés folytán úgy tűnik, 
hogy a rímet főként hangzati tényezőnek tartotta. Ének-meghatározása azonban komplexebb értelmezésre utal. 
A görög költészet ének-követéséről írja: „Az ének külső természete áll a hang hullámos szállongásában, annak 
különféle megszaggatásaiban, nyugpontjaiban és az egyforma hangok visszafordulásaiban." (284). A 
versrendszereket illetően az első a hanglejtés s még inkább a dallam megfelelőjének tűnhet; a második szünetként 
és metszetként inkább metrikai sajátságnak; a harmadik jelentené hangzati szinten a rímet. A „hullámos 
szállongásról" nem értekezik; bővebben szól viszont a metrikai és a hangzati jelenségekről. Az „egyforma 
hangok visszafordulását" a görög formákban is észleli, ahol ez a „metrum egyforma contourjainak egyezetével" 
jelenik meg, a „rím" felfogása szerint itt metrikai jelenség lenne, s kivehetőleg a metrikai egységek (sorok? 
kólonok?) időmértékének megfeleléseit jelentené. Amikor azután a szorosabban vett rímekről beszél -
általában és a másik két versrendszerben — a hangzati eufóniát emeli ki, de mindenütt metrikai vonatkozásokkal. 
Metrumtalan rímesnek nevezett versrendszerünkben - mint írja — „a metrum hiányosságát eléggé kipótolják az 
igen élesen követő, igen éneklő és pittoresk cadentiák", a határozott szótagszám és a metszetek (285); a 
metrumos rímesnél pedig hibaként említi, hogy .az igen éles, igen éneklő cadentiák a sokkal csendesebb 
metrumot vagy egészen eltakarják" (288), s akkor fölösleges a metrum, ill.ha a rímek gyengébbek, akkor a 
metrum miatt fölösleges a rím. Berzsenyi talán „túlértékeli" a rímet, amikor azt metrumpótlónak vagy 
metrumredundánsnak tartja, hiszen a rím - legalábbis ma úgy véljük - nem „képes" metrikai funkcióra; 
ritmustényezővé is csak az adott versformák kölcsönviszonyaiban válik. Berzsenyi rímfelfogása viszont úgy 
komplex, hogy a hangzati és metrikai tényezőket szoros összefüggésben látja, s számba vesz még az 
ének-kategóriához kapcsolódó egyéb tényezőket is. 

Az ének-kategóriának ui. helyenként poétikai jelentése van tanulmányában. Versrendszerünket ő elsősorban 
a dalformákra tartja alkalmasnak: „A rímes versek szokott énekeinknek és táncainknak formáji és típusai lévén, 
azok a mi valóságos, természetes lyricumaink" — írta antirecenziójában,8 s hasonlóan verstani tanulmányában is: 
„ezen versek többnyire énekeink formái" (290). E poétikai ének-értelmezéshez - vélnénk - a hangzatos, csengő 
rímek kívánalma is hozzátartoznék; s mintha valóban rímelésünk eufonikus jegyeit hangsúlyozta volna, amikor 
az „igen éneklő és pittoresk cadentiákról" szólt. Ám a tiszta rím, s egyáltalán, a hangzati szempontból 
kifogástalan rím mint követelmény vagy igény nem szerepel elméletében. Inkább fenntartásait jelzi. Hivatkozik 
nyelvi adottságainkra: „az igen rímetlen s igen kényes természetű magyar nyelvben" nem lehet erőltetni a 
túlságosan jó rímeket, ez olyan kényszer lenne, amelyet a ,józan ész" alapján is elvet — mint minden olyan 
formát, amely „a gondolatnak szabad könnyűséget múlhatatlanul megrontja". (290). Az ilyenfajta rímkényszer 
csak üres szabály, nyűg, mely „békóban botorkázó" poétává alacsonyít,9 s ezt a természetesség, a szabadság és 
kötöttség harmóniás középletének elve alapján Berzsenyi öntudattal utasítja el: „igen szeretném én is, ha jobb 
rímeink volnának, de ha nincsenek, céltalannak tartanám oly törvényeket szabogatni, melyeket minden 
lépten-nyomon által kelletik hágnunk, ha csak nem akarunk úgy rímezni, mint némely módi verselőink."1 ° 

Költészeteszményének lényegét meghatározó alapelvekhez (természetesség, szabadság, harmóniás középlet) 
jutottunk el ismét. Nézeteit, verstani gondolatait egy érett és tudatosan alakított költői pálya kibontakozása 
után fogalmazta meg, a művészi gyakorlat és az elméleti tájékozódás alapján. Elmélete szoros kapcsolatban van 
költői gyakorlatával,11 néhány tételét, mint látni fogjuk, költészetének példái „magyarázzák"; rímelmélet és 
rímelési technika egymáravetítését, szembesítését, kölcsönhatásuk vizsgálatát ezért is fontosnak és 
tanulságosnak tartjuk. Szükségesnek is - deduktív verselméletének alapelveit figyelembe véve érthetők meg ui. 
rímelméletének és rímelésének lényegi meghatározottságai és komplex jellege; a jelentéskifejező funkció 
elsődleges volta, formai szinten pedig látszólagos kettőssége: a „pittoresk cadentiák" igénye (a „metrumpótló" 
funkció és az ének-megfeleltetés alapján), másrészt tartózkodása a túlságosan jó rímektől (mivel önmagukra 
vonva a figyelmet a „lelki muzsikát" eltakarják, üres kötöttséget jelentenek, amelyek a szabadság, a harmóniás 
középlet ellenében hatnak). — A funkcionalitás elvét különösen fontosnak tartjuk. Fenti idézeteinkben, s más 

8 Észrevételek Kölcsey recensiójára. 253. 
9 Észrevételek Kölcsey recensiójára. 277.; Kritikai levelek IV. 326. 

I ° Észrevételek Kölcsey recensiójára. 277. 
I I Ez korántsem oly egyértelmű, mint gondolnánk. Berzsenyi elméleti nézeteinek és költői gyakorlatának 

megfeleléseit vizsgálva, látni fogjuk majd divergenciáit is. S még egy példa: Arany „a magyar dal eredeti 
jellegéhez" sorolta a négyszótagú ütemekben elhelyezkedő choríambust, mégis, Zrínyi-átdolgozásában néhányat 
„kijavított" az ütemezés kedvéért. - 1 . KÉPES Géza, Zrínyi Miklós verselése. ItK 1961.4. sz. 417. 
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írásaiban többször és egyértelműen fejtegette, hogy minden formának, tehát a rímnek is, csak mint a költészet 
legfőbb rendeltetését s a műalkotás egészét szolgáló tényezőnek van szerepe, s csak ebben az összefüggésben 
ítélhetők meg. 

Jelentés-kifejező formaelemként értelmezzük mi is a rímet, amelyben a művészi forma általánosító jellege a 
konkrét, egyedi alakban megvalósulva jelenik meg; mint ilyen, megfelel általános hangtani és grammatikai 
szabályoknak, amelyek azonban az egyedi költészet módosulásaiban válnak jelentéshordozóvá, egyéni jegyeiben 
megszüntetve és megőrizve általános sajátosságait.12 — Elemzésünkben a rím ,.létezésmódjából", ritmustényező 
mivoltának jellegzetességeiből indulunk ki: a rím a versben hangzat! adottságaival, a versek meghatározott 
helyein elfoglalt, kiemelt helyzeténél fogva, metrikai összefüggések rendszerében, mint a nyelv és a versbeli 
szerkezetek eleme válik jelentéshordozóvá. Módszertani szempontból ezért hasznosnak véltük, hogy a hangalak 
és néhány fontosabb metrikai jelenség, majd a szerkezet és a jelentés-értelmezés külön, de egymásra mindig ható 
rendszerében írjuk le Berzsenyi rímelésének jellemző vonásait. Célunk néhány, a költőre vonatkozó nézet 
korrigálása, kiegészítése; elemzésünket azonban elsősorban módszertani kísérletnek szánjuk. 

Hangalak; rím és metrika 

A rímben megjelenő általános szabályozottság meghatározza a hangalak megfeleléseit, de mindenkor az 
egyéni és történeti változatok módosulásaival. Jelen esetben ez a nyelvünk rímszegénységéből, a hagyományos 
rímformák uralmából s ezek meghaladásának kísérleteiből adódó problémakört érinti. Konkrétabban: az 
alliteráció, a ragrím, a tisztarím-asszonánc együttes formáinak továbbéléséről, ül. ezek berzsenyies változatáról 
van szó. — A rímet különben hangzati (érzéki) jellegében sem tartjuk pusztán instrumentális tényezőnek. Hegel a 
rím hangalakjának anyagi mozzanatában a romantikus költészet belső szubjektivitásának kifejező elemét látta13 

— más korokra, egy-egy költőre jellemző rímformának is nyilvánvalóan lehetnek jelentéskifejező funkciói. A 
rímek hangalakjának vizsgálatától tehát semmiképpen nem tekinthetünk el. Berzsenyi költészeteszményének 
meghatározó jegyei alapján keressük rímeinek jellemző változatait s az ezeknél felmerülő problémákat. A leíró 
módszert alkalmazva tanulságosnak tartjuk ennek önmagában való elégtelenségét is. 

Látszólag egyszerű és egyértelmű pl. a számszerűség alapján kimutatni a hagyományos ragrímek többletét: 
összesen 1222 rímes sorából (verstöredékeit is beszámítva) csak 242 sorban találunk nem ragos rímszót. De már 
a ragrím minősítéshez is magyarázó megjegyzéseket kell fűznünk. Konkrét előfordulási formájukat vizsgálva ui. 
pontatlanok, következetlenek vagyunk. Pontatlanság pl., hogy a pusztán képzőjükkel rímelő szavakat is 
ragrímnek vesszük (virágos-balzsamos, mulandó-változandó), noha a képző a rímszó vonatkozásrendszerét 
statikusabban, szűkebb mezőkben határozza meg, mint a tágabb mondattani összefüggésekre utaló rag (e 
jelenség magyarázatára még visszatérünk). Nem szokás ragrímnek számítani viszont, ha különböző szófajú ragos 
formák egyeznek (magzatja-ragadja, örömünk-velünk, életem-tehetem) — noha forma szerint ragok rímelnek 
itt is. Nem számít továbbá ragrímnek pl. némely tulajdonnév-egyezés, pedig nyilvánvaló, hogy (legalábbis 
részben) nem a szótő, hanem a képző hangzik össze (Hébe-Erycéne; a szótőben is egyezik: 
Bakony-Badacsony). A számszerű felmérésben nem jelezhetőek a speciális ragrímformák sem, pl. a különböző 
igeraggal figura etimologikává alakított rím (hallgatott-hállatott) vagy a teljes ismétlés komplex hatású rímei 
(Úgy éltem, hogy életemet... Ugy éltem, hogy életemet...). Arról nem is szólva, hogy a ragrím önmagában 
nem feltétlenül rossz, mint ahogy a nem ragrím önmagában nem feltétlenül jó - , ezért is szükségesek a komplex 
vizsgálatok. - Egyelőre kiindulásként fogadjuk el a tényt, hogy ti. Berzsenyi verseiben kétségtelen a ragrímek 
gyakorisága. A vitatható adatoknál azonban fontosabb számunkra, hogy vajon e rímformában, a hangalak 
szintjén miként próbálta, miként tudta megteremteni az „igen élesen követő, igen éneklő és pittoresk" jelleget, s 
hogy miként tudta megvalósítani e rímformában is az elméletében jelzett komplex igényt. 

Kölcsey gyengének tartotta, ha „a rím helyét a flexiónak... visszaforduló betűi vagy inkább szavai 
pótolják ki". Ügy véljük azonban, hogy ha ez az egyezés nemcsak a ragot és az egyszótagú szótövet fogja át, 
hanem három, négy szótagra terjed, az erősebb akusztikai hatás meg a többszótagos szótőegyezés némiképp 
ellensúlyozza a ragrímek egyhangúságát (epedek-lehetek, maiasztaid-balzsamaid), különösen akkor, ha nem csupa 
egyforma magánhangzóból áll (ösvényből-örvényből, árnyéka-tájéka). Az egyezés ilyenkor a ragban és 

12LUKACS György, Az esztétikum sajátossága. .1 . köt. Bp. 1965.258. 
1 3 HEGEL, Esztétika. 3. köt. Bp. 1956. 234. - Itt említjük meg, hogy a rím történeti aspektusait témánk 

keretébén főként a klasszikus-romantikus sajátságok szempontjából vizsgáljuk. 
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kötőhangjában ad tiszta rímet, a szó elejének mássalhangzói azonban különfélék; a tisztarím-asszonánc együttese 
egyfelől „magyaros" sajátság, másfelől a többszótagú, de nem teljes megfeleltetés a Berzsenyi elveinek megfelelő 
középletben valósítja meg formaideálját. - Több szótagot átfogó rímformájának másik jellemző változatában is 
észlelhető a harmóniás középlet igénye, s az „igen éneklő" hatástól való tartózkodása is. Gyakori jelenség nála, 
hogy az azonos hangok többször ismétlődnek a rímhívóban, de kevesebbszer a rímválaszban (lehelete-lelhete, 
mosolyog-dobog, szerelemnek—szemnek), a rímhívóhoz képest a rímválasz a rövidebb, összevontabb — holott 
épp fordítva lenne hatásosabb, s talán ezért kerülte. - Ilyenféle, elméletének megfelelő technika mutatkozik 
meg azokban a rímekben is, amelyekben a többszótagos megfelelést a rímválaszban egy hang közbeiktatásával 
tompítja (könnyeimet-nyögéseimet, csintalan-vigyáztalan) vagy hangkihagyással ismétel (kőszikíák-tölfák, 
kikelet-liget). 

Az alaki leíráskor szokásos a rímek szótagszámának vizsgálata. A számok azonban itt is keveset mondanak. 
Rímeinek több mint fele kétszótagos, az 1222 sorból 746; 476 sorban pedig egy-, három- és négyszótagú 
rímeket találunk 164—267-45 megoszlásban. A számok azonban nem mutatják pl. a hangcserés rímeket 
(csatolod-oktatod), nem mutatják a hangkihagyásosakat vagy a rokon hangokból képzetteket sem 
(Nacám-orcám, fátyolodat-tárgyadat, sarampóit-hóditóit). A viszonylag nagyszámú három- és négyszótagú 
rímek gyakran a hosszabb megfeleltetés ellenére is egyhangúak, sokszor ui. többszörös ragrímek, ill. képző, jel, 
rag együtteséből állanak (karjaidat-csókjaidat, felkelendünk-menendünk); az egyszótagúak között pedig van 
több mássalhangzó egyezésével képzett s egyéb tényezők folytán jóhangzású rím:14 (vert-nyert, éhxi-lemi). 
Két- és többszótagú ragrímeinél pedig sokszor találunk .jóvátételt", szebbítést, néhány versében pl. gyakori a 
rímszavak alliterációs egyeztetése: (kedves-kegyes, szivet-szépet, halálnak-honjának, siralomra-sírhalomra). 

Az ilyenféle rím eufóniája kétségtelen, itt azonban már nem csak hangzati hatásról van szó. A rímszó ui. 
speciális (sorvégi) helyzetben lévén, alliterációja egyszersmind a sorok befejezettségét, lezárt egységét is erősíti. 
Különösen akkor érezhető e hatás, amikor az alliterációval kiemelt rím a „határozott nyugpont" után az egész 
befejező egységet (ütemet) kitölti, „élesen követő" hangzásával erősítve a nagyobb egység (sor) tagolását: 

A liget zöld II sudarai 
A hold játszi II sugarai 

Hasonló funkciója van leggyakoribb alliterációs formájának, a „nyugpontok", a fő- és mellékmetszetek kezdetén 
alkalmazott alliterációknak, néha többszörösen ismételve: Sérült szivem //sebeit; ÍLden annak // élete; Nem 
nézhetnek //a dicső I napfénybe; Mutasd meg a I virtust II mennyei I mátkája stb. Az ilyenfajta megoldásokat 
Berzsenyi nyilván „metrumpótlásnak" tartotta (a befejezettség kérdésére, az alliteráció egyéb funkcióira még 
visszatérünk), mi a metrikai és hangzati tényezők kölcsönhatásából származó erőteljes ritmust értékeljük: az 
alliteráció ui. fontos hangsúlyhelyeket erősít e változatokban (ilyennek tartjuk különösen a szókezdet, a 
jelentésegységek, a sorkezdet nyomatékait15). Berzsenyi csak az időmértéket tartotta metrumnak — a 
„metrumpótlást" az ilyenféle sorokban elméletét meghaladva valósította meg, a hangzati elemekkel is 
nyomatékosított tagolással teremtve meg ütemhangsúlyos verselésünk szép változatait. Az alliteráciőt különben 
a legegyszerűbb, legősibb rímformának tartják; gyakorisága Berzsenyinél egyik tényezője annak, hogy 
költeményeit veretesen régies hatásúnak érezzük. Annál is inkább, mert valóban a legősibb változatot művelte: a 
hangsúlyos szavak alliterációs egyeztetését.16 

Néhány versében számlálható pontossággal határozható meg, hogy az ének-rím megfeleltetésének poétikai 
értelmében mikor tartotta (vagy nem tartotta) fontosnak a rímek változatos formáját. Vannak olyan dalszerű 
versei, amelyekben a rímeknek csak a fele ragrím (ilyen pl. az Egy szilaj leánykához, A szerelemhez); néhány 
dalformában pedig a ragrímes sorok száma alig van fölényben (Nelli 26 :18; Venushoz 12 : 8; Az esthajnalhoz 
14: 10); néhány versében a sok alliterációs rím is „zenésít" (az Egy szilaj leánykához rímeinek fele ilyen, 
aránylag sok van a Fannim emléke és az Életfilozófia c. versekben). Ellenpéldáink is vannak: elmélkedő, elégikus 
versekben általában kevésbé ügyelt az „éneklő" rímekre, nem zavarta a ragos forma egyhangúsága, s kevés az 

1 4 Az egyszótagú rímeknél jónak tartják, ha azok hangsúlyos vagy hosszú szótagok: ész-kéz; merit-borit -
SZEPES Erika - SZERDAHELYI István, Verstan. Bp. 1981. 88. 

1 5 A nyomatékosítás vizsgálatában Kecskés András kategóriáit használjuk - KECSKÉS András, A vers 
hangzásvilága. Bp. 1981. 61-62. 

1'JAKOBSON, Grammatikai párhuzamosság a népköltészetben, in: Hang - Jel - Vers. Bp. 1969. 357. -
HEGEL, i. m. 3. köt. 240. 
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alliterációs rím is (A mulandóság 88 sorából pl. csak 4, A múzsához 44 sorából csak kettő nem ragrímes; az 
előbbinek 4, az utóbbinak két alliterációs ríme van). — A számok azonban itt is korlátozott érvényűek; az 
elégikus Búcsúzás Kemenes-aljától c. versben pl. domináns a ragrím (32 :4), amelyek azonban a később vizsgált 
sajátságok révén többségükben jó, sőt, kitűnő rímek. 

A sorvégi rímeket illetően példáink remélhetőleg meggyőzően bizonyítják, hogy formaeszménye a rímek 
hangalakjának vetületében is harmóniás középletben valósult meg': a többszótagú, pontos megfelelést helyenként 
az asszonánc vagy épp a ragos forma oldotta; a ragrímek egyhangúságát viszont másutt az erőteljes tagolás, 
alliterációk, változatos (hangkihagyásos, hangcserés stb.) formák enyhítették. - Említettük Hegel véleményét, 
aki a romantikus költészet zenei rímeiben a szubjektivitás formaelemét látta. Később is úgy tartották, hogy a 
rímek szabad, végtelen zenéjében érzelem, hangulat fejeződik ki, s hogy a rím (az időmértékhez képest) kevésbé 
szabályozott rendszereiben, egymásutánjában az emlékezés, a vágyakozás képzeteit mozgatja.17 E nézet 
szempontjából Berzsenyi rímelésében egy átmeneti kor forma-jelenségét láthatjuk, amelyben a szubjektív elemek 
kifejezésének lehetősége még erősen szabályozott — erre mutat a rím hangalakjának igényelt, de még 
középszerbe szorított zenéje, főként — mint majd látni fogjuk — a rímek szerkezeti formáinak és jelentésének 
komplex, „klasszicista" meghatározottsága. 

Az elméleti alapoknak megfelelő rímtechnika aránylag következetes érvényesülését, helyenként 
meghaladását, a hangzati és poétikai követelmények összhangját észlelve sem mondhatjuk, hogy Berzsenyi 
rímelése mindig jó. Van egy visszatérő rímhibája — ez azonban véleményünk szerint nem a ragos forma, s nem is 
az a fajta metrikai vétség, amelyre Kazinczy figyelmeztette. Egyik bíráló levelében ő az időmérték divergenciája 
miatt tartotta „hibás Reim"-nek a sugarúi-poharát rímpárt.18 Berzsenyi ezt korrigálta ugyan, s általában ügyelt 
a szökő és bukó zárás összhangjára — bár valószínű, hogy az időmérték egyeztetését a rímben is túlzásnak, 
fölösleges kötöttségnek tartotta. Ám elméletéből, rímfelfogásából következnék, következhetnék egy másfajta 
gondosság. Általa metrumtalan rímesnek nevezett versrendszerünkben - mint látttuk - a határozott 
szótagszámú sorokat, egységeket „igen élesen követő" rímekről szólt. Igaz, e követés módjait elméletében 
pontosan nem fejtette ki (még az sem világos, hogy vajon a „nyugpontok" szótagszáma vagy csak soron belüli 
mennyisége az „igen meghatározott"), költészetében azonban már láttunk néhány szép alliterációs példát a 
„követésre". Úgy gondoljuk, nem járunk el önkényesen, amikor a „követést" keressük az egymásnak megfelelő 
versegységek metrikai és hangzati sajátságaiban s a bennük elhelyezkedő rímszavakban is, magyarázatként, 
kiegészítésként használva mai, még mindig bizonytalan mércéinket. Sajnálatos tény ui., hogy verstanaink és 
verselemzéseink többségében hiányzik az ütemhangsúlyos vers rímeinek metrikai vizsgálata, módszerének 
kidolgozása; ül. a leírásokban ma is szinte kizárólagosan csak a szótagszám megfeleléseire s a rímek 
időmértékének egyezésére figyelünk.19 A szótagszámok bizonytalan szerepéről már szóltunk. Nem tagadjuk 
viszont, hogy a rímekben az időmértéknek és a hozzá kapcsolódó hanglejtésnek fontos szerepe van. De nem csak 
annak. Az a nyomatékrendszer, amely meghatározza versrendszerünket, meghatározza a sor egészének és 
egységeinek metrikai sajátságait, a sorok, metszetek kezdetétől azok (rímszavas) befejezéséig.20 Ha pedig ez így 
van, a rímek páros (vagy többszörös) megfeleltetéseiben sem hagyhatjuk figyéírften-kíyül a> metrikai összhang 
kívánalmait. Berzsenyi alapelvében világos, de részleteiben kifejtetlen, találó „követés"-elmélete mellett 
költészetében elhanyagolta e fontos szempontot. Talán néhány, mai terminológiánk szerint is vizsgált példa jól 
megvilágítja jellemző metrikai rímvétségét. 

A hosszabb sorokban (12-esekben, 10-esekben, 9-esekben) a mellékmetszetek után következő rész (ütem), 
amely gyakran egészében maga a rím, kedvezőtlen, rímpárjától nagyon eltérő nyomatékviszonyokba kerül: 

17Fritz STRICH, Deutsche Klassik und Romantik (oder Vollendung und Unendlichkeit). München, 
1922.162-169. 

18Kaz. Lev. VI. 162. 
1 'Töredékes és kissé egyoldalú kísérletet tett a rím és a hangsúly összefüggésének elemzésére: SZABÉDI 

László, A magyar rím. in Kép és forma, Bukarest, 1969.383-384. 
2 0 „A hangzó versszövegben a sorvég és a sorkezdet elhatárolása éppúgy, mint a sor belső, kisebb 

hangzásegységeinek elkülönítése a nyomatékoknak köszönhető, a sorpárok két tagját (és egymásnak megfelelő 
sorrészeiket) pedig többnyire szűk mennyiségi határok között mozgó szótagszám jellemzi." — E meghatározás a 
sorképzésre vonatkozik; témánk szempontjából igen fontosnak tartjuk az egymásnak megfelelő sorvégekben a 
nyomatékrend meghatározottságát. KECSKÉS A., i. m. 24-25. 
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// nézek vissza /rátok 
II vidám nyájas / ságok 

//felhőtlen /futásod 
//rövid elhu /nyásod 

1/ és gyáva / sziveknek 
II kába gyerme / kéknek 

Az első példában a rátok rímhívó többszörösen nyomatékos (szókezdet, hangsúlyhely, időtartam), míg a 
rímválasz csak a hangsúlyhely révén, s így e gyenge nyomaték-megfeleléssel s ragos formájával igen színtelen 
rímet ad. A második példában a rímhívóban a szókezdet és a hangsúlyhely nyomatékos, alliterációs erősítéssel a 
metszetnél, a rímválasz hangsúlyhely és időtartam révén, amely gyengébben hangzik azért is, mert az ütemhatár 
jtvágja a négyszótagos egyezést, s mintegy kiemeli ragos formáját. A harmadik példa rímhívójában a szókezdet, a 
hangsúlyhely erősségét növeli, hogy dallamcsúcs is, míg a rímválasznak csak hangsúlyhelye nyomatékos. 

Berzsenyitől természetesen nem kérhetjük számon a mai fogalmaink szerinti nyomatékrend ismeretét. 
Vegyük figyelembe inkább saját nézeteit. Nevezetesen azt, hogy az „élesen követés" mellett a természetességet 
is hangsúlyozta, s tegyük fel, hogy a „természetesség" alapján a „nyugpontokat" ő a szókezdetekhez igazította. 
Ha azonban a követés elvét úgy értjük, hogy a határozott szótagszám és a metszetek helye az egymásnak 
megfelelő (rímmel kapcsolt) sorokban és versegységekben legalábbis közelítsenek egymáshoz, akkor most a teljes 
szavak, a rá tok-nyájasságok rímpár egymástól erősen eltérő tartamú egységeiben vét a „követés" ellen. 
Némiképp segít talán a metszetáthelyezés a másik két példán, de a rímhívó sorok 3—3 osztású egységei a 
rímválaszokban 2—4-essel párosulva megint csak gyenge „követést" adnak. Megkockáztatjuk ui. — talán nem 
túlságosan merész következtetésként -.hogyhaa meghatározott egységek követésének elvét elfogadjuk a rímelő 
sorokra nézve is, ez már némiképp implikálja az időértékek egymáshoz legalábbis közelítő tendenciáját. Nem 
tudjuk persze bizonyítani, hogy Berzsenyi gondolt-e erre, de elméletéből kikövetkeztethető e szempont — 
költészetében viszont inkább érvényesülésének hiányát észleljük, a jóhangzás rovására. így van ez akkor is, ha 
további „engedményeket" teszünk. 

Induljunk el pl. abból, hogy a határozott szótagszám követelménye nála a sorokra és a főmetszetekre 
vonatkozott. Ez esetben a rövidebb sorok (8-as, 7-es, 5-ös) „követéseiben" kevésbé észlelnénk e hibát. Ezzel 
szemben azt tapasztaljuk, hogy itt is gyakori, s még szembetűnőbb a divergencia, minthogy az egyeztetés hiánya 
az alapegységeket is érinti. 

Hol a várom 1/ ladikokon 
S a beszakadt // sírboltokon 

Epedező // szivemben 
Forró képze // letemben 

A nyomatékrendet vizsgálva megállapítható, hogy a sírboltokon, szivemben a főmetszet után a szókezdet, 
hangsúlyhely nyomatékát hordozza, dallamcsúcs is, rímpárjuk meg csupán a hangsúlyhely nyomatékával 
egyezik. A metszetek áthelyezésével itt eredménytelenül kísérletezünk. Sérti ui. versérzékünket (Hol a H várom-
ladékokon; Forró f/ képzeletemben); vagy az értelmi egységet zavarja meg (Hol a vár //omladékokon; Forró 
kép ff zeletemben); kérdésessé válik továbbá a „követés" mikéntje: ha a határozott szótagszám a főmetszetekre 
érvényes, akkor itt ez ellen vét, hiszen eltérő szótagszámú és eltérő időtartamú egységek kerülnek egymással 
kapcsolatba (különösen a második esetben). 

Berzsenyi elméletének termékeny gondolatai e téren nincsenek összhangban költészetével; idézett (s még 
számos más) példái azt mutatják, hogy rímelésében különbözőképpen, de gyakran vét a határozott egységek 
követésének hangoztatott elve ellen, s" hogy e rímei valóban rosszhangzásúak. Gondatlansága azért is feltűnő, 
mert más szempontból ugyan, de közelebbről is foglalkoztatta őt a metszetek fontos szerepe, különösen a 
metrumos rímes verselés „positíos hangjainak" vizsgálatánál fejtegette a metszethez viszonyított hang, a metszet 
utáni kezdés problémáit;21 verseiben pedig — mint láttuk - a metszetek élének alliterációs ritmustöbbletét 
teremtette meg. — Észrevételeinket Berzsenyi rímelésének metrikai hibáiról szólva az általánosítás igénye nélkül 

21 Kritikai Levelek III. 309. 
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tettük. Nyilvánvaló ui., hogy széles körű vizsgálatok, statisztikai felmérések pontos adatai kellenének az ütem
hangsúlyos verselés rímeinek metrikai vizsgálatához, szabályainak, lehetőségeinek kijelöléséhez. De kellenének. 
Mostani elemzéseinkből úgy tűnik, hogy nem kívántatnék okvetlenül teljes nyomatékegyezés. Berzsenyinél 
legalábbis azok a rímpárok hangzanak rosszul, amelyek több, ül. még inkább: a fontosabb nyomatékok 
tekintetében különböznek. így pl. ha a szókezdet + hangsúlyhely vagy a szókezdet + jelentésegység + hangsúly
hely erősségét hordozó rímre egy, pusztán csak a hangsúlyhely erősségét hordozó rím felel; még két gyengébb 
nyomatékegyezés is jobban hangzik, mint a nagyon különböző (eged délpont /jára - fényed hév su Igára jobb 
rím, mint Lassanként el/repülnek - Komor ráncok/ra gyűlnek). - A rím és a metrika, a rím és a metszetek, a 
rím és a sor vizsgálatánál már szerkezeti funkciókat is érintettünk, melyeket más, többféle összefüggésben is 
elemeznünk kell. 

Szerkezeti formák, szerkezeti rendszerek 

A rím — említett nézeteink szerint — általános szabályozottságában hordozója az egyéni és konkrét költői 
tartalomnak, s mint ilyen a jelentés és a forma, a műalkotás egésze és a forma összefüggéseiben értelmezhető. 
Formai téren ezért - a formák leírhatósága szempontjából is - az önmagában vizsgált hangalaknak, a rímek 
grammatikai (ragrím) formájának, metrikai jelenségeinek számbavételénél fontosabbnak tartjuk azt a szervező 
funkciót, amelyben a hangalak, a grammatikai forma, a metrikai sajátság a vers jelentést hordozó szerves részévé 
válik. Ismét emlékeztetünk rá, hogy Berzsenyi az „igen meghatározott számú szótagok és nyugpontok" egysé
geit „élesen követő" rímekről szólt. Ez — az említett hangzati és metrikai jelenségek mellett — azt is jelenti, 
hogy Berzsenyi nem rímszavakban, hanem nagyobb rímelő egységekben gondolkodott. Elméletében nem részle
tezte ennek módozatait, költészete viszont e téren is „magyarázza", illusztrálja, hogy miként látta, miként való
sította meg a versegységek + rímek rendszereit. E rímes szerkezetek szabályozottsága — általánosabb értelemben 
— formaelveinek zártságát mutatja a sorok, a strófák és a vers egészének rendszereiben. 

Úgy tűnik, hogy a sor különösen fontos egység volt ritmusérzékében - erre mutatnak különféle rímformái, 
rímszerkezetei is. A sor befejezettségének hangzati és metrikai erősségét vettük számba fentebb az alliterációs 
rímszavaknál. A sornak mint egységnek kiemelését látjuk másik rímformájában: a sorok elejének gyakori 
egyeztetésében. Ezt részben alliterációkkal, részben anaforákkal oldja meg. A sor eleji alliteráció egy-egy strófán 
belül néha azonos sorfajtákat emel ki, még gyakrabban különbözőeket. Az előbbi főként többsoros, összetett 
strófáiban érvényesül jobban: az alliteráció hangzati és metrikai többlete (a sor eleji nyomatékok kiemelése) 
mintegy szabálytalan rendben világítja meg a sorfajták rendszerét. Egy versszakot idézünk a Nacámhoz c. 
versből: 

Beteg szivem tőrbe esett, 
Forrnak minden ereim, 

Békességem elenyészett, 
Hervadnak kellemeinu 

Nem bír magával kebelem, 
Sebeimet nem rejthetem, 

Hullnak néma könnyeim. 

Érdekesebb és egyedibb változatnak tartjuk a különböző sorok elején ismétlődő alliterációkat: itt ui. a hangzati 
egyezés különböző sorfajták kapcsolatát teremti meg, legjobb példáiban jelentést is összekötő (esetleg több más 
szóra is kiterjedő) funkcióval: 

Ha magányos kamarámban 
Keservemmel zárkózom, 

Könnyel ázott nyoszolyám ban 
Utánad óhajtozom. 

(Szerelmes bánkódás) 

A sorok elején hatásos, de nem mindig szerencsés szerkezeti szerepe vanasűrűn ismételt anaforáknak. Ilyen pl. 
a Lollihoz c. versben a Szép mikor... kezdetű sorok ismétlése öt strófában; vagy a magány és a lármás világ 
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színhelyeinek összehasonlító felsorolása Itt... Ott... Hol... kezdetű sorokban, strófákban több versében is 
(Fannim emléke, Vigasztalás, Az est, Mulandóság). Az anafora már a sor elején az egyformaságra utal: az 
ilyenféle szerkezetek sorozatai ui. hasonló jelentést s csupán árnyalatokban különböző felsorolást foglalnak 
magukban, ismétlődésük monotóniát okoz. Vannak összefogottabb, jobb változatai is, amelyekben az ismétlés 
intenzív erővel fogja össze az egész versegységet, mint pl. a Vigasztalás c. versben: 

Vár tégedet is e dicső tájék! 
Ezentúl szent hantjait járod; 

Vár szeretőd, vár e kedves árnyék, 
S nemsokára szívedhez zárod. 

Nyilvánvaló persze, hogy kezdet és vég hangzati többlete nem teremt rendszert; inkább arról van szó, hogy 
a különféle rímformák jelölik és erősítik az egységek szabályozottságát. A zártság minden esetben szerkesztett-
séget jelent, a kezdés és a befejezés által határolt verselemek kapcsolatát, szoros összetartozását, a hangzati 
elemekkel erősített egységekben a grammatikai és a jelentésben' affinitást. Ebben az értelemben vett zártságot, a 
sor és a grammatikai szerkezetek, a sor és a jelentés Berzsenyire jellemző formáit mutatják áthajlásos sorainak 
rímei, különösen a keresztrímes négysoros strófákban, valamint több összetett strófájú versének (Nacámhoz, A 
szerelemhez, Az én kegyesem, Hol vagy te, Széphalom..., Életfilozófia) keresztrímes előtagjaiban. E szerkeze
tekben a sor- mondategység sajátos, dinamikus kapcsolatban van. A rím befejezettséget sugall, noha ez gramma
tikai és jelentésbeli értelemben többnyire csak a következő sorral válik teljessé, Arany kifejezésével élve 
„hosszabb elnyújtását a gondolatnak engedi meg".22 Ugy látjuk, hogy Berzsenyi is a kifejtést, a bizonyító 
szerkezeteket építi rá keresztrímes strófáinak két-két sorára (mint pl. a fent idézett Szerelmes bánkódás 
anaforás versszakában). A kifejtésben azonban - a két-két sor egymásrautaltságának kapcsolatában is - inkább 
a „magyaros" sorokra tagoltság érezhető, s nem a folyamatosság, bennük a rím zárófunkciója markánsan 
érvényesül. Miként azt Kazinczy írta néki szigorú intelemként: „A comma megakasztja a nyelvet, a Reim is. Ha 
lehet, tehát mindig a Reimon ejtsük a commát, vagy inkább ne csináljuk, hogy a nyelv a Reimon meg ne 
akadhasson, hanem ott akadjon meg, ahol kell."23 A „commát" áthajlásos soraiban épp a ragrímek helyettesí
tik, amelyek valóban „megakasztják a nyelvet", mivel az egyes sorok végén határozott szerkezetű egységeket, 
mondatrészeket, szintagmákat zárnak. Alaptípus az egyszerű bővített mondat, rendszerint két-két sorra osztva: 
az egyik sorban található az állítmány + alany vagy tárgy vagy határozó, a másikban a hiányzó mondatrész-
(ek) + bővítményeik. A szintaktikai zártságból következik, hogy főként lágy áthajlásokkal él;24 ások határozói 
és tárgyragos rím sorozata hasonló szerkezetek, hasonló jelentéseit világítja meg — ezért és ezzel együtt monoton 
hatásúak. 

A soregységek szerkesztettségét mutatják a Berzsenyinél oly gyakori párhuzamok is. A sok anaforás-rag-
rimes sor, a ragrímekkel lekerekített ismétlődő szintagmák sokszoros egyezést mutatnak (pl. azonos mondat
részek azonos ragrímmel), páros (vagy többszörös) megfeleltetéseikkel is erősítve az egymásra vonatkoztatott 
sorformák zártságát. Berzsenyi párhuzamait illetően ez azt is jelenti, hogy azok szintaktikailag szorosan 
megfeleltetett párhuzamok, amelyekben egyeznek a mondatfajták, a szintagmák, s többnyire a szórend is. 
Anaforás versegységeiben, áthajlásos szerkezeteiben jelentésükben hasonló vagy csak fokozatokban, árnyalatok
ban különböző mondat- és sorszerkezeteket látunk. A kifejtést ismétlő, egymásból következő elemek bizonyító 
rendszereiből építi fel — párhuzamai tehát főként szinonim és szintetikus jelentésűek, hasonló grammatikai 

"ARANY Jánosa magyar nemzeti versidomról. AJÖM X. 1962. 252. 
23Kaz.Lev.VI. 160. 
24Lágy áthajtásnak tartjuk az alany-állítmány, állítmány-határozó, állítmány-tárgy szétválasztását; éles 

áthajtásnak a jelzős szerkezetek, a névelős kapcsolatok elkülönítését, valamint a kötőszó, tagadószó, igekötő 
elszakadását - 1. FÓNAGY Iván, A költői nyelv hangtanából. Bp. 1959. 323-329. - Berzsenyi éles áthajlású 
soraiban is legfeljebb a jelzős szerkezeteket választja el: Szép, ha képén a szerelem Rubinija pirul; Mint egy 
zephir, mely virágos Ligetek közt lengedez. A kifejtés folyamatosságát éreztető áthajlásos rímet rövidebb 
soraiban alig találunk: De te kegyes tündér végig Ragyogsz bús éjszakánkon. Berzsenyi elődei és kortársai, 
Amadé, Csokonai, Kováts József szívesen és programszerűen írtak olyan enjambement-okat, amelyekben a 
soráthajlás kiemeli, pointírozza a rímek akusztikai hatását. Berzsenyi kerülte az ilyenféle rímtechnikát - nyilván 
a rím önállósulását látta benne, s ez ellentétben állt rímfelfogásával. 
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formájú, hasonló jelentésű ragrímekkel.35 Négysoros strófájú verseiben különösen sok a jelentésében és a 
formában is szorosan kapcsolódó párhuzam (néha több strófán át, mint pl. a fenti anaforás sorozatokban). 
Megjegyzendő, hogy a szinonim és a szintetikus sorozatok kevésbé zártak, mint a párosságot szorosabban 
implikáló antitétikus egység, a páros egyezés bővítése, folytathatósága is könnyebb amazoknál.26 A pontos és 
egyhangú ismétlésekben viszont a paralelizmusból származó ritmustöbblet itt nem oldja, hanem a sok ragrímmel 
inkább növeli az erős tagoltságot és egyhangúságot. Mégsem osztjuk Németh László sommás véleményét a 
korabeli költészetben dívó „híg, egyhangú", párhuzamosságról.27 Berzsenyinél különösen gondosan kell diffe
renciálnunk, annál is inkább, mivel a jparalelizmus több szállal kapcsolódik formaideáljához. Számba kell 
vennünk ezeket, minthogy leggyakoribb rímformáját (a párhuzamosságot is jelző ragrímet) érintő formai 
nézetekről van szó. 

Elméleti írásaiban nincs szó a párhuzamokról, pedig a korabeli verstanirodalomban többen is értekeztek 
róla. Lowth tanulmánya (De sacra poesi Hebraeorum 1753) nyomán írt róla Batsányi, Földi, Csokonai, s ha 
iskolát nem is teremtettek, ismertették forrásait, formáit, taglalták kifejezőerejét28 - feltehető, hogy Berzsenyi 
is tudhatott, olvashatott erről. Külhoni és hazai, korabeli és mai értekezések megállapítása szerint a párhuzam a 
legősibb ritmusformáló rendszer; méltóságot, sűrítettségében erőt fejez ki. — A méltóság, az emelkedettség 
Berzsenyi költészetének egyik legjellemzőbb vonása; elméleti írásaiban is többször hangoztatott követelmény. A 
művész a „főbb oldalú követésben" és a „szebbítésben" felülemelkedik a köznapin: „A poéta nem egyéb, mint 
szép gondolat és képzelem s érzemény",29 s minden művészet „az emberiségnek ideálos fölemelkedéseit"30 

adja. — Az erő, a „hév" többnyire szinonim jelentésű kategóriáiról is sokszor ír, a költészetet és saját költészetét 
karakterizáló vonásként szól róla, s mindig a poétái eszme „közlésének és továbbterjesztésének" szolgálatában. 
„A gondolatot és érzelmet a lehetséges hévvel önteni ki annyi, mint a poézisnak egész körét betölteni" — irta 
mintegy normaként.3' Az erő nála mindig tömörséget, sűrítést is jelent, mint pl. a költészetről szóló híres 
hasonlatában: „Nem azon kell igyekezni a poétának, hogy a kicsiny és szűk matériáról sokat írhasson, hanem 
hogy a legnagyobb s legmesszebb terjedő tárgyakat és gondolatokat minden lehetséges rövidséggel s tömöttséggel 
adja ki, mint a trombita az öszveszorított hangot; mert csak így hat szívre, és ez a poézis."32 Nézetei a 
költészetet jellemzik — a párhuzamok hasonló formalehetőségeit „csak" verseiben aknázta ki, s úgy véljük, hogy 
a formaideáljának való megfelelés alapján lett ragrímeivel együtt leggyakoribb szerkezeti formája. Úgy véljük 
továbbá, hogy a párhuzamos hatásosabb, intenzívebb kifejezőformái költészetében az erőnek és a „hévnek" 
mint sokat emlegetett „energiás szavai". Intenzitásukat főként a párhuzamok formaelvét meghatározó ismétlés, 
ill. az ismétlés és különbözés dinamikus kapcsolata növeli;33 továbbá az, hogy nem csupán egyes szavakat, 
hanem nagyobb egységeket határoz meg jelentést, szerkezetet, ritmusformákat s bennük a rímet is átható, 
rendezd elvként. 

Berzsenyinél a párhuzamok ritmusrendszerének komplexebb felfogását, összetett rímformájú, árnyaltabb 
művészi variációit is megtaláljuk. Említettük az alliterációk régies hatását; a paralelizmust szintén „ősi" 
formának tartották mindenkor, példáit, változatait a legrégibb költői hagyományokban is megtalálták. Herder 
szerint a párhuzamban a ritmus általános alapelvének, az ismétlésnek primer, mindenki számára releváns formái 

2 5 A párhuzamok grammatikai formáinak rendszerezéséről alapvető módszertani munka: STEINITZ, Der 
Paralellismus in der finnisch-karelischen Volksdichtung. Helsinki, 1934. Steinitz, mivel formai szempontból 
osztályoz, két fő csoportot: az analog és a szinonim formát különíti el. 92-162. - Vizsgálatainkban inkább 
azokat a rendszereket követtük, amelyek a jelentés alapján osztották három nagy csoportra a párhuzamokat: 
szinonim, szintetikus és antitétikus változatokra. A triárikus rendszerezés Lowth (alább idézett) műve alapján 
terjedt el az európai szakirodalomban; ennek összefoglalása: JAKOBSON, i. m. 347-371. 

2 6 Idézeteink is a páros rendszerek sorozatos ismétlését illusztrálták. Van azonban Berzsenyinél a 
szokatlanabb, hármas rendszerre is példa: Te Schiller melységét, Matthisson hímzését S a tiburi Phoenix magas 
ómledését (Kishez) - STEINITZ az analóg típusnál sorol fel hármas rendszerű párhuzamokat i. m. 118-119. 

2 7 NÉMETH László, i. m. 262. 
2 8 1 . erről HORVÁTH Iván, i. m. 
29 Kritikai Levelek 11. 305. 
30Poétái Harmonistika. 450. 
3 ' Észrevételek Kölcsey recensiójára. 264. 
**Levél Dukai Takách Juditnak, 1814. júl. 5.628-629. 
3 3Az ismétlések, a rímben megjelenő ismétlő forma dialektikáját elemző tanulmány: LOTMAN./l művészi 

szövegparadígmatikájának szintjei és elemet mSzöveg - modell - típus. Bp. 1973.129—141. 
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jelennek meg,34 az egyezés és a különbözőség változatos rendszereiben. Berzsenyihez ez a komplex értelmű 
formarendszer állhatott közel, kivehetöleg kettős performanciával. Említettük, hogy a „metrumtalán rímes" 
versrendszert a magyar költészetben főként az ének ós a dal formájának tartotta; öntudattal dicsérte, mint 
harmóniás középletű, szép formát, mint nemzeti karakterünk megőrzőjét, s nyomatékkal figyelmeztetett arra, 
hogy „poéziánkban a nemzeti szellemre figyelmeznünk illik". (293) így tehát egyfelől követendő, művelendő 
formának tartotta — nyilván párhuzamos, alliterációs, ragrímes szerkezeteivel együtt, hiszen így vitte tovább 
maga is költészetében. Másfelől azonban a párhuzamos forma is továbbalakításra, variációkra, bonyolultabb 
rendszerek kimunkálására ösztönözte. Az „ősi" szerkezeti formákból néhány versében nagyon is bonyolult 
műves változatokat alakított ki, olyanokat, amelyekben átvette, de meg is haladta a „primitív" forma művészi 
kereteit, s amelyekben ragrímei is differenciált és fontos ritmustényezők lettek. Különösen két nagy versének 
{Búcsúzás Kemenes-aljától, Életfilozófia) változatos, összetett ragrímes párhuzamos szerkezeteiről mondhatjuk 
el, hogy bennük az „ősi" és a modern, a naiv és a műköltői formaművészet harmóniás középletét teremtette 
meg. Egyetlen példát idézünk a Búcsúzás Kemenes-aljától c. versből: 

Ti láttátok az én bölcsőmnek ringasd t 
S ácsorgó ajakam első mosolygását 

Szülém forró kebelén; 
Ti láttátok a vig gyermek játékait, 
A serdülő ifjú örömit, gondjait, 

Éltem vidám reggelén. 

Az 1—2. és a 4—5. sorok szintetikus párhuzamaiban az egyező tárgyragos rím a felsorolást nyomatékosítja, 
látszólag befejezi a két-két sort (mely értelmében és grammatikai formájában is kerek egész), ám a 3. és a 6., 
amelyhez mindkettő lágy áthajlással kapcsolódik, toldódásban egészíti ki és árnyalja a jelentést, a rímekkel is 
összekötve a két versegységet.35 A 3. és a 6. sor egyező párhuzamai mellett az 1—4. és a 2—5. sorok szintetikus 
párhuzamai a pontosan megfeleltetett szintaktikai rendszerrel „távulatban" szintén kapcsolódnak egymáshoz, az 
anaforák, a grammatikai formájukban azonos ragrímek intenzitást növelő funkcióval erősítik e „primitív" 
szerkezeti rendszer kohézióját. — De itt már a strófák zártságának jelenségét is érintettük. 

A strófák zárt rendszerének különféle formái vannak, amelyek jól szemügyre vehetőek a rímek többféle 
szerkezeti formáiban, funkcióiban. A Kishez, a Búcsúzás Kemenes-aljától hatsoros strófáiban (aabccb) pl. a két 
egymással rímelő 7-es sornak kapcsoló szerepe és határozott zárófunkciója is van. Kapcsoló szerepük jól látható 
a fenti példában; zárófunkciójuk pedig azért intenzív, mert e sorok hordozzák a legfontosabb jelentést: vagy az 
előző két-két sort, s így a strófa egészét megvilágító állítmányt (többnyire rímhelyzetben), vagy mint példánk
ban, a jelentést értelmező, módosító toldódást. A két versnek szinte valamennyi zárósorát idézhetnénk, de most 
is csak a Búcsúzás Kemenes-aljától utolsó versszakának megfelelő soraira, rímeire emlékeztetünk: bennük az 

3 4 „Die Sylben noch nicht genau wurden skandiert und gemessen, auch nicht einmal überall gezählt; aber 
Symmetrie in ihnen ist dem blödesten Ohr vernehmbar." HERDER, Vom Geist der Ebräischen Poesie. Dessau, 
1782. 22. 

3 s A toldódások leggyakrabban határozós jellegűek, egy állapot vagy cselekvés körülményeit, időbeliségét, 
irányultságát jelölik; a legszebbek azok, amelyek valamely új elemmel, új tartalommal mélyítik el, teljesítik ki a 
lezártnak vélt sorokat. Példákat a Kishez és a. Búcsúzás Kemenes-aljától c. versekből idézünk: 

Nézd az igaz virtus feláldozza magát, 
Nem kéri senkitől érdeme jutalmát, 

Mert azt magában érzi. 

Mélyen illetődve búcsúzom tőletek; 
Elmegyek: de szivem ott marad véletek 

A szerelem láncain. 

A toldódás különben népdalainknak is kedvelt formája, itt határozós változatai a leggyakoribbak - 1. erről: 
SZABÉDI László,/! magyar ritmus formái id. kötet: 341—346. 
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egész vers (a búcsú) legfájdalmasabb „tanulságát", vallomását fogalmazza meg: Messzebb járnak szemeink -
Későn hullnak könnyeink. — Másként zártak A szerelemhez és az Életfilozófia hatsoros strófái. Négy kereszt-
rímes sor után párosrímű zárlat következik (ababcc), amely kiegészíti, összefoglalja, de mindenképpen lekerekíti, 
lezárja az előző rész jelentését. E kétsoros szerkezetekben a párhuzamoknak és a ragrímformáknak poétikai 
funkciója is van: a pontos egyezés refrénszerű befejezést ad (Mert ha bíró: nem furdal vád, Mert ha álom: 
nyugalmat ád). A ragrímek az ismétlésben itt nem válnak egyhangúvá, mert a strófák e fontos helyén jelentésben' 
telítettségük és helyzeti energiájuk van: a legfontosabb jelentést emelik ki a szoros megfeleléssel, s többnyire 
költői vagy fontos szó kerül rímhelyzetbe (Oh Szerelem! maiasz taid Mennyből eredt balzsamait; Ithakám partját 
elértem: S ah, hazámra nem ismertem!). — Háromsoros zárlata van két versének: Nacámhoz, Az én kegyesem 
(ababccb). A rímek zárófunkciója itt különösen erős, noha csaknem valamennyi ragrím. A visszatérő rím a strófa 
előző részéhez köti a befejezést, hangzati és kapcsoló szerepe oly hatásos, hogy e „muzsikával" mintegy kiemeli, 
nyomatékosabbá teszi e három sor összegező jelentését. Egy versszakot idézünk Az én kegyesem c. versből: 

A módit ő nem ismeri 
Sem piperéit, 

Ah, mégis oly szépen szedi 
Könnyű lepleit! 

Barna fürtje sodradéka, 
Fátyola csendes árnyéka 

Festi kecseit. 

E két- és háromsoros zárlatok rímformáiban jól látható az is, hogy Berzsenyi miként alakította ének- dal elemmé 
rímeit. A visszatérő rím Arany szerint „kiválóan jellemzi a magyar strófát", e műves rendszerek (egyéb, itt nem 
elemezhető sajátságai) mögött azonban inkább a korabeli magyar és német költészet példáit, megfeleléseit 
sejtjük.36 

A strófák zártságának szempontjából jellemzőnek tartjuk két versének gyengébb rímelését is. A Kazinczy 
Ferencnéhez (abaab) és a Hol vagy te, Széphalom... (1. str.: ababccb, 2. str.: ababccbddb) bonyolultabb 
ragrímláncolatában a kapcsolat erőtlen: a kétsoros várakoztatás nem teremt atmoszférát, mert sem jelentésében, 
sem akusztikai hatásban nem kapunk új élményt-, gyenge zárófunkciójuk is, mivel a hasonló egységek, hasonló 
ragrímek sokszoros ismétlése a folytathatóság képzetét kelti. Elég, ha csak a rímláncolatot idézzük a második 
versből: elmémben-ölében-szemében; halmain-csójkain-karjain-szárnyain. - Jellemzőnek tartjuk továbbá a 
Berzsenyinél hiányzó rímszerkezeti formát is: sem négysorosaiban, sem összetett strófáiban nincs rideg-soros 
változat. Az egyetlen kivétel Az élet dele, ahol azonban a nagyobb egységben - a ver.s egészében — mégis zárt 
rímrendszert teremt. 

A vers egészének zártságát mutatja már e vers rímrendszere: itt ui. a strófák ötödik sora nem a versszakon 
belül rímel, hanem a következő strófa ötödik sorával (aabbc ddeec), a vers azonban négyszakaszos lévén, 
egészében tehát zárt a rímrendszer, rideg sor nélkül.37 — Említettük a Búcsúzás Kemenes-aljától utolsó 
strófájának jelentés-összefoglaló sor- és rímpárjait - az összegező jelentés azonban itt és már verseiben (Az élet 
dele, Levéltöredék barátnémhoz, A szerelem) a verskontextus tágabb, itt nem elemezhető összefüggéseiben 

3 6 A két és háromsoros strófákat valószínűleg német minta után alakította ki; az előbbi Schillernél igen 
gyakori (Die Worte des Glaubens, Die Worte des Wahns, Der Taucher, An Emma, Der Alpenjäger, Resignation); 
a háromsoros zárlatúak legközelebbi mintája talán Matthisson verse (Liebe) lehetett. — A Kishez és & Búcsúzás 
Kemenes-aljától strófa- és rímrendszere viszont a magyar költészetben is igen gyakori, számos példát idézhet
nénk Csokonai, Kölcsey, Kisfaludy Károly s még több költő verseiből; ezúttal azonban csak a közvetlen példára: 
Kis Jánosra emlékeztetünk (1- MERÉNYI Oszkár, Berzsenyi Dániel. Bp. 1966. 82-83., VARGHA Balázs, 
Berzsenyi. Bp. 1959. 115—116.), valamint arra, hogy Schillernél (Die antiken zu Paris, Die deutsche Muse) és 
Matthissonnál is megtalálhatta változatait (Frühlingsbilder, Heldenskolie). 

3 7 Péteri Takáts József (akit Berzsenyi verssel is megtisztelt) írt egy ilyen rímképletű verset (A költéshez); 
úgy véljük azonban, hogy itt inkább a szaffói strófa „magyaros" változatáról van szó - a metrikai hasonlóságról 
1. SZABOLCSI Bence, Adalékok a régi magyar „metrikus" énekek történetéhez. ItK 1928.102-103. - OROSZ 
László, Berzsenyi Dániel 1976.108. 
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mérhető. Formai, rímszerkezeti többletet látunk viszont két nagyon személyes versének befejezésében. A 
Levéltöredék barátnémhoz és az Életfilozófia strófái négy, ill. hatsorosak, az utolsót azonban mindkét versben 
megtoldja még egy rímelő sorral (ababb; ababccb). Kazinczynak nem tetszett e „códás" befeiezés: „én nem 
tudok ahhoz szokni, hogy Te némely énekeidnek ilyen códákat adsz, a több strófák példái ellen".99 

Az egységről és a zártságról vallott elveik különbsége figyelemre méltó. Kazinczy nézete erősen formális: ő a 
zártságot a választott forma végig megtartott, pedáns szabályosságában látja; Berzsenyi a jelentéshez alakítja zajt 
formáit, s él a forma változtatásának művészi szabadságával. Kazinczy nem vette figyelembe, hogy mindkét vers 
utolsó strófája jelentésében összegező: a végleges rezignáció és magány megfogalmazása, „megtoldott" záróvers
szakai formai kivetülései a jelentésnek, amely itt maga a befejezettség. - Az önmagukban is jelentés-egységet 
hordozó, kimunkált,zárt rendszerekből építkező alkotásmódot klasszikusnak tartják,40 ilyenek voltak Berzsenyi 
vizsgált sor- és strófarendszerei, pontos megtartását kérte számon tőle Kazinczy. Ez a fajta kötöttség azonban — 
általában, és mint láttuk, Berzsenyi néhány versében - gátja is lehet a költői kifejezésnek, „az érzés és gondolat 
szabad könnyűségének", keret, amelyben fontosabbá válik a mondat és a sor (esetleg a strófa), mint a gondolat 
és az érzés. Az említett két vers „bővített" befejező versszakaiban épp e merev séma oldásának egy lehetőségét 
látjuk, s azt, hogy a költő a klasszikus zártság elvét itt valóban a hirdetett művészi szabadságelv égisze alatt 
műveli, szabály és szabadság középletében, a kifejezendőhöz hajlítva a kifejező formát. 

A műalkotások egészében hasonló komplexitást mutatnak párhuzamos ragrímes szerkezetei is. A nagyobb 
egységekben, mint láttuk, főként szinonim és szintetikus formákból alakította kifejtő szerkezeteit, kapcsolatuk 
a hasonlóságon és a következményeken alapult — többségükben és jellemzően tehát metonimikus rendszerek
ben. Úgy tartják, hogy a metonimia a klasszika tárgyias, pontos, plasztikus szemléletére jellemző; ily módon 
Berzsenyi párhuzamaiban is formaelveinek klasszikus irányát láthatjuk. A sommás ítélet azonban itt sem 
helytálló. A vizsgált párhuzamok is jól példázták, hogy azoknak ismétlő, kifejtő sajátságai, s bennük a ragrímek 
funkciói a nagyobb egységek bonyolultabb rendszereiben teljesedtek ki; a párhuzamok és a ragrimek nyoma
tékosító ereje a szemantikai és szintaktikai egyezés és különbözőség egymásra utalt egységeiben új dinamikával 
telítődött; toldódásos zárósoraiban pedig új asszociációs mezőket nyitott. Igazat kell tehát adnunk annak a 
vélekedésnek, hogy előítélet „a metonimikus rendszereket összefüggéseikből kiszakítva úgy látnunk, hogy azok 
pusztán halmozó, de nem egységesítő jellegűek".41 Számba veendő az is, hogy e párhuzamokban az itt szintén 
nem elemezhető szemlélet, az erős indulati töltésű képek, a szókincs már romantikus karaktert mutatnak (pl. 
Mint egy cseppet az óceán, Mint egy sóhajtást az orkán.) A ritmusformákon, a rímformákon mérhető viszont az, 
hogy a párhuzamok pontos egyezéseibe épített különféle rímek olyan ritmustöbbletet, hangzati, zenei hatást 
teremtenek, amelyek mintegy átminősítik, érzelmibbé hangolják a kifejtő, metonimikus formákat. De talán 
éppen a rímek jelentésében, a rímelés jelentésrelációiban találunk a metonimikus, klasszikus jellegen túlmutató 
sajátságokat. Ennek magyarázatát kíséreljük meg végezetül. 

Jelentés 

A rímek szemantikai értelmezhetőségét most is a szöveg összefüggéseinek leírható meghatározottságaiban 
keressük; megkíséreljük továbbá a rímhez kapcsolódó, a műalkotások egészét, az alkotómódszert is jellemző 
jelentésrelációk megvilágítását. 

Berzsenyi - verselméletének alaptételei szerint - nem ismerte az öncélú formák lehetőségét. Jelentés
kifejező funkciót vettünk számba legegyszerűbb rímformájánál, az alliterációnál is: idézett példáinkban láttuk, 
hogy többnyire fontos, jelentést hordozó, hangsúlyos szavakat emelt ki (metszetek élén és a rímeknél); 
észlelhető volt továbbá bizonyos kontextuális jelentéstöbbletük a sorok elejének változatos rendszerű kapcsola
taiban. Hozzátehetjük, hogy pusztán instrumentális, szóródó alliterációt alig találunk verseiben; többnyire a 
„szabálytalanok" is valamilyen (metrikai, grammatikai) rendszerbe kapcsolódnak, s így válnak jelentéshordozóvá 
(Szép mikor a // szűz szemérem; Bennem mélyen // metszve lelem). Szerkezeti összetartozást is kifejező 

3 *Az én kegyesem c. versében a felsoroló egységek „befejezetlensége" eltér a szokott típustól - Kazinczy 
meg is rótta érte: „ez az ének koránt sincs bevégezve. Pedig méltó volna, hogy elvégezd." Kaz. Lev. 
VI. 162-163. 

"Kaz. Lev. Vni. 431. 
4 0 F. STRICH, i. m. 164,180-181,188. 
4'JAKOBSON, i.m. 353. - az „egységesítésbe" az új jelentésminőségből származó új rendezőelvet is 

beleérthetjük. 
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jelentéstöbbletük kétségtelen — de esetleges: nincsen olyan, a jelentésre utaló általános szabályozottságuk, mint 
pl. a sorvégi rímeknek. 

£ rímforma jelentésrelációit épp ragos formájukból kiindulva tudjuk megvilágítani. A grammatizált rím a 
szintagma-, a mondat- és a soregység összefüggésrendszerében lesz jelentéshordozóan gazdag (vagy szegény) 
aszerint is, hogy a szintagmában, mondatban, sorban milyen szerepe, jelentése van. Hosszabb sorainál pl. 
megfigyelhető, hogy a szintagma, a mondat legfontosabb eleme kerül rímszóként a sor végére, bizonyos 
előkészítés, részletezés, várakoztatás után; a sor első része bővítményként a rímszóra vonatkozik, ennek 
jelentését értelmezi, gazdagítja. (A szelíd szerelem hamvadó szikrája S bús melancholiám szomorgó nótája.) így a 
rímszó jelentése nemcsak a szótő szemantikai súlyában mérhető, hanem a grammatizáltságban formált össze
foglaló, módosító jellegben is. Minél gazdagabb a rímszó és bővítményeinek vonatkozásrendszere, annál jobb, 
jelentésében is gazdagabb lesz a ragrím és rímmegfelelőinek kapcsolata. Nem a bővítmények mennyiségének 
sokaságára gondolunk, hanem azoknak a jelentésminőséget gazdagon árnyaló funkciójára.42 A grammatizált rím 
jelentéshordozó gazdagságát általában kétségbe vonják: „Abban az esetben, ha a rímelő szavak egybevágó részei 
mind fonológiáikig, mind morfológiailag azonosak, a szemantikai terhelés áthelyeződik a szótőre, az ismétlés 
pedig kiiktatódik a jelentés megkülönböztetés folyamatából. Csökken az általános szemantikai terhelés, minek 
következtében a rím eltompul.43 A rím soha nem önmagában, hanem rímkapcsolataiban hat, e kontextusokban 
pedig — hangzik egy elgondolkodtató vélemény - csak a szótőben meghatározott fogalmakhoz, jelentésekhez 
társulnak az asszociációk.44 De talán épp a grammatizált rímhez kapcsolódó asszociációk változásában mutat
kozik meg a ragrímek sajátsága, a grammatizáltságban mérhető szemantikai módosulás. A művészi szövegben ui. 
a raggal kapcsolt bővítményekből adódó jelentésminőségi változás karaterisztikusan fontos lehet: konkrétból 
fogalmivá, képivé, metaforikussá alakíthatja a rímszót, s az ily módon átformált (egyik vagy valamennyi) rím a 
rímkapcsolatokban épp a jelentés szempontjából módosítja a hasonlóság és a különbözőség viszonylatait. 

Nyilvánvaló ui., hogy ha a ragos formában a bővítmények mindkét rímszót „átminősítik" - például 
metaforizálják - a rímkapcsolat együttesen, az ismétlésben intenzívebben indít meg egy elvontabb vagy képibb, 
vagy érzelmibb jellegű asszociáció-sort. (A szilaj vágyások gigászi harcait, E bujdosó csillag ezer orkánjait.) 
A grammatikai vonatkozások jelentésminősítő hatása, az asszociáció kapcsolatok feszültsége erősebb azokban a 
rímpárokban, ahol a grammatizáltságban csak az egyik rím módosul. Egy példa :Oh, gyakran a szívnek édes ösz
töneit S tárgyaihoz vonzó rózsaköteteit — a rímhívó fogalmi jelentését az egyszerű határozó és a jelző nem ala
kítja „költőibbé", a rímválaszt ellenben bővítményei metaforizálják, önmagában talán keresett jelentése egyéni 
és érzelmi töltést kap, kapcsolatuk pedig az alaki hasonlóság és a jelentésminőségi különbség feszültségével is 
gazdagabb lett. E jelentéstelítettség hatását természetesen az egész rímszerkezet, a ritmusforma (párhuzam) is 
nagymértékben növeli. így a szerkezeti, morfológiai ismétlés nem pusztán redundancia, hanem ezekből és a je
lentésmódosulásokból adódó entrópia.4s Természetesen nem vitatjuk a szótő meghatározó szerepét. Azt azon
ban valljuk, hogy lehetnek, s Berzsenyi verseiben vannak olyan ragrímes rendszerek, amelyekben a ragos forma 
vonatkozásrendszere árnyalja, gazdagítja a rímszót s ezáltal egymásra vonatkoztatott ielentésüket is. 

A formájukban hasonló, de jelentésminőségükben és jelentéstelítettségükben különböző ragrímpárok egyéb
ként is gyakoriak e versekben. Kölcsönhatásuk nyilvánvaló: nemcsak a jelentésében választékos, költői szó hat 
egyszerűbb rímpárjára, hanem az is visszahat a másikra, s így végül is egy harmóniás középletű rímkontextust 
alkot. Szövegösszefüggésükből kiszakítva is érzékelhető karakterük:órái-gályái;aetherét-khelletét;csendesség 
ölében-gyöngyházszekerében. E változat szerencsés középletét ellenpéldái is megvilágítják: amikor ui. mindkét 
rímszó keresett, választékos, a hasonló szerkezeti formákban önmagukra s a jelentés kevésbé differenciált, 
kevésbé fontos voltára terelik a figyelmet. Itt is elég, ha csak a rímpárokat idézzük: lángölében-bájövében; 
amarant szigetek-balzsamos ligetek. Egy azonban bizonyos: „inherens", pusztán hangalakjuknál (hangutánzó, 
hangfestő jellegüknél) fogva kiemelt, „igen éneklő" rímet alig találunk nála (festengeti-lengeti; huhongnak-
suhongnak; csatináz-trilláz). 

. 

4 2 Hasonló vélemény: SZABÉDI László, A magyar rím. 383-384. 
43LOTMAN,i.m. 140. 
4 4MARGÓCSY István, Petőfi és a magyar rimelés. (Bölcsészdoktori disszertáció) Kéziratban. 66. 
4 5 A rímek, s általában a művészi szöveg ismétlő formáinak hírértékében az ismétlés mindig a maga 

specifikumával veendő számba; úgy véljük, hogy a Lotmannál megfogalmazott dialektikus elv itt is hasznosan 
alkalmazható. 
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A rímek és rímpárok helyenként a nagyobb egységek (strófa, versegész) összefoglalói úgy, hogy vissza
sugárzó hatásuknak jelentésértelmező funkciója van. Ilyenek pl. az Életfilozófia zárlatainak említett párrímei; 
Az élet dele utolsó versszakának rímei [előre-jövőre; emlegetem-rettegeni); vagy a Levéltöredék barátnémhoz 
befejező strófájában az elestvélyedtem rímszó. Ez a fajta rímfunkció azonban már nyilvánvalóan több, mint 
amennyi az alaki és szerkezeti rendszerekben, vagy a rímek és rímkapcsolatok jelentésében leírható. A rímek 
jelentéskifejező funkcióját, telítettségét, irányultságát a tágabb relációk figyelembevételével világíthatjuk meg. 
Megkíséreljük a jelentéstársítás, a jelentésbővülés lehetőségeinek vizsgálatát, amely azért is érdekes, mert a rímek 
asszociációs kapcsolatát Berzsenyinél - mint láttuk - egy alapformáiban zárt szerkezeti rendszer határozza 
meg, a rímek jelentéshívó funkciója, „nyitottsága" e zárt formarendszer kölcsönviszonyaiban érvényesül. A 
zártság és nyitottság „öszveegyeztetésének" dinamikus kapcsolatai jól megközelíthetőek rímeinek szófaji vizs
gálata felől. 

Berzsenyinek nyomatékkal hangoztatott elve volt, hogy a költészetben ,festve, nem pedig mondva van a 
gondolat".46 Néhány rímes versében az érzés vagy gondolat „festése" tettek, történések leírását jelenti 
(találkozást, búcsúzást, a helytállás cselekedeteit). A költői módszer meghatározza a rímek szófaji arányát: 
néhány ilyen versében ui. nála szokatlanul sok az igei rím, illetve a névszói-igei rímek száma nem, vagy alig tér el 
egymástól (Venüshoz 8 : 8 ; Egy szilaj leánykához 11 : 9 ; Az örömhez 7 :9 ; Az én kegyesem 10 : 1 1 ; Kishez 
16 :14). Az igei rímek számarányában itt nemcsak a költői mondanivalóhoz alakított forma mérhető, hanem az 
igei rímek asszociációs lehetőségéből származó jelentésbővülés is. Ha ui. az igei rímek jelen vagy jövő idejűek, s 
ha kijelentők, megengedők, felszólítok, gyakoritok — a sorok (strófák, versek) végén a rímekben jelzett cselekvés 
„nyitott" lesz: a folyamatosság, a folytathatóság képzetei kapcsolódnak a zárt formához; pontosabban: a formai 
zártság és a jelentésbeli nyitottság dinamikájával hatnak.47 Különösen a párhuzamok ragrímes kapcsolataiban: a 
ragos forma ismétlése ritmikai erősítést is nyer, s így kétszeres intenzitással figyelmeztet a jelentés nyitottságára 
(Hív szívünk csendesebb intésit nem halljuk, Az előttünk nyíló rózsát letapodjuk; Ha örök időket élnék, Ezeknél 
többet nem érnék). 

A legjellemzőbb változat azonban nem ez. A rímek szófaja felől közelítve a konnotációk lehetőségeihez, azt 
találjuk, hogy a „statikusabb" formában, a névszói rímekben alakítja ki legszebb változatait. Berzsenyinél 
túlnyomóak a névszói rímek (az 1222 rímből 866), közöttük is gyakoriak az elvont jelentésű, költőien 
emelkedett rímszavak. Az ideál, aether, képzelet, lelkesedés, harmónia, melancholia — a rímpárjaikkal való 
változatos kapcsolataikkal együtt — már jeleznek egy bizonyos fogalmi irányultságot, jelzik a rímpárok 
képzettársítási körét, lehetőségeit, összességükről vázlatosan szólva elmondhatjuk, hogy egy nagymértékben 
elvont képzetkört. De pontosabban is megvizsgálhatjuk a jellemző és gyakori névszói metaforák rímtípusait. A 
metaforát a befogadói élményben behelyettesítjük, kiegészítjük, továbbgondoljuk, asszociációk egyéni sora 
kapcsolódhat hozzá. Különösen, ha a költő „hagyja" érvényesülni a metaforikus nyitottságot, ha a rím
kontextusban nem „magyarázza" meg, amit csak sejtetnie kellene. „Poétái kedvencei" közül idézünk egy példát. 
A rózsa rím-metaforájával több versében találkozunk (Az esthajnalhoz, A. melancholia, Búcsúzás Kemenes-aljá-
tól, Az élet dele, Életfilozófia); jelentésének lényege a versekben világos, képzettársításainak szélessége, mély
sége változatos lehet. Berzsenyi azonban helyenként pontosan behatárolja köreit: Titkon nyílnak az életnek 
Legszebb rózsái (Az esthajnalhoz). A konnotációk tágabb körét nyitja a tömörebb, kevésbé magyarázott 
változat: Megcsókolgattam rózsáit, Megizzadtam vaspályáit (Életfilozófia). Az ilyenféle metaforikus rím ritmus
szerkezetének (a párhuzamnak) zenéjével, a zárt forma és a nyitott jelentés dinamikájával, a jelentés sokértelmű
ségével, egyéni és érzelmi töltésével — mondhatjuk — romantikus irányban oldja a klasszikus típusú zárt, 
szabályozott metonimikus formarendszert. 

Egész alkotói világára érvényes tanulságok szűrhetők le jellemző rímmetaforáinak jelentésrelációiból. 
Néhány példa: A bölcs nyugodt elmével búcsúzik E játékszín álorcájától (A halál); örökké zöld pálmáiddal 
Feded bé ösvényemet (A múzsához); Felhágsz éltem napja eged délpontjára, Ragyogva omlik rám fényed hév 
sugara (Az élet dele); Láttam a mosolygó tavaszt, Láttam az égető nyárt (Életfilozófia). A rímbe foglalt 

4 6 Észrevételek Kölcsey recensiójára. 276. 
47Múlt idejű, ül. befejezettséget jelölő igei rímet alig találunk verseiben (a 356 igei rímből mindössze 37-et); 

az említett versekben pl. egy sincs. Aránylag sok ilyen rím van az Életfilozófiában (a 27 igei ri 
egyharmada: 9), ám ez a vers a visszatekintésben egy lezajlott életfolyamatot idéz fel, az elmúltat, a lezártat 
rögzítik helyenként rímformái is. 
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metaforák .az élet, életkor, az idő, az elmúlás - sokszempontú elemzéssel megvilágítandó —jelentését sűrítik; a 
lét meghatározottságának problémáira, értékminőségekre, a személyes élet és az általános törvényszerűségek 
bonyolultságának továbbgondolására ösztönöznek. Ám az asszociációk vonatkozásrendszerükben egyköz-
pontúak, relációik egyirányúak; többféleségüknek inkább gondolati mélysége van, mint képi, képzeleti színes
sége; oly jegyek ezek, amelyeket egész költészetének jellemzéseként is elmondhatunk. Legjobb rímei ily módon 
válnak verseinek kifejező formaelemeivé: a forma és a jelentés dinamikus kapcsolataiban, jelentéstelített
ségükben, vonatkozásrendszerük mélységében funkcionálisak a maguk kiemelt helyzetében, egész költészetét is 
jellemző erővel. A rímek hangzati elemeit, a ragrímek „naiv báját", az egyszerű grammatikai szerkezeteket, a 
paralelizmusok „ősi" erejét, a zártságot a jelentés fogalmi irányultsága, a konnotációs szint filozófiai mélysége 
nagymértékben át is alakítja: rímformái egy bonyolult és egyszerű, régies és modern, klasszikus és romantikus 
költői világ formai kifejezői lettek, az „öszveegyezések" középletében szolgálva a „legfőbb szép közlését és 
továbbterjesztését". 

Berzsenyi verselméletéből kündulva vizsgáltuk rímfelfogását és rímformáit; elmélet és költészet kölcsön
hatását tekintve elmondható, hogy a művészi teremtés lényegében összhangban van nézeteivel: a jelentés-
kifejezés célszerűségében teremtette meg harmóniás középletű rímformáit, rímrendszereit. —A hangalak szintjén 
is komplexitást, a rímformák különféle meghatározottságának minősítő szerepét észleltük: a hangzati és metrikai 
tényezők (helyenként kedvező, helyenként kedvezőtlen) kölcsönhatását; az egyhangúbb változatokban az „igen 
éneklő" hatásra törekvést, a műfaj és a jelentés itt is számba vehető relációi szerint. — Szerkezeti szinten a 
különböző rímformák zárt rendszereket erősítettek meg; úgy találtuk, hogy a sor különösen fontos egység 
Berzsenyi ritmusrendszerében; az egyes rímtípusoknál (alliteráció, anafora, sorvégi rím), az áthajlások rag-
rímeinél, a grammatikai formákban, majd párhuzamainál vizsgáltuk jellemző változatait. A párhuzamok többféle 
rendszerét, többféle kifejező funkcióját írtuk le: alapformáit, monotonabb és nagyon változatos rendszereket, s 
ezekben az egész költészetére jellemző erő és „hév" kifejezését; az „ősi" jellegű, nemzeti költészeti ideál kettős 
hatású performanciáját. A strófák és a versegész más rímszerkezeti formáiban is zártságot találtunk, a klassziciz
mus formaelveinek összetett, helyenként már oldottabb érvényesülését. -Rímformáinak komplex jellege 
leginkább a jelentés szintjén volt értelmezhető. Berzsenyi ragrímeinél vizsgáltuk e rímforma jelentésmódosító, 
jelentésgazdagító, intenzitást növelő lehetőségeit, funkcióit. A rímek szófajából kiindulva a jelentés tágabb 
összefüggéseiben, konnotációs mezőinek jellegzetes vonásaiban, mélységében kerestük a zártság és a nyitottság 
„öszveegyezéseinek" példáit, s végül, az egész költészetét jellemző jelentésrelációkat. 

Berzsenyi verselméletének és költői gyakorlatának összefüggéseiből egyértelmű, hogy formaértelmezése, 
formateremtése a legmélyebben funkcionális. Azt mondhatjuk tehát - mintegy munkánkat is cáfolandó -,hogy 
rímformái voltaképpen csak az egyes művek sokrétű elemzéseiben értelmezhetőek. Rímei az adott hangzati, 
metrikai, szerkezeti, grammatikai meghatározottságban válnak ritmustényezővé, a jelentést kifejező, a jelentést 
árnyaló, a jelentést gazdagító formaelemmé, változatos kapcsolatokban. Rímelésének legjellemzőbb vonását 
tehát nem ebben vagy abban a hibában vagy erényben találhatjuk meg, hanem funkcionalitásukban, s az egész 
költői világát, alkotómódszerét jellemző komplexitásban. 

Márta Mezei 

L'ART DE RIMER DE BERZSENYI 

C'est le "milieu harmonique" qui est au centre de la théorie de versification de Berzsenyi, á la base duquel il 
a apprécié les systémes de vers, et c'est ce qui a déterminé sa conception de la rime et son art de rimer. Le 
caractére déterminant de ce principe fondamental peut étre constaté dans la forme sonore de ses rímes: dans sa 
forme de rime de suffixe caractéristique, il atténue ordinairement les effets musicaux; ses allitérations 
accomplissent des fonctions de sonorité et de métrique; par contre, du point de vue de la rime et de la métrique, 
il manque souvent á l'accord de l'ordre du moment. — Ses formes de structure sont extremement closes; ses 
formes de rime diverses (allitération, anaphore, ríme de suffixe) et ses structures de rime (p.ex. dans les 
enjambements et les parallélismes) ne font que les renforcer. Le parallélisme est particuliérement caractéristique 
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de sa poésie; dans ses variantes, on peut voir des formes correspondant á son idéal poétique, de mérne que la 
Performance ä double effet de l'idéal poétique "archaique" et national. Les formes de structure de rime des 
strophes et de la totalité du poeme renforcent également le caractére clos; certaines particularités tendent 
pourtant vers le caractére ouvert. - Dans la signification des rimes, les modifications de signification de la forme 
a suffixe sont nettement perceptibles. Dans leur caractére d'espéce de mot, on peut mesurer l'ensemble de la 
cloture et de l'ouverture de la signification et de la forme; dans les possibilités de connotation de ses rimes 
caractéristiques, on peut reconnaitre les signes caractéristiques de sa poésie entiére. 

La conclusion generale qu'on peut tirer des signes examinés ä la base des rapports de la théorie de rime et de 
l'art de rimer de Berzsenyi est la suivante: son art de rimer est d'un caractére complexe (ancien et moderne, 
classique et romantique) et il est extrémemen t fonctionnel. 
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