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Az alliterációról és  
a magyar nyelv költői lehetőségeiről 

 
Az alliteráció a szókezdő hangok egybecsengése. Nevezik betű-

rímnek is. Legtöbbször a mássalhangzók alliterálnak. A szókezdő 
hangok egybecsengését még előrímnek is nevezik akkor, ha a szókez-
dő mássalhangzókat egybecsengő magánhangzók követik. Ősi esz-
közként megtaláljuk a mágikus szövegekben. Thienemann feltétele-
zése szerint1 ez a hangforma az írásbeliség kialakulása előtt a ha-
gyományozásra szánt szövegek emlékezetben tartását segítette elő. 
Az egybecsengő szókezdő hangok ez emlékezetbe „vésik” az alliterá-
ló mondatokat. Gyakran csengenek egybe a szólások, közmondások, 
szállóigék szótagjai is:  

Vak vezet világtalant. 

 Bort, búzát, békességet!  

A betűrímes verselést Arany János is gyakran alkalmazza balla-
dáiban, elbeszélő költeményeiben., Például az V. László című balladá-
jának első szakaszában kétszer is megjelenik a betűrím: 

Sűrű setét az éj, 
Dühöng a déli szél… 

Az Ilosvai Selymes Péter változata alapján megírt „költői beszély-
ben” a Toldi elbeszélő költeményben Arany a hetedik éneket a követ-
kező alliteráló szavakkal zárja: 

Utcáról utcára ment nagy sebbel-lobbal, 
Mintha ott a járást ő tudná legjobban, 
Pedig csak ödöngött előre meg hátra: 
Kebelén kenyere, hátán volt a háza. 
 

Alliteráló hangokat találunk nyelvrokonaink hősi eposzában, a 
Vikár Béla fordította Kalevalában a vi hang csendül fel többször: 

Jön ím vissza gyertyalánggal 
világít viasz-világgal. 

                                                 
1 Thienemann Tivadar (irodalomtörténész, germanista, nyelvpszichológus;1890–1985): 

Irodalomtörténeti alapfogalmak. Budapest, 1930. 
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A 20. századi magyar költészetben a betűrímet többnyire díszítő 
elemként (ornamentumként) használták. Jellemző Babits Mihály pá-
lyájának kezdő szakaszára. Íme egy példa a Messze… mesze… című 
verséből:  

Bús donna barna alkonyon 
mereng a bíbor alkonyon.  

 

Radnóti Miklós Naptár című versében is ornamentikus jellegű:  

Felhőn vet ágyat már az alkonyat 
s a fáradt fákra fátylas fény esőz. 
Kibomló konttyal jő az édes ősz. 

 

Kezdőhangok összecsengésére épülő rímeket az írás-olvasás tanítá-
sára is használtak, használnak. Ennek legszebb példája Móra Ferenc 
verses ábécéje, a Zengő ABC, mely az elmúlt száz évben számos nem-
zedéket segített a betűolvasás elsajátítására, az ábécé megismerésére. 

Aranyalma ághegyen. 
Bari bég a zöld gyepen. 
Cirmos cica egerész… 
 

A betűrím azonban a magyar költészetben nem a 19. században 
jelenik meg: „megszületése” hat évszázaddal előbbre tehető, egybe-
esik a magyar verselés kezdeteivel. Az első magyarországi verses 
énekek a magyar királyokról és szentekről szóló legendák alapján 
született – latin nyelvű – versek és himnuszok voltak. A 13. századi 
művek nagyobbrészt 14. századi vagy későbbi feldolgozásban ma-
radtak ránk. Nemeskürty István2 számol be egy Szent Imréről szóló 
énekről, melyet még a 19. században is énekeltek a katolikus templo-
mokban és iskolákban: 
  

Szent Imréről: Csanádi Béla fordításában: 
 
Plaude parens Pannonia 
de tam felici filio 
cuius virtute varia 
celum repletur gaudio.  

 
Tapsolj, szülő Pannónia 
ily szerencsés fiadon, 
kinek sokféle virtusán 
örvendezik az ég nagyon 

 

                                                 
2 Nemeskürty István: A magyar irodalom története – 1000–1945. Budapest, 1993, Akadé-

miai Kiadó. 
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A 13. század azonban nem csak latin nyelvű költeményeket ha-
gyott ránk. Ebből a viharos századból maradt fenn az első magyar 
nyelvű költeményünk, az Ómagyar Mária-siralom. A finnugor nyelv-
család első fennmaradt emléke nem korának egyedüli magyar éneke 
lehetett, de írott formában ma csak ezt ismerjük, illetve ez került – a 
véletlennek köszönhetően – napvilágra több mint hatszáz évvel meg-
születése után, 1922-ben. A folyamatos szövegként írott vers egy 
domonkos rendi szerzetesek számára készült – latin nyelvű kódex – 
134. lapjának hátoldalán maradt fenn. A latin versek mintájára, de 
nem azok szó szerinti fordításaként megszületett műben Mária, a 
keresztre feszített Jézus anyja szólal meg. A fia kínhalálát szemlélő 
kétségbeesett anya hol önmaga mély fájdalmát zokogja, hol a ke-
resztfán vergődő fiát szólítja, becézi az anyai szeretet legszebb szava-
ival, és a halált kérleli: önmagát ajánlja föl gyermeke helyett. Miután 
nem mentheti meg fiát, osztozni akar vele a halálban. A versben fel-
lelhető összecsengések, alliterációk és rímek nem díszítő elemként 
jelennek meg: segítségükkel az ismeretlen költő a fia halálát szemlélő 
anya mérhetetlen fájdalmát és kétségbeesését érzékelteti.   

 

Betűhű szöveg szakaszokra tördelve Egykori kiejtés szerinti szöveg  
Pais Dezső olvasatában 

Volek syrolm thudothlon 
syrolmol sepedyk. 
buol ozuk epedek. 
  
Walasth vylagumtul 
sydou fyodumtul 
ezes urumemtuul. 

Volék sirolm tudotlon. 
Sirolmol sepedik, 
buol oszuk, epedek, 
  
Választ világumtuul, 
zsidou fiodumtuul, 
ézes ürümemtüül. 

 

Ez a nyelvemlékünk „szépségével kiemelkedik a szótlan száza-
dokból”, és egyben a magyar nyelv költői lehetőségeinek ékes bizo-
nyítéka is – állítja Szerb Antal3. Minderről így ír: 

„Nem eredeti alkotás ez sem, a latin Planctus ante4 kezdetű sequentia5 
fordítása. De verselése, kifejezésmódja annyira önálló, hogy benne a 
magyar nyelv költői lehetőségei először szólalgatnak meg. 

                                                 
3 Szerb Antal: Magyar Irodalomtörténet. Kolozsvár, 1934, Erdélyi Szépmíves Céh. 
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Mert nem a költő teremti a nyelvet, hanem a nyelv a költőt. Min-
den nyelv magában hord bizonyos költői lehetőségeket, és várja az em-
bert, aki leírja azokat. A szavak összecsengése predesztinálja6 a ríme-
ket, a szó és a mondat hangsúlya előre eldönti a nemzeti versritmus 
sorsát, megadja a zeneiségét, a mondatfűzés szelleme meghatározza a 
későbbi költészet belső ritmusát. Az Ómagyar Mária-siralomban talál-
kozunk olyan sorokkal, melyeknek a költőisége a magyar nyelvvel 
együtt született, és várta a költőt, aki először kimondja: 

Világ világa, 
Virágnak virága, 
Keserűen kínzatol, 
Vasszegekkel veretel. 

A költemény tökéletes könnyedsége alapján arra lehet következtet-
ni, hogy ez a vers nem volt első kísérlete az ismeretlen szerzőnek, hogy 
valahol a századok mélyén egy elveszett nagy magyar verselőről hoz-
nak mesét ezek a ránk felejtett sorok. Talán nem is csak egy verselőről, 
hanem hosszú verselő hagyományról tesznek tanúságot, a magyar 
nyelv autochton7 költészetéről; ennek a költészetnek a létezését sejtjük 
a feljegyzésekből, amelyek igricekről8, regösökről beszélnek, de semmit 
sem leltünk meg ezekből a kimondhatatlan értékű régiségekből. Olya-
nok, mint a  Neptunus bolygó volt a csillagászok számára, mikor léte-
zését már kiszámították az Uranus pályájának zavaraiból, de magáról 
a legtávolibb bolygóról még nem tudtak semmit.”  

 
 
 
 
 

Összeállította: Székely Győző 

                                                                                                                            
4 planctus (a latin plangere = siratni szóból): sirató. A Planctus ante nescia (Siralomnak 

nem tudója) kezdetű szekvencia szerzője Gotfrid, a párizsi Szent Viktor ágostonos kano-

nokrendi apátság helyettes házfőnöke. 
5 sequentia (görög eredetű szó) = szekvencia: vallásos tárgyú, megzenésítésre szánt közép-

kori himnusz; a zenében vmely motívum többszöri ismétlődése más-más hangfokon 
6 predesztinál = valamit előre kijelöl, rendel, szán  
7 autochton = őshonos, helyben keletkezett, bennszülött, eredeti 
8 igric = királyi, főnemesi udvarokat vagy várakat, sokadalmakat járó középkori énekmondó 


