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BOROS GÁBOR.

S A P P H 0.
A költőnő, kiről szólani akarok, a görög népnek ama törzsé*
hez tartozott, mely a lantos költészet egyik ágát, a dalköltészetet
először karolta fel, s művelte a tökély magas pontjáig. E törzs az
aiolok törzse.
Az aiolok, — mint Koechly mondja — itálok a hellének között.
Általában azt lehet mondani, hogy az aiol nép középhelyet foglal
el az ósdi dór és túlmozgékony ion között. Nem ragaszkodik meg
átalkodott csökönösséggel a régihez, a hagyományozotthoz sem
erkölcsben, sem szokásban, mint a dór, és nem újít okvetetlentil,
minduntalan, mint az ion. A költészet terén meg — Műnk szerint —
a dór költészet: egy mozdulatlan, sötét vizű tó, az ion egy folyton
mozgásban levő tiszta folyam, melyben a szép külvilág visszatük
röződik ; és ha szabad a hasonlatot tovább folytatnom — az aiol
egy nagy tenger, melyet a szól, a vihar ritkábban korbácsol fel, de
ilyenkor aztán óriási hullámokat vet.
A Kr. előtti 7-ik évszáz végétől a következő közepéig tart az
aiol költészet életideje, tehát egy rövid félszázad az egész, és az
eredmény mégis oly nagy, olyan szép! A melos-költészet (dalköl
tészet) az, mely által az aiolok halhatatlanokká tevék magukat, a
melos, mely felölelte a társadalom minden rétegét, az egyedeknek
egész életét. Új, addig ismeretlen húrokat érintett az érzelem
körében, figyelme kiterjedt a lélek, a szív minden változataira. A
jelenben élt már e költészet, nem a múltban, tág tért nyitva az
alanyinak, szélesbitve a reflexió körét a belső, a szellemi élet ábrá
zolása által. A szív óhajainak, vágyainak költészete volt ez, a
szerelem és gyűlöleté, az öröm és fájdalomé.
Kezdeményező, és szóvivő is egyszersmind: Lesbos, a
gyönyörű sziget, manap Metaüino névvel, Kisázsia Aiolis tartomá
nyától nyugotra, az adramytteni öbölben, derült ég alatt, mérsékelt,
egészséges égaljjal, elragadó tájakkal, bővölködve a természet min
den áldásival; gabna, olaj, füge, bor nagy mennyiségben, s kitűnő
minőségben termett a szigeten. A szőlő, mint Stoll mondja,1) nem
fán termett, mint egyebütt hanem mint a borostyán, végig terült a

x) Die Meiefcer dér gr. L it 831.
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földön, úgy hogy miként az ókor beszéli, a kis gyermek a pólyá
ból csak kezecskéit kellett hogy kinyújtsa, s legott részesült
Dionysos emez adományában. Termékeny volt e sziget a nélkül,
hogy buja; s gazdag, a nélkül, hogy elpuhúlt volna. Politikailag
szintén nevezetes szerepet játszott a sziget népe, mely oly erőre tett
szert, hogy a királyság eltűnte után a nemesekre bízott hatalmat
ezektől elvette, s kényurakra bízta. De sokan visszaéltek e hata
lommal, mígnem a nép a fölemelkedő kényurakat egymás után
leverve, végre beléfáradva a pártküzdelmekbe, Pittakosra bízta a
hatalmat, ki teljesleg újjá szervezte a szigetet, úgy politikai, mint
társadalmi tekintetben. S Pittakos egyrészt legalább az által, hogy
a szigetet új, szabad és finomabb müélvekkel ismertette meg, nem
csekély befolyással volt a költészet, és illetve a dalköltészet felvirágozására is.
Lesbos, tovább menőleg, a zenében is hangadó volt évszázado
kon keresztül. Forrón, hevesen keringett a vér a lesbosiak ereiben,
s az érzelem legmagasabb kitöréseit, az érzelemnek lázas hullámát
tekintve, egyedül, páratlanúl áll a görög néptörzsek között. Rend
kívül finom érzékkel volt megáldva a lelki s testi szépség iránt
egyformán, szerette a fényt, a pompát, törekedett a rögös földi
életet lehetőleg kellemessé tenni. Egy oly nép pedig, mely az
érzelmeket ily erősen hangsúlyozta, természetszerűleg kitűnő elő
szeretettel viseltetik az ének s zene iránt, mely tényt már az ókor
ban elismerték, s következő monda által szentesíték: — Mikor a
thrák mainádok, Bakkhosnak, a bor istenének kísérői Orpheust,
nz isteni dalnokot széttépték, ennek feje lantjával együtt a Hebros
folyamba esett, s ez aztán mindkettőt a tengerbe vitte. A tenger
hullámai dalolásra készték a főt, a szél pedig megérintve a lant
húrjait, kíséretet zengett a dalhoz. így jutott a fő és a lant Lesbos
szigetéhez, hol fölvették mindkettőt, s az elsőt egy későbbi Bakkhos templom helyén Antissában eltemették, a lantot meg Apollon
szentélyében őrizték.
Lesbosból indult ki a zene gyökeres átalakulása. Terpandros
(680—640) megkezdte a hangjegyirást, a homerosi hymnosokat
dallammal látta el, és az addig csupán 4 húros lantot 7 húrúvá
tette. Utána a két Olympos, Klonas, Thaletas működése folytán, a
fuvola és lant együtt alkalmazása által egészen új zenealakok
kezdtek vala divatba jőni. E már elért eredményeket az aiolok
kitűnő tapintattal, ügyességgel használván fel, csakhamar felvirág
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zott az aiol zene, melynek élénksége, tüze, a dór komolyságtól
határozottan elütő természete valóban az aiol nép jellemére vall.
E zene se nem komoly, egyhangú, mint a dór, se nem túliágy,
könnyed, mint az ion, hanem a kettő között áll, és dallamosságra
törekszik.
Ám ne feledjük továbbá azt sem, hogy a zenének eme töké
lyig fejlődésére nézve különösen hatott az a körülmény, hogy az
aiolok a zenét legfőbb nevelési eszköznek tekintették.
Hogy mily nagy fontosságot tulajdonítottak a zenének, erre
nézve elég ama jellemző adatra hivatkoznom, hogy a mityleneiek,
Lesbos fővárosának lakói, tengeri uralmuk korában, a pártoskodó
szövetségeseket1), hogy megtagadták tőlök a zenében való okta
tást, a ki meg a zeneművészetben járatlan volt, arra lenézéssel,
megvetéssel tekintettek.
A már vázolt, előkészített pályán fejlődött ki a görög lantos
költészet aiol iskolája, melynek egyik fő képviselője Alkaios,2) —
a másik pedig az, kiről jelenleg akarok szólani: Sappho.
Ugyanazon kornak — mint Alkaios — gyermeke, az Alkaiosnál még sokkal kitűnöbb költői tehetségű Sappho, az ókor egy
hangú ítélete szerint Göröghon legkitűnőbb költőnője. Egy
epigramm szerint mint Homeros a férfiak közt, úgy áll Sappho a
nők közt egyedül elérhetetlenül örök időkre. Alkaiossal kapcsolat
ban mint az aiol lyraköltészet betetőzőjét tiszteli az utókor.
Sappho szintén Lesbosban és pedig e sziget nyúgoti partján
egy kis városkában, Eresosban, született tekintélyes családból, s
élete körülbelől 620 körül esik Kr. e. Első kiképeztetését épen az
aiol műveltség Középpontjában, Mitylenében nyerte, hol úgy a
magán, mint a társadalmi élet jóval túlhaladta a többi aiol
helyekét.
Sappho valódi nő, a szó legnemesebb értelmében, ki sohase
lépte át a nőiség határát. Dalaiban a háborúról, tengeri útazásról
stb., melyek Alkaiosnál oly megszokott themák, említést se talá
lunk; sőt politikáról se szól egyetlen fenmaradt töredékében sem,
habár ő is átélte hazája szenvedéseit. S ezt nem azért teszi, mintha
a küzdelmekben — a menynyire körülményei, állása, nőisége
1) Aelian Var. Hist. II. 359.
2) Kiről „ Alkaios“ cz. művem felolvastatott a Phil. Társ. márczias
5*ki gyűlésén.
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engedék — teljességgel részt nem vett volna; hanem kétségtele
nül ama helyes természetes érzékénél fogva: hogy mind az nem a
nő körébe tartozik. Ámde aztán mindazt, a mi korából érdekli és
érdekelheti, kristálytiszta lélekkel, üde kedélylyel, igazsággal, őszin
teséggel énekli meg, egy bizonyos öntudattal, nyilt ártatlansággal
érintve minden egyes tárgyat.
De mi hát a nőket megillető kör a költői működésben ?
Szűk korlátok közé szőrül biz az. Mindenek előtt e szűk
körbe esnek a természet szépségei, melyek a költőnő keblét hullám
zásba szokták hozni, s hozták Sapphoét is. Már Alkaiosnál megta
láljuk nyomát a természet szemléletének, de Sapphonál eme legár
tatlanabb vonzalom sokkal mélyebb és sokkal magasabb fokig
emelkedik. S ez a görög lyrának általános jellemvonása. A görög
lyra, habár csak töredékekben maradt ránk, számtalanszor mutat
a természet vonzereje iránt nyilatkozatokat. így Sappho is a ter
mészetet és az emberi lélek sorsát úgy tekinti mindenha, mint a
költői izgalom legyőzhetetlen, elnémíthatatlan forrásait. Örömmel
mélyed el a csillagos ég szemléletébe, bámulatába:
A csillagok ragyogó arczukat
Elrejtik a szép Selene megett,
Mikor ez a kék egen megjelen
S világítva fénylik a föld felett.

Mily öröm hogy az éj sötétéből a hajnali pir kiszáll, mikor
Épen jön Eos arany saruival, —

csaknem olyan ez, mint mikor a tél zivatara után a tavasz köze
leg s azt mintegy bevezetve
Te fülmile, kikeletnek édes hangú hirnöke.

Mily remegő szívvel, mily kizárólagos női gyöngédséggel
írhatta a következő sorokat, egy madárkáról, melyet a vadász
elejtett:
Megmereviilt gyönge szive, s könnyű szárnyai lankadtan hulltak alá
a földre.

Mily édes merengéssel hangzanak füleinkbe e szavak:
A hűvös nedv megsusogatja az almafa ágait, s a lombok mozgásánál
szender száll alá.

Örömsugárzó szemekkel tekint egyik barátnőjére, kinek
Gyönge nyakát illatos koszorú köríti.
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Hadd említsem meg most itt, a mi szintén Sappho költői
működéséhez fűződik, ő teremtette meg az úgynevezett sapphói
versszakot, melyet a rómaiaknál Horatius, nálunk magyaroknál
Berzsenyi használt különösen, de mások is használtak, mint pl.
Kölcsey a *Szabadsághoz* cz. költeményében.
Említettem már, hogy az aiolok legfőbb szellemi élvezetnek
tárták a zenét. E művészeti ág fejlesztésére kiválóan bő anyagot
s elég számtalan alkalmat nyújtottak az istenek ünnepei, melye
ken úgy egyesek mint karok bizonyos tekintetben nemes versenyre
keltek egymással. Dallamaik kifejezték a vágy és szenvedély, erő
és bátorság által sokszorosan át meg áthatott kedélyt, s már az
erre alapított költészet, mely a társadalmi élet érdekeivel, s az
alanyi érzelem legkülönbözőbb nemeivel foglalkozott, méltán volt
«par excellence* dalköltészetnek nevezhető.
Szóltam az istenek ünnepeiről, melyek énekkel, zenével és
tánczczal voltak egybekötve. Ily fejlődött álláspontnak megfelelőleg az igények is magasra voltak csigázva ; a nyilvános fellépések
már nem lehettek a puszta véletlenre bízva, a rögtönzés már
nem elégítette ki a hallgatókat, a gyakorlatlanságot nem tűrhette
a finomult műérzék. S a mi még döntőbb bizonyíték: a karok
betanítása a rendszeres, szabályos, és szabatos előadásra, okvetetlenűl feltételezi a kar vezetőt. Az pedig természetes, hogy a kar
betanítását — kivált ha zenész is volt — maga a szerző, a szöveg
költő vállalta el, mert hiszen ő tudhatta legjobban, hogy minő
előadás illik és kell az illető műhöz. Ez által meg egészen termé
szetszerűleg fejlett ki bizonyos közelebbi, szorosabb viszony a kar
és a költő, illetőleg egyszersmind karvezető között, úgy hogy a
kettő úgy szólván egy egészet, mondhatnám: egyesületet alkotott.
A legrégibb, melyről biztos tudomásunk van — ha szabad modern
kifejezést használnom — az a Sappho-társulat, így neveztetve ez
megalkotójáról és fejéről: Sapphoról.
Oly élénk természetnél, mint az aioloké, nem csoda ha a
társadalmi élet Lesbosban sokkal szabadabb körben mozgott, mint
Göröghonban bárhol. Ennélfogva a nők helyzete is egészen más
volt, mint egyebütt. A nő ott részt vett a társadalomban, nemcsak
létezett, de élt is családja körében, míg másfelől megjelenhetett
nyilvános alkalmaknál is, mint minők az istenek ünnepei, vagy a
nemzeti játékok, versenyek voltak. És ha a már — untig fölösen —
érintett rajongó természethez veszszük még a kiváló költői erőt
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úgy nagyon természetesnek kell találnunk, hogy Sapphonak a zene
meg a költészet iránti vérmes ragaszkodása már nagyon korán
nemcsak abban nyilatkozott, hogy ő maga foglalkozott azokkal,
hanem hogy barátnőit, kikben a költészet lángjából egy szikrát
látott — maga köré gyűjtötte, s a csakhamar nagy számban össze
gyűlt hajadonokat oktatta, nevelte. Ő volt feje a társulatnak, melyet
„Múzsák házának“ nevezett, s czélúl tűzte ki barátnőivel együtt
kedvet, hivatást ébreszteni a nagy közönségben a zene és költészet
iránt, s ha már volt, tovább fejleszteni azokat. Voltak művésztárs
női is, kikkel együttesen tanította a többieket. Úgy kell ezt képzel
nünk, hogy a költőnő társai közül kiválasztva a tehetségesebbeket,
illetve képzettebbeket, aztán ezekkel közösen vezette a kezdőket.
A társulat élén állott — mint már emlitém — maga Sappho, mint
tanítója mindannak, a mi szép és nemes, mindannak, a mi jó és
igaz, mint művésznő a múzsái művészetekben.
Sappho müveit az ókori tudósok kilencz könyvre osztották,
ránk azonban, pár nagyobb ódán kívül, csupán töredékek maradtak,
s így Sappho működéséről fölvett tárgyunkat illetőleg is teljes
képet nem igen alkothatunk, elég ha fogalmat szerzünk róla.
Mindenek felett biztosan jelezhető az, hogy mily odaadással,
komolysággal, és mélységes kedélylyel fogta fel hivatását; jelez
hető a fenmaradt töredékekben itt-ott elszórt intelmek nyomán,
mint pl.:
H a elterjedt szívedben a harag, vigyázz a csacska nyelvre, —

és ezekből, ilyenekből kell elvonnunk Sappho világ- s életnézetét,
ezek alapján kitűnik a czél is, melyet maga elé tűzött a „Múzsák
házára“ nézve.
Kellem és vidámság, erény és gazdagság, — röviden kife
jezve, — ezekből áll véleménye szerint az igazi boldogság. És a
görög felfogás e tekintetben alig rí ki más író müveiből oly tisztán,
gyermekdeden, élénken és híven, mint Sappho költeményei-,
helyesebben ma már csak töredékeiből, minők:
Szeretem a boldogságot, és én részesültem a fényben s a szépben, —
v ag y : A fájdalmakat s gondokat vigye innen messze a szél. —

Hanem Sappho távol van attól, hogy az élet örömeit s
javait túlbecsülje; ellenkezőleg kinyilatkoztatja, hogy
A gazdagság erény nélkül oly lakó,
Mely a kártól, veszteségtől meg nem ó.
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Az erényről, s lelki méltóságról, emelkedettségről félreismer
hetetlen önérzéssel szól, az erkölcsi szépséget kiválóan, s erőtelje
sen hangsúlyozza, az élet legdrágább kincseiül állítva azokat.
Kitűnik ez csak emez egyetlen töredékéből is :
A ki szép, csak a szemre nézve az,
De a ki jó, m ár ez által szép is.

S mig egyfelől óva int attól, hogy az élet esetleges, mulékony
javaira büszkék, féltékenyek legyünk, addig másfelől számos töre
dékéből meglátszik, hogy nő volt, nőiségét ő se tagadhatta meg.
Erre vallanak oly töredékei, melyekben öltözködésről, piperéről, a
nők magaviseletéről stb. beszél, pl.
Esztelen, ne kérkedj ékszereddel oly n agyon!
vagy:

Lábaid borítsd be a tarka szijjal, a lyd műremekkel, —

s valószínűleg ide sorozandó e három szóból álló töredék :
Tarka színekkel veg y ítv e------------

Egyik töredékében beszél arról az eszközről, melylyel a
hajat sárgára szokták festeni; egy másikban meg biborszínű
kendőről; majd meg egyik növendék lány öltözetét támadja meg,
ki bizonynyal másra, nem ő reá hallgatott, azért áll rajta oly ízlés
telenül a ruha.
Hadd mutassak itt rá vidor kedélyére is. Sappho mindenben
Rzívesen vesz részt, a mi csak vidámsággal van összekötve.
Gyönyörrel nézi a leányok bájos lejtéseit a szabadban, s elragad
tatva kiált fel:
Ily művészileg tánczoltak egykor a krétai lányok az oltár lépcsői
körül, a puha gyöp virágait taposva.

Egy társas lakomán hívja Aphroditét, hogy részt vevén az
általános derültségben, nektárral lássa el a társaságot:
Jer oh Kypris, örömek anyja, tölts a vidám lakomára dísz-aranyserlegilnkbe nektárt.
0 maga állandóan víg, s a vidámságot óhajtja másnál is, sőt
bizonyos mértékben meg is kívánja:

Arczod is szép, magad is gyöngéd vagy,
De a földön nincs nálad komorabb.

Még mikor ő meghal, még akkor is vidámak legyenek mind
nyájan, mert
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Nem szabad e házban, mely a múzsákat szolgálja, halotti daloknak
hangzani, ez nem illő hozzánk.

Vessük most már egybe az eddig mondottakat, s szinte
előttünk áll a kedves társaság, vidáman, egyszerű boldogságban,
midőn a költőnő szól: «Isteni lantom, zendülj meg!* oktatva,
útasítva egymást, s köztük mint tünemény... Sappho.
Minő viszony volt hát a költőnő s társnői közt ? ez most a
kérdés.
Találóan hozta párhuzamba már Maximus Tyrius (VIII. 94),
egy nyelvész a Kr. utáni 2 -dik évszázbcl, Sapphonak tanítványai
hoz való viszonyát a Sokratesével az athenaii ifjakhoz. Ez író
következőket mondja: «A lesbosi hölgy vonzalma — ha szabad a
régit az újjal hasonlítni egybe — mi egyéb, mint a Sokrates von
zalma ? hiszen mindkettő a barátságot, amaz a nőkét, ez a férfia
két ápolja. Önmaguk mondják, hogy szerettek sokakat, és sok szép
elragadta őket. Mert a mi Sokratesnek Alkibiades, Kharmidas és
Phaidros, az volt a lesbosinak Gyrinna, Atthis, és Anaktoria; s a
mik Sokratesnek Prodikos, Gorgias, Thrasymakhos és Protagoras
a versenytársak, az Sapphonak Gorgo és Andromeda.
Ugyancsak említett író adja jellemzésül következőket (XXIV.
9): «Légy üdvözölve Ion», mondja Sokrates, — «légy ezerszer
üdvözölve általam Polyanaktidas lánya!» mondja Sappho. Sokra
tes kinyilatkoztatja, hogy Alkibiadest ugyan már régóta szereti,
de nem akar közeledni hozzá addig, míg nem látja, hogy az telje
sen meg bírja érteni beszédét; — «Te még akkor kis, kellemetlen
lánynak tűntél föl előttem* — mondja Sappho. Amaz így szól:
«Eros nem fia, hanem kísérője és szolgája Aphroditének,# — emez:
«Es te Erős, te szép szolga.*
Részint eme, részint más idézetekből, s a költőnő saját sza
vaiból elvonhatjuk a következtetést, hogy: Sappho és Sokrates
vonzalma társnőik, versenytársaik és növendékeik iránt jóformán
ugyanaz; mint Plató nagyon szépen mondja : az égi szeretet, mely
arra indítja az embert, hogy a szellemvilágnak vele született eszmé
nyét egy másik lélékbe is átültesse, tovább fejtse, s a tökély fokáig
emelje.
S valamint Sappho lelkesültsége művészete iránt, épp úgy
kitűnik töredékeiből ragaszkodása, szeretető társnői, növendékei
irányában is. A Múzsák, Kharisok segélyét kéri, hogy minél többet
tehessen övéiért, így:
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Ide hát bájos Kharisok, szép fürtü M úzsák!
vagy: Rózsapiros karú Kharisok, Zeus lányai,jertek hozzám!
vagy: Ide Múzsák, elhagyva az arany házat t

Majd meg dicsőíti a Múzsákat, mint istennőket, kiknek köszönheti
a költői erőt, s azt, hogy oktatni tu d :
Kit megtiszteltek az által, hogy művészetükkel megajándékoztak.

És boldognak érzi magát, ha övéi közt lehet, a legnagyobb
örömmel kiált fel:
Hangozzék hát a dal édes bájosan barátnőim öröm ére!

Barátnői örömére, kiknek kellemét, szép szemeit, bájos hangjait
hizelgően meg-megdicséri, kiktől elválni nem bírna soha, azért
mondja:
Vonzalmam irántatok, ti szépek, örökre megmarad.

Öröme határtalan, ha látja növendékei haladását, s ilyenkor nem
is fukarkodik a dicséréssel, pl.
Nincs egyetlen lány is, ki Helios világát látta, a ki oly ügyes volna
a művészetben, m int te vagy gyermekem.

Ellenben kevélyen útasítja vissza a tudatlanok kicsinyléseit, meg
vetéssel sújtja azt, ki a művészetek iránt nem bír lelkesedni. Erre
bizonyít egyik töredéke, mely Köleseink fordításában így hangzik:
Meghalva fogsz feküdni majd,
S emlékezet nem fog maradni
Felőled a halál után.
Nem fűztél rózsalombokat
Pieriából homlokodra,
S fény nélkül szállsz a föld alá
S nem fogsz Olympra fel, magasan
Röpülni a holtak közül.

Ám önmagáról, s köréről a legtisztább önérzettel, s a legnyu
godtabb öntudattal mondja:
Tudom, hogy rólunk

kÓBŐbb

is megemlékeznek.

Hogy Sapphot növendékei iránt a szeretetnek minő heve lelkesíté,
legvilágosabban mutatja egyik nagyobb ódája, melyet egyik növen
dékéhez, Atthishoz írt, s mely Hegedűs István fordításában így van:
Boldog istenként az a férfi mindig
E n előttem, ki közele«lben ülhet,
Lesve figyelvén ajakidnak édes
Lágy csevegését.
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S lát mosolyt, m ely liő epedésre gyúla6zt
Arczidon, melytől szivem égve lázban
Ver, csapong; m ert hiszen te előtted a szó
Ajkamon elhal.
Elakad nyelvem, fölemésztve rajtam
Tűz fut át, vesztem szemem világát,
Égbe vész az már, s füleimbe egy hang.
Cseng süketítve.

*

Homlokom sűrű verítéket iz za d ;
Reszketés tölt el, hala vány leszek, m int
Hervadó fű és vele aszni látszom
É n is, oh Atthisz !

A felhozott nehány töredék, remélem, elég világosan mutatja,
hogy Sapphot nem közönséges, nem mindennapi szellem hatotta
át, — nem, — hanem a szív tüzes szenvedélye. Élénken, forrón
szerette barátnőit, mintha mindannyi édes testvére lett volna.
Ezekből látható, érthető : minő érzelem foglalta el Sappho szívét
akkor, mikor amaz ifjú lelkeket az istenek tiszteletére, az igaz, jó
és nemes bámulására, valamint követésére vezette, mikora múzsái
művészetekre, azaz az összes szellemi képzésre oktatta.
Lássuk, mit mondhatunk már növendékeiről.
Meghitt barátnői, illetve tanítványai, szóval a Sappho-kör
tagjai közül nehánynak tudjuk nevét, s a fölebb felhozottakhoz
még következőket kell csatolnunk: Telesippa, Megara, Erinna,
Baukis, Damophila, valószínűleg a költőnö kartársai, a társulat
vezetői; Amagora, .Gongyla, Eyneika, Amythone, Mnasidika, Pyrinno, Mnais, Kydno, valószínűleg mint növendékek. Egyébiránt
biztosan eldönteni azt, hogy melyik volt ezek közül társnője,
melyik tanítványa, az adatok hiánya miatt teljes lehetetlen.
Legtöbbet Atthishoz való viszonyáról tudunk a költőnőnek,
kit maga meg is nevez. Úgy látszik e leányt kiválóan szerette. Már
mint kis lány, felkölté Sappho figyelmét, de
Akkor még kellem nélküli gyermeknek látszál

,

mondja hozzá a költőnö, mintha utána gondolta volna: én pedig
csak azt szeretem, a ki kellemteli.
Hanem mikor felnőtt a kis lány. elbájolta a költőnőt s azért
ez Aphroditéhez fordul, hogy tegye őt nagyon kedvessé a hajadon
előtt, adja, hogy az szeresse ő t:
Philologiai Közlöny. VI. 5.
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Oh aranykoszorús, habszülte istennő, add e boldogságot érnem!

s Atthisnak nyíltan bevallja :
Szeretlek Atthis, forrón, régóta már.

Valami ellenállhatatlan, erős vonzalom fűzé e lányhoz mindjárt
első pillanattól kezdve. S végre a lány csakugyan tagja lett a
Sappho-körnek, ölelő karokkal fogadja őt a költőnő:
Jer, hadd öleljek meg, én szívem gyermeke.

Ámde mind eme jóság daczára is Atthis nem bírta ugyanoly mér*
tékben viszonozni mesteraöje szeretetet, mert szívét épp akkor egy
másik, amannál hevesebb érzelem töltötte b e : a szerelem. Sappho
korán észrevette, hogy Atthis nem ragaszkodik úgy hozzá, mint ő
óhajtá, s e miatt szomorúan fel is só h ajt:
Fáj, hogy egy mást inkább szeretsz, m int engemet.

De Atthis inkább lön hütelen hozzá, mint ama máshoz. Sappho
egész lelkében megrendülve szól:
Te elfeledtél engem, — és
Erős, az édes keserűt adó, ellenállhatatlan szörny kínoz minden
erővel; Atthis, te gyűlölsz, nem gondolsz .rám, s velem, te
Andromedálioz pártolsz.

Eözbevetőleg megjegyzem hogy e sorokból láthatólag az az Andromeda versenytársa volt a költőnőnek; ezért volt oly különösen
fájdalmasan érintve Sappho önérzete, s így nem csoda, ha a gyű
lölt versenytársnőről lenézöleg nyilatkozik, egy kissé túlságig
ragadtatva «pórnőnek» nevezvén azt, «ki ízléstelenül öltözködik#.
.Majdmeg midőn Andromedát valami nagy szerencsétlenség érhette,
elkapottan, kárörömmel kiált föl:
így hát Andromeda elvette méltó büntetését.

Kínos elkeseredettséggel mondhatta a költőnö, talán Atthis elpár
tolása alkalmából:
Erős ismét megrendíté szívemet oly erősen m int a szélvész, mely
kitöri az erdő fényűjét, —

és a hálatlanság nagyon leverhette, mikor így szólt:
Kikhez szeretettel fordulok, azok keserítenek leginkább.

Hanem azért ö maga mondja, hogy
Nem vagyok olyan, ki hosszasan tud haragudni, kedélyem szelidebb
annál.
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S bár elpártolt is tőle a hajadon, nem bír nagyon neheztelni rá,
rosszul esik ugyan megválnia attól, kihez bizonynyal sok szép
reményt kötött, de hiszen szeret az és szeretve van. És midőn az,
boldogsága küszöbén állott, hogy ne örült volna ? . . . . Láttuk
fönebb az ódát, melyet Sappho valószínűleg Atthis eljegyzésekor
vagy épen nászakor költött. Ennyit Atthisról.
A társulat többi tagjairól még ennyit se tudunk. Erinna
kettő is van említve a görög irodalomban; melyik volt Sappho
kor-, vagy épen kartársa, eldöntve még nincs. A Pindaros görög
lantos költő korában élt Erinna nevezetes töredékei is figyelemre
méltók, de a Sappho idejében élt Erinnát elhomályosítá a mes
ternő. Közelebbről mit se tudunk róla. Baukisról csupán annyi
bizonyos, hogy telosi volt, s násza előtt kevéssel halt meg, Damophila pamphiliai (Kisázsia egyik tartományából) volt, onnan ment
a Sappho-társulatba, s nem épen valószínűtlen, hogy a nagy
költőnő halála után a társulat vezetője lett. Hymnusokat s szerelmi
dalokat költött.
Az első irodalmi kör egyes tagjainak működését illetőleg a
legnagyobb bizonytalanságban, mondhatnám ismeretlenségben
vagyunk. Az irodalom nem tartotta Őket elég érdemeseknek az utó
kor számára megörökitni, mert összmükődésük bármily eredményes
lehetett, önálló működésük elhalványult Sappho kiváló tehetsége
a tevékenysége mellett. Az idő elsöpörte müveiket, s mi most legfelebb csak találgatásokra szorítkozhatunk.
Nincs most egyéb hátra, mint elmondanom, összegeznem:
mit tett, mire hatott «az első irodalmi kör»?
Mindenek előtt megteremté vagy inkább megBzilárdítá az
alanyi költészet egyik ágát, mely az ókori irodalmon átjött az újabb
korba, mint előfutárja a modern lyrának.
A másik szintén fontos eredménye e társulat működésének
az, hogy ekkor lett igazán hely biztosítva a görög nőnek a társa
dalom soraiban; e kör keltett legelébb érdeket a nő lelki élete
iránt.
S egy harmadik eredmény az, hogy a nőemanczipáczió
hirdetése által úgyszólván új tért nyitott meg a vonzalom körében.
A szabad, az önkénytes, az odaadó szerelmet hangsúlyozta Sappho
és köre, azt, a mely a szív őszinteségén alapúi, és azt, a mely
szereti mindazt, a mi művészileg szép, költőileg emelkedett, s
szellemileg lelkesült. A Sappho-kör befolyásának tulajdonítható,
29-:-
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hogy a görög szerelem elvesztve azt, a mi benne hatalmaskodó,
erőszakos, másfelől félénk és alázatos vala, mindinkább fölvevé a
gyöngédségnek és csínnak azt a jellegét, mely Göröghonban ily
mértékben nem volt meg soha, melyet a rómaiaknak nem sikerült
elérhetni, s melyet a középkorban a spanyolok és francziák fel
újítottak ugyan egy pillanatra, de csak, hogy a 16. és 18. évszáz a
valódi megindulás nélküli tettetésbe és szeretkező marquis-k
materialismusába fullaszsza.
Sőt végül még egy közvetett hatása is volt e körnek, — az,
hogy a férfinemnek szintén törekednie, haladnia kellett szívben,
lélekben egyiránt, hahogy a nők tetszését meg akarta nyerni.
Méltó csodálkozással kérdezhetné most már valaki: hol van
az a Sappho, kinek életében, sorsában annyi a vonzó báj, annyi
az ábrándszerü? és hol a nő, ki meghalt szerelmi bánatában ? a
költőnő, ki a tenger hullámaiban lelte sírját ? A felelet egysze
rűen az, hogy az a költőnő, az a nő a tudomány terén nem létezik
többé. De hadd érintsem legalább a lehető legrövidebb vázlatban
az egész dolgot.
Több ízben szóltam már az aiol nép vérmes természetéről,
lángoló érzelméről, melyek Sapphonál, kit a költészet neve is lel
kesített, még a hatványozott alakban jelentek meg. Tettem említést
arról a forró ragaszkodásról is, melylvel Sappho tanítványai, ba
rátnői iránt viseltetett. Utaltam a nagyszerű költői működésre
is, mely dicsfénynyel vévé körül a legnagyobb görög költőnöt.
Hanem e dicsfény sok ideig el volt homályosítva, Sapphonak
eszményi alakja torzképpé törpítve. A 4. évszázban az életnézetek
mindinkább prózaiakká váltak, az emberek nem érték a lesbosi
hölgy szavát.
A közép és új attikai vígjátékírók (404—260 Kr. e.) kik a
múltból vett egyes érdekes egyéniségeket s eseményeket is m ü
veikbe vontak — főként az irodalom s mythologia köréből —
természetesen tetszésük, czéljaik szerint idomították át és el azokat.
Ezeken lehetne a méltó vád, ezek volnának hibáztathatok azért,
hogy Sappho magasztos alakját a porig ránták le, ha ugyan nem
szolgálhatna némi mentségükül vígjátéldróságuk. B írmint van is
a dolog, a részben alig menthetők, hogy Sappho forró szeretetének,
és gyöngédségének nyilatkozatait egyszerűen mint gyarló szenve
délyt ábrázolák. Hat vígjátékról tudjuk, hogy «Sappho# volt
czímök, de mindezek, fájdalom, elvesztek, s így csak sejtenünk
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lehet tartalmukat. Van azonban Menandertől, egy újkori vígjáték
írótól «Leukadia» cz. alatt nehány töredék, melyek a legrégibb
tudósítást teszik Sapphonak az ismeretes Phaon iránti szeren
csétlen, viszonzatlan szerelméről, s ebből következett tengerbe
ugrásáról. Ama vígjátékíróknak volt egy menthetetlen hibájok,
hogy t. i. a mondákat, regéket készpénz gyanánt vették, s utóbb
évszázakon keresztül, mint történelmi adatokat tekintették. Eb ez
képest különösen két dolgot kell figyelembe vennünk. Ama drá
maírók abból indultak ki, hogy nekik cselekvény kell, s ha az
épen kéznél nincs, teremteniük kell. Másfelől a félreértés nagyban
származhatott onnan, hogy a Sappho után jövő későbbi költők nem
voltak szokva az érzelemnek oly heves nyilatkozatait hallani egy
nő ajkiról, ha csak nem a szerelem mondatja vele. így ütötte fel
hát egyszerre bydrafejét az a vád, hogy Sappho szerelmében női
méltóságát áldozta fel, s az a másik, hogy barátnői iránt termé
szetellenes vonzalmat érezett. — Nem lehetetlen, hogy a költőnőt
tán már akkor az ő idejében gáncsolták, ámde Sappho a magasz
tos czélra törekvése mellett minden eshetőleges gyanúsítást hálát
lanságnak, rósz akaratnak, irigységnek bélyegzett, és egész őszin
teséggel leplezetlenül, biztos, zavartalan öntudattal szólt arról, mi
szívének erőt, lelkesültséget, életet adott. Az utóbbi vád, szóra is
alig méltó. Az elsőről megjegyzem, hogy az ítészét vizsgáló
nyomozásai, a tudományos búvárkodás világa a jelen évszázban
egy Welcker, egy Gellert, egy Arnold vagy Kock fáradozásai folytán
eloszlaták a mondának, regének homályát; kiderítették, hogy a
dolog egészen másként v an ; Sappho neve ismét a régi szép fény
ben ragyog. Nem is emlékezve arról, hogy Sapphonak egyetlen
töredékében Bincs említve Phaon, mi tán abból is kimagyarázható
volna, hogy az idő épen ezeket sodorta el előlünk, — a mi ugyan
egy kissé különös, nem eléggé indokolt magyarázat, — fontosabb
érv az, hogy Sappho némely adatok szerint boldog családi életet
élt, s 60 éves korában halt meg. Ha mindjárt nem is fogadja el
valaki, hogy férje s gyermeke volt, már a 60 év oly kor, melyben
az ember, ha ugyan egyáltalában lehet szerelmes, aligha ugrik
tengerbe egy viszonzatlan szerelem miatt, a mihez tán az élet
addig eléggé megszoktathatta. A dolog hihetetlen voltát bizonyítja,
valamint azt is, hogy Phaon tulajdonkép c>ak költői fictio — még
az a körülmény is, hogy ugyancsak az új attikai vígjáték-irodalom
Sapphonak oly tisztelőit említi, kik már idösorozati szempontból
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se lehettek azok, mint pl. Arkhilokhost, ki Sappho születése előtt
már több évszázzal meghalt, vagy Anakreont, Hipponaxot, kiket
határozottan bölcsőben ha ringattak, mikor Sappho már búcsút
mondott az életnek. Vegyünk még ide két dolgot. A vígjátékíró
tudvalevőleg nem igen törődik a történelemmel, hanem úgy
dolgozza fel tárgyát, a mint czéljaira épen legalkalmasabb, — ez
eljárásnak hát Sappho is alá volt vetve. Végül ne feledjük azt,
hogy a görög vígjátékírók maguk is annyira zavarban voltak e
tárgyat illetőleg, hogy a képtelenségeknek némileg kiegyenlítése
végett egy második Sapphot teremtettek. — Mindent összevéve,
korunkban már elvitázhatatlan tény az, hogy ama szikláról leugrás
valótlanság. Sappho női méltóságát nem tagadta meg soha, a
szerelmében végzetes sorsú Sapphot nem ismerjük többé.
De úgy hiszem, leverő ez csak azokra nézve lehet, kik a
titokzatost, érdekest, regényszerűt többre becsülik a valószínűnél,
többre még a valónál is. Higyiik el, Sappho költői dicsfényének
sugárai nem homályosulnak el legkevésbé sem. Mindezzel azonban
nem akarom azt mondani, mintha Sappho, a déli ég heves szülötte,
ment lett volna attól az érzelemtől, a mely «mindent pótol* s
melyet «nem pótolhat semmi.* Ellenkezőleg. Sappho bizonynyal
egyetlen istenhez se szólt annyiszor mint épen a szerelem isten
nőjéhez. Ez a heves természetű és költöileg is oly annyira lelkesült
nőnél könnyen érthető. Ámde «Es scheint — jegyzi meg Welcker
(Sappho von einem herrschenden Vorurtheil befreit, 85. köv.) —
dass feurige südliche Natúrén durch die reinsten Regun gén so heftig
ergriffen werden können, wie nördliche Menschen selten, wenn
sicli noch keine Begierde in ihre Anwandlungen eingemischt hat.
Und doch nehmen bei reizbaren Personen auch unter uns leicht
allé Neigungen zuweilen den Charakter dér Liebe an, und sollten
solche Neigungen mit aller möglichen Freiheit dichterisch dargestellt werden, so würden sie dér Liebe nur noch áhnlicher wer
den,# — és e megjegyzés úgy hiszem elég arra, hogy átlássuk
valótlanságát a Sappho ellen intézett ama másik vádnak, mintha
növendékei, társnői iránt egyebet érzett volna a tiszta, igaz, de
forró rokonszenvnél, barátságnál. Szeretett valódi szerelemmel is,
az bizonyos, de nem társnői iránt érezte azt. Barátnőire vonat
kozólag utalok ismét ama fölebbi nagy ódára. A mi pedig Sappho
szerelmét illeti, álljon itt ismertetőül legnagyobb müve Hegedűs
István fordításában:
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Afroditéhez.
F én y t sugárzó isteni Afrodité,
L ánya Zeüsznek, tőrbe csaló istennő,
Esdve kérlek, hogy ne gyötörj, kínozz m ár
Annyi keservvel.
Jöjj ó most is, régen a m int jövél te,
H ajtva esdeklő szavaimra, hozzám,
Messziről, ott hagyva égi lakát atyádnak
Ide robogván.
F ényt lövellő, szép, aranyos fogattal,
A sötét földnek közelébe hozván
Két veréb, s szárnyuk susogása zúgván
A levegőn át.
Gyorsan jöttenek, s mosolyogva kérdéd
Boldog istennő ragyogó szemekkel,
Hogy mi lelt, mi sebze meg, a m iért oly
Esdve hiválak.
«Mondd, szived lázban ki után sovárog?
Kit gyulaszszak hő szerelemre újból
Te irántad, mondd, ki epeszt, gyötör, kinz,
Téged, oh Sappho ?
H a kerül most, még fut utánad ő majd,
Visszaűz bár mostan ajándokoddal,
Fölkeres még s bárha elűzöd, untig.
Üld szerelemmel.»
Most is, ó jer, gondjaimat te enyhítsd,
Bármi vágy keblem csak epeszti, töltsd bé
És tusáimnak közepette mindig
Légy te segítőm.

Kevés van már hátra, mit ezúttal Sappho rövid ismertetésé
hez tenni kívánok. Ő honosította meg a pektis vagy magadis nevű
hangszert, mely két nyolczadot foglalt magában, s melyet két
kézzel vertek. íme hát zenészeti érdeme is volt költönönknek.
Nem szabad hallgatással mellőznöm itt végül Sapphonak, s
az előtte tárgyalt Alkaiosnak viszonyát egymáshoz. Mindkét láng
észnek költészete egyazon talajból meríté életszövedékeit, ugyan-
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egy kor gyermeke mindkettő. A két nagy lélek rokonsága, vonzalma
egymás iránt szinte természetes.
Alkaios egy ízben ekép szól: «Ibolyafürtű, magasztos, szen
dén mosolygó Sappho, szeretnék mondani valamit, de nem merem.»
Valószínű, hogy itt valami szerelmi vallomás-féle következett vagy
talán csak következett volna, ha Sappho nem felel neki vissza
szűzies ártatlansággal, haragos szeméremmel: «Ha vágyad ne
mesre s szépre törni, s nyelved nem czélozna roszra, szemedet
nem fátyolozná szégyen, kívánságodat egyenesen kifejeznéd.*
Sajnos, e viszony keletkezéséről, fejlődéséről és megszűnésé
ről semmi tudomásunk sinc9, de bizonynyal nem érdektelen tudni,
hogy az ugyane^y korban élt két nagy tehetség közt érdekes viszony
s legalább a költő részéről nem egyszerű barátság létezhetett.
Ha az ítészét merészségeitől nem irtóznánk, talán mind
kettőjüknek egyes sorait e tárgyra vonatkoztatva, többet mondhat
nánk ama viszonyról: de nem szeretjük a puszta találgatásokat,
hozzávetéseket. Elég, hogy a latin közmondás: «a nagy szellemek
találkoznak# — átvitt értelemben ugyan itt betelt.
Sok mindenről lehetett, talán kellett volna is szótanom,
egyes részleteket behatóbban tárgyalnom. így p. o. alig érintém
Sappho nászdalait; röviden, csupán a búvárlat ált il elért eredmé
nyeket hoztam föl Sapphonak Phaonhoz való viszonyát illetőleg,
stb. stb. — Azonban részint, mert e czikk úgy is csak egy nagyobb
tanulmány rövidre fogott kivonata, részint, mert e vázlat kere
tébe nem lehetett összefoglalnom mindent — megelégedtem most
ennyivel, más alkalomra tartva fenn a részletes tárgyalást.
Az újabb kor elismerését említettem már Sappho költői
tehetségét illetőleg. Nem hagyhatok figyelmen kívül itt nehány
megjegyzést az ó korból.
Platón tizedik Múzsának nevezte őt. Strabon (XIII. 2. 617)
így ítél róla: «Sappho csodálatos egy jelenség, mert tudomásom
szerint, emberemlékezet óta egyetlen nő se volt, ki a költészetre
nézve vele összehasonlítható volna.» S Plutarkhos (De Pyth. orac.)
így kiált fel: «Mily elragadok Sappho költeményei, mennyire
gyönyörködtetik és elbüvlik az olvasót.» Kortársa Solon, a nagy
államférfi, a hét bölcs egyike meg, midőn e^y lakoma alkalmával
Sappho egy dalát adták elő, legott megtanulta azt, mert, mint
mondá, nem szeretne meghalni úgy, hogy ne tudja azt könyv nél
kül. Egy régi epigramma szerint, mint Homeros a férfiak között, úgy
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áll Sappho a nők között egyedül elérhetetlenül örök időkre. De
elég. — Csak annyit említek meg még, hogy a mityleneiek a hála,
bámulat, és elismerés jeléül ezüst- és érczpénzeket verettek a költő
képével, mit a legnagyobb megtiszteltetésnek tekintettek a pol
gártársak részéről. A Silanion által érczből készített szobrát pedi"
örök dicsőségül felállították a Prytaneionban, a legtiszteletremél
tóbb honfiak, az állam iránt különös érdemeket szerzett férfiak
gyülhelyén.
Ennyi csodálat, ennyi elismerés mellett méltán sóhajthat
fel az utókor: vaj ha ne volnánk kénytelenek oly csekély számú
töredékek nyomán, oly hézagos fogalmat alkotni Sapphóról!
D r . B oros G á bo r.

Elhatározás.
— Khristopulos. *) —

Ne éljek, ha szerelmi vágy
Egyszer bár csak perezre elhágy.
S ha meghalok, haljak meg én,
Kedvesemnek puha keblén.
A kit elhagy bájos Vénus,
Élte annak kinos és bús,
És hol Ámor nem mosolyg m ár:
Ott az élet rideg, kopár.
Oh te Ámor s Afrodite,
Te vagy szivem legszebb disze.
Csak veletek együtt éljek,
S ti veletek haljak én meg.
Ú j- g ö r ö g b ő l.

D r. E rődi B éla.

*) Khristopulofl Athanáz, kit rendesen új-görög Anakreonnak nevez
nek, született l"772-ben Kasztoiiában Makedónjában. Tanult Budán és Paduában. Xagytudományú férfiú volt 8 költeményeken kívül írt nyelvészeti
és jogi m unkákat is. Meghalt 1847-ben.
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