
SAPPHO  ÉS PHAON.

Számtalanok a vonatkozások az ó-kor íróinál arra a roman
tikus szerelmi viszonyra, mely állítólag Sapphó és Pháon között 
fenáilott volna. Ki akarom mutatni, hogy Pháon mythologiai alak 
8 hogy a róla és Sappnóról elmondott történetkék csak úgy a gö
rögök élénk phantasiájának szüleményei, mint más a nő-költő élete 
rajzában található adatok.

Maga Sapphó fenmaradt töredékeiben nem említi Pháont. 
Ép oly kevéssé találjuk e nevet Suidasnál s. v. XaTr̂ w. Ugyancsak 
Suidas egy másik Sapphóról (1. alább) ezt mondja: 2arapa>, Aeagía 
sx MitoXTjvTjs, ^áXtpta* aí>T7] St* Ip<öta 4>áíovo? toö MiToXTjvaíoo sx to*> 
Asuxátoo xaxeróvtíöosv saoníjv* ttvéí ok xal taónqc stvat Xopixr̂ v ávé- 
7pa?J>av íroÍYjatv; azaz : « Sapphó, Lesbos Mitylene nevű városából, —  
nő-zenész. Ő a mitylenei Pháon iránt táplált szerelme miatt a 
Leukas szírijéről belevetette magát a tengerbe. Némelyek ennek a 
Sapphónak is lyrai költeményeket tulajdonítanak. • Látjuk tehát, 
hogy Suidas a Pháon-féle mesét nem a nő-költőnek, hanem egy 
másik Sapphónak rovására említi. Ugyanily módon nyilatkozik 
Suidas másutt s. v. <J>áo>v : rpaaiv síri ta>v spao|Jií(ov xai oTcspTĵ ávwv* 
zab yap 4>áü>vo? spaoiHjvaí cpaat oov noWoic, xal Xar^ú), oo tifjv zoir^ 
rpiav, áXXa AsafKav* xai ázorrf/ávoooav pttpat éaor/jv árco AsuxáSo? 
-érpa?; azaz : Pháon névvel illetik a szerelmeseket és kevély em
bereket. Azt mondják ugyanis, hogy Pháonba többek közt belesze
retett Sapphó is, de nem a nő-költő, hanem a lesbosi. Ez volt, aki 
belevetette magát a tengerbe a leukasi szirtről.# (Ugyanígy 
Apostol. 20, 15). Mindebből kiviláglik, hogy már a kezdetlegesen 
bíráló Suidas se merte a nő-költőnek tulajdonítani e mesét.

De kisérjük visszafelé ez érdekes monda szálait.
Aelianusnál és Athenaeusnál, (kik körülbelől egy időben él

tek) szintén találunk tárgyunkra vonatkozó adatokat. Amaz (Var. 
Hist. X II, 18) azt mondja, hogy Pháon mesés szépségű volt —  
ami közmondássá is vált (v. ö. Luk. Imag. 2) — és hogy ezért sze-
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rették őt annyira az összes mitylenei asszonyok. Tá-ye tir̂ v teXeutaia 
á7ceo(pá*pf] jior/sótov áXoó$, így végzi Aelianus, azaz: «végre is há
zasságtörésen rajtakapták és megölték.* Athenaeusnál(XIII, 596) 
Pháon Sapphó kedveseként szerepel.

A Kr. u. első századba esik Plinius maior és Martialis műkö
dése. Mindkettőnél Sapphó szerelme Pháon iránt elfogadott tény. 
Plin N. H. XXII, 9 áz ,erynge‘ nevű növényről szól, s említi, hogy 
szerelmi varázserő van benne. « 0 b hoc et Phaonem Lesbium di- 
lectum a Sappho.» Martialis pedig (X, 35.) így szólítja meg a nő
költőt : '

H ac1) condiscipula vei hac magistra 
Esses doctior et pudica, Sappho.
Séd tecum pariter simulque visam 
Dunis Sulpiciam Phaon amaret.

Azaz: Ha Pháon meglátja Sulpiciát, elfeledi Sapphót s amazt 
választja kedvesének.

Következnék az Ovidiusnak tulajdonított XV. számú Heroída. 
Több, mint valószínű, hogy e levél nem Ovidiustól való, hanem 
hogy későbbi gyártmány. Minő időbe tehető, azt még hozzávetőleg 
is nehéz volna megítélni. De tekintve azon körülményt, hogy ez 
egész levél már azon suppositióból, indúl ki, hogy az olvasó teljesen 
ismeri a Sapphóra és Pháonra vonatkozó mondát, már ezen szem
pontból is legalább a Kr. utáni harmadik századba tehető kelet
kezési ideje. Itt már azt olvassuk, hogy Sapphó emlékezteti Pháont 
szerelmök elmúlt perczeire:

Tunc te plus solito lascivia nostra iuvabat,
Crebraque mobilitás aptaque verba ioco,

Et quod, ubi ambortun fuerat confusa voluptas,
Plurimu8 in lasso corpore languor erat. (47— 50 vss.)

Megtudjuk, hogy Pháon elhagyta Sapphót és Siciliába ment.

11. v s : Árva Phaon celebrat diversa Typhoidos Aetnae.

50 sk. v. Nunc tibi Sicelides veniunt nova praeda puellae.
Quid mihi ciun Lesbo ? Sicelis esse volo.

Figyelmezteti Sicilia szépeit, ne higyjenek Pháon szavai
nak ; mert 56. vs:

Quae dicit vobis, dixerat ante mihi.

*) T. i. Sulpicia, kiről szól az epigramma.
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Az elhagyott Sapphó erdőt, mezőt bejár, hogy a természet 
szépségeivel feledtesse szerelmi búját. De mind hasztalan. Minden 
hely, minden tárgy Pháont juttatja eszébe. Végre egy Naiada azt 
a tanácsot adja neki:

pete protinus altam 
Leucada, nec saxo desiluisse time. (171—2).

Sapphó, mielőtt a végletekig menne, még egy kísérletet tesz 
Pháon megnyerésére s e levélben újólag visszahívja.

A Naiada szereplése és Pháon siciliai útja más Írónál nem 
fordulnak elő.1) A mythos, amint látjuk, mindig jobban és jobban 
kezd feltűnni. De menjünk még nehány századdal vissza, és1 látni 
fogjuk, hogy a mythosi elem még ennél is sokkal gazdagabb.

Paltephatus, alexandriai tudós grammatikus, ki Saxe (Ono- 
mast. Vol. I. 88) szerónt 322-ben Kr. e. virágzott (de inered.2) 49) azt 
mondja, hogy Pháon révész volt, kit mindenki szeretett, mert csak 
azoktól fogadott el átszállítási díjt, akiknek volt miből fizetniök. 
Aphroditét egyszer vén asszony alakjában is átszállította, s ezért 
az istennő az öreg Pháont szépséggel és ifjúsággal ajándékozta 
meg: <mo<; ó4>áwv sstív, scp’ <j)tóv Ipwta afrr^c  ̂SairrpwitoXXáxic aajia 
é^oírpsv azaz : «Ez ama Pháon, aki iránt való szerelmét Sapphó 
gyakran megénekelte költeményeiben#. Evvel összevethetjük, amit 
Servius mond ad Verg. Aen. III. 279: Menander et Turpilius co- 
mici a Phaone id templum conditum dicunt: qui cum esset navi- 
cularius, solitus a Lesbo in continentem proximos quosque mércédé 
transvehere, Venerem mutatam in anus formám gratis transvexit; 
quapropter ab ea donatus ungenti alabastro, cum se in dies inde 
ungeret, fém inas in sui amorem trahebat.

íme tehát Pháon is kedvencze vala Aphroditének, mint Adonis 
és más mondákban előfordúló naphősök. (<t>ácov és \f cpa, v. ö. <í>aé\kov; 
Hesiod Theog. 987 kk. L. Eckermannt. Lehrb. d. Beligionsgeschichte 
und Mythologie 1845.1. k. 114.1). Utszéli mondának veszi a ké-

Előfordul azonban másféle alakban egy más régi emléken, a Marni. 
Pariban Ep. 36: x<p jju aaxftú ey aituXrjVrjí £15 atxeXtav enXeoae ouyouaa (v. ö. 
Welcker, Sappho von einem herrschenden Vorurtheile befreit, Kleine Schrif- 
ten, II. p. 82, 2. j.) E szerint Sappho menekült Siciliába, s a mende-monda 
e tényt rögtön kapcsolatba hozta Pháonnal.

*) E mnnka valószínűleg azonos avval, melyet Suidas AJaei? vőv uy$t- 
xcűv ipr.jxevíov czímen említ.
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sőbbi Lukianos Diai. Mórt. IX, 2 : Mtöv xai aó tiva &airep 6 <J>áü>v 
tt^v’Â poSítirjv̂  sx Xíoo őiewópO-jieooa ;̂ vagyis «Te is [átszállítottál 
valakit, miként Pháon Chiosból Aphroditét.» — De hogy Pháon 
Aphrodité kedvese volt, e vonás már régibb Palaephatusnál. Cra- 
tinus, az ó-attikai komédia-író (élt kb. 520-tól 423-ig) is czéloz már 
(Athenaeusnál, II. 69. d.) Aphrodité és Pháon szerelmére, és azt 
mondja, hogy az istennő kedvenczét egy saláta-bokorba rejtette.

Különösen a későbbi vígjátékírók lehettek azok, kik Sapphó 
és Pháon meséjét annyira variálták, hogy a később mutatkozó ter
jedelmet öltötte. így Antiphanes, (v. ö. Bemh. Gr. L .8 Ilr. 2, 599
l. [683]), nemkülönben Ephippos (Bemh; u. o. 601 1. [686]) és 
Timokles (u. o. 602. [678]) közép-attikai vígjátékírókról azt olvas
suk Athenaeusnál (X. 450. e ; X III. 572. c. és V III. 339. c.) hogy 
Sapphó czímü darabokat írtak. Ugyancsak Athenfeus (XI, 487. a. 
és X III. 599. c.) Diphilos uj-attikai vígjáték-írónak is Sapphó czí
mü darabot tulajdonít. Végül a Bekkerféle Anecd. Graeca I. 89. 
lapján olvassuk, hogy ugyancsak Sapphó czímü vígjátékot írt 
Amphis közép-attikai vígjátékíró is.

Valamennyi adatainkból kettő látszik legvalóbbszínünek. Az 
egyik Aelianus azon állítása, hogy élt Mitylene városában egy 
Pháon nevezetű ember, aki olyan szép volt, hogy valamennyi asz- 
szony belészeretett. A másik adat Palsephatusé, hogy Pháon 
Aphrodité kedvencze s hogy ez a Pháon azonos azzal, akit Sapphó 
költeményeiben megénekelt. Sapphó a mythosi Pháont magasz
talta s emlegette.1) A jövő nemzedék aztán a mythosi Pháonról 
elmondott dolgokat a mitylenei Pháonra értette. S minthogy 
Sapphó feltűnő egyénisége amúgy is sokat foglalkoztatta a görögö
ket, lassanként e két alak összeolvasztása és a mondái elem foly
tonos bővülése következtében odáig érett meg a dolog, hogy a 
Pseudo-Ovidius-féle-Heroidában mára valót és költöttet nehéz 
felismerni.

Láttuk tehát, hogy Pháon Aphrodité kedvencze, s hogy 
Sapphó őt megénekelte. Ha ehhez hozzávetjük még Anthol. Gr. 
VII. 407-et, hol a Sapphó feldolgozta tárgyakról van szó, s ha 
nevezetesen az említett epigramma 7. és k. sorait szemmel tartjuk,

*) Hogy Pháon neve elő ne fordult volna Sapphó költeményeiben 
az hát nem oly bizonyos, mint Müller-Donaldson (Gör. ir. f. Réosy I. 202.) 
hiszi. A másik Sapphó említésének pedig az én nézetem daczára van jogo
sultsága.
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SAPPHO ÉS PHAON. 109

tj KtvypEii) veov épvo? áőupoasvrj, 'AopoSiT/j 

<j‘Jv5p7i <o;, ixaxápwv tepov *X?o, ópij;.

az egész bonyolódott kérdésre mindjárt nagyobb világosság fog 
derülni. Fenn Palaephatus adataiból azt láttuk, hogy Sapphó 
Pháont, Aphrodité kedvenczét énekelte meg, itt pedig azt, hogy 
Kinyras fiatal sarjadókát, azaz Adonist.*) Ám a kultus azo
nosságából és a két mythologiai alak azonos functióiból joggal 
következtethetjük, hogy Pháon és Adonis egy és ugyanaz a 
személy.2)

De már Suidas, amint fennebb. említők, nem merte a Pháon- 
féle mythost a nő-költő rovására felemlíteni. Ő azt egy másik, általa 
tyxkzpicL melléknévvel felruházott, Sapphóval hozza kapcsolatba (1. 
fenebb). De valószínű, hogy az a Sapphó nem is létezett, hanem hogy 
a későbbi írók a nő-költő beszennyezett hírnevének megmentésére 
találták feL A későbbi Suidason kívül ismét Athenaeusnál és Aelia- 
nusnál találjuk ezen másik Sapphó nyomát. Az előbbi X III, 695, e. 
azt mondja: Kai tj ki ’Epáaoo tt)s étápa? * *[6|wóv’jjxoí, Casaub.] 
2ar f̂t> toö xaXoö 4>ácovo? spaafteiaa xzpifiórpo:; yrpi sv
nspí-Xu) ’Aata; — azaz: «Volt egy Eresosból való Sapphó, a má
sikkal hasonnevű, akiről híre járt, hogy a szép Phaonba szerelmes 
vala, amint mondja Nymphis ázsiai kör-útjában.# Az utóbbi Var. 
Hist. X II, 19 pedig így nyilatkozik : Ilovfl-ávofia' 8s Sri xai stépa év 
cjj Aáajty sfsveto larttá), STatpa, oö jroníjTpia; vagyis: «Azt hiszem, 
bogy Lesbosban volt egy másik Sapphó is, a hetaera, nem a nő-költő.»

Végül még a leukasi szirtről8) való ugrást kell vizsgálat alá 
vennünk. A görög lyrai költészet meglevő töredékeinek egynéme- 
lyikéből látjuk, hogy ez szokásos költői kép volt a szerelem hevé
nek kifejezésére. így Stesichoros Kalyka nevű elbeszéléséből idézi

V. ö. Frgm. 62 (B .): KaiSviTXci, kû sprj’, ájip-j; vAoovt;1 ~í xe Sslusv; 
xópai xai '5ca~ipcixía5i és Frgm. 03: VÍ2 t'ov vAo«ijvtv, és Frgm.

107. 108.
*) Az Adonis ünnep némely szertartása is erre látszik utalni. Az 

•Adonis-féle kertek* salátával telt kosarak voltak : a saláta (Spíoa- bokor) 
pedig volt Pháon búvóhelye. —  V. ö. még Müller. Don. Gör. I. I. 202. 1.; 
Mttller, Dorier, I. 231. 1.; — vegyük továbbá ehhez az Etym. Magn. (p. 578. 
s. v. fieXoí) egy adatát: «MupaíXo; ős t í ;  Iv A£a[5ti> Ysvojxiva; sap^svou; M oúaa; 

bz\ t i  xsv£i) oouav xat 3pr(veív.» Ez a hely Welcker szerint (KI. Schr. II. 98) 
a lesboBi Adonis ünnepélyre vonatkozik.

* Acarnánia partvidékén fekvő szigeten.
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Athenseus (XIV, 619. d.), hogy Kalyka szerelmes volt egy Euath- 
lios nevű fiatal emberbe s kérte Aphroditét, hogy a maga rendje 
szerint egyesülhessen vele. Midőn az ifjú rá sem hederített, Kalyka 
a leukasi szirtről leugrott. Anacreon (frgm. 19.) pedig így szól: 
’Ap&eic Stjot’ <5l7cö AeoxáSoc | TcéxpTj? é? rcoXtóv xö(ia xoXo(jl(3<í> {xs&úiüv 
Ipcott azaz : «Felszállva a Leukas szírijére, leugrom onnan a 
szürke habokba, szerelemtől ittasan.* Sőt magáról Aphroditéről is 
azt mondja a rege, hogy Adonis miatt a Leukas-féle szirtről a ten
gerbe ugrott. —  Servius (ad Verg. Aen. III. 279.) azt mondja, 
hogy Leukates nevű szép fiú innen vetette be magát a habokba, 
mert a szerelmes Apolló üldözőbe vette. Ugyanő másutt (ad VIII. 
Ecl. 59) azt regéli, hogy innen ugrottak le azok, kik szülőiket el
vesztették, vagy akik viszonszerelemben nem részesültek. Ugyanez 
okból tette meg azt Ovid Her. (XV. 167 kk.) szerint Deucalion, mi
kor megbizonyosodott efelöl, hogy Pyrrha viszont nem szereti.

Nagyon valószínű, hogy itt is olyan esettel van dolgunk, mint 
fennebb Pháon egyéniségének tárgyalásánál. Sapphó valamelyik 
költeményében szerelmének határtalan hevét, azt az őrjöngéssel 
határos szenvedélyt akarva kifejezni, mely a nő-költőt annyira át
hatotta, a Leukas-féle szirtről való ugrás költői képéhez folyamo
dott, úgy amint fenebb Anacreon. Későbbi magyarázók azután, 
meglevén már a Pháon-féle mythos szálai, kaptak az ilyeseken és 
ezt a vonást is beleszőtték a regébe.

Legvalóbbszínü, hogy itt is a vígjátékírók mesterkedtek (v. 
ö. Schlegel: Ueber dram. Kunst u. Literat. ír. 376 1.). A görög 
vonatkozásokkal teli Plautus is már készen találhatta a mondát, 
mert Mii. glor. 4, 6, 36, azt olvassuk:

Nam nulli mortali scio obtigisse hoc, nisi duobus,
tibi et Phaoni Lesbio, tam misere ut amarentur.

De már fenebb láttuk, hogy Suidas se merte Sapphó nő-köl
tőnek tulajdonítani azt, hogy a leukasi szirtről leugrott. Ugyané 
kétely nyilatkozik Photiusnál (s. v. Aeuxárr^): axórceXoc tt); ’Hireípoo, 
á<p’ ou píjrcoooiv atkooc sic tó rcéXa*jfOs cí spaataí. Sarcod) 8é jrpaítrjv 
siti 4>áam toOto rcoifjoai TuoiVjTpiav, ot 8é ty)v statpav*  
e l v e t ő  *(oip SXX7] Asa[ )Ca ér a ipa;  azaz: «Leukates] Epi- 
rus egy szirtje, melyről tengerbe vetik magokat a szerelmesek. 
Azt mondják, hogy először Sapphó, a nő-kőltő tette meg ezt Pháon 
miatt; de mások szerint a hetrera Sapphó. Mert volt egy másik
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SAPPHO ÉS PHAON. m

lesbosi Sapphó is, hetaera.» —  Még érdekesebb e részben Servius 
nyilatkozata, ki az id. helyen (ad. Aen. III. 279) folytatólag azt 
mondja: ,Feminas in sui amorem trahebat, in queis fűit una (nem 
meri megnevezni), quae de monte Leucate, cum potiri eius nequi- 
ret abiecisse se dicitur.' Végül az az Anthol. Pál. (VII. 14) szerző
jének bizonyára alapos tudomása volt róla, hogy Sapphó aeol földön 
halt meg, (míg Leukas lakossága Korinthosból jött gyarmatosok
ból,tehát nagyjában dórokból állott). Az említett epigramma t. i. töb
bek közt azt mondja:

2aJC©<ú xot xeűSé:;, y 3wv AfoXí, táv jxeta Moűax'c 

á^avátai? SvaTotv MoÖaav aEiSofxevav.1)

Páncsova, 1881. október 7.
Dr. F ináczy Erkő.

ANAKREONI  DALOK.

8. Kedv a dühöngésre.

Az istenekre kérlek,
Hagyj inni egy huzamban:
Kívánkozom dühöngni.
Dühönge Alkmeón is,
S Orestes a sarútlan,
Kik anyjukat megölték.
De én nem öldökölve 
Csak vígan iddogálva 
Kívánkozom dühöngni.
Dühönge Héraklész is 
Csörtetve szörnyű tegzét 
És íphitosznak íjját.
Dühönge egykor Ájász 
Megrázogatva pajzsát,
S a Hektor-adta kardot.
De én knpát ragadva,
S füzérrel a hajamban,
S nem karddal és nem íjjal 
Kívánkozom dühöngni.

P. Thewbkwk E. 

*> A philolog. társaság 1881. deczember 7-iki üléséből.
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