
PIRCHALA IMRE.

AZ ALUTERATIÓ SZEREPE A LATIN KÖLTÉSZETBEN.
(Vége.)

Az alliteratiónak egy másik czélja az lehet, hogy a versnek 
hangsúlyzandó szótagjait kiemelje. A hangsúlyos versmértékben 
ezek lévén az emelkedések, ez az alliteratio a rythmussal kapcso
latban van és azt hangzatosabbá teszi. Különösen alkalmas erre a 
magyar nyelv, minthogy ez mindig a szó első szótagját hang
súlyozza. Szép példát mutat erre ez az ismeretes vers:

.Szegény ember Ajándékát boldog isten Aírja.

A magyar müköltészet is szépen felhasználhatja ezt az alliteratiot, 
mint Arany mondja: «Ott, hol a rythmusba hangzóbb élénkséget, 
mozgékonyságot akarunk hozni, ma is sikerrel használható, a 
minthogy az újabb költészetből is lehetne ideillő helyeket szemelni 
ki, pl. Nyögte Mátyás bús hadát Bécsnek büszke vára (Kölcsey).* 
Legszebb példáit ez álliteratiónak azonban Arany maga adta. 
Álljon itt az özönével kínálkozó példa közül csak néhány :

Tüske, tövÍ6 tépi, vad venyige vórzi,
Ág akadoz arczán, bojtorján beléköt.

(Az utolsó lopás)
Merre meddig mentek ? /íarczra ? Aáborúba ?
Hírvirágot szedni gyöngyös koszorúba ? (Toldi, I.)
Toldi tűr azonban, bé,rha nem óékével. Toldi, ITI)
Áebelén kenyere, Ziátán volt a hÁza. (Toldi, V II)
Örömmel a máglyát a #yula me^rgt/újtá,
JAng lobogó nyelvét nagy egekre nyújtá. (Bnda h. I )
Melyet maga intéz jeladó jobbjával. (Buda h. IV )

Vagy assonantiával párosuló alliteratio:

Ilda, Aráján Hilda, kegyetlen A’rimhilda. (Buda h. V i l i )

Hogy pedig az ezeknél gyengébb alliteratiók sem puszta véletlen 
művei, hanem öntudatosan, habár nem mesterkélten vannak 
alkalmazva, legjobban mutatják az ilyen példák mint:

Téré ugyan verte a gyula edényét . . .
Száz kürt riogástól a levegő /ázad . . . (Buda h.)

melyekben a szokatlan kifejezésmód választását épen az alliteratio 
indokolja.

Digitized by v ^ . o o Q l e



AZ ALLITERATIÓ SZEREPE A LATIN KÖLTÉSZETBEN. 633

Volt-e a latin költészetben ily feladata az alliteratiónak ? 
A satumins valószínűleg hangsúlyos mérték volt, de oly kezdet
leges természetű, hogy vajmi nehéz, a fenmaradt nem nagy számú 
versből kielégítő szabályt levonni. De bármiként fogjuk fel a satur- 
niust, csak keveset fogunk találhatni, melyben az alliteratio oly- 
nemű hatását éreznők, mint a fentidézett magyar példákban. Az 
időmértékes versmértékben az alliteratiónak rythmikus értéke a 
dolog természeténél fogva csökken, bár itt is képzelhető, hogy nem 
ugyan az egyes ütemek, de az egy versbe foglalt rythmikus sorok 
alliteratiója a rythmust hangzatosabbá teszi. Én legalább ezt 
érzem pl. Plautus következő nyolczas trochaeusi versében:

Fácile ut vincam, f i cile ut spoliam meoe perduellis
meis doh8. (Pseud. 582)

Sőt némely versmértékben még az ütemek alliteratiója is lehet
séges, pl. Plautus e versében :

Quanta />ernis pestis veniet, quanta /abes /arido,
Quanta sumini absumedo, quanta callo calamitas,
Quanta laniis lassitudo, quanta porcinariis (Plaut. Capt. 901. sk.)

De az ilyen versek vajmi ritkák, úgy hogy a rythmikus értékű 
alliteratio a latin költészetben még mint alkalmi dísz sem jöhet 
tekintetbe.

Szolgálhat továbbá az alliteratio a rythmustól egészen elte
kintve pusztán a szavak tetszetősebb csengésének, miben az izlés 
időnként változhatik. Hogy mily naiv kedvtelésök volt a régi 
latinoknak a szavak eme csengésében, azt mutatják pl. Ennius 
ilyen versei:

0  71 te íute Táti íibi lanta tiranne tulisti.
Qu&q cava corpore caeruleo cortina receptat.
Nec cum capta rapi nec cum combusta cremari.

Vagy Plautus versei:

Réperi, comminiscere, cedo cálidum consiliúm cito (Mii. gl. 225) 
íta mali mteróris wontem máxumum ad portúm modo (Most. 352) 
Ut hóc tttimúr waxumé wore móro ?«oléstoque múltúm (Mén. 571) 
(Juasi quóm caletur cócleae in occultó latent (Capt. 79)
Éx malis multís malum quod mínimumst, id minumést malum.

(Stich. 120)
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634 PIRCHALA IMRE.

És ilyen, ha nem is egész versre terjedő, de azért mégis elég 
erősen csengő alliteratióval a régibb latin költészetben lépten- 
nyomon találkozunk. Livim Andronicus Odyssiájának megmaradt 
töredékeiben a verseknek körülbelül fele mutat, ha nem is épen 
különösen feltűnő alliteratiót. Drámáinak töredékeiben a 32 teljes 
vers közül 17 alliteráló, pl.

Accensa et jor®da per parfcicipes gequiter.
ConflugAB cubi conventu campum totum inumigant.

Naevius Bellum-Punicum-ának 48 teljes verse közül 31 mutat 
némi alliterátiót; a drámai töredékek 53 teljes verse közül pedig 
33, köztük néhány eléggé felötlőt, pl.

Quin ut guisque est meritus jxraesens pretium pro /actis /erat 

Végre sírirata is hatásos alliteratiókat mutat:

Mortales immortales /lere si foret /as 
Flerent D ívsb Camenae Naevium poétám 
Itaque postquam est Őrei íraditus thesauro 
Öblíti sunt RomsB ioquier /ingua /atina.

Plautus népszerű múzsája a legbővebben alkalmazta az alli
teratio csengését, mely az ő furfangos rabszolgáinak és élczeskedö 
éhenkórászainak pergő nyelvére kiválóan ráillik, és még erősen 
a hangsúly hatása alatt álló metrumaiban annál hatásosat b. Hogy 
mily bő mértékben alkalmazta Plautus az alliteratiót, azt külö
nösen gondosabban kidolgozott darabjainak bármelyikébe vetett 
egy futó pillantás is eléggé mutatja. Lorenz a Miles gloriosusból 
közel 300 feltűnőbb alliteratiót emel ki egy még bővebb gyűjte
ményből, és Klotz Richard, mint már említettem, ugyancsak a 
Miles gloriosus első felvonására ki akarja mutatni, hogy az alli
teratio abban törvényként szerepel. Bevezető soraiban Klotz ezeket 
mondja: «0b nun hierin gerade dér Miles einen besonderen Vorzug 
vor andem Stücken habé, soll hier nicht náher untersucht 
werden.» És csakugyan Klotz módszerével az alliteratiót akár az 
egész Pseudoluson végig versről versre ki lehetne mutatni, de 
más darabokban sem maradna valami nagyon sok kivétel. Klotz 
t. i. kétféle törvényt állít fel: 1 . egy versben két, három vagy több 
szó kezdődik egyenlő hangzóval, vagy 2 . két két egymás után 
következő versben háromszor vagy többször ismétlődik ugyanaz a 
kezdőhangzó. A mellett feltételezi, hogy a latinban, úgy mint a
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németben, külömböző magánhangzók is alliterálnak, pl. unó ictu 
occideras. És még így is a szóban levő 78 vers közül 7 e kettős 
törvény alá sem hozható, hanem ezek közül kettőt a szöveg rom 
lottságával igazol, a többiben pedig mindegyikre külön-külön 
valami surrogatumot talál, úgy hogy pl. e*két versben:

Quoius tu legiones dif/lavisti spiritu 
Quasi ventus /olia aut paniculum tectorium

dif/lavisti és /olia-ban talál nem épen sikerült alliteratiót. De hogy 
az ilyenektől el is tekintve, mennyire szabad itt törvényről szólani, 
azt alább összefüggésben fogjuk vizsgálni.

Hogy Ennius minden hellenizáló iránya mellett mily mérték
ben kedvelte az alliteratio csengését, arról néhány feltűnő példát 
már idéztem. Kviőala az Annales 611 fenmarad verse közül 358-ban, 
tehát 58’4%-ban talál, szerinte kétségtelen, alliteratiót, míg 
122 vers (19*6°/«) nélkülözi azt, 131 vers (22%) pedig csak cson
kán maradt reánk, s azért nem számítható egyszerűen a nemalliterá- 
lókhoz. Drámai töredékeinek 448 verse közül 296-ban (66%) talál 
kétségtelen alliteratiót. Hasonló viszonyokat mutatnak Pacuvius 
és Accins töredékei. Kviéala statisztikai adatai ugyan kétes érté
kűek, de az ilyen, épen nem ritka versek mint:

Qui riget, i-escatur armis ut joercipiat ̂ raBmium.
Flucti /lacciBcunt, silescunt venti, mollitur maré. (Pacuvius)
MaXor mihi moles maius miscendumst malum.
Pro se ?uisque cum corona darum conestat caput.
Nec furno faxo fruges freudas torridas (Accius).

mégis kétségtelenné teszik, hogy itt nem puszta véletlen forog 
fenn, hanem hogy az alliteratio e költőknél nagy előszeretettel 
alkalmazott dísz.

Terentiu8 síma és választékos nyelvezete Plautushoz képest 
nagy mérséklettel használja az alliteratiót; az olyan erős csengé
sek, milyeneknek néhány példáját Plautusból idéztem, Terentius- 
nál nem találhatók; azok a finomabb ízlésnek nem tetszettek 
többé. De azért mérsékelt alliteratio nála is elég bőven található. 
Az ilyen versektől mint:

Ubi rém rcscivi, coepi non humanitus 
Neque ut animum decuit aegrotum adolescentuli 
Tractare, séd vi et ria perrolgata patrum 
Cotidie accusabam . . .
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636 PIRCHALA IMRE.

milyeneket akárhányat lehet idézni, alig lehet elvitatni a szándékos 
és hatásos alliteratiót. Úgy szintén Lucilim-néX, ki általában az 
előadás ilynemű külső díszeit megvetette,]) az alliteratio nem 
feltűnő ugyan, de itt-ott előfordul.2)

Ellenben L. Pomponius és Novius, kik az atellánát az iroda
lomba bevezették, a népies nyelvvel a sűrű alliteratiót is elfogad
ták ismét, mint az a gyér töredékekből is eléggé kiviláglik. 8) Úgy 
szintén ezen kor többi költői, még azon néhány versben is, mely 
reánk maradt, az alliteratio elég feltűnő példáit mutatják. így pl. 
Laevius Erotopaegnion-ából Gellius idézi a következő verseket: 4)

Lex Licinia introducitur 
Lux liquida haedo redditur.

Lucretim komoly müvében legkevésbbé keresnők az alliteratio 
csengését, és mégis elég bőven találjuk azt nála, sőt úgy hiszem, 
ez nem csekély mértékben hozzájárul ahhoz, hogy nyelvének az 
idegenszerü tartalom daczára oly római zamatja van. Az ilyen 
versek pl.

Denique cur homines tantos natura />arare 
Non jwotuit />edibus qui pontúm per vada possent 
Transire et wtagnos manibus divellere wiontes 
Multaque vivendo ritalia rincere saecla,
Si non materie8 quia rebus reddita certast 
Gignundis, e qu& constat </uid possit oriri (1.199—204)

úgy hangzanak, mint reminiscentiák valamely régi latin költőből. 
Különösen gyakran találjuk Lucretiusnál a hexameter két utolBÓ 
szavának alliteratióját, mely a versnek hangzatos befejezést ad, és 
mely általában a latin költőknél igen sűrűén fordul elő. Meg nem 
állhattam, hogy magam is e pontra nézve egy kis statisztikai 
kimutatást ne csináljak, és azt találtam, hogy Lucr. 7393 verse 
közül 679 azaz több mint 9°/o mutatja ezt az alliteratiót, holott 
Kviéala az Aeneisben csak közel 7%-ot, Enniusnál pedig közel 
7°/o-ot talált.

Az alexandriai költészetet utánzó tudós költők, bár náluk a

*) 1. Gell. Noct. Att. 18, 8.
2) L. Máhly, i. li. 234.
*) Erre már Teuffel figyelmeztetett. Bőm. Lit. 170. 1.
*) Gell. Noct. Att. II, 24. V. ö. Weichert, Poet. Lat. 47.
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nemzeti irány egészen háttérbe szorul, mégsem ejtették el a római 
fülnek még mindig kedves alliteratiót, hanem azt finomult Ízlésük
kel az euphonia eszközéül gyakran igen szerencsésen alkalmazták. 
Legalább Catullus nyelve hangzatosságának egyik lényeges elemét 
az alliteratióban bírja. így pl. Thetis lakodalmáról szóló kis epo
szát így kezdi:

Peliaco quondam prognatre vertice pinus.

Hasonlók a 241—2. versek:

At páter, ut summa prospectum ex arcé ;>etebat 
vínxia in adsiduos abeumens lumina fletus.

Vagy mily hangzatosságot nyernek az alliteratio által Ariadne 
panaszos szavai (132— 35):

Sicine me patriis avectam, perfide, ab oris 
Perfide, deserto /iquisti in /itore, Theseu ?
Sicine discedens neglecto numine divum 
Immemor ah devota domum periuria portás ?

Szép alliteratiókat mutatnak az Attis czímü költemény galliiam- 
busai is, pl.

Agedum; inquit, age ferox i, /ace ut hunc /uror agitet 
Face uti /uroris ictu reditum in nemora /erat

Vagy
De a, magna de a, Cybebe, rfea, domina Dindymi.

Az ilyen példák, melyek Catullusnál bőven találhatók, azt 
mutatják, hogy az alliteratiót finomabb, nem oly feltolakodó 
czélzatoseágú díszül is tudták alkalmazni. Hogy pedig az allitera
tiót a Catullus köréhez tartozó költők is még általánosan kedvelték, 
arra példa lehet Helvius Cinna Zmárnájának e fenmaradt 
verse is: *)

At scelus incesto CinyrsB crescebat in alvó.

Mutatják az alliteratiót az ezen korból fenmaradt feliratok 
is, pl. a következő, egy római sírkő vön talált fölirat: a)

Haec, qurn me faato praecessit, corpore casto 
Coniuxs, una meo pradita amans animo

*) Weichert, Poet. Lat. 187. 1.
*) Mommsen, Corp. Inscr. Lat. 1011. p. 221.
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f*ldo /Ida riro reixsit stúdió parili, quin 
Nulla in avarities cessit ab officio.

Eljutottunk a latin költészet aranykorához és a hősi hexa
meter utolérhetetlen mesteréhez, Vergiliushoz. Ő, ki oly szorgal
masan tanulmányozta nem csak a görög, de a régibb latin irodal
mat is, és ki Saint-Beuve szerint az ókori irodalom minden 
virágából összegyűjtötte a mézet; a kinél Ennius, Lucretius, 
Catullus hatása lépten-nyomon mutatkozik: ő az alliteratiót sem 
vetette meg zengzetes nyelvének díszítésére. De valamint a költői 
nyelv többi elemét, melyet előzőitől átvett, finom ízléssel meg
nemesítette és tökéletesítette, úgy az alliteratióban is került 
minden szertelenséget, minden feltolakodó czélzatosságot, mely 
túlságos csengésével csak rontaná a nemes arányt. E tekintetben 
Kviéala statisztikai számai, véleményem szerint, helytelen fogalmat 
adnak a Vergiliustól alkalmazott alliteratio arányairól. Ha Kviéala 
pl. ebben a versben is

Arma virumque cano, Troiae qui primus ab oris

alliteratiót hall, akkor az alliteratio fogalmát oly messzire terjeszti 
ki, hogy úgyszólván bajos lesz, hosszabb verssort alliteratio nélkül 
találni. Ha a fogalmat, a mint kell, megszorítjuk, azt fogjuk találni, 
hogy Vergilius az alliteratiót sokkal nagyobb mérséklettel hasz
nálja, mint előzői, de hogy az a maga helyén, mint alkalmi dísz 
annál szebben emeli a vers zengzetességét. Sőt az eclogákban, 
melyekben, ha Verg. némi realistikus szint akart volna adni nyelve
zetének, az erős alliteratio jól illett volna a pásztorok nyelvére, 
ilyet hiába keresünk. Mert a VIII. ecloga refrainjében előforduló 
alliteratio

Incipe Maanalios mecum, me a tibia, versus

Pucite ab űrbe domum, mea carmina, riucite Daphnim

a maga lágyságával keveset hasonlít amaz erélyes nemzeti alli- 
teratióhoz, melyet a satumiusokban, vagy Plautusnál és Enniusnál 
találunk. Jellemző az is, hogy pl. ugyanabban az eclogában a vers 
két utolsó szavának, külömben oly gyakran előforduló alliteratiója 
109 vers közül, az említett refraintől eltekintve, csak ötben fordul 
elő. Ez a körülmény azt mutatja, hogy Verg. akkor mikor eclogáit 
irta, még nem állt érezhetőleg a régibb latin költészet hatása
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alatt. Az Aeneisben e tekintetben is meglátszik Ennius és Lucretius 
hatása, s az alliteratio feltűnőbb, mint akár az eclogákban, akár a 
Georgicában. Különösen szereti azt sűrűbben alkalmazni a feBtői 
leírásokban s általában az emelkedettebb hangulatú helyeken, pl.
I, 51—61 (Aeolus házának leírása), 158— 169 (a kikötő leírása),
II, 199. sk. (Laokoon), 486. sk. (csatajelenet), III. 410. sk. (Scylla 
és Charybdis), 622. sk. (Polyphemus), IV. 173. (Fama), stb.

Hogy miként hatott e tekintetben Ennius Vergiliusra, arra 
tanulságos a következő, Kvicalától is idézett összeállítás, mely 
azonban azt is mutatja, hogy miként mérsékelte Vergilius Ennius 
erős alliteratióit.

Ennius, Ann. 193. sk.

Incedunt arbusta per alta, securibus caedunt,
Percellunt mágnás quercus, exciditur ilex 
Fraxinus /raugitur atque abies cone térni túr alta,
Finus proceras />ervortunt, omne sonabat 
Arbustum /remitu silvai /ron dósai.

Verg. Aen. VI, 179. sk.

/túr in antiquam silvam stabula alta ferarum 
Procumbunt />iceae, «onat tcta securibus ilex,
Fraxineaeque trabes cuneis et yiesile robur 
Scinditar.

Horatiusról, ki öntudatosan ellentétbe tette magát a régibb 
latin költőkkel, már eleve is feltehetjük, hogy alig kereshette 
valami nagyon az alliteratiót. A lyrai mértékek változatos dalla
mossága mellett meglehetősen felesleges dísz lett volna a hangzók 
összecsengése, a sermones elegáns, a gondolatokat pointirozó 
nyelvét pedig az csak nehézkesebbé tette volna* Nem juthattam 
hozzá Cadenbach értekezéséhez, melyben a Horatiusnál előforduló 
alliteratio tárgyalva van, de én legalább nem találtam e köl
tőnél sok verset, melyben az elfogulatlan olvasó szándékolt alli
teratiót vehetne észre.

Ellenben az elegikusok, bár rájok a nemzeti hagyomány 
épen nem hatott már, és csak a görög minták voltak vezéreik, 
mégis szeretik símán gördülő distichonaikat az alliteratióval és 
rímmel díszíteni. Alliteratio és rím egyesülésének feltűnő példáját 
találtam Ovidius Naptárában (H, 533—552):

AZ ALLITERATIÓ SZEREPE A LATIN KÖLTÉSZETBEN. 639
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Est honor et tumulis, animas placare paternas 
Parvaqne in extructo« munera ferre pyras.

Parva petunt manes. Pietas pro divite grata est 
Munere. Non avidós Styx habét ima deos.

Tegula porrectis satis est velata coronis 
Et sparsas frug« parcaque mica saIU

Inque merő mollita Ceres violaeque solntse :
Haec Aabeat média testa relicta via.

Nec maiora vető. Séd et his placabilis umbra est 
Adde preces po&itis et sua verba focis.

Hunc morém Aeneas, pietatis idoneus auctor,
Aííulit in terras, inste Latiné, tuas.

lile patris genio sollemnia dona ferebat:
Hinc populi rítus edidicere ptos.

At quondam, dum longa gerunt pugnacibus armis 
Bella, parenta/es deseruere dies.

.Von impune fnit. Aram dicitur omine ab isto 
Roma suburbanw incalaisse rogü.

Vix equidem credo, bustis exisse feruntur 
Et tocitse qufBBít tempore noctis ári.

Látható, hogy e darabban valamennyi pentametemek két fele 
tisztán rímel; csak kettőben látszik gyengébbnek a rím, de az 
akkori kiejtés szerint talán ezek is hibátlan rímek voltak. Alig 
fegja ezt valaki puszta véletlennek tulajdonítani; de ép oly kevéssé 
tulajdonítható a véletlennek a rím mellett elég sűrűén feltűnő 
alliteratio. És ily példát, ha nem is oly terjedelemben, lehet mind 
a három elegikusnál eleget találni. Álljon itt még ugyancsak a 
Naptárból (IV, 407):

Pace Ceres Ista est. Et vos orate coloni
Perpetuam p&cem pacificumque dum;/.

A későbbi költők, kik a nyelvezetet illetőleg jobbára már 
csak utánzásból éltek, kérdésünk taglalásában nem jönnek tekin
tetbe. Általában azt lehet mondani, hogy a szándékos alliteratio 
mind gyérebb lesz, és mindinkább csak a classicus mintákból vett 
reminiscentiákra szorítkozik, míg egy későbbi korban egy időre 
divattá válik az archaicus költészet utánzása, és e modoros köl
tészetben az alliteratio is megint divatba jön.

Mielőtt ez adatokból az eredményt levonnék, szóljunk teljes* 
ség kedvéért röviden még az alliteratio negyedik lehető hatásáról, 
a hangfestésről. Minden nyelvben találjuk azt a jelenséget, hogy
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bizonyos hangcsoportok úgy vannak választva, hogy kiejtésök a 
hallgató külső érzékére oly benyomást tegyen, mely megfelel 
azon benyomásnak, melyet a gondolat a lélekre gyakorol. így lehe.t 
első sorban a szók csengésével valóságosan utánozni oly jelensé
geket, melyek a hallás körébe esnek. De a külömböző érzékek 
benyomásai közt meglevő analógia folytán más érzékek alá eső 
jelenségeket, sőt lelki állapotokat és érzelmeket is lehet hangfes
téssel érzékeltetni. A hangfestés ez utóbbi nemének taglalása ugyan 
elég kényes dolog; világos azonban a tulajdonképeni hangutánzás, 
és abban az alliteratiónak nagy szerepe van. Erős hangutánzó 
alliteratiót mutatnak pl. Lucretius e versei (IV, 543—4):

Cum tuba depresso graviter sub murmure mwgit 
Et reboat raucum regio eita ftarbara tombum.

Vagy Ennius e verse :

At tabu íerribili eonitu taratantara dixit,

melynek naiv hangutánzását Verg. szükségesnek tartotta mérsé
kelni, mondván (XI. 503):

At tuba terribilem eonitum procul tere canoro.

E vers e még Ovidius is emlékeztet (Met. XV, 784):
*

rerribilisque íubas auditaque cornua rselo.

Nem ritka Vergiliusnál sem a hangutánzó alliteratio, pl.

S«pe levi «omnum suadebit inire susurro. (Ecl. I, 55)
Ilii indignantes magnó cum murmure wontis
Circum claustra fremunt. (Aen. I, 55)

Az ilyen alliteratio czélja minden egyes helyen világos, és az 
nem is tartozik tulajdonképen tanulmányunk körébe.

Miután az alliteratio használatát végig kísértük az archaicus 
és aranykornak költőinél, és azt többé-kevésbé mindegyiknél 
találtuk, meg kell már állapítanunk annak jelentőségét.

Láttuk, hogy a saturniusokban, különösen a vallásos tartal- 
múakban, az alliteratio hatásos és gyakori, a nélkül mégis hogy 
állíthatnók, hogy ezen versnek törvényszerű és szükséges elemét 
képezné. Találunk elég saturniust minden alliteratio nélkül; így 
pl. a Scipiók sírverseiben az csak gyéren mutatkozik. Az alliteráló 
saturaiusok közt pedig csak elvétve találunk olyanokat, melyek akár
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a germán alliteratióhoz volnának hasonlíthatók, mely a rythmikus 
sorokat szorosabban egybefűzi, akár a magyar költészetben 
gyakran előforduló alliteratióhoz, mely az ütemeket kiemeli és ez 
által Arany szerint hangzóbb élénkséget, mozgékonyságot hoz a 
rythmusba. Ha tehát Kviéala ezt állítja: «Die ursprünglicbe 
Bestimmung dér Alliteration ist wol nicht so sehr in dér Förderung 
dér Euphonie zu suchen, als vielmehr hauptsáchlich in dem 8 treben, 
die Zusammengehörigkeit dér durch die Alliteration ausgezeich- 
neten Wörter durch ein sinnliches Mittel darzustellen,» — és 
Klotz Plautusra nézve hasonlóképen nyilatkozik: «Unser Dichter 
wollte auf diese Weise eine festere Yerbindung dér einzelnen 
Verstheile erreichen,*— ezen állításra a latin költészetben nem 
találunk tényleges alapot.

Véleményem szerint ama kezdetleges nemzeti költészetben, 
melyből oly gyér töredékek maradtak mireánk, az alliteratio a 
kifejezésnek nagyobb ünnepélyességet, hatásosságot, sőt talán a 
babonás hit szerint bizonyos mystikus erőt akart adni: rythmikus 
hatást abban nem kerestek.

Tehát csak azt lehet mondani, hogy a régi latin költészetben 
megvolt a lehetőség és meg is volt csírája annak, hogy törvény 
szerint alliteráló költészetté váljék, de a fejlődés ezen fokát soha el 
nem érte, mert azt a csakhamar kizárólagos uralomra jutott görög 
időmértékes versmérték megakasztotta. Mindazonáltal az allitera
tióban való kedvtelés a rómaiaknál oly nagy volt, hogy azt a görög 
ver8mértékekben is bőven alkalmazták, de csakis az eupkonia 
kedvéért, a nélkül, hogy az bármiképen a rythmus elemét képezte 
volna. Hogy mily korlátok közt mozdítja elő az alliteratio az 
euphoniát, az a változó izlés dolga. Az archaicus korszak költői, 
kiknél a nemzeti elem befolyását még egészen el nem fojtotta a 
görög befolyás, és kiknek iambusi és trochaeusi mértékeiben még 
a hangsúly is erősen érvényesül, továbbá a későbbi kor azon 
költői, kik az általuk müveit műfajnál fogva inkább állottak népies 
befolyás alatt, mint pl. az atellanák és mimusok költői, szeretik az 
erősen csengő, sok szóra, sőt nem ritkán a vers minden szavára 
terjedő alliteratiót. Azon költők, kik a görög mintákat már nem 
csak külsőleg utánozták, hanem ellesték a görög művészet titkát, 
a nemes egyszerűséget és arányosságot, azok kerülik ama tolakodó 
alliteratiót, de mérsékelvén a túlságos csengést elég bőven és 
sikerültén alkalmazzák azt a hangzatosság előmozdítására. Azaz
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lassankint azon álláspontra jutnak a latin költők az alliteratiót 
illetőleg, melyen modern ©sthetikusaink állanak. így mondja 
Arany föntebb idézett szavai után; «csakhogy a túlzást, mester
kéltséget, itt is, mint bárhol, kerülni kell; • és Gerber tDie 
Sprache als Kunét* czímű jeles müvében az alliteratióról és külö
nösen Jordannak az alliteratio felelevenítésére czélzó kísérleteiről 
szólván, igy szól1) : Wenn wirklich dér Sinn dér bedeutenden Worte 
durch Wiederholung ihrer Anfangsbuchstaben so scharf uns auf- 
gedrángt würde, so gemahnte es uns wol, als begleitete ein Natúr- 
mensch seine Kraftworte mit Schlágen auf den Tisch; und auch 
wenn des Gesetz fúr Anwendung dér Alliteration freier gefasst 
würde, hátten wir es entweder mit aufdringlicher Bhetorik zu 
thun, oder mit musikalischen Klangspsielen, oder endlich mit 
einer Toumalerei, die zwar einzelne Momente des Sinnes zu 
kleinen Kunstwerken dér Onomatopoeie gestalten kann, doch aber 
nicht Grundlage werden für eine Technik des Versbaues.*

A latinoknál sohasem képezte az alliteratio a verselés tech
nikájának alapját, hanem mindig csak a zenei csengés játéka volt. 
Ennélfogva itt nem is lehet szó törvényről, hanem csak többé-kevésbé 
sűrűén, többé-kevésbé feltűnően, de mindig szabadon használt alkalmi 
díszről, melynek egyedüli vezére a tapintat és az euphonia iránti 
helyes érzék. Ha pl. Plautus Miles gloriosusának első felvonásában, 
vagy akár egy egész comoedián végig kevesebb erőltetéssel is, mint 
az Klotznak sikerült, ki lehetne mutatni, hogy minden versben 
találkozik két vagy több szó, mely ugyanazon hangzóval kezdődik, 
avval csak azt bizonyítottuk volna, hogy Plautus rendkívüli mér
tékben kedveli a hangzók összecsengését, de aesthetikailag fontos 
törvényt abban nem találtunk volna, mert mindazonáltal nem 
sikerülne kimutatni, hogy az alliteratio Plautus versének valami 
lényeges elemét képezi.

Egyáltalában a statisztikai számadatok és százalékszámítások 
e kérdésben csak nagyon viszonylagos értékkel bírnak, és legfeljebb 
arról nyújtanak némi tájékozást, hogy melyik költő kedvelte többé* 
melyik kevésbé az alliteratiót. De még ebben is könnyen tévútra 
vezethetnek minket, mert végre is ebben inkább az intensitas, mint 
az extensitas dönt és azt bajosan lehet számokkal kifejezni. Minden

l) I. h. II, 175. 1.
4-2*
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esetre azonban az alliteratio fogalmát szükebbre kell fogni, mint 
azt a Jovianus Pontanus fentközölt hiányos definitióját is még 
kitágító alliteratio-vadászok tették. Ha mindent alliteratiónak 
nevezünk, mikor egy versben bármily súlytalan két szó ugyanazon 
hangzón kezdődik, akkor megfosztjuk e műszót minden jelentősé
gétől. Hogy alliteratióról szólhassunk, okvetetlenül hozzá kell 
járulni valamely körülménynek, mely az összecsengésnek hatását 
biztosítja. Biztosíthatja pedig e hatást az összecsengés erősvolta, 
az által hogy több mint két, még pedig hangsúlyos szó úgyanazon 
hangzón kezdődik, vagy pedig hogy az alliteratio nem szorítkozik 
egy hangzóra, hanem a kezdő szótagra terjed; biztosíthatja 
továbbá a hatást azon körülmény, hogy az értelem szerint legfon
tosabb szavak alliterálnak; leginkább biztosítja végre a hatást, ha 
az alliteratio a szavak szokatlanabb összeállítása által jön létre, úgy 
liogy a szándékosság szembetűnő.

Részletesebben szólva tehát két, egyenlő hangzóval kezdődő 
szó* véleményem szerint, csak akkor képez alliteratiót, ha mindkét 
azófogálomszó (tehát nem pr®positio, coniunctio), és ugyanazon ryth- 
mikus sorban áll. Két szomszédos rythmikus sorban álló fogalomszó 
csak akkor képez alliteratiót, ha mindkettő]erősen hangsúlyozva van, 
és az összecsengés feltűnő. Ennélfogva nem találok alliteratiót az 
ilyen versekben (milyenek a Kvicala által kiszámított százalékok egy 
jó részét képezik):

Inde toro páter Aeneas sic orsus ab alto.
Progeniem *ed enim Troiano a sanguine duci 
Judierat, Tyrias olim qufiB verteret arí ŝ.
A tergo et longo per vallis pascitur agmen.

Ellenben elismerek, habár gyengébb alliteratiót az ilyenekben :

Qua data porta, ruunt et terras íurbine perflant. (Aen. I, 83) 
Ne volucri ritu flammarum woenia ?/mndi. (Lucr. I, 1094) 
Dividit et dictis mferentia pectora wulcet. (Aen. I, 197)
Arbu8tum /Vetnitu silvai frondosai. (Enn. Ann. 197).

Három, ugyanazon hangzóval kezdődő, de két rythmikus sorra 
feloszló szó csak akkor képez alliteratiót, ha az egyik rythmikus 
sorban álló két szó a fentebbi feltételek szerint valóságos allitera
tiót képez és a másik rythmikus sorban álló harmadik szó evvel 
összecseng. Ennélfogva nem látok alliteratiót a*, ilyen versben:
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iVympharum domus. Hic fessas non vincnla nnvis.
r̂vaque, Troianoque a sanguine darus .4ceste8.

Ellenben érezhető alliteratio van az ilyen versekben:

Peliaco quondam prognatae vertice joinus. (Cat. 64, 1)
Tu cave nostra tuo contemnas carmina fastu. (Prop. I, 7, 25)

Ha egy versben több mint három szónak kezdőhangzója összecseng, 
az minden esetre oly feltűnő, hogy azt föltétlenül alliteratiónak 
nevezhetjük.

A mi azt a kérdést illeti, vájjon a latinban két egymás után 
következő vers is alliterálhate, az oly értelemben, mint azt Klotz, 
a germán alliteratio természetéből kiindulva állítja, semmi esetre 
el nem fogadható, ha a latin alliteratiónak csak euphonikus hatást 
tulajdonítunk. Tehát nem csak a fentebb idézett példában (diffla- 
visti — /olia), melyet Klotz kevésbé sikerült alliteratiónak mond, 
nem láthatok semmiféle alliteratiót sem, hanem ezekben a min- 
tákul idézettekben sem:

Set quid ego misera videó procul in lítore ?
Meum herúm Zenonem Siciliensemque hóspitem,
Quos pérüsse ambo misere censebam in mari.
Jam plús mali illut nóbis vivit quám ratae.
Set quid ego cesso füge re in /anum ac dicere haec 
Palaéstrse, in aram utí conft îamús prius 
Quam scéluB huc leno véniat nosque hic ópprimat ?
Confugiam hinc: rés ita súppetit subitó mihi.

(Plaut. Rúd. 450—57)

Ez felületesen tekintve hasonlít ugyan a germán alliteratió- 
hoz (a mellék- és főböttel), de lényegében nincs ahhoz semmi köze 
és puszta véletlenségnek bizonyul.

Lehetséges azonban természetesen, hogy egyik versben levő 
alliteratio a következőben még tovább cseng, a mi ismét pusztán 
csak zenei hangjáték. Erre való példákat már az eddig közölt 
alliteráló versekben is lehet találni, pl. az Ovidius Naptárából 
közölt részlet első verseiben. Ilyenek még pl.

Num Sigaeis occumbere campis 
Num capti potuere capi ? num incensa cremari ? (Verg. Aen. VH, 294) 
Quibus vitae estis, quibus delicise, sávia, wtammillaé mellitse ? 
Jl/anipulatim munerigeruli facite ante aedis iám mi hic adsint.

(Plaut. Pseud. 180)
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Jam mihi persolvat poenas, pulvisque decorem
Detrahet et ventis horrida facta coma. (Tib. I, 9,13)

Az utolsó példában dec&rem ós detrahet elóg erős alliteratiót képez
nek, bár két versben állanak, mivel a megelőző erős alliteratio a 
hatást már előkészíti, és a szók választása a szándékosságot eléggé 
elárulja.

A mi végre Klotz azon feltevését illeti, hogy a latinban 
«epúgy, mint a régi germán költészetben, valamennyi magánhangzó 
egymással alliterál, annak épenséggel semmi alapja sincs. A germán 
költészetben, a mennyire belátásom terjed, ez szabadság, mely a 
törvény nyűgén könnyíteni akar, de a hol, mint a latinban, nincs 
szabály, ott természetesen kivételnek sincs helye.

Hátra van még, hogy néhány szóval jelezzem azon hatást, 
melyet az alliteratio megfigyelése újabb időben a szövegkritikában, 
sőt az exegesisben kezd gyakorolni. Így pl. Máhly Ennius sírira
tának ezen versében:

Nemo me lacramis decoret, nec fanéra fletu

nz alliteratio kedvéért lacrumis helyett dacrumis-1 akar írni. Klotz- 
nak a Miles gloriosus-ra vonatkozó kísérleteit már említettem. 
Kviőala 223 példán mutatja, miként járulhat hozzá az alliteratio 
megfigyelése a szöveg helyes megállapításához és erre nézve így nyi-
i átkozik: «Es ergibt sich zűr Genűge, dass das Alliterationsprincip 
als ein furchtbares und beachtenswerthes Hilfsmittel dér Vergil- 
kritik betrachtet werden darf. In exegetischer Hinsicht aber kann 
dér Vergilerklárer in vielen Falién, wo die vöm Dichter gebrauchte 
Ausdrucksweise ungewöhnlich, gesucht und gekünstelt ist und 
mitunter hart an die Granze dér Möglichkeit streift, darauf 
hinweisen, dass dér Grund davon in dem Streben des Dichters, die 
Alliteration durchzuführen, zu suchen ist. •

így pl. e gyanúsított verset (I. 426):

Jura magistratu8que legunt sanctumque senatum

Kviéala védi, mert abban alliteratio fordul elő. E versekben 
(V II, 429):

Quare age et armari pubem portisque moveri
Lffltus in arma iube, et Phrygios qui fiumine pulchro

4u.be helyett a több kéziratban található para-t veszi fel, ámbár így 
szokatlan szerkezetet nyerünk. E verset (VII, 515):
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Contremuit nemus et silvse insonuere profanára 

igy akarja olvastatni:

Jntremuit nemus et síIvsb iníonuere profundae.

Mit lehet az exegesis számára az alliteratio megfigyeléséből 
nyerni, arra példa lehet e vers (III, 599):

Per sidera testőr 
Per superos atque hoc csbIí  spirabile lumen.

Sok bajt okoz a magyarázóknak e kifejezés spirabile lumen. Kviéala 
az Ovidius-féle lumen vitale-vei azonosítja (éltető világosság) és a 
szokatlan kifejezés választását avval indokolja, hogy Verg. allite
ratiót (superos — spirabile) akart elérni.

S e példa követőkre talált. így pl. Hauler Edmund egy bécsi 
dissertatióbanl) Terentius Phormiojának 863. versében a hagyo
mányos apprehendit ellenében a codex Bemb.-ban található repre- 
kendit-et tartja helyesnek a versben mutatkozó alliteratio kedvéért. 
El lehetünk készülve rá, hogy egy ideig az alliteratiónak minden
féle coniecturák támogatásában nevezetes szerepe fog jutni, és 
már azért is érdemes, hogy annak lényegével lehetőleg tisztába 
jöjjünk.

P ibchala I mre.

n. Szerelmi dal.

— Ibykus, Bergk. p. 396. —

Újra reám néz a szerelem szépen,
Csábja mo8olyg rám fekete szemében ;
S tele bűvös szerrel, tele vonzó bájjal, 
Körülkerít engem Venus hálójával, 
íme jön is immár: féli őt a lelkem,
Mint paripa, mely bár egykor babértelten, 
Most a késő vénség küszöbére lépve 
Sínyli a nagy versenyt futó szekerébe*.

L. M.

x) E. Hauler, Terentiana. Quaestiones cum specimine lexici. Vindob.
1882.
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