
ROMAI NŐKÖLTŐK.

Nagy ritkán emelkedik ki nő-költő a középszerűség színvo
nalán, s a világirodalom, mely oly számos kiváló férfi-költőt vall 
magáénak, a nő-költőt a kivételek közt szokta lölemlítenL E tüne
mény kétségtelen a nő társadalmi állásának a következménye. 
Mert hisz a nő érzelme, ha nem is terjedelemben, de mélységben 
a férfiéval bizonyára megmérkőzhetik: de míg a férfinak, mint 
világpolgárnak, joga van érzelmeit a hivatásos költészet mezejére' 
vinni, addig a nő, s helyesén, érzelmeit a család szűk keretén 
belül, pusztán a család érdekében érvényesíti.

Az egész világirodalomban csak egyetlen nő-költő van, a ki 
a költészet terén igazán nagyot s egyszersmind a görög nő szerel
mére oly annyira jellemzőt teremtett. E nő-költő a görögök 
Sapphója. Sapphó költészete a megtestesült igaz érzés, a lángoló, 
féktelen szerelem, a minőnek nyilvánnlását csakis az antik nőben 
kereshetjük. Oly érzelem ez, mely mint a gyújtó tükör góczpontja, 
valamennyi egyéb képzet, eszme, érzelem sugarait önmagában 
egyesíti! Oly szerelmi hévet, oly őrjöngéssel határos érzelmet hiába 
keresünk máskorú nő-költőknél!

S gondoljuk meg, Sapphó görög nő volt! Neki emancipálnia 
kellett magát ezer és ezer előítélettől, irígykedéstől, gúnyolódástól, 
melyeknek neme részéről ki volt téve. A rágalom felhasznált m in
den eszközt, hogy nevét utálttá és piszkossá tegye; feltalálta a 
legundokabb nemi bűnöket, hogy költészete tisztaságát, a legiga- 
zabb értelemből fakadó ragyogását beszennyezze, elhomályosítsa. 
— Courtisane-nak bélyegezték azt a nőt, kinek egész bűne az volt, 
hogy szeretett, s hogy e szerelmét hatalmas, nő ajkáról soha' nem 
hangoztatott igékben szólaltatá m eg!

Könnyű elképzelni, hogy a praktikus rómaiaknál nem sokkal 
máskép állott a dolog.

Philologiai Közlöny. VI. 6. 32
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Mikor Kóma még tisztán katona-állam volt, mikor a haza 
védelme minden erőt, szellemit ép úgy mint testit, igénybe vett s 
midőn a pártok óriási tusája folyt, nő-költő alig is volt lehetséges. 
Nem is akadunk forrásainkban annak nyomára, hogy a tulajdon* 
képeni respublica idejében nő-költő élt volna. A Gracchusok 
anyját emlegetik mint nő-irót. Fiaihoz intézett levelei állítólag 
közkézen forogtak az ó-korban.1)

A Cicerói kor második felében találkozunk egy ránk nézve 
érdekes névvel. Ez Cornificia. Testvére volt Cicero ismert barátjá
nak, Comificiu8 rhetomak, a ki utóbb mint Caesar quaestora egy 
afrikai expeditió alkalmával elesett.8) Csak egyetlen forrás szól 
róla: «Cornificia, kitől kiváló epigrammák maradtak ránk*.8)

A mostoha sors úgy akarta, hogy Augustus korából, mely a 
művészeteknek és tudományoknak oly annyira kedvezett, nő-köl
tőre vonatkozó adatunk alig maradott légyen. Pedig nem hihető, 
hogy abban a fényben, melyet a parvenu császár új udvara ter
jesztett, abban az általános mámorban, mely az imperatort a nép 
szemében oly hatalmasnak tünteté föl, — a nő meg ne szólalt 
volna. Nem lehetetlen, hogy híre veszett sok szellemes nőnek, kik 
az akkori irodalmi salonok középpontjai voltak, s a kik bizonyára 
nem csak másokat ösztönöztek a költészetre, hanem magok is 
néha-néha felolvastak egy-egy költeményt.

Egy Augustus-korabeli jeles nő-költőről mégis van tudomá
sunk. Ez a Tibullustól magasztalt Sulpicia.

Azon férfiak közt, kik Augustus korában irodalmi téren meg
adták a jelszót, volt Messala, a híres szónok. Neki is volt irodalmi 
köre, miként Msecenasnak; de míg emezében az irodalmi kérdések 
nem ritkán a nagy állami és politikai vitatkozások elől háttérbe 
szorultak, addig a Messala irodalmi salonja teljesen távol állott a 
politikától. Híres nevekkel találkozunk itt is. így Ovidius sokáig e 
körnek volt tagja, Tibullus pedig mindvégig híve maradt. Itt gyűl
tek össze még Pedius Publicola, Messala fi-testvére, Aemilius 
Macer, Valgius Rufus, Lygdamus és Sulpicia is.

Apját Servius Sulpiciusnak hittak,4) s hihetőleg ez az, kit

l) Cic. Bnit. 58, 211 ; Plut. C. Gr. 13.
*) App. 6. c. N. 36; Dió XLVIII, 17.
*) Chron. Euseb. ad. 01. 184, 4 =  740.
4) Tib. N. 19, 4: Servi filia Sulpicia.

Digitized by o o g l e



RÓMAI NŐ-KÖLTŐK. 488

H oratius l) barátai közt emleget, s kire Ovidius *) ama szavai vo
natkoznak: «nem kevesbbé gonoszak a Servius költeményei*.

Sulpiciát heves szerelem vonzotta egy bizonyos Comutus- 
hoz, kit ő Cerinthus néven megénekelt. E szerelmét saját fen- 
maradt költeményeiből és Tibullusnak ezek felett irt variatióiból 
ismerjük meg.

E század elején még a Tibullus IV. könyvének 7— 12. elégiáit 
nem tudták kinek tulajdonítani. G ruppé8) utalt rá először azon 
körülményre, hogy ugyanazon könyv megelőző 5 elegiája csak 
költői kiszínezése azon themának, mely a következő 6 elegiában 
foglaltatik, s hogy ez utóbbiak e szerint magának Sulpiciának a 
költeményei. Megerősíti e feltevést Lachmann egy híres kézirata, 
melyben az említett 6 elegiának ez a felirata v a n : Sulpicia.

Halljuk magát Sulpiciát:
A 7. számú költeményben a nő érzelme hangos üdvkiáltá

sokban szólal meg. Sokáig rejtegette szíve mélyében lángoló sze
relmét, rejtegette mindaddig, míg Venus ígéretét be nem váltá, 
míg Cerinthus szívét meg nem nyerte. Most végre hadd hirdet
hesse a  világnak boldogságát és határtalan örömét. Nem bánja, ha 
verseit Cerinthusa előtt más valaki is olvassa — nem akar szín
lelni és képmutatni, hadd mondják el róla, hogy méltók voltak 
mindketten egymáshoz!

A következő darabok mind a szenvedélyes, kissé emanczipál- 
tan  viselkedő nő-költő szíve óhajait, fájdalmát és bánatát tolmá
csolják, — erős, néha nagyon erős szavakban s itt-ott érzékiee 
színezettel. Majd azon kesereg, hogy kedvese születése napját 
falún, Arretiumban kell töltenie, majd ismét örvend, hogy vissza
térhet Kómába, majd Cerinthusa közönye felett panaszolkodik. 
Mind rövidke, nehány soros alkalmi költemények, melyeknek 
nyelve és hangulata a Tibullusétól teljesen elütő.

Bár a Sulpicia kora az ó-kori római civilisatiót meglehetős 
virágában tünteti fel, s bár a nő Augustus korában aránylag 
élénkebb részt vön az általános szellemi mozgalmakban, mint a 
köztársaság rideg századaiban, — hiába keressük az ő szerelme

*) Sat. I, 10, 84. kk.
*) Trist. II. 441: nec sünt minns improba Servi carmina.
*) Gruppé, Die römische Elegie, 1838. 47 kk.

32*
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nyilatkozataiban azt a mélységet, mely a modern kultura áram* 
latában a nő részéről kifejlődött. Mily különböző mindez attól az 
érzelemtől, melyet mai nap a nőben keresünk! Mily férfias nyilat
kozása, lehet mondani, kicsapongása egy sokáig elzárt, eltilkolt 
érzelemnek! A «peccasse iuvat* mily határt nem ismerő szenve
délyre va ll! E szenvedély ép oly távol áll a szerelem mai felfogá
sától, ép oly messze a nő csendes epedésétől, a női lélek nem egy
könnyen nyilatkozó, .do annál mélységesebb lényegétől, mint 
Sapphónak óriási, de legnemesebb szenvedélyétől. Sulpicia sze* 
relme is hatalmas, de mégsem az az orkánszerű érzelem, mely 
Sapphó szívét eltölti, mégsem az a hevesen lüktető érverés, mely 
a görög nő-költő minden ízét áthatja.

De . Sulpicia érzésébe, szenvedélyes szerelmébe sokkal 
mélyebb belepillantást engednek a megelőző elégiák, melyekben 
Tibullus művészete összes eszközeivel varázsolja szemünk elé a 
nő-költő alakját. így a 2. számú költeményben a márcz. 1-én tar
tott Sulpicia-ünnepólyről szól. Inti Marsot, ha le találna jönni az 
égből, vigyázzon, hogy Sulpicia láttára valahogy fegyvereit el ne 
veszítse. «Mert mikor a kegyetlen Ámor szerelmi lángra gyulasztja 
az isteneket, Sulpicia szemein gyújtja meg kettős fáklyáját*. 
Bárhova lép, s bármit tegyen is, nyomdokain jár a Báj, s ha valaki, 
úgy ő érdemes Tyros,. Arábia és India kincseit bírhatni.

Zengjetek ünnepi dalt, Múzsák, Sulpicia nevére,
És te dicső Phoebus, verjed arany kobozod’ t

A következő költeményben a költő Sulpiciát szólaltatja meg, 
ki szemére veti Cerinthusának, hogy egész áldott nap egyebet sem 
tesz, mint erdőt-mezőt bejár, csak vadászatra gondol, s őt már 
elfeledte. Sulpicia inkább maga akarja vinni a vadászhálót, csak
hogy Cerinthusával együtt lehessen, s társaságában élvezhesse a 
szerelem örömeit.

Hadd űzzön vadat édes apád, ne törődj vele többé,
Jer hozzám nyomban, s rejtsd az öíembe fejed I

Sulpicia beteg. Tibullus imádkozik Apollóhoz, hogy segítse 
fel a szegény Sulpiciát bajából. De egyúttal vigasztalja a kesergő 
Cerinthust is. «Ne félj, Cerinthus* úgymond «az isten nem bántja 
a szerelmeseket. Csak te szeress m indig; biztos lehetsz, hogy a 
lány felgyógyúl. Ne s ír j! Akkor eredjenek meg könyeid, ha 
megvonja tőled szerelmét Sulpicia. De hisz most egészen a tied ő,
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veled vannak szűzi gondolatai, s hiába teszi neki a hiszékeny 
tömeg a szépet. Segíts, Phoebus: dicsőség légyen tenéked, mert egy 
testben két lelket mentesz meg!»

A mely nap téged adott nekem, Cerinthus, az szent leszen 
előttem m indenha! így-kezdi Tibullus Sulpicia nevében az V. 
számú elégiát, mely a kölcsönös, igazi szerelem mivoltáról szól. 
Ha talán másokhoz hajlana néha-napján kedvese, hagyja el vég
kép a hűtlen oltárokat, legyen egészen az övé. Vagy mindketten 
szolgálják egyenlőkép Venust, vagy ha nem, inkább oldja fel Yenus 
kötelékeitől! Legyen tartós e szerelem (VI.), legyen maradandó 
mindörökké!

Kimagasló alakja, összetartó kapcsa lehetett “Sulpicia a 
Messala körének! A műkedvelő Sulpiciusok nemes sarjadéka oda 
vonzotta a fiatal költők egész raját, kikre a szellemes római nő 
igaz érzéssel telt művei a legjobb befolyást gyakorolták. Emlé
kezzünk csak vissza, minő bájos kört varázsolt maga köré a dicső 
Sapphó, mily erjedést és üdvös actiót keltett az akkori irodalom
ban Aspásia, emlékezzünk vissza a múlt század franczia sál ónjaira, 
Mme de Staélra s egyebekre, hogy teljesen méltányolhassuk, minő 
érdeket, szellemi megújulást kelthet az ilyen körökben egy kiváló 
női a lak! Hisz a férfi gondolatköre a női szív soha ki nem apadó 
forrásából meríti élesztő tápanyagát, a női társalgásban, mely 
minden abstractiót kizár, s hol a legmagasabb problémákat egy
szerű szavakban kell előadnunk, — itt nyernek a férfi nagy eszméi 
tulajdonkép alakot, itt jön teljes öntudatára annak, a mi eddig 
csak homályos körvonalokban kezdett fejledezni lelkében.

S hogy Sulpicia is azon nők egyike volt, kiknek befolyása a 
vele érintkező férfi-lelkeken megismerszik, kik egyéniségök bélye
gét rányomják környezetökre, az épen abból látszik meg, hogy az 
olyan kiváló tehetség, mint Tibullus, oly lelkes szavakban magasz
talja őt.

Sokáig időztünk Sulpiciánál, mert hisz ő az egyedüli arany
korú nő-költő, kiről világos képet alkothatunk magunknak.

Domitianus rémkora két nő-költőt szült. Az egyik Sabina, a 
másik ismét egy az előbbinél nem csekélyebb hírű Sulpicia.

Amarról Martialis szó l1) egyik epigrammjában, mely így 
hangzik:

l) XII, 52.
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Clementhee:
Clemens! hogyha elébb eugáni vidékre jutottál,

S hogyha elébb látnád bőszüretü mezejét:
Hozd el a testi Sabínának kiadatlan igéit,

Ámde dicső dalait drága bíborba takard (
Fris rügyről fakadó rózsán örvend csak a szívünk:

Új könyvet szeretünk, melyre nem árada szenny.

Ebből az epigram mából azt látjuk, hogy Sabina Venetiának 
Ateste nevű városából eredt. Költeményei még akkor sem voltak 
ismeretesek, mikor Martialis e versét megírta. Egyebet nem tu 
dunk róla.

Jobban ismeijük a Domitianus korabeli Sulpiciát, kit a kö
zönség a Juvenalissal kiadatni szokott satirából ismer. De itt is
elmondhatjuk, hogy a használat szentesíté a szokást; újabb kuta
tások ugyanis külső és belső okokkal kideríték, hogy a nevezett 
költemény nem származhatik még Domitianus idejéből sem, 
hanem egy későbbi gyártmány.1) Mind a verselés, mind a felfogás 
erre utal.

Hogy miud a mellett Sulpiciáról tudunk egyet-mást, azt más 
íróknak köszönhetjük. Meglátjuk ezekből, hogy Sulpicia uem sati- 
rákat, — nő hogy is írhatna sa tirá t! — hanem mint minden nő
költő, eroticus, szerelmi költeményeket írt.

Ismét Martialis az, ki felvilágosítást nyújt. Ugyanis nő-köl- 
tőnkre vonatkozik a következő epigrammája i s : a)

Sulpiciáról:
Sulpiciát forgassa mind az a lány,
Ki tetszeni csak egy ifjúnak óhajt.
Sulpiciát forgassa mind az a férj,
Ki tetszeni csak hitvesének óhajt.
Nincs abba vers a Médea dühéről,
Se szó lakmáiról a vad Thyestnek;
Mi gondja rá, kik voltak Scylla, Byblis!
Hirdet azonban szűz, szelíd szerelmet,
Tréfás vigasságot, játszó enyelgést.
Ki helyesen itéli verseit meg,
Azt tartja, nincs hivságosabb azoknál,
Azt tartja, nincs szentségesebb azoknál.

1) Nálunk Thewrewk Emil szólt e kérdésről Egyet. Ph. K. I. 8—9.
*) Epigr. X. 35: De Sulpicia.
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így képzelem el Núma és Egéria 
Tréfáit harmatos barlangjok árnyán.
Ha véle jársz, vagy hozzá iskolába,
Sapphó, tudósabb lészsz s jóval szemérmesb.
Ám öt ha látja meg együtt te véled 
Hideg Pháón, beléje lesz szerelmes.
Hiába! Mert nem vágyna lenni sem Zeus,
Sem Bacchus nője, sem Apoll leánya,
Calenusát ha tőle elragadnák.

(Ford. Wigand János.)

Bármily rövidke legyen is e költemény, elég tiszta fogalmat 
nyajt a Sulpicia költészetéről.

Calenus Sulpicia férje volt Nő költőnkből tehát a feleség 
igazi vonzódása, a feleség szerelme szól. Bitka példája azon nők
nek, kik az érzelmet, a boldogságot, a családból kiviszik a nyilvá
nosság ítélő széke elé. Martialis másutt *) azt m ondja:

óh mi szép tizenöt tavaszt, Calenus,
Töltöttél szeretett Sulpiciáddal; ■
Házasságodat Isten áldá mindig t

Sulpicia tehát boldog házasságban élt férjével, s azért elhisz- 
szük, ha Martialis a «szűz, szelíd szerelem* szószólójának mondja. 
Mind a mellett a könnyű vér nyomai se hiányzanak: enyelgő 
játsziság, tréfa s a  szerelem dévaj örömei. Hisz verseinél nincs 
«hivságosabb», nincs «szentségesebb». Költeményeinek ezen köny- 
nyed hangjáról mások is szólnak. «Sulpicia dévajságát;, «csipde- 
sését» itt-ott idézik az írók.2)

S ezzel befejeztük volna vázlatunkat a tulajdonképi római 
nő költőkről. Azokat, kikről ezután szólunk, már csak azért Bem 
szabad szoros értelmű római nő-költők közé sorozni, mert vagy 
keresztények valának, vagy az igazi római szellemtől távoleső va
lamelyik provincziában születtek és működtek.

A IY. Kr. utáni században élt Anicia Próba. Férjét Adel- 
phiusnak hítták, s ha Ammianus Marcellinus egyik helyén 8) ezt 
az Adelphiust kell értenünk, akkor Anicia Próba igen előkelő nő 
lehetett. Mert Adelphiusnak (Ammianus nyomán) 351-ben Mag-

*) X. 38, 1. kk.
*) Fulgentius, Myth. I. 598: Sulpiciae procacitas; Aurorius, cento

nupt. (fin.) : póurire opusculum Sulpiciae, frontem caparare.
8) XVI. 6, 2.
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nentius idejében városnagy (praefectus urbis) s az udvarnál is 
nagy tekintélyű ember volt. Ha hozzáveszszük Ammianus további 
megjegyzését, mely szerint Adelphiust ugyancsak Magnentius 
idejében valami Dorus azzal vádolta, hogy uralomra vágyik, 
születését a IV. század második vagy legfölebb harmadik évtize
débe helyezhetjük. Hogy pedig ennek az Adelphiusnak a neje volt 
Anicia Próba, kitűnik abból, hogy az utóbbi alább említendő 
müvének a kéziratán Montfaucon szerin t*) ez az aláírás olvas
ható: «Miután Próba, Olybrius és Alypius anyja ,2) Constantius- 
nak 8) Magnentius elleni háborúját elvégezte volt, megírta ezt a 
könyvet is», és maga Anicia költeménye bevezetésében ezt m ondja:

Népfejedelmekről, kik a kéke kegyes kötelékét 
Eltépték, a királyi ölésekről s fene harczról 
Zengtem elébb, megvallom.

Minthogy tehát Anicia elébbi munkájáról úgy beszél, mint 
régen elkészültről, s minthogy e mű tárgya, Constantius háborúja 
Magnentius ellen 350*tői 353-ig folyt le, körülbelül 360—380-ba 
tehető Anicia fenmaradt müvének a keletkezési ideje.

Anicia Próba ránk maradt műve már nem önálló költői con- 
ceptió terméke, hanem az eszmékben szegény hanyatló költészetek 
jellegével bír. Költeménye Vergilius-féle cento. Czíme: «A világ 
teremtéséről és az evangeliomokról* («De fabrica Mundi et evan- 
geliis»). Próba e költeményben Vergilius-féle helyekkel és versekkel 
összetoldozza-foldozza az ó-testamentombeli teremtést és víz- 
özönt, s ez a költemény első része; a második, sokkal terjedelme - 
sebb részben Krisztus életét és szenvedéseit írja le a születéstől 
egész a mennybemenetelig. Mint minden ilyfajta gyártmány, költői 
értékkel nem bír, s legfölebb az irodalomtörténet mellékesebb 
fejezeteibe való.

Nevöknél egyebet nem tudunk más két IV. századbeli nő-köl
tőről. Az egyik Euchrotia, a másik leánya Procula. Mindkettő 
Priscillianus modorában í r t .4).

l) Teuff. R, L. G. 436. §. 15.
9) Ez az adat téves. A glossator a mi Próbánkat összezavarja egy

másik Anicia Faltonia Próbával, ki Sex. Petroniusnak volt a neje; s kire
nézve v. ö. Pauly, Reál Enc. s. v. Olybrii, 2.

8) Teuffelben: Constantini, a mi lehetetlen.
*) Teuff. 401. §.8.
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Az 5. v. 6. században élt Eucheria poetria, elegia-író, a kitől 
egy nehézkes és keresett nyelven irt költemény maradt ránk. 
Egyik, hozzá nem méltó, s a költeményben servus és nisticus-m k  
nevezett kérőjéhez van intézve. "Wernsdorf, ki a költeményt 
k i a d t a , a z t  hiszi, hogy Eucheria -aquitáni vagy galliai eredetű, 
előkelő hölgy volt.

Alig tartozik már ide a 680-ban Kr. u. elhalt Ganders- 
heimi Hrosmtha apácza, ki Terentius stílusában és modorában 
hat keresztény vígjátékot írt.

Valószínű, hogy az említetteken kívül még több nő költő élt 
Rómában, kikre a feledékenység leple borult. De vájjon ezek oly 
kiválóak voltak-e, hogy ebbeli tájékozatlanságunknak nagy kárát 
vallanók, az legalább is kétséges. Mert hisz általában véve még is 
elmondhatjuk, hogy a mi igazán hatalmas, igazán nagy termett 
az antik irodalom mezején, az vagy fenmaradt egész a mi 
korunkig, vagy ha nem, gyenge fogalmat mégis alkothatunk róla 
azon nyilatkozatok alapján, melyeket más egykorú vagy későbbi 
íróknál találunk.

De ugyanez nem áll a többi római nő költőről. Azokon kívül, 
kiket fennebb említettünk, még csak hírét sem veszszük egynek 
sem, jeléül annak, hogy az itt-ott még feltünedezett nő-költők 
csakis mulékony hatást gyakoroltak.

Páncsova. Dr. F in á c zy  E r n ő .̂

A mámor .
(A nakreon.)

Hogyha Bacchus jő, ölében gondjaim 
Eloszolnak, dalra nyílnak ajkaim.
S hogy szivemben édes érzést kelt dalom,
Krézus kincsét mind enyémnek gondolom. —
Koszorúm ha ftirteimre fűzhetem,
Világ gondját, búját, baját megvetem.
Fogjon fegyvert hősi bajnok ; én bizony 
Csak ledőlök pamlagomra, s jót iszom. —
Hozz, fiú, bort, s adj kezembe telt pohárt,
Mit se gondolj azzal, hogy ha tán megárt.
Hisz jobb ittasan feküdnöm ágyamon,
Mint halottan kiterítve gyászpadon. —

Ford. G ergely  K ároly.

*) Poett. Latt. Min. praef. 65. kk.
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