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alig hogy a nép azon anyaggal megismerkedett, melyből e nemzeti re
mekét, B. szerint, megalkotta ? Mert hogy e mythologia remek alkotás, 
azt Bngge maga sem tagadhatja.

Végre Bugge sehol sincs kellő tekintettel a (szorosb értelemben 
vett) német mythikus hagyományokra, melyekkel az ő magyarázatai a 
legtöbb esetben határozott ellentétben állanak. És még a hol azokat 
érinti is, csak erőszakos magyarázatokkal tud vagy próbál az ellen
mondásokon segíteni. Szerinte a Baldr-mythus csak a IX. században 
került külföldről a német népekhez, melyek előbb Baldrról mitsem tud
tak. De hiszen a VII. vagy VIII. századi feljegyzésben reánk maradt 
ősrégi (ki tudja, mely századból való) merseburgi ráolvasásban világo
san ott szerepel Balder t Igen ám, mondja B., de itt nem szabad az 
istenre gondolni, mert a balder szó az óangol nyelvben annyit is tesz mint 
«úr» s így szerinte, e ráolvasásban nem Baldr isten lováról, hanem az 
úr lováról van szó. De mikor ez a balder szó az ónémetben ismeretlen, 
a Páltar tulajdonnév pedig sokszor található t A következtetés ez egy 
tényből is kétségtelen: ha a németek ismerték Baldr istent, ennek kul
tusza oly időből való, melyben az összes germánok még egy népet alkot
tak, azaz (szorosb értelemben vett) németek és skandinávok még nem 
váltak el egymástól. így tehát a Baldr-mythosz a skandinávoknak is 
ősrégi mythikus birtoka, Bugge elmélete pedig teljesen tarthatatlan.

Olvasóinkat, úgy hiszem, a vitás kérdésnek csak ezen általános, 
elméleti oldala érdekli; az egyes fejtegetések megértésére és élvezetére 
a germán mythologia sokkal behatóbb ismerete is szükséges, mint a 
milyent magyar olvasónál méltánytalanság nélkül feltételezhetni. De a 
detailnak vizsgálata különben is csak a fentebbi elvi kifogások több 
oldalú bizonyítását eredményezné, miről bátran lemondhatunk, midőn 
az elvi eltérés oly lényeges és annyira alapos, mint ezen esetben. Bugge 
munkája egy tarthatatlan elméletnek roppant tudományos készlettel 
való támogatása; tudós tévedés, mely nem marad ugyan haszon nélkül, 
mert hiszen a tárgyalt kérdéseknek újabb és behatóbb vizsgálatára ösz
tönzi a szakférfiakat; — magában véve azonban nem fog bivőket hódí
tani és csak negative mozdítja elő a tudomány fejlődését. h k in r ic h  G

Poestion Joh. Cal. Oriechische Dichterinnen. Zweite Áuflage. Hartleben.
"Wien, Pest und Leipzig 1882.

Poestion könyvecskéje csinos munka, valóban figyelemre méltó 
tünemény a népszerű philologiai termékek sorában és «in usum homi- 
num elegantiorum* kiállításban jelent meg. Mielőtt annak tüzetesebb 
ismertetése, illetőleg méltatásába bocsátkoznánk, szükségesnek véljük 
tartalmának övid kijelölését.
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A könyv (mely most már második kiadásban áll a közönségnek 
rendelkezésére) a «Homérelőtti» nőköltőkkel kezdődik. I t t  sok lenne a  
kérdezni és megjegyezni való. Mythikus alakok vonulnak el szemeink 
előtt (Astyanassa, Phantasia, Phanotea, Phemonoe és mások), melyek
nek emlékéhez egyes versnemek vagy költészeti fajok állítólagos fölta- 
láltatása fűződik és melyek csakis staffageképen tűrhetők meg a tudo
mányos tárgyalásnak keretében. Következnek ezután az egyes görög 
törzsek nőköltői (mi által mellesleg mondva a chronologiai szempont 
kárba veszett).

Az első csoportot képezik az aeoliai nőköltők : Sappho és utódai 
(Erinna és Damophyla), a másodikat a boeotiaiak: Myrtis és Korinna 
(Myrtis Korinna és Pindár tanítója, Korinna Pindárnak tanulótársa és 
utóbb tanítója). A harmadik csoport az arkádiai-phokisi nőköltők cso
portja: Anyte, Tegeából, kinek a görög anthologiában foglalt 22 epi- 
grammája kivált műtörténeti forrásul érdekes, továbbá Boeo (Delphiből), 
ki egy tankölteményt írt a madaraknak eredetéről (Ornithogonia). Kö
vetkeznek a dór nőköltők: Megalostrata (! ?), Eumetis (Kleobulos 
lindosi király leánya, Sappho kortársa, írt eok költeményt és találós 
m esét1) Praxilla (Sykionból, írt hymnusokat és skolionokat), Klitagora 
(Thessaha vagy Lakedaemonból Pisistratos idejéből, írt skohonokat), 
Telesilla (Argosból, ki hymnusokat és politikai költeményeket írt) és 
végül Myro (Byzanczból), a ki valószínűleg csak azért került épen ebbe 
a csoportba, mert a szerző nem tudta másutt elhelyezni. É lt különben 
a harmadik században Kr. e. (a 280 körül virágzott Homér tragikus 
anyja).

Következnek az itáliai lokrisi nőköltők. Ezek között Melinno 
ragadja meg figyelmünket egy Róma dicsőségére irott költemény által, 
továbbá Nossis (Ptolomaeus Lagi kortársa), kitől dalok és epigrammák 
maradtak az utókorra. Az utolsó csoport az ión nőköltőké: Moschiné 
(írt jambikus költeményeket) és Hedyle (az előbbinek leánya, ki Skyllá- 
ról írt egy költeményt). Végül egy záradék azon nőköltőkkel foglalko
zik, a kiknek csak nevök ismeretes. Korinna Thespisből (írt lyrai költe
ményeket), Charixena (írt lyrai dalokat), továbbá Epiphanis, Demarete 
és Salpe, Myia Spartából, Klito és Learchis, (kiknek szobrát Tatianus 
említi) Menarchis Ephesusból, Thalarchis, Mystis és Praxigoris, Theo- 
sebeia és Musa, (a ki nem is nőköltő, hanem csak dalosnő, énekesnő). 
Egy függelékben, (mely bátran el is maradhatott volna) a «botrányos iro
dalom* nőköltői vannak ismertetve, de itt is csak szórványos adatokkal

‘) Tán nem lesz érdektelen itt megjegyezni, hogy a Poestionnál a 153. 
lapon közlött találós mese megegyezik Schiller Turanclotjának egyik fel
adatúval (30 fehér és 30 fekete gyermek =  napok és éjek).
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találkozunk és irodalomtörténeti adatok helyett egy igen fölösleges 
elmélkedést találunk a «lesbosi szerelemről*. Ezen «botrányos* nő
költők nevei: Astyanassa, Botrys, Philaenis, Elephantis és egy másik 
PhilaBnis (Samosból).

P. könyvét annak modorából és előadása kissé rhetorikus voltá
ból következtetve leginkább női közönség számára írta, s mi csak azért 
vállalkoztunk e munkának ismertetésére, mert az újabb művek közül 
az egyedüli, mely tárgyát kimeríti.

Mindenekelőtt a beosztásra tesszük meg észrevételeinket. A tör
zsek szerint való csoportosítás legalább is fölösleges. Egészen más az, 
ha valamely műfaj állandóan valamely törzshöz és az abból ezakadt 
költőkhöz volna kötve, de miután ezt semmikép sem tapasztaljuk 
(a P. által említett művek között a dráma kivételével képviselve talál
juk a költészetnek összes ágait) az ilynemű beosztást nem találhatjuk 
jogosultnak. Lehetséges, sőt valószínű, hogy a szerző ezt azon költői 
nőalakok érdekében választotta, a kiket különben bajosan tudott volna 
elhelyezni. Ilyenek a Homérelőtti korban Phantasia (p. 20), ilyen a 
147. lapon említett Megalostrata, ki a hagyomány határozott állítása 
szerint (melyet maga P. is registrál) nem költőnő, hanem dalnoknő 
volt, és a függelékben említett Musa, kiről hasonlókép megengedi, hogy 
nem volt szükségkép költő.

A későbbi, valóságos históriai költőket illetőleg legtöbb megjegy
zésünk Sapphora vonatkozik, kinek a szerző is legtöbb helyet szentelt 
könyvében. Ezen sokat vitatott és kommentált irodalmi alakra nézve 
azonban eleve kijelentjük, hogy forrásai nincsenek jól és következete
sen megválogatva, következtetései pedig önkényesek.

így hogy az általa használt forrásokon kezdjem, Ovidnak sokszor 
vitatottXV. heroidáját a 36. lapon kútfőül említi arra nézve, hogy Sappho 
korán árva lett, a 91. lapon pedig ugyanazon költeményt hamisításnak 
nyilvánítja. Hasonlókép nem tud megállapodásra jutni Sappho családi 
viszonyait illetőleg. így p. 37. a Suidas által említett Kerkolast fiktió- 
nak nyilvánítja, de később mégis a mellett tör lándzsát, hogy Sappho- 
nak férje volt és özvegységre jutott.

Miután a szerző Sapphonak szentelte a legtöbb tért, igyekeztünk 
előadását a legújabb forrásokkal egybevetni, de sajnálattal győződtünk 
meg, hogy az a valóságot és a legújabb kutatások által dokumentált 
objektív tényállást korántsem közelíti meg. ő  ugyanis még mindig 
összekeveri amaz adatokat, melyek két különböző Sapphora vonat* 
koznak.‘)

*) Már Athenaeus (XII. p. 396) elfogadja Nimphis írónak «Ázsia peri- 
pluszában kimondott abbeli véleményét, hogy volt Eresosban egy hetaera,
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Hogy Sappho nem azért hagyta el hazáját, hogy Phaont kövesse, 
azt már a jó öreg Barthelémy is eltalálta, kinek véleményét Visconti 
regi e tr ál ja (íconographie grecqua I, p. 15.), a ki a marmor pariumnak 
ouyoúaa kifejezésére támaszkodik, a mit nem is igen lehet olyas valaki
ről használni, a ki önként vagy épen szerelmi vágy által vonva távozik 
valamely helyről. (V. ö. Arnold «Sappho* Samml. wissensch. Vortrage. 
Serie V. p. 883—889.)

Még kevésbbé sikerült a szerzőnek Sappho szerelmi életének és 
lesbosi «leány barátságának* ábrázolása. Eltekintve attól, hogy a 
mythikus PhaontJ) históriai személynek veszi, a Sappho modern er
kölcsös volta melletti küzdelmében oly adatokkal lép fel, melyeknek 
fölületessége senkit ki nem elégíthet. *) Ő nem ismeri a Lesbos 
szigetén fönállott speciális viszonyokat, melyek nőknél és férfiaknál 
egyaránt pythagoraeikus szövetségekre utalnak. Mytilenének négy 
nagyobb városában ily szövetségek napirenden voltak, sőt megesett, 
hogy a szövetséges városok egyikéből a másikéba léptek át bizonyos 
egyének.8) A mi végül a Sappho és tanítványai, kül. Erinna és Atthis-

ki a Sappho nevet viselte és Phaon iránti szerelméről lett nevezetessé, 
liasonlókép nyilatkozék Atlienáos is (Var. hist. X. 19.) mondván, hogy Les- 
bosban volt egy másik Sapphó, de lietaera és ezt Suidas is említi, kinek 
különben Ennnára vonatkozó ellenmondása is föltűnhetett volna a szerző 
előtt (s. v. Sappho nincs szó Erinnáról, s. v. Erinna pedig ez utóbbit 
Sappho tanítványának nevezi).

l) Müller-Donaldsohn szerint a Phaon-mondák (csodás szépségkenőcs, 
Aphrodité szerelme) az Adonis-mythusból vannak átkölcsönözve. Jelesül 
Kratinus (Athenaosnál) elmondja, hogy Vénus Phaont saláta közé rejtette, 
ugyanígy mások Adonisról. Phaon-Adonisról lásd m ég : Aelian. XII. 18. 
Lucian-dialog. Mórt. 9. Plin. XXII, 8, Servius ad Aen. III, 279. Ide von
ják Phaethont is, kit Vénus Hesiod szerint (Theog. 986) elragadott és fölne
velvén, templomainak őrévé tőn és azonosítják mint solaris mythikus sze
mélyt. Különben maguk a komikusok is csak « mondják* hozzáadással 
adják elő a leucadi ugrást (1. Arnold idéztük művét). Az egész Phaon-kér- 
dést összefoglalva kitűnő készültséggel tárgyalja az olasz Modena («La 
Saffo storica ed il mito di Saffo e Faone* Rivista Európa VI. fűz. IV. p. 
709-731).

*) Ilyen a tekintélyes szerzője daczára mégis igen gyönge Welker-féle 
• Sappho, von einem lierschenden Vorartheil befreit*, mely nem annyira 
tényekkel számol, mit inkább erkölcsi consequentiákkal.

*) Kitűnik az egy délosi fölíratból (Rangabé II, n. 770 p. 363) mely 
lesbosi ifjak ünnepélyes baráti szövetségéről szól. I tt is Mytilene áll m in
denütt az első helyen, sőt egy Skamandrosfi van Autissában, mi a föntebhi 
föltevésre jogosít.
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hoz való viszonyát illeti, tény ugyan az, hogy Lesbosban a leányok 
nemcsak anyjuk és dajkájuk, hanem egyúttal egyes korosabb nők föl- 
ügyelete alatt állottak, mindazonáltal Sappho és kora még akkor is 
föltünést keltett és elitélő nyilatkozatokat vont magára.

Az ókori források mind megegyezvén abba, hogy Sappho tanít
ványaihoz meg nem engedett viszonyban állo tt,1) különös színben 
tűnik föl ama határozott tartózkodás, sőt ellenszenv, melylyel Sappho 
a férfiak iránt viseltetett. *) Ha még hozzávesszük ama frivol hangú 
töredéket, melyben üres nyoszolyájáról panaszkodik, valamint azt, hogy 
Aphrodité kocsiját is verebekkel, a legbujább állatok egyikévei vonatja, 
lehetetlen Sapphot az erkölcstelenség vádja alól föloldanunk, ép oly 
kevéssé mint Krisztina királynőt oly elfogulatlan szemmel kísérhetjük 
leveleiben a minővel őt a szerző és utánna (e közlöny hasábjain) Borosa 
Gábor úr, tekintik. Krisztina királynő és Sappho szenvedélye egyfor
mán természetellenes volt, de megvolt ama szerencséjük, hogy oly 
kevesen ismerték azt, miszerint máig többen vannak, kik szerelmi öm
lengéseiket barátságnak tekintik, mintsem annak, mit mi különben itt 
való lényegében magyarázni fölöslegesnek tartunk.

E lényegesb megjegyzések után még csak a sok felesleges excur- 
susra akarnak rámutatni. Ilyen a 153. lapon a görög meeeköltészetnek 
részletes leírása, hasonlókép a 161. lapon, midőn Praxilláról mint 
skólionköltőről ir, a Harmodios-féle skólion közlése. Végül illetlen ki
fejezések: p. 101. «lederne Herren* (Philologen) és p. 103. «ein poeti- 
sches Absolutórium ausgestelit* (Heronak Damophila).

Eltekintve a föntebbi hibákról a könyv élvezetes olvasmány, mely 
egy esetleges harmadik kiadásban figyelemmel átdolgozva, kétségkívül 
sokat nyerne értékét illetőleg.

Budapest, 1882. szept. 10. L. M.

1) Sappho ebbeli viszonyairól a főhely Maxim. Tyr. (Dissert. XXIV.). Ez 
S. szeretteül említi Anaktoriát, kivel a Suidai Anagora Milesiája annyival 
is inkább egy személy, minthogy Miletos maga is régebben Anaktoria ne
vet viselt. (L. Steph. Byz. s. v. MtXr(-o;, Eusth. ad II. II, 8. Sehol. Apoll. 
Rhod. I, 187). De legtöbbet bizonyítalak saját művei (fr. 2. és fr. 1, 
4—5 stb.)

2) Alkaios közeledését visszautasította, hasonlókép visszautasított egy 
másik kérőt (fr. 20) sőt egy nálánál ifjabb kérőt gúnyosan utasít vissza, őt 
a 62. fr.-l>an tejfeles szájúnak nevezvén.
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