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AZ ALLITEBATIÓ SZEREPE A LATIN KÖLTÉSZETBEN.

Nem rég e folyóiratban *) Krajcsovics úr a középkori magyar 
költői maradványok verseléséről értekezvén, vizsgálat alá vette az 
azokban található alliteratiókat is. Czikkének bevezetésében az 
eredményt előlegezve igy szól: «Nálunk sem zárható ki végkép a 
feltevés, hogy a legrégibb korban, melyből emlékeink — sajnos — 
nincsenek, nagyobb és határozottabb szerepe lehetett a hangbeli 
rythmus e tényezőjének; fenmaradt költői emlékeinkben azonban 
már csak helylyel-közzel fordul elő mint diszítő jelenség a kiválóbb 
gondolatok előadásában, miáltal alkalmazásában az ornamentalis 
szép jellegét nyeri. Ily ékítményi jelenségül nézve az egyes ese
teket, elég dús és változatos alliteratiókat találunk.* Ugyanezt a 
gondolatot, talán egy árnyalattal még óvatosabban kifejezte már 
Arany János,2) de azért mégis Krajcsovics részletes kimutatása 
alighanem a legtöbb olvasó előtt az újság színével bírt, sőt, mint 
tudom, nem egy olvasóban határozott kételkedéssel találkozott.

Az eldöntetlenség majdnem ugyanazon stádiumában áll e 
kérdés a latin költészetre nézve, és meg-megújuló vita tárgyát 
képezi, vájjon a latin költők használták-e öntudatosan, és mily 
mértékben használták az alliteratiót.

Újabb időben Plautusra nézve Lorcnz szólt a Miles gloriosus 
kiadásának8) előszavában behatóbban az alliteratió, assonantia és 
rím külömböző nemeinek használatáról és azt mondja, hogy e 
hangjátékok az egész darabon végig vonuló jelenségekként tűnnek 
fel. Sokkal többet állít Klotz Richard,4) ki kutatásában egyelőre a 
Miles glorio8U8 első felvonására szorítkozván, abban azt a törvényt 
akarja felfedezni, hogy minden vers vagy önállóan, vagy a reá 
következő verssel együtt alliteratiót mutat. Klotznak ez állításából 
polémia keletkezett közte és Lorenz közt,5) mely eléggé mutatja, 
mily kevéssé vannak még tisztázva e kérdésben a vélemények.

*) Philol. Közi. VJ. (1882), 705. sk.
8) Arany, Prózai Dolg. 16.1.
*) Ausgewáhlte Komoedien des T. M. Plautus. III. B. 61. sk.
*) Zűr Alliteration und Symmetrie bei T. M. Plautus. Zittau 1876.
6) Philol. Anzeiger. VIII, 292. sk. és IX, 278. sk. Prograram des Johan-

neum in Z itta a. 1877.
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Vergilius Aeneisét az ailiteratióra nézve Kviéala tette beható 
vizsgálat tárgyává.1) Ő a szerinte itt előforduló alliteratiókat a 
következő kategóriák szerint rendezi: 1. Olyanok, hol a vers első 
és utolsó szava alliterál, pl. Discite iustitiam moniti et non tem- 
mere divos. Ilyent az Aeneisben 376-ot talál, mi az összes versek 
3’9%-át teszi. 2. Olyanok, hol egy versben két szópár alliterál, úgy 
hogy azok keresztbe vannak téve (abab), pl. Cunctus ob Italiam 
terrarum clauditúr orbis. Ilyent 442-t, vagyis 4*5%-ot talál.
3. Olyanok, hol két alliteráló szópár egymás után következik (adbb), 
pl. Séd si tantus amor casus cognoscere nostros. Ilyent 425-öt, 
vagyis közel 4*3°/o-ot talál. 4. Olyanok, hol egy alliteráló szópár 
egy másikat közbe fog (abba) pl. Miscere et fantas audetis tollere 
7noles. Ilyent 399-et, vagyis több mint 4°/o-ot talál. Továbbá ösz- 
szeszedi azon verseket, melyekben syntaktikailag összefüggő, vagy 
egymással valamely párhuzamban álló szók alliterálnak, ezek 
3°/o-ot, amazok 3*7°/o-ot tesznek. Gyakoriak azon versek, melyek
ben a két utolsó szó alliterál; ezeket a különféle rythmus szerint 
ismét több alosztályba sorolván, azt találja, hogy azok az összes 
verseknek közel 7*5°/o-át teszik.

Végre valamennyi, bármily módon feltűnő alliteratiót egybe 
állítja és azon meglepő eredményre jut, hogy az Aeneis 9896 verse 
közül 7178 vers, vagyis 72Va°/o alliteráló. E számból Kviéala enged 
ugyan valamicskét, elismervén, hogy egyik-másik alliteratió puszta 
véletlenség lehet, de fentartja, hogy az összes versek legalább 
®/s részében valóságos, szándékolt alliteratió van.

Meglepő ez az eredmény, mert majdnem megfoghatatlan, 
hogy egy állítólag oly sűrűén előforduló jelenség oly költeményben, 
mely hosszú évszázadokon át a legbehatóbb kutatások tárgya volt, 
oly kevés figyelemre talált. Egészen el nem kerülte ugyan már a 
régi magyarázók figyelmét sem, mert Servius az Aen. III, 183. e 
szavaihoz casus Cassandra canebat megjegyzi: Haec compositio 
iám vitiosa est, quse maioribus piacúit, ut Anchisen agnovit amicum 
(III, 82), et sale saxa sonabant (V, 866). Ebből kiviláglik, hogy 
Servius tudta, miszerint a régibb latinságban az alliteratiót kedvel
ték, míg azt az ő korában kakophoniának, vagy legalább mester
kéltségnek érezték. De mégis a régi theoretikusok oly kevés

1) Neue Beitráge zűr Erklárung dér Aeneis von Kviőala (Prag, 1881). 
293—447.1.
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fontosságot tulajdonítottak e jelenségnek, hogy még csak határozott 
möszavok sem volt arra. Mert a napr^-fiau;, nápiaov és rcocpovojjigioía 
oly szóalakzatok, melyekkel alliterátió, assonantia vagy rím össze 
van ugyan kötve, de ezek mégis nem tisztán hangzásbeli jelen
ségekként jönnek tekintetbe, hanem csak a mennyiben a hasonló 
hangzással valami értelmi elmésség, szójáték van összekötve.

Hogy a rómaiaknak arra a hangegyezésre, melyet mi allite- 
ratiónak nevezünk, nem volt szavuk, azt talán abból lehetne 
kimagyarázni, hogy ök egész theoriájukat egyszerűen a görögöktől 
áttvették, kiknél az alliteratió nem volt oly jelentős tényező,*) 
valamint abból, hogy a régieknél általában a művészet theoriája 
messze elmaradt a praxis magas fejlettségétől.

Magát az alliteratió szót először használta Jovianus Pont a- 
nu8*) (1481-ben megjelent Actius czímü dialógusában), ki e jelen
séget Vergiliusra vonatkozólag elég bőven tárgyalta és azt így 
határozza meg: Fit itaque in versu, quotiens dictiones continuatae 
vei binae vol ternae ab iisdem primis comonantibus, mutatis ali- 
quando vocalibus, aut ab iisdem incipiunt syllabis aut ab iisdem 
primis vocalibus. Azonban Fontanus figyelmeztetése meglehetősen 
feledésbe ment, míg e század első felében Naeke tette ismét a 
római költészetben, nevezetesen Plautusnál előforduló alliteratiót 
bővebb tanulmány tárgyává.8)

Azonban Naeke ezen jeles dolgozata sem keltett valami 
általánosabb hatást. Találkoztak ugyan egyesek, kik nyomába 
léptek, pl. Cadenbach, De alliteratione apud Horatium usu (Essen, 
1837), Schlüter, Veterum Latinorum alliteratió cum nostratium 
alliteratione comparata (Monast. 1840). De ezek az elszórt vizs
gálódások nem keltettek nagyobb figyelmet, úgy hogy a latin

*) Hogy azonban a görög nyelv és a görög költészet az alliteratiót 
mint alkalmi díszt szintén ismerte és nem épen ritkán alkalmazta, arra 
könnyen lehet elég példát találni. Homerosnál előforduló számos ily pél
dára figyelmeztetett BeJcker, Hóm. Blatter, 195. 1. Vele szemben ugyan 
Lehr8 (de Arist.‘stud. Hóm.) azt tartja, hogy azon véleményt, mintha ilyen 
összecsengéseket az ember csak észre is venne, ki kell irtani. A görög köl- 
tészetben előforduló alliteratióról tudtommal irtak még Holeapfel, Ueber 
den Gleichklang bei Homer, Berlin, 1856., és Franciscus Jacobi, De usu 
alliterationis apud Sophoclem. Gottingae, 1872.

*) L. Gerber, Die Spraclie als Kunst, II, 163.
8) Rliein. Mus. f. Phil. III. (1829), 324. sk.
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költészet oly kitűnő ismerője mint Lachmann Károly, azt hirdet
hette, hogy az alliteratió a latin költészetben egy minimumra 
szorítkozik.*)

így történt, hogy egyesek mindig újra meg újra felfedezni 
vélték az alliteratiót a latin költészetben, és mindig meglepett és 
kételkedő publikumra találtak. így járt pl. Máhly, ki az allitera- 
tióról szóló értekezésében a) ezeket meséli: Was die neuere Gram- 
matik — vorzugsweise dér germanichen Sprachen — mit einer 
dem Alterthum fremden Bezeichnung Alliteration nennt, hatte 
schon seit lángerer Zeit meine Aufmerksamkeit hingelenkt auf die 
beiden klassichen Sprachen; da, als ich mit wachsender Befriedi- 
gung gesammelt, mit wachsender Ueberzeugung meine Notizen 
und Sammluugen geordnet hatte, bekam ich zufállig Kenntniss 
und Einsicht von dér Abhandlung Naeke* s im rhein. Museum 1829. 
de alliteratione sermonis latini. Dass hie und da gelegentlich auch 
schon von dieser eigenthümlichen Erscheinung die Rede gewesen 
war, wusste ich wohl, aber dass sie in diesem Umfange, ex offi'cio, 
auf classischem Boden behandelt, ja auch nur bemerkt worden 
war, war mir neu u. s. w.

így járt Kviéala is, ki, miután elmondta, hogyan lett figyel
messé az alliteratióra és hogyan járt azután utána a latin költők
nél, igy folytatja: «Hiebei muss ich mm offen von mir dasselbe 
bekennen, was auch Mábly gesteht. Auch ich wusste, dass die 
Alliteration dér röm. Dichter hie und da gelegentlich erwáhnt wird, 
ebenso glaubte ich aber aus dér verháltnissmássig geringen 
Beachtung, welche von Seiten dér Erklárer und Kritiker diesem 
Gegenstande zu Theil ward, schliessen zu dürfen, dass bisher 
niemand auf die überaus grosse Tragweite und auf den ausgedehn- 
ten Gebrauch dér Alliteration in dér röm. Poesie aufmerksam 
geworden war. Zufállig erhielt ich nach dér Veröffentlichung 
meiner Yergilstudien (1878) Kentniss von dér interessanten und 
lehrreichen Abhandlung Máhly’s und durch diese wieder von dér 
inhaltreichen und beachtenswerthen Abhandlung Naeke’s.*

A vizsgálódás e szórványossága folytán e kérdés, bár mindig 
újra felvetették, nem tárgyaltatott oly kimerítően, hogy biztos, álta
lánosan elfogadható eredményekre leLetett volna jutni, és míg

*) Ersch u. Grubers Encyclopaedie, s. v. alliteratió.
*) Neaes Schweiz. Muzeum, 1804. 207. sk. 11.

Philologiai KözIÖDy. VII. 5.
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némelyek a felfedező örömével és szokott sanguinismusával köny- 
nyen túlságba estek, mások mindent tagadó skepticismussal fogad
ták ez állítólagos felfedezéseket.

Pedig a latin költészet helyes méltatása érdekében érdemes 
volna e kérdéssel tisztába jönni, s így nem lesz talán fölösleges az 
a kísérlet, hogy e jelenséget egész terjedelmében vizsgálván, meg
állapítani törekedjünk azon szerepet, mely az alliteratiónak a latin 
költészet különféle korszakaiban jutott.

A legfőbb nehézség, mely e kérdésben a megegyezésnek útját 
állja, az a körülmény, hogy bajos megvonni a határt egyrészt a  
szándékolt és érezhető, másrészt a véletlen, az ilyeneket nem épen 
leső fülnek fel sem ötlő alliteratió közt. Mig az egyik valamely 
versben a hangzók kellemes és jelentős összecsengését hallja, a  
másik azt állítja, hogy ő ebből nem vesz észre semmit, sőt ha észre 
venné, az ízetlen mesterkéltség csak rontana minden költői hatást. 
Hol van ilyenkor a biró, kinek tekintélyének mindketten meghó
dolnának ? A régi tbeoretiku8ok, mint már említettem, kevés fel
világosítást adnak e kérdésben. Minthogy pedig nem arról van szó 
hogy mit veszünk észre, és mit élvezünk mi, jobbára csak szemünk
kel olvasó modernek, hanem milyen dispositiója lehetett e tekin
tetben az antik olvasónak és hallgatónak, utána kell járnunk, 
vájjon nem találunk-e a latin nyelvben némi útmutatást arra 
nézve, hogy a latinok általában kedvelték és keresték-e a hangzók 
ezen összecsendülését vagy sem.

A legtöbb nyelvben találunk több-kevesebb szólamot, mely 
világosan azon szempontból van szerkesztve, hogy alliteratió, vagy 
rím, vagy assonantia által hatásban nyerjen. A magyar nyelv is 
meglehetős bőségében van az ilyeneknek. Alliteráló szólamok pl. 
tetőtől talpig, tenyeres talpas, kénye kedve, se füle se farka, se híre se 
hamva, se pénz se posztó, szeme szája eláll, fűnek fának elmondanit 
szerte széjjel, hanyatt homlok, kénytelen kelletlen, kivilágos kiviradtig, 
búbánat, bűvösbájos, mézes mázos, szemen szedeti, fúrni faragni, 
csűrni csavarni; vagy az ilyen szópárok: libeg-lobog, hímezni- 
hámozni, hébe-hóba, hercze-hurcza, dinőm-dánom, girbe-görbe vagy a 
figura etymologica egy nemét képező ily kifejezések: únos-úntalan, 
véges-végtelen, telides-teli, folyton folyvást, reges-régen, körös-körül, 
stb. Találhatók, bár úgy látszik gyérebben, rímelő szópárók is pl. 
dúl fid, szánom bánom, ámul bámul, szőröstül bőröstül, stb. Igen 
gazdag az ilyenekben a német nyelv, pl. Stock und Stein, H of und
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Ham, Feuer und Flamme, Bausch und Bogén, Gift und Gallé, mit 
Mann und Maus, bei Nacht und Nebel, windeliveich, lickterloh, stb. 
!Ép oly gyakoriak .a rímelők, pl. Saus und Braus, Sang und Klang, 
Handel und Wandel, iveit und breit, schlecht und recht, stb. A román 
nyelvek gyérebben mutatják-e jelenséget, de gyakrabban mégis az 
alliteratiót mint a rímet, pl. a francziában: craindre ni dieu ni 
diable, ni sel ni sauce, il ne remue ni pied ni patté, bel et bon, 
au88itöt pri8 au88itót pendu, sauver la chevre et le chou (azaz több
nyire tisztán népies szólásmódokban); vagy rímelők: nifeu  ni lieu, 
ríavoir ni fői ni lói, á fúr et a mesure, ni vu ni connu, écu changé 
écu mang'e.

A régi latin nyelv a rím iránt kevés érzékkel bírt, annál 
számosabbak az alliteráló szólamok. Wölfflin e tárgyról, szóló 
értekezéséhez több mint ezret állított össze,*) pedig ő csak egy
forma beszédrészektől, tehát coordinált mondattagokból álló szó- 
párokat vett fel jegyzékébe, s ennélfogva nemcsak a figura ety- 
mologica alá tartozó szólamokat nem vette fel, hanem az efféléket 
sem mint vagi vetíti, viva voce, tamquam caballus in clivo, ad restem 
rés redit, bár sok ilyen kifejezésben az alliteratió szándékossága 
nem vonható kétségbe. Fölveszi tehát csak az ilyeneket, mint pl. 
maria et montes polliceri, oleum et operám perdidi, vivus et videns, 
longe lateque, oro et obsecro etc.

Kérdésünkre szorosan nem tartozik, de a magyarral való össze
hasonlítás szempontjából nem is érdektelen Wölfflin ebbeli vizs
gálódásainak néhány eredménye. így kimutatja, hogy az alliteráló 
szópárok összeköttetésének legrégibb módja az asyndeton volt, 
mint azt a magyarban mai nap is kizárólag alkalmazva látjuk (pl. 
fűnek fának, szeme szája stb.). Ilyen asyndetikus párok pl. forte 
fortuna; fidi fiducise causa (a keresztény időszámítás kezdetéről
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J) Die alliterirenden Verbindungen dér lat. Sprache von E. Wölfflin. 
Sitzungsber. d. k. bayer. Akademie dér Wissenscliaften, philos.-philol.-histor. 
Classe. 1881. Bd. II. H. 1. — Természetes, hogy egyes kifejezéseknél kétel
kedni lehet, vájjon azok valóban szólamok értékével birnak-e, vagy csak egé
szen individuális összeköttetések. Másrészt azonban W. maga sem igényel 
összeállításának absolut teljességet, és valóban magam is, a nélkül, hogy épen 
ntána jártam volna, hamarjában kijegyeztem e Wölfflinnél elő nem forduló 
alliteratiókat, melyek nekem legalább szólamoknak látszanak : facéré etfungi, 
Lucr. I, 443. increpat incileique, Lucr. III. 961. cum pipere et palmis, 
Pers. VI, 39.

34::
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való adásvevési szerződésben, melyben a jogásznyelv megőrizte a  
régi formulát); loca lautia (az idegen követeknek államköltségen 
adott lakás és ellátás); purus putus (a Karthagóval kötött béke 
pontozataiban, valamint Plautus és Enniusnál); fórt is fidelis, 
laetus lubens; semel saepius; sex septem; vinctus verberatus (a 
XII. tábla törvényében)\ fusus fugatus ; oro obsecro; vive vale, etc. 
A klaszikus próza az ilyen szópárokat már kötőszóval kötötte össze, 
de a hármas csoportokban megmaradt az asyndeton, pl. veni vidi 
vici ; dare donare dicare ; fero fame frigore ; siccus sanus sobrius.

Gyakoriak a neque-neque-ve 1 kapcsolt párok, minőket a ma
gyarban is aránylag bőven találunk (pl. se füle se farka, se híre 
se hamva, se pénz se posztó).

A mi az alliteráló szók egymásutánját illeti, tekintetbe jön a 
végszótagok mennyisége, a tőszótagok magánhangzóinak hang
lejtése, a szók aránylagos hosszúsága és azon viszony, melyben a 
szók fogalmilag állanak. És pedig a súlyosabb végzettel biró szók 
inkább második helyen állanak, pl.fundere et futáré, úgy szintén 
a tőszótagban álló nyíltabb a inkább második helyen áll, pl. longe 
lateque, ferro flammaque, bár néha a megfordított rendet is találjuk. 
Ép úgy találjuk a magyarban azt a következetesen keresztül vitt 
törvényt, hogy a magashangú szó megelőzi a mélyhangút (fűnek 
fának, füle farka, mézes mázos, stb.).*)

Az alliteráló szólamok ezen nagy bősége, melyről Wölfflin 
összeállítása meggyőz minket, eléggé bizonyítja, hogy a római 
ember füle különös kedvét lelte a hangok ezen összecsendülésében, 
és hogy e szerint a nyelvben magában meg volt adva annak a 
lehetősége, hogy ezt az összecsendülést a kötött beszéd egyik 
eleméül felhasználják. Kérdés már most, vájjon a tények eléggé 
bizonyítják-e, hogy ezt a lehetőséget valóban fel is használták, és 
ha igen, mi módon használták fel.

Véleményen szerint a latin költészetben alkalmazott allite
ratió helyes méltatásának némileg útját állta az a körülmény, hogy 
azok, a kik avval eddig behatóbban foglalkoztak, mintegy prae- 
occupálva voltak a germán alliteratió által és ehhez hasonló func-

*) Ezért mondja a magyar éjjel-nappal nem nappal-éjjel, és mondta 
volna mindig még akkor is, ha a régi magyarok nem számították volna a na
pot estétől estéig, mit újabban megint Vámbéry (A magy. eredete, 282. 1.) a 
szórendből is akar következtetni.
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tiót kerestek a latin költészetben is. Pedig ha az alliteratiónak 
különféle nemzeteknél található használatát vizsgáljuk, azt talál
juk, hogy az különféle functiókát végezhet. Felhasználható az 
ugyanis 1. a rythmikus sorok Összefüzésére,2. a főfogalmak, s így a 
hangsúlyos mértékben egyszersmind az ütemek kiemelésére, 3. a ryth- 
mustól eltekintve pusztán a hangzatosság (euphonia) érdekében,
4. hangfestésre. Lássuk sorban az alliteratió e különféle nemeit.

ügy mint már a prózai nyelvben az említett alliteráló szó
párokban a kezdő hangzók összecsengése a tagok szoros össze
tartozását mintegy symbolice jelöli, úgy jelölheti az alliteratió a 
versben az abban foglalt rythmikus soroknak szorosan egymáshoz 
tartozását, úgy hogy az alliteratiónak hasonló feladata van, mint 
a  modem költészetben a rímnek. Ilyen alliteratiót mutat különö
sen a régi germán költészet, hol az szabályszerűen van alkalmazva 
olyformán, hogy két-két szomszédos rythmikus sorban két vagy 
három szó ugyanazon mássalhangzóval kezdődik. Álljon itt például 
néhány sor a Hildebrandliedból:

Zíadubrant gimálta | í/iltibrantes sunu 
mit gérű scal mán | géb& infáhan 
őrt widar orte | du bist dir, altér Hűn, *) 
nmmet s;mhér; | s^enis mih
met dinem wwortun, wuili mih | dínű spérü uuérpan

Hasonlók a Pannónia megvételéről szóló énekben a következő 
versek;

Kelen földén | a Danán el&Wének,
Az Cseken ők | elkenek,
Az Tetemben | elfelitének,
Éráén B okát | ők  é r te n e k ,

Százhatomnál | megs*állának. —
Földedet attad |/<?jér lován 
És ./ívedet | aranyos féken.

Uyforma alliteratiót véltek feltalálhatni a latin nemzeti ver
selés ránk maradt gyér töredékeiben és az iguviumi táblákon szá
munkra megőrzött umber imákban is. Ez utóbbiakban már Grote- 
fend *) alliteráló saturniusokat akart kimutatni, és az alliteratió 
valóban eléggé szembeszökő, pl. ebben az imában:

l) 1. Pauly Real-Encycl. IV. 95. sk.
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Serfe Martié
Prestota Qerűa | Qerfer Martier 
Turaa Qerfia | Qerfer Martier 
totam Tarsinatem | trifom Tarsinatem 
Tuscom Naharcom | Jabuscom nome 
totar Tarsinater | trifor Tarsinater 
Tuscer Naharcer | Jabascer nomner 
nerf 9Íhitu | an-9Íhitu 
Jovie hostatu | an-hostatu. 
tureitu tremitu | sonitu savitu 
ninctu nepitu | hcmdu holta 
preplohata | previ^ata.

W e stp h a la régibb latin költészetben, különösen Plautusnál 
észrevehető alliteratióról szólván, hasonló módon nyilatkozik a 
latin, mint Arany a*magyar költészetről: «Man kann sich non des 
Gedankens nicht entschlagen, dass in einer früheren, dér plau- 
tinischen Zeit vorausgehenden Periode die Alliteration noch wirk- 
samer in dér lateinischen Poesie gewesen sein muss; seben wir 
sie doch im weiteren Fortschritt dér Jahrhunderte, je mehr die 
Form dér Poesie eine völlig griechische wird, immer mehr und 
mehr ersterben.* És odább: «Es hált schwer, den Gedanken ab- 
zuweisen, dass die italischen Yólker ursprünglich nicht bloss die 
Alliteration, sondern auch die Art, das sprachliche Rythmizomenon 
ohne Rücksicht auf die Silbenlánge und Silbenkürze nach dér 
Norm des Wortaccentes zu verwenden, mit den altén Germanen 
gemeinsam hatten.»

Teuffel8) is, a saturniust jellemezvén, így szól: «Die lockere 
Fügung (des Saturniers) wird gekráftigt durch das Bánd dér 
Alliteration.»

De a saturniusokban található alliteratió mégis lényegesen 
más mint a germán alliteratió. Mindenek előtt koránt sincs minden 
saturniusban alliteratió, a hol pedig van, ott az nincs következe
tesen a két versfélre felosztva. Itt-ott találunk ugyan, különösen 
az irodalmi korszakból, ilyen satumiusokat is, pl.

Uram mihi Camina | insece rereutum. (Liv. Andr.)
Fato Metelli Romai |/iunt consules,

Griech. Metrik. II. 36. sk.
*) Röm. Lit.-Gesch. 77.1.
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Postquam aves aspexit | in templo Jncbisa 
Per íiivas edicit | praeíiicit caetus.
Deum regis fratrem | Neptunum regnatorem.
Manusque aueum ad cselum | sustulit suas rex.

(N®VÍUS, B. P.)

De sokkal közönségesebb, hogy az alliteratió a saturniusnak 
csak egyik felére terjed. így pl. a következő, Herculesnek szóló 
áldozati imában: l)

Quod re sua difeidens | aapere afleicta 
Parens timens heic vovit | voto hoc soluto 
Decnma facta poloucta | leibereis lubentes 
Donu danunt Hercolei | maxume mereto 
Semol te orant se voti | crebro condemnes.

Hasonlót látunk a fent idézett umber imában, valamint a Catonál 
(de re rust. 141.) megőrzött régi latin carmenben, hol alliteratió 
nélküli sorok közben, ilyen sorokat találunk:

. Ut fruges frumenta | vineta virgnltaque 
Grandire dueneque | evenire siris,
Paetores pecuaque | salva servassis;
Duisque duonam salutem | valetudinemque etc.

Ha tehát e versekben egyáltalában az alliteratiót a rythmussal 
összefüggésbe lehet hozni, legfőbb azt lehet mondani, hogy egy- 
egy rythmikus sornak ad szorosabb egységet, nem pedig hogy 
úgy, mint a germán allitteratió, két-két rythmikus sort összefűz.

(Vége következik.)
P irchala I m re .
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Martialis IV. 74.

Nem látod, CaBsar, mi vitézül küzdnek az őzek,
S ily félénk vadban mennyi harag lakozik ?
Kisded homlokaikkal akarják ölni meg egymást.
Óh könyörülj rajtok. Küld a kutyákat oda!

Ifj. B em enti E d e .

x) 1. Mommsen, Corp. Inscr. Lat. 1175. p. 240.
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