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czégány szandra
Soráthajlások szerepe a Lovasi András-dalszövegekben (különös 
tekintettel a Ha én lennék című zeneszám szövegére)

A dolgozat célja, a vizsgálat tárgya

Jelen dolgozat elsődleges célja, hogy az enjambement működési jelenségét vizsgálja, különböző 
típusaira adjon példákat és értelmezési lehetőségeket (esetenként az értelmezés meglepően 
sokszínű voltát, más helyzetekben annak korlátozott voltát mutassa be). A soráthajlás 
jelentősége, funkciója abban áll, hogy (az enjambement első részében) időlegesen megképződő 
struktúrák íródnak át a következő sor feltűnésekor.

A jelentés, az értelmi egység egy pillanatra (vagy akár több másodpercre, ez több tényezőtől 
függ: attól, hogy az adott szöveg olvasott vagy hallgatott formában kerül feldolgozásra, ha 
énekelt verzióban, akkor a szünet kitöltődik-e zenével) felfüggesztődik, a metrikus struktúrák 
között azonban kötés jön létre1. Az átmenetileg létrejövő szemantikai egységeket az utánuk 
levő szavak, tagmondatok nagymértékben módosítják, hiszen a jelentés nem előre adott 
jelenség, hanem „nyelvi szimbólumok interszubjektív értelmezésének aktusa”2. Jelen vizsgálat 
korpuszaként Lovasi-alkotásokat választottam, ugyanakkor nem felejthetjük el, hogy a modern 
dalszövegek előzményei is évezredekre nyúlnak vissza, már az ókorban született énekeknek 
fontos eszköze volt a soráthajlás.

A vizsgálat korpusza

Az elemzés választott korpusza a Kiscsillag és a Kispál és a Borz nevű együttesek dalszövegei, 
leginkább a Kiscsillag nevű együttes Ha én lennék című dala, amely szoros, sorról sorra történő 
elemzésre fog kerülni. Az értelmezés középpontjában a soráthajlások szerepe fog állni, tehát 
az, hogy az enjambement-ok hogyan képesek átformálni a jelentést a sorok (mint intonációs 
egységek) között. Ezen alakzatnak működése a következőképpen zajlik: az enjambement „a 
mondat átlépése egyik verssorból a következőbe, úgy, hogy a sorvég nyelvtani szerkezetet szakít 
ketté, vagyis a mondategység és a verssor összhangjának megbomlása”3.

A Ha én lennék című Lovasi András-dal versszakait külön szerkezeti egységeknek tekintem. Ez 
azért tartom szükségesnek a vizsgálathoz, mert szakaszugrás, azaz strófák között soráthajlás nem 
található a dalban, ellentétben például a Country című szám (1) részletével, tehát a nyolcsoros 
versszakok szorosan összetartoznak értelmileg, félbehagyott, felfüggesztett tagmondattal 
egyetlen esetben sem zárulnak.

(1) szintis 
 
Játssza éjfél után a székely himnuszt 
(Country)

A kérdést funkcionális kognitív keretben fogom vizsgálni, előtérbe helyezve azt a hipotézist 
(és egyben vizsgálati szemléletmódot), hogy a nyelv a megismerőtevékenység szerves része, 
valamint azt, hogy a stílus a belső rétegzettséggel rendelkezik, a szövegértelem koherens 

1  Szikszainé 2007, 403.
2  Simon 2014, 13.
3  Szathmári 2008, 187.
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része, illetve viszonyteremtő értelem4. A verssort mint a legmeghatározóbb értelmi egységet 
helyezem az elemzés centrumába. A szintaktikai, szemantikai és fonológiai egységek viszonyát, 
összjátékát, működését fogom tanulmányozni, illetve amely esetekben szükséges, más költői 
eszközök szerepét ezekben a nyelvi összetevőkben. Az értelmezés során a szóképek, alakzatos 
hatásfokát a konvencionális, begyakorlott nyelvi kifejezésektől való eltérés mértékében tartom 
érdemesnek megfigyelni, kerülve a szubjektív értékítéletet.

Fontos megjegyezni, hogy a soráthajlás jelenségének tanulmányozásakor nem feledkezhetünk 
meg arról a tényről, hogy a szétbontott, majd újra egymás mellé kerülő mondattani egységek 
egyik értelmezése sem lehet kizárólagos. A következő intonációs egység ugyan „felülírhatja” 
az előzőt, de ettől függetlenül az időben elsőként történő feldolgozási mód szerinti értelmezés 
eredménye aktív marad a befogadó tudatában. Ez okozza a feszültséget a soráthajlások során 
(nem véletlen a dalszövegek újrahallgatásakor történő ambivalens érzés, amikor már előre 
tisztában van vele a hallgató, hogy a felfüggesztett értelmi egység folytatódni fog, de sajátos 
örömforrást okoz az az időintervallum, amíg ez valóban be nem következik a valóságban).

A vizsgálat szempontjai

A kiválasztott dalszövegek közül a nagyobb hangsúlyt kapó Ha én lennék esetében is a 
természetes ritmikai egységek (a sorok) között levő szünet szakadást okoz, ám a szintaktikai 
egységek (a mondatok) csak időlegesen maradnak félbe, az utánuk következő intonációs egység 
erős változásokat okoz előző jelentésszerkezetéhez képest. Az enjambement stílushatása „az 
értelmi és ritmusegységnek a megbontásából, s ennek szokatlanságából adódik”5. Esetenként 
szűkítés, máskor bővítés figyelhető meg, további szövegekben „hiteltelenítés”, azaz az korábbi 
gondolat ellenkezőjét állítja (vagy attól gyökeresen eltérő nyelvtani, illetve szemantikai 
szerkezetet hoz létre) az új intonációs egység. Vizsgálatom során különös figyelemmel fogom 
kísérni, hogy milyen szövegrészben melyik szerep dominanciája, „felülkerekedése” jellemző. 
Ezen jelentésmódosulások természetéről kívánok minél behatóbb tanulmányt elkészíteni.

Ezek a változások gyakran összekapcsolódnak szórendi variációval, valamint a személyragokkal 
való játék által történő ismétlésekkel. Ezek nézőpontváltozásokat tartalmaznak, amik 
összefüggnek a soráthajlások sajátos jelentésmódosító hatásával. A dalszövegek természetükből 
adódóan több teret képesek adni a soráthajlásoknak játékosság terén, mint az írott versek, hiszen 
nem a befogadó dönti el a szöveg haladási tempóját, hanem az énekes, illetve az instrumentális 
eszközök befolyásolják.

Jelen esetben a zeneszámok írott formáját fogom alapul venni az elemzéshez6, tekintet 
nélkül arra, hogy ez a megzenésítésben hogyan jelenik meg. Hogy a soráthajlások működését 
objektívabban tudjam megfigyelni, Lovasi András más szövegeit is tanulmányozni fogom, a 
Kiscsillag és a Kispál és a Borz néhány dalát (amely esetben nem jelölöm zárójelben a dalszöveg 
címét, az minden esetben a Ha én lennékből származó idézetet fog jelenteni). Ezt azért 
tartom fontosnak, hogy a kutatás során átfogóbb képet nyújthassak az áthajlás jelenségéről és 
jelentőségéről.

„A műfaj által a szövegekre erőszakolt formai elvárások, mint a rímkényszer vagy a sorok 
szótagszámának hozzávetőleges egyezése, általában a már jól bejáratott nyelvi fordulatok, 
naiv metaforák, rímtoposzok folyamatos újrahasznosítását idézi elő, automatizálva nemcsak 

4  Tolcsvai 1996, 134.
5  Szathmári 2004, 37.
6  A dalszövegek írott verziójához a dalszoveg.hu-n található szövegeket használtam fel, minden esetben megtartva 

azoknak helyesírási és tipográfiai sajátosságait.
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a szövegek termelését, hanem azok befogadását is”7, állapítja meg Lackfi János. Ebből adódik, 
hogy a dalszöveg szerkezetére, értelmére különösképpen akkor fókuszál a hallgató, amikor a 
szokványostól, rutinizálttól erősen eltér, hiszen a megszokottól való eltérés fokozottabb mentális 
tevékenységet, aktivitást igényel.

A soráthajlás jelensége éppen azt a hagyományos, ösztönös értelmezési módot függeszti fel, 
amely szerint a verssor megfelel a tagmondat értelmi egységének. „Az egyszerű, sőt együgyű 
panelekből felépülő dalok jószerével csak azokban az esetekben szembesítik a hallgatót értelmezési 
problémákkal, amikor egy-egy számtalanszor elismételt fordulatban a formakényszer hatására 
némi változás figyelhető meg”8. Kétségtelen, hogy a rímkényszer nagyon fontos szerepet játszik 
az enjambement-ok működési mechanizmusában.

A dolgozat felépítését a soráthajlások típusai határozzák meg. Az első nagyobb egységbe 
azokat a szövegrészleteket sorolom, amelyek enjambement-jának első sorában időlegesen 
grammatikailag és szemantikailag teljes struktúrák vannak, ám a következő sor „felülírja” ezeket 
és új nyelvtani és jelentéstani értelmezést kíván meg. A második nagyobb egységben azok a 
szöveghelyek fognak szerepelni, amelyek első sorában grammatikai hiány lép fel, valamelyik 
szintaktikai elem csak a következő intonációs egységben jelenik meg.

„Hiteltelenítő” soráthajlások

Elsőként az olyan poétikai megoldásokat fogom sorra venni, amelyek megképeznek egy olyan 
szemantikai egységet, amely első olvasásra teljesnek tűnik. A következő sor azonban rámutat, 
hogy az első sor csupán egy nagyobb értelmi egység része. A „hiteltelenítő” enjambement-
ok működése összefügg az értékrendi centrum relativizálódásával (az értékelési kiindulópont 
megkérdőjelezése az irónia alapvető feltétele9, amely sok esetben kapcsolódik össze a tárgyalt 
alakzattal, az enjambement-nal). A következőkben a konkrét szöveghelyek értelmezésével 
kísérlem meg a soráthajlás mélyebb megértését.

(2) Minden máshogyan menne
Te is máshogyan mennél

Az (2) dalszövegrészlet azt az asszociációt kelti első hallásra, hogy a megszólított személy 
sorsa is egészen eltérő lenne a mostaniról, ha szeretné a lírai ént. Ám a rákövetkező sor kezdetén 
késleltetve megjelenik az el igekötő, tehát világossá válik a befogadó számára, hogy a menni 
igének jelen esetben, a (3) idézetben más szemantikai tartománya aktivizálódik. A konkrét 
haladásra vonatkozó jelentése kerül előtérbe, fókuszba, ellentétben az előző sorban szereplő 
absztraktabb megjelenésével (a minden máshogyan menne tagmondat az életvitel módjára, a 
körülmények és személyek alakította valóságra utal, az alanyi szerepben levő általános jelentésű 
névmás pedig még inkább erősíti ezt az elvont jelentéstartalmat).

(3) El tőlem mint tegnap este

Hasonló jelenséget mutatnak a következő Kispál és a Borz-szövegrészletek:
(4) De a húsunk került
 Bele a moslékba 
(Kispál és a Borz: Disznók tánca)
(5) Szegény Jávor Pál 

7  Pap – S. Laczkó 2006, 9.
8  Pap – S. Laczkó 2006, 9.
9  Tátrai 2012, 58.
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 Biztos sokat smároltál 
 Le ronda nőt 
 (Kiscsillag: Jávor Pál)

Az igekötő ilyetén alkalmazása kiemeli a tárgy és az alany határozottságát vagy 
határozatlanságát10, a Disznók tánca esetében az előbbi tulajdonságot. Ez a „hiteltelenítő” 
értelem csupán az egyik a lehetséges kognitív feldolgozás közül, hiszen a mennél el szószerkezet 
a konkrét mozgáson (séta, gyaloglás valamilyen úticéllal) és (a lírai én által dominált szférából 
való) fizikai kilépésen túl szexuális tartalommal is bír. A lírai én által kínált jövőkép a címzett 
számára testi örömöket is ígér, nem csak életvitelbeli változtatásokat (az életmódváltás elemeit 
a dalszöveg következő sorai írják le, ahogyan az értelmezés során látni fogjuk). A versbeszélőnek 
nem mellékes jellemzője, hogy ő maga is ambivalens módon viszonyul az általa nyújtott 
jövőképhez.

A Jávor Pál című dalból származó (5) részlet esetében is az igekötő perfektiváló, befejezettséget 
kifejező funkciója kerül előtérbe, hiszen csupán a második sorig olvasva egy általános tézisnek 
tűnhet a kijelentés. Eddig a pontig olvasva a lírai én csupán arra utal, hogy Pál természetes 
(testi) adottságai (továbbá színészi tehetségét beleértve), illetve elért sikerei lehetővé tették 
számára, hogy sok nő közelébe kerülhessen, bálvánnyá válhasson. A következő intonációs 
egység azonban jelentősen megváltoztatja ezen a gondolatmenet logikáját, mivel befejezetté 
teszi a smároltál igét a le igekötővel, valamint hozzáteszi a ronda nőt tárgyraggal ellátott jelzős 
szintagmát.

Az utóbbi két sort tekintve tehát lényeges jelentésbeli, szemantikai módosulás figyelhető 
meg, immár nem Jávor Pál természet adta képességeit dicséri a lírai én, hanem azt a 
tulajdonságát, attitűdjét, hogy bár a sok (általa és hírneve által meghódított) nő közül akadtak 
esztétikailag kevésbé hozzáillők, de a kényszer vagy a vágy kielégítésének célja miatt beleegyezett 
megcsókolásukba (és a szimbolikus hatalomátvételbe felettük). Ezt a szemantikai eltolódást a 
következő sorok még jobban fokozzák: Csak odarakták eléd / Fogtad a fejét / És megvolt. A lírai 
én hipotézise, „dicshimnusza” tehát az enjambement által erősen formálódik, a verssor okozta 
elválasztás (azzal párhuzamosan szemantikai egységek összekapcsolása) tehát olyan hatást okoz, 
amit a befogadó nem tud figyelmen kívül hagyni.

A (6) részlet soráthajlása ugyan nem az igekötő és az ige szétválasztására épül, csupán a 
tagmondat további mondattani elemeit (eredethatározót és helyhatározót) toldja a szemantikai 
struktúrához utólagosan. Az oda jelen esetben helyhatározószó (nem igekötő, hiszen az át szóval 
alkot morfológiai típusú szószerkezetet az ige), amely a menni ige jelentésszerkezetében adódó 
hiányt (az aszemantikus határozót) pótolja.

(6) És legyek mennek át most 
 Tőlünk oda, a hajnali széllel 
 (Kispál és a Borz: Levesek porból)

(7) ölelkeztek megrettenve kétfejű vadállattá össze- 
 bújik itt most nő és férfi annyi mindent kell túlélni

 (Kispál és a Borz: Baccál velem)
A Baccál velem című Kispál-szövegrészlet (7) az igekötővel való játék további lehetőségét 

mutatja be, bár itt nem az ige előzi meg az igekötőt, amely sztenderd esetben egy szóba írandó 
(ezáltal ellentétet képez azokkal a helyzetekkel, amikor új sorba került, hiszen helyesírást 
tekintve azon tagmondatokban külön írandó az igétől). Ilyen módon az igekötő az ölelkeztek 

10  Fábián – Szathmári – Terestyéni 1974, 284.
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igealakkal is szemantikai viszonyba kerül. Megakadást okoz a szétválasztás, a függőben levő 
szószerkezet hiányos elemként, ugyanakkor az igekötő elvont jelentésével képes magasabb 
szinten értelmeződni a bújik előtt található intonációs egység.

A nők és férfiak összefonódását pedig egy új lényként való megszületésként definiálja a lírai 
én. Immár a két különálló személy alkot egy vadállatot, tudatuk és testük is közössé válik, 
nem léteznek önálló entitásokként. Ezt a költői képet egészíti ki a soráthajlás, hiszen egy olyan 
erős nyelvtani, morfémaszerkezetbeli struktúrát tör szét, amely a grammatikai szabályoknak 
ellentmond, ugyanakkor újbóli egyesítésükkel AZ EMBEREK VADÁLLATOK metaforát 
teszi még érzékletesebbé, szóösszetételekkel való játék által, verbálisan is kifejezve.

Ugyan nem az igekötők működésével való játék miatt, de a következő idézet szintén a 
„hiteltelenítés” eszközével él:

(8) És rutinból az égre mered.11 
 
 Mindenki, ha e kettő egyszerre jelen van kellő 
 Mennyiségben és az élet kék 
 Vizét mások is szelik még 
 (Kispál és a Borz: Sültkrumpli)

Az égre mered / Mindenki szakaszugrásra ebben az esetben csupán azért térek ki, hogy 
megállapítsam, hogy az alany és az állítmány szétválasztása történik meg benne, amely jelenségre 
(csupán sorok közötti, nem strófák közötti áthajlásra) a dolgozat később részeiben nagyszámú 
példát fogok bemutatni. A (8) részlet tehát két soráthajlást tartalmaz, mindkettő a jelzőt 
helyezi a sor végére és a főnevet a következő intonációs egység elejére. Az első a kellő melléknév 
vonatkozását bizonytalanítja el, a befogadó a „jelen levés” szükségességére gondolhat, de az e 
kettő visszautaló (anaforikus) szerkezetre is érvényesnek érezheti a jelzőt. Tehát jelen esetben 
két potenciális alanyhoz is tartozhat az intonációs egység utolsó szava. A teljes enjambement 
tudatában a kellő immár a mennyiségben bővítménye, a soráthajlás során keletkező szintagma 
pedig az e kettő jelentését egészíti ki.

Ez a sor a kék szóval zárul, amely időlegesen megképzett struktúraként az élet főnévvel alkot 
tagmondatot, tehát az élet kék, fogalmazódik meg. Azonban a következő sorba való átlépéskor 
az értelmi szerkezet jelentősen módosul, új szemantikai egység része lesz az előző sor végén 
szereplő három szó. Az élet kék vize lesz a tárgy, amelyet behajóznak. További feldolgozási 
fázis lehet az, hogy az élet kék egymás mellé helyezett kifejezéseket egy szónak érzi a befogadó, 
ezáltal az életkék kicsinyítő képzővel és többes szám jelével ellátott ragozott alaknak.

Ilyen szempontból egy szokatlan, infantilis nyelvhasználatba tartozó szóval szembesül(het) 
a hallgató. Fontos megjegyezni, hogy e két egymás mellé kerülő alak egymással nem alkot 
szintagmát, nem áll nyelvtani viszonyban, hiszen az élet a vizét szóval képez tárgyi alárendelést, 
a kék pedig ugyanazon szó (vizét) jelzői alárendeltje. A sorvégen álló alakok tehát rendelkeznek 
egy közös kapcsolódási ponttal, ám ettől függetlenül nyelvtanilag nem állnak közvetlen 
összeköttetésben egymással.

(9) Ősszel mindig lemennénk 
 A tengerpartra szlottyos fügét 
 Enni a kiégett fű közül

A (9) szövegrészlet első sora állítmánnyal ér véget. A következő sor olyan helyhatározóval 
kezdődik, amely benne van az igei vonzatkeretben, tehát az előző intonációs egységen belül 
egyértelműen hiányként jelenik meg. A következő sor folytatja az értelmi szerkezetet, ám ez 

11  Jelen esetben a dalszoveg.hu-n található verzió tipográfiailag téves.
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a fonológiai egység sem fedi le teljesen a tagmondathatárt, hiszen a tárgy kerül előtérbe, de 
az állítmány hiányzik. Érdemes megfigyelni, hogy a fügét szó (amelynek jelzője, a szlottyos, 
nyelvjárási vagy esetleg familiáris szóhasználatba illeszkedik bele) a lemennénk igealakkal páros 
rímet alkot az egyébként abcbdefe rímképletet alkalmazó versszövegben, tehát megtöri az addig 
következetes szervezőelvet, rímtechnikát.

(10) Ígérem nem lesz sok időnk 
 Egyedül lenni úgy már voltunk

Az (10) idézet tartalmazta sorpáros kiváló példa arra, hogyan alakítja át teljes mértékben a 
jelentést az enjambement. A figyelmi jelenet megkonstruálódásakor az ígéret arra vonatkozik, 
hogy a lírai én és a megszólított nem tölthet együtt sok időt életük hátralevő részében (erre utal az 
többes szám első személyű birtokos személyjel), ám a következő sor ezt a feltételezést jelentősen 
átformálja. Így hangzik a teljes ígéret: a szerelmeseknek nem lesz sok ideje magányosnak lenni, 
ezt pedig magyarázat követi, a hiszen kötőszó tehető ki az úgy már voltunk tagmondat elé.

Az indoklás pedig egyszerű tekintélyérv használatával történik, a jövendőbeli élettársak túl sok 
ideig voltak a szingli-, illetve agglegénylét rabjai, ebből adódik a lírai kijelentése. Jelen esetben 
a soráthajlás érzékelteti a mindennapok végtelen voltát, nyugvópont nélküliségét, amelyben 
a lírai én biztos bázisként tekintene a megszólítottra (az ötödik strófa további különlegessége, 
hogy az első sort kivéve kijelentő módú igealakok találhatók benne, ellentétben a vers többi 
versszakával, ahol a feltételes mód dominál).

(11) Szeretnél mert megszoktad 
 Ahogy megszokásból rugdalod 
 Magad elé az álmokat

A (11) szövegrész első sora zárt struktúrát képez időlegesen, a megszólított megszokásból 
szeretné a lírai ént (ha a szerelme lenne), a következő intonációs egységben azonban folytatódik 
a mondat. Ebben az esetben úgy módosul a jelentés, hogy a megszokás kényelmes rutinszerűsége 
háttérbe szorul, inkább untató, zavaró volta kerül a figyelem előterébe.

Hiányos grammatikai és szemantikai szerkezetre épülő soráthajlások

A dolgozat második tartalmi részében hiányos struktúrákból építkező enjambement-okkal 
foglalkozom. Ezek példák első sorában olyan nyelvtani szerkezet található, amely egyértelműen 
értelmi kiegészítést igényel (például állítmány és vonzata, jelző és jelzett szó szétválasztása).

(12) És aztán nem jötté› 
 Átgyúrtuk életté 
 Idő komámmal 
 Ez üldögélést

 (Kispál és a Borz: Csillag vagy fecske)
Szemléletes példa a folyamatos mondat- és jelentésbővülésre a (12) szövegrészlet, amely 

második sora tartalmazza az állítmányt, de annak szemantikai keretébe tartozó tárgy csak két 
intonációs egység múlva később jelenik meg. A szoros mondattani kapcsolatot alkotó állítmány 
és tárgy közé beékelődik a társhatározó (Idő komámmal), amely kijelölő jelzővel rendelkezik. 
Minden újabb verssor addig jelen nem levő mondattani elemeket helyez az előző fonológiai 
egységekhez, a részlet utolsó sora pedig régies szerkesztésmóddal él, nem találunk ragot a 
mutató névmáson (sztenderd formában ezt az üldögélést, esetleg ezen üldögélést lenne).

Az újabb bővülések lépcsőzetes ritmust adnak a szövegnek, mintha az átgyúrás 
tevékenységének mozzanatait mintegy gyurmadarabokként görgetné elénk a lírai én, hogy 
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érzékeltesse a várakozás monotonitását, az idő formálódását. Továbbá ezen soráthajlás 
végtelenné nyújtható mondat érzetét kelti, hiszen újabb és újabb tagokkal gazdagodik a 
kép, így a figyelmi jelenet is, mintha befejezhetetlen lenne az, amit a lírai én ki szeretne 
fejezni a címzett számára, ezzel utalva a lelki tartalmat kifejező szavak végességére.

(13) Nem mosol bugyit, hogy tiszta 
 Legyél az Akropoliszra 
 (Kispál és a Borz: Ha az életben)

Hasonló jelenség a Ha az életben című dal két sora (13), amely együtt alkot egy tagmondatot. 
A névszói-igei állítmányt vágja ketté a soráthajlás, amelynek működési mechanizmusa a 
következő: az enjambement feltűnése előtt a tárgyra (azaz a bugyira) vonatkoztatja a befogadó a 
tiszta jelzőt, nem pedig az alanyra (te). E szószerkezet esetén is az ige vonzatkeretével való játék 
éri el a költői hatást. Az olvasás során az értelmi határok itt azonban erősebbnek bizonyulnak a 
rímek által jelölt sorvégeknél, ám a befogadó nem kerül kényszerhelyzetbe, nem kell döntenie, 
hogy az alsóneműre vagy a megszólítottra vonatkoztatja a jelzőt12, hiszen a létige ragozott alakja 
egyértelműen jelöli a nyelvtani viszonyokat. Ezt az értelmezési folyamatot erősíti az is, hogy a 
lenni felszólító módban jelenik meg.

A névszói-igei állítmány szétválasztására a (14) részletben is találhatunk példát (csillagok / 
Vagyunk). Az intonációs egység végekor a befogadó igehiányba ütközik, csupán két főnevet 
és egy személyes névmást hall/olvas az első sorban. Ez a módszer (az állítmányt alkotó tagok 
külön sorokba tördelése) erős feszültséget idéz elő, radikálisan befolyásolja az olvasó/hallgató 
tudatában történő feldolgozást. A második és harmadik sor kapcsolata eltérő jelenséget mutat, 
esetében az igekötős ige jelentése kerül a középpontba, a lehozott csupán egy ez mutató névmással 
rendelkezik cselekvő ágens gyanánt, ez meglehetősen tág teret biztosít az értelmezéshez, 
ám a következő intonációs egység első fele tartalmazza tárgyat (Minket), tehát a csillagokat, 
akiknek beszédét idézi a lírai én. A harmadik sor második fele pedig értelmezi az addig üres 
jelentéstartalommal bíró ez névmást (amely alanyi szerepben van), a megszólalóra, a lírai énre 
vonatkoztatja (rám mutatnak).

(14) Mi az égről a csillagok 
 Vagyunk és hát ez lehozott 
 Minket Neked, és rám mutatnak 
 (Kispál és a Borz: Csinálj teát)
(15) Zárom ujjaim 
 A fényes hold körül 
 Lélek láboson 
 A fedő megremeg
 (Kispál és a Borz: Naphoz holddal)

A (15) részlet egy Kispál és a Borz-dalból származik és az enjambement működésének két 
egymással ellentétes formájával játszik. Az első két sorban a soráthajlás az állítmány és a tárgy 
után következik a helyhatározó (amely jelen esetben aszemantikus határozóként is értelmezhető, 
hiszem a zárni jelentésszerkezete tartalmazza a valami körül vonzatot, de nem kötelezően) , míg 
a következő két intonációs egységben a határozó kerül előre és csak utána konkretizálódik az 
alany és az állítmány.

12  Pap – S. Laczkó 2006, 12–13.
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Ez a négy sor a mondattani és fonológiai egységeket a mentális feldolgozás szempontjából 
állítja fókuszba. A befogadó a lírai én ujjtevékenységének ténye után kapja meg az információt 
arról a páciensről, aki elszenvedi a cselekvést, míg a léleklábos megjelenése rögtön egy elvont 
jelenet elképzelésére készteti a hallgatót (az olvasót), csak azután teszi világossá magát a jelenet 
elsődleges figuráját, a fedőt. A két enjambement-t együtt szemlélve pedig figyelemre méltó, 
hogy „a fényes hold körül” záródó ujjak alakja ugyanúgy kört hív elő a fantáziában, mint a 
henger alakú lábos, „amelyen a fedő megremeg”, tehát hiába fejt ki más hatást a két-két sor a 
tudatműködést tekintve, a szavak tartalmának eredményeképpen elmében megjelenő képek 
valószínűleg egymáshoz hasonlók lesznek.

A Csillag vagy fecske szövegében (16) jelzők sorát vágja ketté az enjambement.
(16) Múltját sem sejtő, 
 Kékruhás nőknek
 (Kispál és a Borz: Csillag vagy fecske)

A (11) szövegrészlet a második egység részét is képezi. További lehetséges értelmezés a 
sorváltáskor találkozó rugdalod és magad szavak külön szemantikai egységként való értelmezése, 
azelőtt a pont előtt, amikor az elé névutó módosít az ige és a visszaható névmás viszonyán. 
Ilyen aspektusból a rugdalás gesztura a cselekvőre irányulna, nem pedig az álmokra. A (11) 
szövegrészlet második sora további két a szempontból is hangsúlyos. Az egyik fontos ismérve, 
hogy kilenc szótagból áll, míg az őt körülvevő sorok csak hétből, a másik pedig az, hogy a rugdalod 
igét a megszokásból és a magad szavak veszik körül, amelyek a közös alaptaghoz tartoznak, 
egymás mellé helyezve már nincs értelme a szélső tagoknak, másképp nem lehetnének egymás 
közelében, csak a középső elemnek (a sor utolsó szavának) a jelenlétével13. Ebben az esetben 
a jelentéstöbbletet a szintagma széttörése okozza14, ahogyan azt az előző versidézetek kapcsán 
részletesen meg is figyelhettük.

Lovasi kedvelt nyelvi megoldása, hogy hiányt teremt15, ezen sor esetében a mondat tárgya 
jelenik meg a késleltetve, megszakítva az olvasás automatizmusát16. A szintaktikai egység 
folytatódik, a teljes hasonlatot a (11) idézet második és harmadik sorának együttes jelentése fejti 
ki (ez a jelenség már a dolgozat második részében tárgyalt típusra példa). A rugdalás konkrét, 
fizikai jelentésének helyébe lép az elvontabb értelem: ahogyan az álmokat reménytelenül, 
beleunva, belefáradva hajszoljuk, olyan módon szerethetné a lírai ént a megszólított. Ilyen 
módon fokozatosan épül ki a hasonlat minden eleme, soráthajlásokkal elválasztva, újabb és 
újabb jelentésmódosító elemekkel bővülve.

(17) Ha én lennék a szerelmed 
 Biztos nevetnél néha 
 Persze nem többször mint most 
 Csak rosszabb vicceken ha én a 
 Szerelmed lennék

A Ha én lennék harmadik strófája feltételt támasztó tagmondata után következő két sor 
ellentétben áll egymással a de kötőszó megjelenése nélkül. A néha időhatározó-szóra reflektáló 
persze mintegy pótolja a hiányzó ellentétes jelentéstartalmú kötőszót, a harmadik sor pedig 
lényegesen lecsökkenti az őt megelőző fonológiai egység hitelét. A versszak negyedik és ötödik 
sorában megjelenő soráthajlás nagyon szorosan összefügg a rímeléssel. A negyedik sor én a 

13  Harmath 2013.
14  Szikszainé 2007, 403.
15  Harmath 2013.
16  Harmath 2013.
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szócsoportja a második sor néhájával áll kapcsolatban, ugyanakkor a visszatérő feltétellel is 
(amely itt szórendi variációval jelenik meg: ha én a / Szerelmed lennék).

Az én a meglehetősen ritka sorzáró szópáros, de a mivel rímhelyzetben való megjelenés 
mindig motivált17, jelen esetben is magyarázatot kapunk a konvencionálistól való eltérésre. 
A ha én a a két sorral előtte megjelenő néha szóval cseng össze. Mivel itt nagyon erős a rím, 
nagyobb hatású az áthajlás, a szaggatottság18, a hiány is, amelyet a következő sor tölt be. Ezen a 
ponton bebizonyosodik, hogy a vers „tételmondata”, feltételt tartalmazó központi tagmondata 
bármelyik sor közé beilleszthető, itt a megakadás teremti meg az állandó újraértelmezés 
lehetőségét19.

(18) […] Jó az űrhajó? 
 Mint eszköz, ha a cél 
 Az, hogy magadtól minél messzebb legyél. 
 (Kispál és a Borz: Adok egy kulcsot)

Az alany és az állítmány szétválasztására, majd enjambement általi újbóli összekötésére a 
(18) Kispál-részletben is felfigyelhetünk. A Ha én lennékhez hasonlóan itt is az alárendelő 
szintagma alárendelt tagja kerül a soráthajlás elejére, azaz a második sor végére (a cél), és az 
alaptaggal (az mutató névmással) kezdődik az új sor. Az értelmezést még sokrétűbbé teszi az 
eszköz-cél jelentésmezejével játszó második sor: az űrhajó (mint konkrét eszköz) felhasználása 
az absztrakt (önmagunktól való) távolság megteremtésére. Ez a metafora a fókuszban levő 
szöveg (Ha én lennék) első szakaszára, a (2) és (3) részletre emlékeztet, ahol az elmenni ige hol 
fizikai, hol elvont tartalma játszott szerepet a szövegértelem megfejtésében.

(19) Nem kezdtünk nagyon bele 
 Semmibe, jössz úgyis te 
 (Kispál és a Borz: Csillag vagy fecske)

A (19) részlet szintén egy szoros szemantikai egységet választ szét, mégpedig az állítmányt és 
az aszemantikus határozót, késleltetve ezzel a belekezdeni ige konkrét vonatkozását. Önmagában 
az első intonációs egység meglehetősen hiányosnak érzékelhető. A hiány pótlásakor (a semmi 
névmás feltűnésekor) rögtön indoklást is kap a befogadó (magyarázatra utaló kötőszó nélkül) 
a „belekezdés” céltalanságára: a címzett érkezése egyértelműen semmissé teszi a lírai én és társa 
minden tevékenységét, hiszen ő kerül figyelmük középpontjába, fókuszába.

Az igekötő jelen esetben nem a sor elején, hanem az enjambement elején, ám még mindig 
hangsúlyos ponton helyezkedik el, továbbá a nagyon fok-mértékhatározó előzi meg, ami még 
inkább feltűnővé teszi. A bele nélkül a cselekvés kezdőpontja nem emelődhetne ki ennyire, nem 
hívná elő azt az asszociációt, hogy a tevékenység egy adott időpillanatra vonatkozik, mégpedig 
a címzettre való várakozás idejére. A Ha én lennéknek ezzel összefüggő (2) és (3) részletében is 
megfigyelhető, hogy az előző sorból adódó hiány után az első szó, amely a következő sorban 
megjelenik, nyugvópontot ad a befogadó számára.

Az aszemantikus határozó következő sorba csúszása más Kispál-szövegnek is kelléke, ugyan 
a (20) részletben levő enjambement nyelvtani szerkezetének alaptagja nem ige, hanem főnév, a 
jelenség ugyanúgy megakadást okoz, ebből adódóan rekonfigurációt tartalmaz.

(20) Nem volt senkinek kedve 
 Semmihez itt a Földön 
 (Kispál és a Borz: Az utolsó aktus a Földön)

17  Simon 2014, 110.
18  Vadai 2003, 10.
19  Pap – S. Laczkó 2006, 11.
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(21) Az ott az apám a képen, az anyám, a tesóm, én nem éltem még, a vécét 
 Balra találod, de mit is mondtál, hogy hol játszol? Kiscsillag 
 (Kiscsillag: Van-e szándék)

A (21) részlet a tárgyat helyezi az enjambement elejére, majd állítmány toldódik az új sorban 
az értelmi szerkezethez. Ez a törés kivételesen erős szakadást okoz, még a fentebb felsorolt 
idézetekhez képest is.

Az intonációs egységek aktív kölcsönhatásba lépnek a szórenddel, illetve a grammatikai 
formákkal20, ezáltal átalakítva a szöveg mentális feldolgozását. Lovasi ezt használja ki, amikor 
dalszövegeinek általános jellemzőjévé teszi a soráthajlást, amelyek nem elakadást, megtörést 
érzékeltetnek legtöbbször, hanem inkább várakozást keltenek21. Kiváló példa erre a következő 
Kispál és a Borz-szám áthajlása a (22) szövegrészletben.

(22) Kihajolt egy férfi és mondani kezdte, 
 Hogy ‚Emese!’, de ő közbeszólt erre 
 (Kispál és a Borz: Emese)

Figyelemre méltó, hogy a ha én a / Szerelmed lennék tagmondat mind az előtte, mind az utána 
álló tagmondathoz hozzátartozhat szemantikailag. Ebben jelentős szerepe van az enjambement-
ok miatt bekövetkező akadozásnak, töredezettségnek. Hasonló jelenség figyelhető meg az Emese 
című dalszöveg (23) részletében.

(23) Menj haza szépen, 
 Látszik, hogy tudod, 
 Hogy meg vagy bolondulva 
 (Kispál és a Borz: Emese)

Az ige (tudod) alárendeltjének az előző tagmondat (sor) tűnik, hiszen szemantikailag a 
kötelező hazamenetelről való konkrét tudás is releváns tárgy lenne, ám a következő sor erre 
erősen rácáfol. A folytatás pedig: Hogy meg vagy bolondulva. Ebből világossá válik a hallgató (az 
olvasó) számára, hogy a tudod ige tárgyi alárendelt mellékmondata nem a hazamenetelt illető 
kötelezettséggel „tisztában levésre” utal vissza, hanem az őrültség tényére vonatkozó tudásra, 
amely a főmondat igéjéhez képest késleltetve jelenik meg.

A ha én a sorzárlat a (17) idézetből nem csupán azért érdekes, mert szoros szemantikai egységet 
szakít meg, hanem azért is, mert a kötőszót az előző sorba helyezi, míg az prototipikusan a sor 
elejére szokott kerülni. Ez a megoldás figyelhető meg a Tűkön táncol című Kiscsillag-dalból 
(amely mű alapvetően a konfigurálódott, közösségileg begyakorlottá vált tűkön ülés köznyelvi 
metaforáját értelmezi át, helyezi új kontextusba) származó (24) részletben is.

(24) Csak a nőket sajnálom mert 
 Elvétve akadt rendes
 (Kiscsillag: Tűkön táncol)

További példa a sorvégre helyezett kötőszóra a (25) szövegrészlet, amely az első sor magabiztos 
állítását bizonytalanítja el, de a megcáfolódás indoka csak az enjambement továbbgördülésével 
derülhet ki a befogadó számára. A dalszöveg későbbi pontján a két sor közé beékelődik az aztán 
idő-határozószó, azaz új elemmel bővül a soráthajlás, még erősebb a szemantikai egységben 
létrejövő felfüggesztődés az egymást követő két intonációs egység között.

(25) Biztos voltam benne, de 
 soha nem jött senki. 

20  Kozma 1974, 13.
21  Lackfi 2010.
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 (Kiscsillag: Tudtam, hogy jönni fogsz)
Természetesen a sor elejére helyezett kötőszavakkal is találkozhatunk a versben, legerősebben 

a (11) szövegrészletben, ez sokkal gördülékenyebbé teszi a dal meghangosítását, míg a (25) 
példa esetén megakadást eredményez rekonfiguráció.

(26) Ha én lennék a szerelmed 
 Biztos hogy a miénk lenne 
 Az egyszerű igazságok boltja 
 És te eladó lennél benne

A negyedik strófa első felében, a (26) idézetben ábrázolt figyelmi jelenet (egyszerű igazságok 
boltjának képe) külön sorban kerül leírásra, valamint és kötőszóval konkretizálva a tagmondatok 
közötti logikai viszonyt. A második, harmadik és negyedik sor különlegessége, hogy először 
az alanyt és az állítmányt választja szét időlegesen az enjambement, majd kapcsolatos 
mellérendelő viszonyba állítja az negyedik sort az előző tagmondattal. A megkonstruálódó 
referenciális jelenetet dolgozza ki a negyedik sor, a vásárlás tudáskeretébe illeszkedő eladó 
pedig többértelmű jelentéssel bír. Egyfelől a vevőt kiszolgáló alkalmazottként, másfelől viszont 
áruként értelmeződik a lírai én által megszólított személy. A dalszöveg további versszakai nem 
folytatják ezt a metaforahálózatot (megerősítve a kezdeti hipotézist és értelmezési kikötést, 
miszerint minden strófa külön szerkezeti egységet alkot), ezért ezen nyelvi játék értelmezése, 
jelentése kétséges marad a befogadó számára.

Az állítmány és annak vonzatainak szétválasztása, külön intonációs egységbe helyezése 
gyakori módja a soráthajlásnak a Lovasi-szövegekben.

(27) Aludtam ameddig néhány figurát 
 Bemutattak rajtam olyan ritkán jó 
 És hozzál le róluk mindent feketemosó 
 (Kiscsillag: Feketemosó)

A tárgy „reked” az előző sorban a (27) részletben, csak az enjambement későbbi szavaiból 
derül ki, hogy a figurával (a későbbi sorokból adódó értelmezés szerint inkább mozdulatsorral) 
mi történik. Ám az állítmány (bemutattak) feltűnése után a befogadó számára világossá válik, 
hogy valójában a lírai én a cselekvés páciense, akin előadják ezeket a beállásokat (beállításokat, 
esetleg beállítódásokat, de ez már nagyon jelentős tágítása lenne a szemantikai struktúrának) 
a telt alkatú fiatalok. Ez a soráthajlás nem okoz olyan értelmi átrendeződést, mint az előző 
példák, mert a tárgy nem mutat távoli jelentésbeli összefüggést sem az előző igével (aludtam), 
még akkor sem, ha néhány szó választja csak el tőle.

A következő sor logikai szempontból kapcsolatos mellérendelés, tartalmilag kevésbé tartozik 
az addigi tagmondatokhoz, ugyanakkor a dalszöveg központi metaforáját jeleníti meg. A 
BŰNÖS LÉLEK KOSZOS EDÉNY, amelyet csak a feketemosó tud a kifőzdék, éttermek 
konyháján újra tisztára mosni. Ez a kép természetesen összefügg A BŰNÖS LÉLEK PISZKOS 
RUHA metaforával (amelyre példaként lásd Arany János Ágnes asszony című balladáját), 
annak átírása, új kontextusba helyezése. A köznyelvivé vált metaforát Lovasi újradefiniálja, 
újraértelmezi, így ösztönzi aktívabb mentális tevékenységre a befogadót.

(28) Űrhajók, angyalok, Isten tortáján ragyog 
 Egy fekvő nyolcas, így ünnepel minden új napot 
 (Kispál és a Borz: WC-n sírni)

A (28) szövegrész enjambement-ja a ragyog és a (fekvő) nyolcas által alkotott alanyi alárendelő 
szintagmát helyezi külön sorokba, amely belső rímet eredményez (csillagok-ragyog), továbbá 
lehetővé teszi, hogy a ragyog igét az angyalok és az űrhajók főnevek (egymásnak mellérendelt 
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bővítmények) alaptagjának érezze a befogadó a következő sor megjelenéséig. Isten tortájának 
képe azonban értelmileg mindenképpen a végtelent jelképező fektetett nyolcas számhoz köti 
az igét.

A WC-n sírni ezen részéhez köthető a Zsákmányállat alábbi három sora, hiszen a másodikban 
találhatóak az első sor második felétől induló tagmondat alanyai (emberek és kövek), a 
harmadikban pedig a hozzájuk tartozó (jövő időben ragozott) névszói-igei állítmány (lesznek 
köret), amelyet pedig a mannához főnév szakít ketté, így az idézet utolsó sorát mintegy körülveszi 
a legmagasabban álló mondattani elem. Az állítmány szétbontása tágabb értelmezési keretet 
kínál a befogadónak, hiszen a köret szó megjelenéséig csupán a tányéron való puszta létezés 
elemét emeli ki a szöveg, de amint mentális folyamatok által feldolgozásra kerül az állítmány 
második (igencsak szerves) része (köret), a figyelmi jelenet részletezettebbé válik, az evés, étkezés 
gesztusa lesz a forrástartomány az idézet során. AZ ÉLET EVÉS metafora kerül kidolgozásra.

(29) Hogy a Föld tányér és hogy azon 
 Az emberek és a kövek 
 Lesznek a mannához a köret. 
 (Kispál és a Borz: Zsákmányállat)

Fontos megállapítani, hogy a részlet első sorában levő azon utalószóval kezdődik az 
enjambement, amely jelenségre kevés példát találunk még a Lovasi-dalszövegekben is. A három 
sor két mellérendelő viszonyban álló alárendelt tagmondatot tartalmaz, és mondattanilag az 
idézetet megelőző tudom ige tárgyi vonzatát fejti ki mellémondatok formájában. Az utalószó 
ilyen kiemelt helyzetben való szereplése jelentős megakadást, szakadást eredményez, hiszen 
rögtön hiányos nyelvi struktúraként észleli a hallgató, az olvasó.

Hezitálásra okot adó enjambement-ok

A Kispál és a Borz- és Kiscsillag-dalok gyakori jelensége, hogy nem lehet egyértelműen eldönteni, 
hogy a soráthajlásban összekötött szavak szemantikailag valójában egymáshoz tartozók-e, vagy 
csupán az „átcsúszás” jelentéstani módosulásai miatt érzi úgy a befogadó.

(30) Mindig máshogy neveznélek 
 Termések állatok kis izék

A (30) részlet második sora felsorolást fűz az előző tagmondathoz, anélkül, hogy az első 
sorban ezt bármilyen elem előrevetítené. A soráthajlást követő sziktaktikai egység a máshogy 
jelentését vonatkoztatja konkrét entitásokra, kifejti, sorra veszi a lehetséges beceneveket, 
amelyet a lírai én a kedves megszólítására alkalmazhat. A halmozás alakzata lehetővé teszi, hogy 
több részletében is megjeleníthesse a közölni, ábrázolni kívánt tartalmat a szerző22.

(31) Téged megesz, engem elás 
 És nem csinál semmi mást 
 Ez a k**** nagy óriás 
 (Húsrágó hídverő)23

A Húsrágó hídverőből származó részlet (31) első két sora nagyon jó példa az enjambement-
nak annak az altípusára, amikor csupán egy egyszerű kapcsolatos mellérendeléssel gazdagodik 
az előző sor jelentése. Azonban a mellérendelés második tagját követő sor tartalmazza az őt 
megelőző intonációs egységekben levő igék cselekvő alanyát. Mivel a versszöveg során már 
tudatosított, fókuszban levő ágens az óriás, ezért nem okoz erős törést itt az enjambement. Ez az 

22  Fábián – Szathmári – Terestyéni 1974, 251.
23  A kicsillagozott kurva szó a dalszoveg.hu-s forrásban így szerepelt.



2015. nyár Első Század

I I I  1 2 7  I I I

átcsúszás inkább megerősíti az ismétlés és a vulgáris regiszterbe sorolt szó (kurva) használatával 
az elsődleges figurát (így fokozva az óriás negatív megítélését), aki mást sem képes tenni, mint 
embereket felfalni.

(32) Csak el kéne hinned 
 És úgy kellenék neked mint a levegő

Az utolsó strófa leginkább összetartozó sorai a (32) részletben találhatók. Viszonyukban 
az és kötőszó kapcsolatos mellérendelést implikálna, ám jelentését tekintve a Csak el kéne 
hinned tagmondat feltételes jelentéstartalmú alárendeltje az őt követő sor első tagmondatának. 
A legfeltűnőbben ezen ponton jelentkezik az a hipotézis, hogy az enjambement második 
tagja nem feltétlenül „írja felül” az előzőt, hiszen itt az (csak szót követő) implicit ha kötőszó 
fókuszáltabbá válik a befogadó tudatában, mint a strófa utolsó sorában levő és.

(33) Ha én lennék a szerelmed 
 Biztos sokszor bántanálak 
 Hogy tudsz így szeretni? 
 Én soha nem tudnálak

Az utolsó versszakot tekintve megállapíthatjuk, hogy a tagmondathatárok teljes 
mértékben lefedik a sorhatárokat (ez leginkább az első két sorban figyelhető meg, ahol a 
feltételes jelentéstartalmú mellékmondat megelőzi a főmondatot). A két sor közé magyarázó 
mellérendelő kötőszó (mert, hiszen) kerülhetne beillesztésre, de e két intonációs egység 
összetartozása kétséges, bármennyire is meghökkentően hatnak a vers befejezéseként. Főként a 
lezárásnak ezen ambivalens működése eredményezi, hogy a dalszöveg igazán modern szerelmes 
versként tud funkcionálni, a soráthajlások pedig kellemes „stílusbájt” adnak a szövegnek. 
Többnyire kötőszavakkal kezdődnek az intonációs egységek, ezzel is erősítve különállásukat, 
autonómiájukat. Minden új sor újabb információt, kiegészítést ad az előzőhöz, ám olyan 
mértékű jelentésmódosulás nem figyelhető meg bennük, mint a vers többi, ezt megelőző 
strófájában. A leginkább összetartozó sorok a következőek: 

(34) Elvis a rendőr, James Dean a mentős valahol 
 a fejedben zakatol 
 (Kiscsillag: Kiscsillag)

A (34) részlet első sorában szereplő határozatlan névmás vonatkozása meglehetősen 
összetett. Egyfelől egy olyan fantáziakép helyszíne, amelyben a zenetörténet fontos szereplői a 
mindennapi foglalkozásokat töltenek be, egy elvont világ meghatározhatatlan része, másfelől 
a fejedben zakatol sorhoz is hozzákapcsolódik. Ezek a sorok zeugmát tartalmaznak, „ami olyan 
tagmondatok egymás mellé rendelését jelenti, melyek állítmánya (igei eleme) közös”24. Az ige 
az összetett mondat végén helyezkedik el. Ha az enjambement második tagjához kötjük az 
értelmezés során a valahol szót, akkor azonban több logikai változtatást el kell végeznünk. 
Hiszen ha a valahol / a fejedben összetartozik, akkor még inkább hangsúlyozásra kerül a kép 
képzeletbelisége, illetve a megszólított mentális képzeteivel való explicit játék.

Ha azonban mindez, csupán a címzett agyában létezik, akkor a jelenet nyelvtani 
megfogalmazásának értelmezésében is átíródásokat eredményez. Jelen esetben (a központozás 
problematikáját is belevéve) azt kell eldöntenie a befogadónak, hogy hány tagmondatot 
tartalmaz a két sor. Hiszen, ha a rendőr és a mentős mellékneveket névszói állítmánynak 
tekintjük, akkor külön szemantikai egységnek kell vennünk a zakatolt és annak bővítményeit. 
Azonban fennáll a lehetőség, hogy a két melléknevet értelmezőknek tekintsük (Elvis, a rendőr, 
James Dean, a mentős), ebben az esetben a két sor közül csak a másodikban van állítmány, 

24  Benyovszky 2006.
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tehát az egész tekinthető egy szemantikailag egységnek. Utóbbi esetben a valahol sokkal inkább 
tekinthető az enjambement indító szavának.

(35) Ígérem nem leszel hibás 
 De sok múlik majd a kémián

További példa az enyhébb hatású soráthajlásra az (35) idézetben szereplő sorpáros, amely 
ellentétes mellérendelést vág ketté, ám kérdéses, hogy az ígérem vagy a nem leszel hibás 
tagmondattal helyezkedik el egy szinten az utóbbi sor, hiszen logikailag mindkét értelmi 
egységgel kapcsolatban állhat. Kérdéses, hogy az ígéret ellenére nem a lírai én döntése, hogy 
hibás lesz-e a megszólított, vagy esetleg biztos tény, hogy a címzett nem hibáztatható, mégis 
utólag hiteltelenedni fog az ígéret első fele. A hibáztatás mellett egy szilárd állítás is szerepel a 
szövegrészletben, mégpedig az, hogy a címzett és a lírai én közös életét a közöttük levő kémiai 
reakció, szexuális vonzalom fogja leginkább befolyásolni.

(36) Az meg állt szőkén a hidak alatt 
 S csak nézte a többi ebihalat
 (Kispál és a Borz: Szőkített nő)

A Ha én lennékben szereplőhöz hasonló (csupán mellérendelő kötőszóval történő) sorkezdés 
a más Lovasi-szövegekben is megfigyelhető. A (36) részlet esetében is a két sor közötti kapcsolat 
laza, utólagos kiegészítést tartalmaz a második tagmondat, egy újabb mozzanatot, olyat, 
amely ugyanarra az alanyra, elsődleges figurára vonatkozik. Ezen elsődleges figura figyelme 
(tevékenysége) az ebihalakra (a másodlagos figurákra) irányul. Ugyanezen versszöveg utolsó 
két sorában is hasonló jelenség figyelhető meg, azonban a két tagmondat alanya is eltérő 
(bár meglehetősen különálló szemantikai keret része), nem csupán állítmánya, mint a (37) 
idézetben.

(37) Lehet, hogy jó lett volna talán 
 És most már elég, hogyha szól egy szomorú szám
 (Kispál és a Borz: Szőkített nő)
(38) Ha villanyt oltasz a sötétnek 
 És halkan kicipzározod őt 
 És magadba rakod a régi semmit 
 A megszokott soha el nem jövőt

A (38) idézet első sorában az ige vonzatkerete eltér a konvencionálistól, a begyakorlottól, 
hiszen -ben rag helyett -nek szerepel, tehát nem a sötét ellen irányul a villanyoltó gesztus, hanem 
maga a sötét számára, részére. A második és a harmadik sor közti szünet a kiejtési szabályoknak 
megfelelően történik meg, a tárgy mögé értelmező kerül, mintegy utólagos információként, 
sóhajként jut kifejezésre a második versszak végén. Az értelmezős szintagmák esetén tompa az 
áthajlás25.

Fontos megállapítani, hogy a Ha én lennék ezen szövegrészletében a versben jellemző 
arányhoz képest nagyobb kötőszavak száma. A dal egészére kiterjeszthető az a kijelentés, hogy 
kötőszó-nélküliség jelenik meg benne. Az aszindeton jelensége nagyfokú sűrítettséget okoz, 
idéz elő az olvasóban. Megfigyelhető, a strófa utolsó három sorából mindegyik tárgyraggal 
ellátott szóval (őt, semmit, jövőt) zárul, ugyanarra az entitásra vonatkozik, ugyanazt a figurát 
dolgozza ki, jellemzi.

(39) Örökre itt maradsz 

25  Szikszainé 2007, 403.
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 Hogy ne zavarjalak 
 (Kispál és a Borz: Naphoz holddal)

A Naphoz holddal-dal második versszakának részlete (39) nem szószerkezetet bont ketté, 
hanem egy utasítást intéz a címzetthez kijelentő módban, tehát evidensnek gondolja a 
megszólított engedelmeskedését, egyfajta beletörődését, majd a következő tagmondat 
célhatározói mellékmondattal egészíti ki az őt megelőző tételt. A lírai én mintegy szabadkozik 
az előző határozott kijelentéséért, magyarázattal szolgál az engedelmességre kérésére. Ezen példa 
esetén a következő intonációs egység okadó jelentéssel bővíti, egészíti ki az őt megelőző sort.

A Ha én lennék első versszakának második felében anaforikus sorkezdetekkel találkozik a 
befogadó, amely alakzatnak grammatikai kötöttsége relatív, hiszen mondat, szócsoport és szó 
is ismétlődhet26. Jelen esetben az egyes szám második személyben ragozott ige és a határozott 
névelő (Megszoknád a) fordul elő többször egymás után. A lírai én felsorolja mindazt, amit a 
megszólított megszokna a közös életükben (a hús szagát, az ólmokat, az életem). Az ismétlésnek 
ezen módjával érzékelteti a megszokás rítusának monotonitását, folyamatos körforgását. A sorok 
vége láthatóan egybeesik a tagmondatokéval, erősen elkülönülnek egymástól az intonációs és 
szemantikai egységek is, ezért kevesebb mentális erőfeszítést igényel feldolgozásuk.

Az utolsó sor (Miként a sajátodat) azonban megszakítja az (egyébként meglepően 
következetes) anaforasort, mégpedig úgy, hogy az őt megelőző tagmondat jelentésén módosít, 
hiszen a lírai én azt a lehetőséget veti fel, hogy a jövendőbeli kedvese ugyanúgy fog beleszokni 
az ő életébe, mint a sajátjába, tehát kényszerből, tehetetlenségből. Élete párjának megválasztása 
tehát nem szabad akaratból adódó döntés eredményeként fogalmazódik meg (ez a gesztus 
előhívhatja a kényszerházasságok, de akár a rosszul működő kapcsolatban benne rekedő párok 
együtt maradásának pszichológiailag is vizsgált jelenségét). A lírai én állítása szerint ahogyan 
önmagából nem tud kilépni a címzett, úgy a jövendőbeli kedvese napi rutincselekvéseiből sem 
lesz képes; egyfajta fátumként értelmeződik a közös életbe való beleszokás.

Az Örökre című dal utolsó sorai az addig következetes refrénjének megváltoztatásával 
születnek meg, átírva az ismétlésre épülő alakzatot, ezáltal aktívabb tudatműködésre ösztönzik 
a befogadót, ahogyan az elvárásokkal való játék természetéből adódóan motivációt biztosít erre.

(40) Mer’ én téged – nem vicc tényleg, kicsit szokni kell, 
 Hogy – örökre szívembe zártalak 
 (Kiscsillag: Örökre)

Az örökre szívembe zártalak szintagmacsoport a nyelvtanilag hozzátartozó mer’ én tégedtől 
egy tagmondatnyi távolságra van. A beékelődő szövegrész enjambement-t tartalmaz, méghozzá 
olyan, módon, hogy hogy kötőszó „csúszik át” a következő sorba. Tipográfiailag ezt a beszúrt 
tagmondatot gondolatjelekkel választották el, ugyanakkor a beékelés utolsó szava (hogy) a 
szemantikai struktúrák összekapcsolásán kívül más funkcióval is bír: a tételmondatot vezeti be.

Tehát az utolsó három szó két nyelvtani szerkezet része is, gondolatjelek közötti alárendelő 
összetett mondathoz és az előző sor kezdetéhez is hozzátartozik. Itt az enjambement más 
eszközzel (beékelődéssel) kombinálódik, ezért a befogadónak nagyobb mentális erőfeszítést kell 
tudatlanul végrehajtania. Az idézet első sorában megképződő referenciális jelenet kidolgozása 
félbemarad, felfüggesztődik, csupán az alany és a tárgy fejeződik ki, az állítmány és bővítményei 
később kapcsolódnak össze a megkezdett értelmi egységgel. Ez a poétikai megoldás a hétköznapi 
nyelvre jellemző hirtelen kitérőket idézi fel, erősen közelíti a dalszöveget az élőbeszédhez.

A soráthajlás mellett bizonyos szövegrész (41) esetén Lovasi a ragokkal is játékba fog, de 
természetesen sok más költői képet és alakzatot is felhasznál alkotásaiban, nevezetesen a -tok 

26  Gáspári 2002, 287.



Első Század 2015. nyár

I I I  1 3 0  I I I

(/-tek/-tök) morféma (igei személyrag) és a tok főnév (köznév) hangalakjának egyezését (a 
Minden száj nyitva áll ezen sorainak értelmezését lásd Pap Balázs és S. Laczkó András Kispál és 
a Borzról szóló tanulmányában27).

(41) Abból úgyse semmi, 
 Amit gondol - Tokkal-vonóval 
 (Kispál és a Borz: Minden száj nyitva áll)

A soráthajlások aránya a Ha az életben című dalban és ezek összefüggése az igék 
számával és személyével

Az elemzés középpontjába helyezett dalszöveg ugyan nem is található annyira erős soráthajlás, 
mint a rockrajongó lány szerepébe bújó28 Lovasi-dal (Van-e szándék) két sorában, amely 
a (21) szövegrészben bukkan fel, ahol a tárgy az előző sor utolsó szava, az állítmány pedig 
„átcsúszik” a következő intonációs egységbe, mégis kijelenthetjük, hogy a Ha én lennék című 
versszövegnek az egyik legmeghatározóbb, legkifejezőbb (és egyben leghatásosabb) költői 
eszköze az enjambement.

A Ha én lennék enjambement-jai alapvetően határozzák meg a versszöveg ritmusát, 
illetve az sorainak jelentéseit. A szintaktikai egységek időleges szétválasztása nagy teret ad a 
jelentésváltoztatásra, ahogyan ezt megfigyelhettük a konkrét áthajlások vizsgálata során. 
Érdekes kérdés, hogy az utolsó strófa utolsó két sorát egy értelmi egységnek tekintjük-e, mivel 
a lezáró sor mintegy hitelteleníti az egész szerelmi vallomást, a lírai én bevallja, hogy nem tudná 
szeretni a megszólítottat, ha olyan lenne, mint amilyen ő maga.

Az igei személyragokat megfigyelve megállapítható az elemzés középpontjában álló 
szövegről, hogy az enjambement-ok sűrűbben fordulnak elő akkor, ha az alany egyes szám 
második személyű (lásd a vers második versszakát), illetve egyes szám első személyű (példának 
tekinthető a harmadik strófa). A személyváltások esetén egyértelműen ritkább a soráthajlás 
jelensége. Ez azzal magyarázható, hogy a referenciális jelenet megkonstruálása és feldolgozása 
új kiindulópontból történik az alanyváltásokkor. Így szemantikailag is jobban elhatárolódik 
a két egymást követő sor azokhoz a sorpárosokhoz képest, ahol az alany száma és személye 
(illetve az állítmány ragjai) megegyeznek, ezáltal szorosabb összefüggésben állnak az egymás 
után helyezett tagmondatok.

Következtetések

Mindezek megállapítása mellett nem jelenthető ki teljes bizonyossággal, hogy Lovasi legerősebb 
és legfontosabb stíluseszköze az enjambement, főként tekintettel arra a tényre, hogy nem 
genetikus, expresszív felfogás (a stílusfelfogásokról lásd Heinrich Plett tanulmányát29) szerint 
kerültek elemzésre a dalszövegek, hiszen a szerzők stílusa közel sem homogén, illetve kognitív 
keretek között szituációkhoz, helyzetekhez (illetve az ezek által aktivált stílusmintákhoz30) 
köthető, nem konkrét személyekhez, korszakokhoz vagy stílusirányzatokhoz.

Az enjambement többféle típusára találhatunk példát az elemzés során. A „hiteltelenítő” 
soráthajlások a radikálisabb jelentésmódosulást okozó jelenségek (nem csupán a dalszövegekben, 
hanem minden irodalmi műfaj esetében), hiszen előre nem sejthető (az áthajlás első sorában), 
hogy a szemantikai szerkezet bővül, hiszen már egy lezárt jelentéstani egységet tartalmaz az első 

27  Pap – S. Laczkó 2006, 13.
28  Lévai 2014, 398.
29  Plett 1988, 144–149.
30  Tátrai 2012, 56.
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intonációs egység. Eltérő működéssel, de a hiányból építkező enjambement-ok is nagyfokú 
hatással bírnak. Utóbbi jelenség a nyelvtani szerkezet megbontásából fakadó feszültség 
lehetőségeit aknázza ki. Ahogy azt az elemzett részletek értelmezése során megfigyelhettük, nem 
csupán grammatikai és szemantikai szerkezetek széttörése történik a soráthajlásban, hanem új 
tagmondat megjelenése az előzőhöz társuló „kiegészítés” után.

 A hezitálásra okot adó dalszövegrészek a „hiteltelenítés” technikájára emlékeztetnek, de 
az elemzés során szerencsésebbnek tartottam a két kategóriát különválasztani, hiszen bár a 
„hiteltelenítő” enjambement-ok radikális változtatást idéznek elő a jelentésben, de erősebben 
korlátozzák az értelmezést, nem adnak akkora teret a befogadó számára a szintaktikai elemek 
kapcsolatát illetően.

Természetesen mindezen értelmezési lehetőségek szorosan összefüggnek a szociokulturális 
tényezőkkel, amelyek lehorgonyzódnak a szövegben, integráns részét képezik a diskurzusvilágnak, 
illetve annak feldolgozásának (a szociokulturális változók a magatartás, a helyzet és az idő31). 
Ezért mindig figyelembe kell venni, hogy a dalok a XXI. század magyar viszonylatai között 
születnek meg, alternatív(-rock) zenei keretek között, reflektálva hazai (Jávor Pál) és külföldi 
(Elvis) közszereplőkre, fellépési helyszínekre (West-Balkán, Zöld Pardon). Ezen elemek 
valóságra való referenciájának felismerése lényegesen módosítja a szövegértelmet, ad lehetőséget 
az ironizálásra. A Jávor Pál esetében így tud megvalósulni egyszerre a tisztelet és annak 
megkérdőjelezése, példakép állítása, majd annak lerombolása, destrukciója. Az ambivalencia 
ilyetén módon való megjelenítése sajátos életszemléletet közvetít a hallgató, az olvasó számára. 
A lírai én egyszerre kezel mindent (dolgot, személyt, állatot, történést, létezést, cselekvést) 
komoly és komolytalan felfogással.

Összegzés

Lovasi András dalszövegeinek nagyon meghatározó stíluseszköze az enjambement, ahogyan 
ezt érzékelhettük a Kispál és a Borz- és a Kiscsillag-dalokból származó részletek esetében is. 
A szerző nem csupán várakozáskeltés céljából használja fel az intonációs és a szemantikai 
egységek összefüggésével való játékor, hanem a szövegek többértelművé válásához, ahhoz, 
hogy a befogadó folyamatosan újraértelmezze a dalok jelentését, elemeinek összetartozását. 
„Máskor elég egy sor is […] de egy Lovasi-szöveg szinte mindig folytatódik...”32, állapítja meg 
Lackfi János nagyon találóan, hiszen sok esetben végtelenséget sugallnak a Kispál- és Kiscsillag-
számok széttört szemantikai struktúrái. Jelen dolgozat fókuszában az állt, hogy az idézett 
enjambement-ok grammatikai hiányra vagy egy időlegesen megképződő szemantikai struktúra 
újraértelmezésre épülnek.

Végezetül fontos megemlíteni azt, hogy a soráthajlás mechanizmusa eltérő módon működik 
olvasás és hallgatás esetében, hiszen olvasáskor a befogadó a saját ütemében jut el a következő 
sorban levő értelmi egység befejezéséhez, míg hallgatáskor a zeneszámot előadó művészek 
határozzák meg a mondattani egységek felfüggesztésének időtartalmát. „A tagolás kérdése 
vezet a verssor erodációjához és rehabilitációjához: hiszen az értelmező olvasás az elkészített 
formát másodlagossá teszi; és […] a formai tagolás szerinti értelmezésben többletértelmet talál, 
kiváltképp akkor, ha írásjelek sem segítik a biztos tájékozódást a mondaton belül”33.

Tehát a dalokban megjelenő enjambement-ok működése alapvetően tér el az írott versekben 
felbukkanóktól, hiszen a hangszerek által biztosított zene jelentősen befolyásolja a sorok közötti 
szünetet, az értelmi egységek határait, illetve a szótagok kitartását, hosszúságát. A dolgozatot 

31  Tátrai 2012, 58.
32  Lackfi 2010.
33  Pap – S. Laczkó 2006, 11.
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pedig Lackfi János soraival zárom abból a célból, hogy a szövegek konkrét értelmezése mellett 
a zenével kísért dalok alapvető működési jelenségéhez végül visszatérhessünk: „Hiszen attól 
zseniálisak ezek, hogy Bandi beleszámítja a zene lüktetését, arra «dolgozik rá» vagy éppen az 
ellen dolgozik”34.

34  Lackfi 2010.
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A fókuszba helyezett dalszöveg

Kiscsillag: Ha én lennék

Ha én lennék a szerelmed
Minden máshogyan menne
Te is máshogyan mennél
El tőlem, mint tegnap este
Megszoknád a hús szagát
Megszoknád az ólmokat
Megszoknád az életem
Miként a sajátodat

Ha én lennék a szerelmed
Szeretnél mert megszoktad
Ahogy megszokásból rugdalod
Magad elé az álmokat
Ha villanyt oltasz a sötétnek
És halkan kicipzározod őt
És magadba rakod a régi semmit

A megszokott soha el nem jövőt

Ha én lennék a szerelmed
Biztos nevetnél néha
Persze nem többször mint most
Csak rosszabb vicceken ha én a
Szerelmed lennék
Mindig máshogy neveznélek
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Termések állatok kis izék
Magamban most is beszélek

Ha én lennék a szerelmed
Biztos hogy a miénk lenne
Az egyszerű igazságok boltja
És te eladó lennél benne
Ősszel mindig lemennénk
A tengerpartra szlottyos fügét
Enni a kiégett fű közül
Akkor ha én lennék

Ha én lennék a szerelmed
Sok szerencsét hozzám
Ígérem nem leszel hibás
De sok múlik majd a kémián
Én már elterveztem mindent
Egy életre elég a dolgunk
Ígérem nem lesz sok időnk
Egyedül lenni úgy már voltunk

Ha én lennék a szerelmed
Rám mondanád hogy ez Ő
Csak el kéne hinned
És úgy kellenék neked mint a levegő
Ha én lennék a szerelmed
Biztos sokszor bántanálak
Hogy tudsz így szeretni?
Én soha nem tudnálak


