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Bevezetésül
Ez a könyv annak a meggyőződésnek köszönheti keletkezését, hogy eljött az idő megírni egy
„görög mitológi{t felnőtteknek". Nem csup{n a szakembereknek, akik klasszikus
tanulm{nyokkal, vall{störténettel vagy etnológi{val foglalkoznak; még kevésbé a
gyermekeknek, akik sz{m{ra a múltban az ilyen elbeszéléseket egy hagyom{nyos nevelés
indítékai és szempontjai szerint módosított{k, vagy legal{bbis megv{logatt{k; hanem
egyszerűen: b{rmilyen érdeklődésű felnőtteknek, beleértve a klasszikus, vall{störténeti és
etnológiai érdeklődést is, de mindennek elébe helyezve a hum{n érdeklődést. Manaps{g az
{ltal{nos emberi t{jékozód{s egyik korszerű form{ja minden bizonnyal a lélektani. És épp a
lélektannal - tal{lóan fogalmazta meg a modern humanisztikus gondolkod{smód egyik nagy
képviselője - „ugyanúgy vele született a mitikus érdeklődés, ahogyan minden költőséggel
vele született a lélektani érdeklődés".
Thomas Mann mondta ezt, 1936-ban, Freud és a jövő címen tartott ünnepi előad{s{ban. A
költő ezzel - a pszichológus érdemeit méltatva - valóban elnézett fölötte messze a jövőbe.
Felülmúlhatatlan vil{goss{ggal jellemezte azt a szellemi szitu{ciót, mellyel e könyv szerzője
igazolja mitológiai v{llalkoz{s{t. A mélylélektan visszanyúl{sa az egyed gyermekkor{ba vallja a József-regény szerzője - „egyúttal visszahatol{s az emberiség gyermekkor{ba is, a
primitívbe és a mitikusba. Freud maga is beismerte, hogy sz{m{ra mindennemű
természettudom{ny, orvostudom{ny és pszichoter{pia egy életen {t tartó kerülő- és visszaút
volt ifjúkor{nak primér szenvedélyéhez: az emberiség történetének, a vall{s és erkölcs
eredetének kutat{s{hoz... A »mély-lélektan« szóösszetételben a »mély«-nek időbeli értelme is
van: az emberi lélek ős-mélységei egyben azonosak az ősidővel, az időknek ama kútmélyével
is, ahol a mítosz otthonos, és megvetik az alapj{t az élet ősnorm{inak, ős-form{inak. Mert a
mítosz életalapít{s: az az időtlen szkéma, vall{sos formula, melybe az élet belenő, amikor
von{sait a tudattalanból reproduk{lja. A mitikus-tipikus szemléletmód elsaj{tít{sa
kétségkívül korszakalkotó az elbeszélő életében, művészi hangulat{nak saj{ts{gos
emelkedését jelenti, a *7+ megismerés és az alakít{s új derűjét, melyet a késői esztendőkre
szokott tartogatni az élet; mert az emberiség életében a mitikus korai és kezdetleges fokot
jelent, az egyes ember életében azonban későit és érettet." Amit egy nagy író tizenöt évvel
ezelőtt saj{t mag{n tapasztalt, az ma {ltal{nosabb érvényűvé v{lhat, s nem szükséges, hogy
ugyanahhoz az előrehaladott életkorhoz legyen kötve.
Így képzeli a szerző azokat a „felnőtteket", akiknek a görögök mitológi{j{t összefüggő
elbeszélésként előadni sz{ndékozik, ak{r egy utókor{val mit sem törődő, aristophanésien
neveletlen klasszikust. Korunk irodalm{n és lélektan{n érlelődött olvasókat remél:
olyanokat, akiknek nem esik túl nehezükre megtal{lni a manni hozz{{ll{st a saj{t egységes
egész-mivolt{ban az emberit szinte utolérhetetlen spont{ns{ggal dokument{ló görög
mitológia archaikus tömörségéhez és szabads{g{hoz, egy-hangús{g{hoz és
szeszélyességéhez; olyanokat, akik élvezni tudj{k, és éppen azt a dokument{l{st ismerik föl
benne, melyre az elismert klasszikusok mellett még szükség van ahhoz, hogy teljes, re{lis
képet kaphassanak a görög antikvit{sról. A dokument{l{son történeti dokument{l{st értünk,
nem pedig az előadandó hagyom{ny lélektani értelmezését. Ha az {thagyom{nyozott anyag
végre az eddigi {br{zol{sok felületes pszichologiz{l{s{tól megszabadítva, ön{lló,
öntörvényű anyagként kerül bemutat{sra a maga teljességében, akkor a mitológia ugyanúgy

Kerényi Károly: Görög mitológia

Oldal: 3

hat, mint a legközvetlenebb pszichológia: pontosan úgy, ahogy a psychének az egyénfeletti
{ltal ösztönzött, képekben objektiv{lt tevékenysége.
Az „egyénfeletti" itt afféle minim{lis definíció. Egyénfelettiek - per definitionem - péld{ul „a
lét alakjai", ahogy Walter F. Otto fogja fel a mítosz tartalm{t Die Götter Griechenlands c.
művében, vagy minden, ami jungi értelemben „archetipikus". A v{laszt{s vagy esetleges
összekapcsol{s lehetőségét, mint elvileg minden lehetőséget, nyitva hagyja ez a könyv. De az
{lomképek és a mitológia képeinek közvetlensége analogikus: ebben a tekintetben maga az
{lom és a mitológia is közelebb {llanak egym{shoz, mint az {lom és a költészet. Ezért hitte a
szerző, mint Jung professzorral közösen kiadott, Einführung in das Wesen der Mythologie (4.
kiad{s, Rhein-Verlag, Zürich, 1951) c. könyvében kifejtette, hogy beszélhet a modern
emberek „individu{lmitológi{j{ról", pszichológi{jukat értve rajta. Ugyanilyen joggal
nevezhető minden mitológia, ha művészi jellegét figyelmen kívül hagyjuk, „kollektív
pszichológi{nak". Persze nem hagyhatjuk teljesen figyelmen kívül a mitológi{nak azt a
saj{toss{g{t, hogy a szellem saj{tos alkotó, teh{t művészi tevékenysége is, együtt-form{l{sa
az {téltnek. Noha érintkezik a költészettel, interfer{l vele, azért még semmivel sem kevésbé
önmag{ért való, mint a költészet, a zene, a képzőművészetek, a filozófia és a tudom{nyok.
Ugyanígy nem szabad a mitológi{t a gnószisszal vagy a teológi{val összecserélni: ezektől - a
pog{ny teológi{któl és mindennemű teozófi{tól is - alkotó-művészi jellege különbözteti meg.
A mitológi{nak mindig olyasmi a t{rgya, ami az *8+ elbeszélő és az összes emberek fölött {ll „amilyenek most" -, de mindig csak l{tható, tapasztalható vagy legal{bbis képekbe foglalható
mivolt{ban, sohasem az in abstracto istenség, sőt az in concreto istenség sem, ha
megfoghatatlannak, {br{zolhatatlannak kell maradnia. Egyénfelettinek lenni és megragadó,
a lelket képekkel betöltő hatalmat gyakorolni az emberekre: ez nélkülözhetetlen, de ennyi elég
is ahhoz, hogy valami a mitológia t{rgy{v{ lehessen. Ezek a képek az anyaga a mitológi{nak,
ahogy a hangok az anyaga a muzsik{nak. Olyan „anyaga", melyből - Shakespeare-rel szólv{n
- {lmaink létrejöttek, egy ízig-vérig emberi anyag, mely úgy t{rult fel alakítója, a mítoszelbeszélő előtt, mint valamilyen egyénfeletti forr{sból elő{ramló, objektív valami, s ami - az
elbeszélő-adta új alakj{tól, az új vari{ciótól függetlenül - nem az elbeszélő szubjektív
alkot{saként, hanem megint csak objektív valós{gként t{rul fel a hallgató előtt is.
Viszont ugyanez az emberi anyag nyomban egészen m{ss{ v{lik, mihelyt kiveszik abból a
közegből, amiben élt, s „holt anyagként" fekszik előttünk. Ilyen „holt anyagként" kerül elénk
egy nyomtatott költemény vagy egy hangjegyekkel rögzített zenemű is: ha így l{tjuk, nem
ugyanaz, mint ami annak a lelkében volt, akinek először megzendült, vagy akinek még
zengett. Nem nehéz ismét életre kelteni, visszav{ltoztatni önmag{v{. Ezt úgy érhetjük el,
hogy eredeti közegébe, egy külső és belső zengésbe helyezzük vissza. Ugyanígy a mitológi{t
is, ha azt akarjuk, hogy a maga saj{toss{g{ban hasson, vissza kell helyeznünk a saj{t
közegébe, melyben még kifelé és befelé is zengett, vagyis rezonanci{t keltett. A görög
mythologia szónak nem csup{n a „történetek", a mythoi a tartalmuk, hanem az „elbeszélés", a
legein is: olyan elbeszélés, mely rezonanciakeltés is volt; belső rezonanciakeltés, melyben az is
serkentőleg hatott a tudatra, hogy az elbeszélt történet személyesen érintette az elbeszélőt és
hallgatój{t. Egy ilyen elbeszélés és meghallgat{s közegébe kellene a görög mitológia r{nk
maradt töredékeit visszahelyezni, hogy „holt anyagból" ismét önmag{v{, élő emberi anyagg{
v{ltozzék vissza.
Erre prób{l itt kísérletet tenni a szerző: szeretné a görögök mitológi{j{t legal{bb bizonyos
mértékig visszahelyezni eredeti közegébe, a mitológiai elbeszélésbe. A kísérlethez egy
mesterségesen létrehozott helyzetre, fikcióra van szüksége. A fiktív helyzetet az élő
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mitológi{val való tal{lkoz{s egy péld{ja nyom{n teremti meg a szerző, amit Die antike
Religion (3. kiad{s, Düsseldorf, 1952) című könyvében m{r idézett, a „Mi a mitológia?" kérdés
megv{laszol{sakor. Sir George Grey esete ez. Ezt az angol {llamférfit a brit korm{ny 1845ben Új-Zélandba küldte. 1855-ben kiadta Polynesian Mythology and Ancient Traditional History
of the New Zealand Race című könyvét, s bevezetésében mintegy bocs{natkérően elmondja,
hogyan v{llalkozott ő, a szigetvil{g főkorm{nyzója, erre a mitológiai kir{ndul{sra.
Új-Zélandba való érkezése ut{n meg{llapította, hogy „őfelsége bennszülött alattvalóit" a
tolm{csok segítségével tulajdonképpen nem érti meg. *9+
Miut{n megtanulta, nagy nehézségek {r{n, a nyelvet, amelyen még semmiféle könyv, sem
szót{r nem jelent meg, újabb csalód{s érte: még a nyelv birtok{ban sem tudta igaz{n
megérteni a bennszülött törzsfőnököket, akikkel diplom{ciai érintkezésben {llt. „Úgy
tal{ltam - tudósít tov{bb -, hogy ezek a főnökök, szóban és ír{sban, nézeteik és sz{ndékaik
megmagyar{z{s{ra régi költemények vagy közmond{sok töredékeit idézik, vagy olyan
célz{sokat tesznek, amelyek egy ősi mitológiai rendszeren alapulnak; és b{r a főnökök
közleményeik legfőbb részét ilyen képes form{ba öltöztették, a tolm{csok is csődöt mondtak,
és - ha egy{ltal{n - csak igen-igen ritk{n sikerült nekik a költeményeket lefordítani vagy a
célz{sokat megmagyar{zni." Így h{t Sir George kénytelen volt maga összegyűjteni és
megtanulni Új-Zéland lakóinak mitológi{j{t, hogy ír{sban rögzíthesse. Egyszerű, érzése
szerint túls{gosan is hűséges angol prózafordít{sban adta közre a gyűjteményt, mely az Ég
és a Föld gyermekeiről szóló elbeszéléssel kezdődik: „Az emberiség ős-szülei egyetlenegy
p{r voltak; ez a p{r a hatalmas Égtől sz{rmazott, mely fölöttünk van, és a Földtől, mely
alattunk terül el. Népünk hagyom{nyai szerint Rangi és Papa, Ég és Föld voltak a forr{s,
melyből kezdetben minden dolog eredt..."
Teh{t arra kérjük az olvasót, képzelje azt, hogy mi a Sir George Greyéhez hasonló sz{ndékkal
l{togattunk el egy görög szigetre. Ha valaha klasszikus tanulm{nyokat végzett, biztosan
emlékszik, hogy ő is azt tapasztalta, amit a brit főkorm{nyzó: ahhoz, hogy a görögöket
megértse, régi nyelvükön kívül a mitológi{jukat is meg kellett tanulnia. A klasszikus
ókortudom{nynak a mitológia jelentőségét olyan értelemben is fel kell fognia, ahogyan Sir
George szükségből volt kénytelen felfogni. Nagy történészek megfigyeléseire is
hivatkozhatunk itt: „E kor görögjeinek a megértéséhez - olvassuk Ulrich Wilckens Alexander
der Grosse című könyvében - gondolatban bele kell élnünk magunkat lényük ama
saj{toss{g{ba, hogy, miképp Jacob Burckhardt egyszer megfogalmazta, mítoszuk »volt egész
létük eszmei alapja«. Szok{sos dolog volt még a legjózanabb politikai kérdéseknél is mitikus
előzményekre utalni, vagy ak{r {talakítani a mítoszokat a jelen érdekei szerint, és a jelen
nézeteit, hogy nagyobb nyomatékot kapjanak, visszavetíteni a mitikus időkbe. Ez Nagy
S{ndor életében is nagy szerepet j{tszott." Az idézet M. P. Wilssontól sz{rmazik, Cults, Myths,
Oracles and Politics in Ancient Greece (Lund, 1951) c. könyvecskéjéből, és egyszerre h{rom
történész nyilatkozat{t foglalja mag{ban, akik közül Burckhardt, a Griechische
Kulturgeschichte szerzője, éppenséggel nem a legkisebb; b{r ő a mitológi{nak ink{bb politikai,
mint az életben betöltött szerepét ismeri el, s ink{bb a jelen idealiz{l{s{t és visszahat{s{t
hangsúlyozza, mint az „ősnorm{k, ősform{k" érvényét, nem mulaszthatjuk el, hogy
megemlítsük a nevét, amikor meghívjuk az olvasót mitológiai v{llalkoz{sunkhoz.
Olyasfajta élményben lesz itt része az olvasónak, mint Comte de Marcellusnak, *10+ a Port{ra
kiküldött francia követnek, aki 1818-ban Konstantin{polyból fölkereste a M{rv{ny-tenger
szigeteit, s ott egy Jakobaki Rizo Nérulos nevezetű, rendkívül művelt göröggel tal{lkozott,
aki ugyanolyan jól beszélt franci{ul, mint görögül. Ő ismertette meg a grófot Nonnos nagy
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Dionysos-eposz{val, melyet az később lefordított és kiadott. Tegyük föl most, hogy egy
hasonló göröggel tal{lkozunk szigetünkön, s az elmeséli nekünk őseinek mitológi{j{t. Nem
tud róla többet, mint amit az irodalom és a műemlékek {thagyom{nyoztak. De ehhez a
hagyom{nyhoz személyesen köze van. A „mi" mitológi{nknak nevezi, és amikor „mi"-t
mond, a régi görögöket érti rajta, szellemi őseit, akik bizonyos mértékig a mi szellemi őseink
is.
A „mi" az elbeszélés egyik eszköze ebben a könyvben, {ltala könnyebben helyezhető vissza a
mitológia eredeti közegébe. A szerző ezzel nem igényel mag{nak nagyobb tekintélyt, mint
amit a tudósok a „mi"-jükkel egyébként igényelni szoktak. A szubjektív tényező azonban
semmiképp sem z{rható ki. A mitológia bemutat{sa mindig eleve interpret{ció, és minden
interpret{ció a bemutató személy fogékonys{g{tól függ. De gondoljuk csak meg, hogy
olyasvalakitől, aki nem fogékony a zene, a költészet, a festészet ir{nt, elv{rhatjuk-e, hogy jól
interpret{lja e művészeti {gak alkot{sait? A szubjektív tényező kiküszöbölhetetlen; de az
interpret{ló tudatoss{g{nak és hűségének kell ellensúlyoznia.
Az{ltal törekszünk a következőkben hűségre, hogy lehetőleg szó szerint követjük az
ősszövegek elbeszéléseit. Különféle v{ltozatok - ugyanannak a tém{nak a vari{ciói összehangolatlanul fognak egym{s mellett {llani. Ez a bemutat{si mód abból az
előfeltevésből indul ki - helyessége mellett szól lényegében az egész hagyom{ny, és csup{n
minim{lis, elkerülhetetlen {ltal{nosít{ssal j{r -, hogy minden egyes mitológiai tém{ról
minden időben több elbeszélés futott egym{s mellett, a helytől, az időtől és az elbeszélő
művészetétől meghat{rozott különbségekkel. Ezeknek a különbségeknek a helyes kezelésén
múlik - mert sem elmosódniok nem szabad, sem túls{gosan hangsúlyozódniok -, hogy
sikerül-e a szerzőnek a görög mitológi{t úgy bemutatnia, ahogy szeretné: bemutatni
mindazt, ami valóban fennmaradt.
Persze nagyon cs{bító volna minden egyes vari{ción{l kimerítően előadni, hogy hol és mikor
és melyik szerzőnél bukkant föl először, és kital{lni egy többé vagy kevésbé valószínű okot
is, hogy miért bukkant föl. Mostan{ig többnyire ezt csin{lt{k, s épp ez{ltal maguk az
elbeszélések valamiképpen h{ttérbe szorultak, mintha csup{n ezek a valódi és vélt okok
voln{nak érdekesek az egész görög mitológi{ból. Ez a könyv lehetőleg kerülni kív{nja az
ilyesmit: érdeklődése nem tolódik {t az antik elbeszélések síkj{ról a modern magyar{zatok
síkj{ra.
A mitológia eredeti elbeszélői egyszerűen azzal indokolt{k a saj{t vari{ciójukat, hogy az
egész történetet a maguk módj{n mesélték el. Az elmesélés a mitológi{ban m{r indokol{s. Az
„Azt mesélték" fordulat, mellyel oly *11+ gyakran fog tal{lkozni az olvasó e könyv lapjain,
nem kív{nja az elhangzott elbeszéléseket helyettesíteni. Csup{n arra szeretnék ir{nyítani a
figyelmet, ami egyedül fontos: arra, amit elbeszéltek. Ez azonban, ak{r így, ak{r úgy
form{lt{k meg, alapj{ban véve mindig egy magamag{t form{ló, kibontakozó és összes
v{ltozataiban félreismerhetetlen alapszöveg. Ennek az alapszövegnek a szavait nem lehet
rekonstru{lni, csup{n a vari{ciók szavait lehet elismételni. De különbségeik mögött mégis föl
lehet ismerni valami közöset: egy történetet, amit sokféleképpen lehet elmondani, és mégis
ugyanaz marad. Ebben a könyvben a szerző kerülni szeremé a szigorúan tudom{nyos
terminológia merevségét, ami bizonyos erőszakot követne el a folyékony anyagon, s ezért
nem mond „történet" helyett „mitologém{t". Ez a kifejezés csak azt hangsúlyozn{ - és valaha
erre is szükség volt -, hogy a mitológia „alapszövegei" ugyanúgy szövegszerű művek, mint a
„poém{k" vagy a zenei szerzemények, melyeket nem lehet önkényesen alkatrészeikre
bontani, mert akkor m{svalamivé v{lnak: egy halom mindenre és semmire sem való, néma
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és halott anyagg{. Itt ink{bb a görög mitológia „alapszövegeinek" egy m{sik aspektus{ra
akarjuk terelni a figyelmet.
Az alapszövegek, a mindig újra elmesélt „történetek", egyúttal „művek" is, elbeszélőjük
művei. De nem teljesen azok. M{r az első elbeszélő csup{n a dr{ma szereplőit - mert a
mitológiai elbeszélés dr{ma - {llította a színpadra. Úgy szerepeltette és beszéltette őket,
ahogy az ő kora és művészete sugallta. De éppen az jellemző a mitológi{ra, hogy olyan
személyek lépnek benne színre, akik - ak{rcsak egy {lom szereplői - nemcsak előadj{k,
hanem önkényesen alakítj{k is dr{m{jukat. Hogy ennél a hasonlatn{l maradjunk, s még
pontosabban fejezzük ki, miről van szó: a szereplők mintegy magukkal hozz{k egy kis
dr{ma tervét, melyben rendszerint a szükséges személyek sz{ma is adva van: egy p{r, egy
h{rmass{g vagy négyesség. Így péld{ul a Nagy Anya két kísérőjével és kicsiny kedvencével
jelenik meg: h{rom fi{val, akik vele együtt egy négyességet alkotnak. A mitológiai „műnek" mint minden műalkot{snak - m{r kezdeti st{diuma is egyar{nt mag{ba foglalt olyan
elemeket, melyek fölött a művész az úr, és olyanokat, melyek urak a művész fölött. A
dramatis personaet kiv{lasztj{k, de ugyanakkor ők maguk is felkín{lkoznak. Egyikük mag{val
hozza a m{sikat, s íme itt a történet, ahogy ő maga akarta mag{t, az elbeszélőnek csup{n elő
kell adnia. De előad{sa kötve van szereplőihez, és azok önkényes és mégis tervszerű
cselekvéséhez.
Ahogyan Goethét Mephistopheles szerepének megform{l{s{ban nem csup{n a Doctor
Faustusról szóló népkönyv kötöttségei korl{tozt{k, hanem saj{t ördög-alakj{nak
cselekményterve is - melyhez később elcs{bított és megcsalt nők is tartoztak -, ugyanígy az
antik költőt, m{r a homérosi Hermés-himnusz költőjét is kötötte egy adott cselekmény-terv,
amikor, mondjuk, Hermésről akart mesélni. Indokolatlan volna elvileg elkülöníteni a költői
[12] műveket, melyek péld{ul Hermésről vagy hozz{ hasonló alakokról szólnak, az
ugyanezekről a személyekről szóló prózai szövegektől. Mitológia minden, amiben olyan
személyek szerepelnek, akiket a vall{störténetből isteneknek vagy démonoknak ismerünk.
Egy letűnt kultúra történeti adotts{gai ők. Az itt bemutatott szövegekből m{s oldalukról
ismerhetjük meg őket: cselekvéseikben, melyek az ember adotts{gai egy olyan helyzetben,
melyben az ilyen cselekvést még semmi sem g{tolta. Legyen meg most akkori
korl{tozatlans{guknak az a tudom{nyos haszna, hogy úgy szemléljük a cselekvőket és
cselekedeteiket, mint egy színj{tékot. Ha úgy tetszik, szórakoz{sból. De a színj{ték egy
istentant foglal mag{ban, mely egyszersmind ember-tan is.
Azt persze nem ígérhetjük, hogy a színj{ték teljesen közvetlen lesz. Ritka az olyan szöveg,
mely közvetlenül is dr{maian hat, mint péld{ul a homérosi Hermés-himnusz, a két
Aphrodité-himnusz, vagy Hésiodos elbeszélése Kronos tettéről. Ezek költői szövegek ugyan,
de azért még eléggé archaikusak - kiv{lt, ha megszabadulnak a heroikus vers
stíluskényszerétől - ahhoz, hogy az adott akció-terv, a mitológiai cselekmény főbb von{sai
zavartalanul hathassanak bennük. A későbbi költők - az alexandriaiak vagy Ovidius - ezt az
alap-tervet, még akkor is, ha az eredeti alapszöveget mesélik el újból, többnyire egy új,
személyes lélektan új motiv{l{saival helyettesítik. Csakhogy Kronos tette, Aphrodité
helyzete egy férfi-kettősség közepén, Hermés megtal{ló és kital{ló szükséglete (a kital{l{s
szó becsap{s-értelmében is) nem valamilyen személyes lélektanból fakad: {ltal{nosabb,
személytelen síkon emberi. Annak az {ltal{nosabb ember-tannak a péld{i ezek, amit a
mitológia nyújt nekünk, persze összhangban a mélylélektannal, de a dr{mai szemléltetés
saj{tos, csak r{ jellemző módj{n.
Közvetlen dr{mai szemléltetés, mely egyszersmind a mitológiai dr{ma alaptervébe is
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bepillant{st adna, ahogy ezt az említett szövegek teszik, ritk{n lesz lehetséges. A dramatis
personaen kívül annak a fiktív személynek is fel kell mindig lépnie, akit a szerző hozott be a
színpadra, hogy újra elmesélje a görög mitológi{t. Mintegy ő mondja el a prológust az
elbeszélés nagyobb és kisebb szakaszai előtt, ő fogja a fellépő szereplőket bemutatni,
„jelmezüket" leírni - mint péld{ul az Erinysek esetében -, a görög tragédia klasszikus mint{ja
szerint. De ez a hasonlat nem öleli fel teljes egészében az elbeszélő személy feladat{t.
Amit ez a könyv újra elmond, különféle korokból sz{rmazik. A szerző nem kív{nta a
töredékeket egy fiktív síkon egybeszerkeszteni, mintha mind ugyan-abba a korba, vagy egy
időtlen, statikus antikvit{shoz tartozn{nak. Mozaikot {llított össze, melyben mindegyik
kövecske külön{lló, a többitől elhat{rolt, sőt, el is mozdítható a helyéről. B{r nem {llítja a
történészt előtérbe - ez megtörné ennek az elbeszélő műnek a stílus{t, és kereteit hosszas,
tudós fejtegetésekkel robbantan{ széjjel -, elbeszélőjét mégis mindig az idő dimenziój{ban
mozgatja. Szem előtt tartja a történeti kutat{s relatív *13+ időmeghat{roz{sait, még akkor is,
amikor a saj{t történetkutató munk{ss{ga alapj{n úgy véli, itt-ott módosít{sra szorulnak. Így
péld{ul az orphikusok bizonyos archaikus elbeszéléseinek korai keletkezésével
kapcsolatban: a módosít{si javaslatot megindokolta "Die orphische Kosmogonie und der
Ursprung der Orphik" c. rekonstrukciós kísérletében, Pythagoras und Orpheus c. könyvében
(3. kiad{s, Albae Vigiliae, N. F. IX). Ez{ltal ugyanis maguk a történetek nem módosulnak.
Történelmileg konkretiz{lni a görög mitológi{t, amennyire az ma még lehetséges - ez volt a
szerző céljaj olyasfajta konkréts{gra törekedni, mint amit Sir George Grey a polinéziai
mitológi{ban fedezett fel. Ez nem megy rekonstru{l{s nélkül. De a rekonstru{l{s a szerző
sz{m{ra kiz{rólag annak konkretiz{l{s{t jelenti, ami a forr{sokban {ll. Olyan korl{toz{sokat
v{llalt, melyek tal{n nem lesznek mindig kellemesek az olvasónak, aki a fennmaradt
szövegeken túl is szívesen követné az elbeszéléseket. Ott sem viszi a forr{soktól t{volabbra a
történetek sz{lait, ahol mint kutató, tudom{nyos lelkiismeretével felelhetne érte. A lehetséges
folytat{sokra és összefüggésekre való utal{sokról azonban nem mondott le. Az olvasó, ha
kedve tartja, nem veszi ezeket az utal{sokat tudom{sul, és megmarad a forr{sok szó szerinti
szövegénél; a jegyzetek alapj{n könnyen ut{nuk nézhet a klasszikus szerzők eredeti
szövegkiad{saiban. A névmutatónak is jól haszn{t veheti, ha mindent meg akar tudni, amit
ez a könyv a valamelyik istenre vagy istennőre vonatkozó mitológiai ismeretekből nyújt.
A sz{lakat ott sem követte tov{bb a könyv, ahol a hősmond{ba vezetnek {t. A görög
hősmonda újra-elmesélése még nehezebb probléma, mint a szűkebb értelemben vett
mitológi{é. A hérószmitológia tém{it a régi költők kimerítőbben, de szabadabban is
kezelték,' mint az istentörténeteket. Ott gyakrabban kell a meghat{rozó elemek közt
különleges, csup{n művészi sz{ndékokat, sőt még művészi mint{kat is föltételezni. A szerző
mégis megkísérli újra-elmesélésüket egy m{sik, ezt követő kötetben. A görög mitológia mai
bemutatój{nak nincs lehetősége egy tudós költő j{ték{ra, de nem is engedhet meg mag{nak
ilyesmit. Csak annyit szeretett volna elérni itt, hogy az újra-elmesélt történetekben csup{n
annyira zavarja meg az istenek j{ték{t, amennyire a sok szerzővel, forr{ssal és utal{ssal
dolgozó nehézkes tudom{nyos kutat{sn{l elkerülhetetlen.
Befejezésül legyen szabad még egy személyesebb szót szólni a kedves olvasókhoz. Ez a
könyv lehetővé teszi, hogy a görög mitológia istentörténeteit és az emberiség eredetéről és
sors{ról szóló történeteket egyetlenegy elbeszélő mű fejezetei gyan{nt, egyfolyt{ban olvass{k
végig. A szerző mindent megtett, hogy az olvas{st megkönnyítse. Amikor el kellett egy sz{lat
ejtenie, ezt mindig nyomatékosan megmondta, s nyomatékosan jelezte azt is, hogy a sz{lat
újra fölvette. Egyet azonban, úgy érezte, nem szabad tennie. Az{ltal, *14+ hogy eredeti,
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archaikus form{j{ban oly sok elbeszélés elveszett, az egész hagyom{nyozott anyag, ami
bemutat{sra kerülhetett, rendkívül sűrűvé v{lt. Ezt a sűrűséget nem volt szabad
mesterségesen feloldania. A hígít{s szavai m{r Ovidiusn{l meghamisítj{k az archaikus
pszichológi{t. Jobbnak l{tszott lemondani az efféle könnyítésről. Így h{t az olvasó sz{m{ra
nem marad m{s h{tra, mint e sűrű t{pl{lékból egyszerre nem túl sokat mag{hoz venni:
mindig csak néh{ny lapnyit egyszerre, és azt is ink{bb újra meg újra elolvasni, ak{r egy régi
költeményt, melynek elzengett form{ja csak nagy üggyel-bajjal tud sz{rnyakat adni a súlyos
tartalmú emberi anyagnak. Hadd idézzük itt a zeneszerző szavait Hofmannsthal Ariadné
Naxoson c. művének előj{ték{ból : „Az élet titka odalép hozz{, és kézen fogja..."
Ezeknek a bevezető soroknak a d{tuma az első kiad{sban Ponte Brolla, 1951. június 4. volt.
Azóta a mitológiai t{jakra tett utaz{sok sor{n, és munka közben, mégpedig a folytat{s, a
Hérósztörténetek ír{sa közben, többször adódott alkalom, vagy kellett valamiért ellenőrizni,
hogy az ír{s, amibe itt a görögök mitológi{j{t foglalta a szerző, tov{bbra is meg{llja-e a
helyét. Néh{ny v{ltoztat{s történt a Kabirokról és Telkhinekről szóló fejezetben a szerző
samothrakéi utaz{sa ut{n, melynek naplója az Unwillkürliche Kunstreisen (Zürich, 1954) c.
kötetben olvasható; Walter F. Otto Die Musen und der göttliche Ursprung des Singens und Sagens
című könyve a Múzs{król szóló fejezet kibővítésére ösztönözte. Végül vil{gosabban
domborította ki a bevezetésben az elbeszélő {ll{spontj{t, a t{jékozott szigetlakóét, akit sosem
képzelt ókori görögnek: így kív{nja az olvasótól t{vol tartani a kísértést, hogy egy
megcsontosodott elméleti ember {ll{spontj{t keresse a könyvben, ahelyett, hogy azt a
nyitotts{got tegye mag{év{ ő is, mely egyedül helyes az anyaggal szemben.
Ascona, 1955. kar{csony. *15+
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Első rész

Történetek az istenekről és az
emberiségről
I. A dolgok kezdete
1. Ókeanos és Téthys
Mitológi{nkban többféle elbeszélés volt a dolgok kezdetéről. Alighanem az volt a legrégebbi,
amire legrégibb költőnk, Homéros* utal, amikor Ókeanost „az istenek eredetének"1 és
„mindenek eredetének"2 nevezi. Ókeanos folyamisten volt; folyó vagy folyam és isten
egyszemélyben, ahogy a többi folyamistenek is. Éppoly kimeríthetetlen nemzőereje volt,
mint folyóinknak, melyeknek vizében a görög l{nyok esküvőjük előtt megfürödtek, s
melyeket ezért régi nemzetségek ősaty{inak is tartottak. Ókeanos azonban nem volt
közönséges folyamisten, mert {rja sem volt közönséges folyam{r. Azóta is, hogy tőle vette a
kezdetét minden, még mindegyre folyik, a föld legszélső peremén, önmag{ba vissza{ramlón,
körbe. A folyók, forr{sok és kutak, sőt az egész tenger is, mind {llandóan az ő széles, erős
{rj{ból keletkeznek. Egyedül neki volt szabad, amikor a vil{g m{r Zeus uralma alatt {llott,
régi helyén maradnia, mely voltaképpen nem hely, hanem csak {raml{s, körülhat{rol{s, és a
Túlnantól való elv{laszt{s.
Nem helyes azonban azt mondani: „egyedül neki". Hiszen Ókeanoshoz hozz{tartozott
Téthys istennő, akit joggal neveznek „any{nak".3 Kivel lehetett volna Ókeanos „mindenek
eredete", ha személyében csak egy hímnemű ős{ramlat létezett volna, s nem egy befogadó
ős-vízistennő is vele együtt? Megértjük azt is, miért tartózkodott az ős-p{r, Homéros
tudósít{sa szerint, m{r hosszabb idő óta a nemzéstől.4 Mert megharagudtak egym{sra: ez a
megokol{s alkalmasint természetes az ilyen ősrégi elbeszélésekben. De ha az ősnemzés nem
maradt volna abba, vil{gunknak nem lenne {llandós{ga, nem volna kerek hat{ra, és
semmiféle keringés nem térne vissza önmag{ba. Tov{bb nemződne minden a végtelenségig.
Teh{t Ókeanosnak nem maradt m{s h{tra, csup{n a körbe{raml{s, a forr{sok, a folyók és a
tenger t{pl{l{sa - s al{rendelni mag{t Zeus hatalm{nak.
Téthysről keveset hallunk mitológi{nkban, azon kívül, hogy az Ókeanos-le{nyok és az
Ókeanos-fiak anyja volt5. Fiai a folyók, sz{m szerint h{romezren6. A le{nyok, az Ókeanin{k,
ugyanannyian voltak7. Csup{n az idősebbekről lesz még szó később. A l{nyunok{k közt volt
egy, akinek a neve, Thetis, Téthysével egybecseng. Nyelvünk szigorú különbséget tesz e két
név közt. Lehetséges azonban, hogy azok sz{m{ra, akik előttünk laktak Görögorsz{gban,
hangz{sra és jelentésre még közelebb {llottak egym{shoz, s a kettő egy és ugyanaz a nagy
úrnője volt a tengernek. Thetisről rövidesen *19+ ismét fogok szólni. Ez az elbeszélés

*

A görög és a mitológiai nevek ír{s{n{l azt a form{t haszn{ltuk, amit a szerző magyar nyelven írt műveiben
haszn{lt.
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valószínűleg m{r közismert volt, ezek az istenségek m{r uralkodtak tengerünkön, mielőtt
görög törzsek éltek volna itt.
2. Az Éj, a Toj{s és Erós
Egy m{sik elbeszélést a dolgok kezdetéről sok{ig azok a szent iratok közvetítettek {t, amiket
a dalnok Orpheus hívei és tisztelői őriztek, de végül mégis csak egy komédiaírón{l és a
filozófusok utal{saiban maradt fenn. Eredetileg ink{bb a vad{szok és az erdőlakók közt j{rt
sz{jról sz{jra, mint a tengerpart lakóin{l. Kezdetben volt az Éj - így kezdődik ez a történet.8
Nyelvünkön az Éj neve Nyx; Homérosn{l is a legnagyobb istennők egyike, aki még Zeust is
szent félelemmel tölti el.9 E szerint az elbeszélés szerint fekete sz{rnyú mad{r volt.10 Az Ős-Éj
a Széltől megtermékenyülve, ezüst Toj{s{t11 a Sötétség óri{s-ölébe tojta. A Toj{sból a fúvó
Szél fia, egy aranysz{rnyú isten lépett elő: Erós, a szerelem istene; de ez csak az egyik neve, a
legkedvesebb az összes nevek közül, melyeket ez az isten viselt. A többi neve, amit ismerünk,
igen tudósan hangzik, de csup{n egy-egy részletét jelzi e régi elbeszélésnek.
A Prótogonos név azt fejezi ki, hogy ez az isten volt az „elsőszülött" minden istenek között.
Ha Phanésnek nevezik, neve pontosan azt jelenti, amit nyomban a toj{sból kikelte ut{n tett:
megmutatott és vil{goss{gra t{rt mindent, ami addig rejtve volt az ezüst Toj{sban. Vagyis az
egész vil{got. Fönt egy üresség: az Ég. Lent: a Többi. Régi nyelvünkben van egy szó az
ürességre, mely eredetileg csak „t{tongó"-t jelent: ez a szó a Khaos. Eredetileg nem jelentett
kavarod{st, zűrzavart, csak később, a négy elemről szóló tan bevezetése ut{n kapta ma
haszn{latos értelmét. Így h{t a „Többi", a Toj{sban alul levő sem volt természetellenes
összevisszas{g. Úgy is mesélték ezt a történetet, hogy a Toj{sban alul a Föld volt, és az Ég és
a Föld egybekelt12. Annak az istennek a műve volt ez, aki mindkettőt vil{goss{gra t{rta, s
azut{n egybevegyülésre kényszerítette: Erósé. Ők nemzették az Ókeanos -Téthys testvérp{rt.
A régi elbeszélés pedig tengerövezte orsz{gunkban valószínűleg úgy folytatódott, hogy
eredetileg Ókeanos volt a Toj{sban alul, de nem egyedül, hanem Téthysszel együtt, s ők
tapasztalt{k elsőnek Erós hat{s{t. Ahogy Orpheus egyik költeményében olvasható13:
„Ókeanos volt az első, a szépen folyó, aki a p{rosod{st megkezdte: egy any{tól való
testvérét, Téthyst vette feleségül." Közös anyjuk pedig az volt, aki az ezüst Toj{st tojta: az Éj.
3. Khaos, Gaia és Erós
A dolgok kezdetéről szóló harmadik elbeszélés Hésiodostól ered, a paraszttól és költőtől, aki
ifjúkor{ban juhokat legeltetett az istenek hegyén, a Helikónon14. Szent helyeik voltak itt
azoknak az isteneknek is, akiket a dalnok *20+ Orpheus hívei különösen tiszteltek, s akiknek
kultusz{t tal{n épp ők hozt{k be északibb t{jakról Boióti{ba: Erósnak és a Múzs{knak.
Mindenesetre, Hésiodos elbeszélése úgy hangzik, mintha csup{n a toj{shajat hagyta volna el
az Éjről, a Toj{sról és Erósról szóló történetből, s mint paraszt, a szil{rd talajt, a Földet, Gaia
istennőt akarta volna a legrégibb istennő rangj{ra emelni. Mert Khaos, akit első helyen nevez
meg, sz{m{ra nem isten volt, csup{n üres "t{tong{s": ami az üres toj{sból megmarad, ha
elveszik a héj{t.
Így meséli :15 Kezdetben keletkezett a Khaos. Azut{n keletkezett a széles-keblű Gaia, szil{rd
és örök székhelye minden istenségnek, azoknak, akik magasan fent, az Olympos hegyén
laknak, vagy benne mag{ban, a földben, és Erós, a halhatatlan istenek közt a legszebb, aki
megoldja a tagokat, és uralkodik minden isten és ember értelmén. Khaostól sz{rmazik
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Erebos, a mélységek fénytelen sötétsége, és Nyx, az Éj. Nyx szülte Aithért, az ég fényességét,
és Hémer{t, a nappalt, szerelembe vegyülve Erebosszal. Gaia viszont legelőször, mint
mag{val egyenlőt, a csillagos Eget, Uranost szülte, hogy teljesen körülfogja őt, s szil{rd és
örök székhelye legyen a boldog isteneknek. Ő szülte a nagy hegységeket, melyeknek
völgyeiben oly szívesen laknak az istennők: a nimf{k. Ő szülte a kietlen, tajtékos tengert,
Pontost is. S ezt Erós nélkül, nemzés nélkül szülte.
Uranosnak a tit{nokon és tit{nnőkön kívül (Hésiodosn{l Ókeanos és Téthys is tit{n-p{r lett)
h{rom Kyklópsot szült: Steropést, Brontést és Argést: egy kerek szemük van homlokuk
közepén, s nevük mennydörgést és vill{mot jelent. Azonkívül h{rom hekatonkheirt is szült
neki, sz{zkarú, ötvenfejű óri{sokat: Kottost, „a taszítót", Briareóst, „az erőst", és Gyést, „a
csupatagot". De ez az egész elbeszélés, Uranos és Gaia n{sz{nak története, b{r eredetileg
bizonnyal a dolgok kezdetéről szóló elbeszélések közé tartozott, m{r a tit{ntörténetekhez
vezet {t: az első mitológi{nk e saj{tos elbeszélésfajt{j{ból. Most elmondom a többit is, sorra
egym{s ut{n. *21+

II. Tit{ntörténetek
Azok az istenek, akikről a tit{ntörténetek szólnak, egy oly t{voli múltba tartoznak, hogy
csup{n egy bizonyosfajta elbeszélésből, egy bizonyos szerepükben ismerjük őket. A tit{n név
a napistenséghez tapadt legtov{bb, s eredetileg alighanem égi istenek, de nagyon régi, még
semmiféle törvény al{ nem rendelt, vad égi istenek előkelő címe volt. Nem tartoztak kultikus
istenségeink közé, tal{n az egy Kronos és - ha a megzabol{zott, törvényeknek al{vetett
napistent is idesz{mítjuk - Hélios kivételével, akik hellyel-közzel mégiscsak részesültek
valamilyen kultuszban. A tit{nok olyan istenek voltak, akik csak a mitológi{ban szerepeltek.
Szerepük - b{r a történetek végleges befejezését l{tszatgyőzelmek előzik meg - mindig a
legyőzötté. Ezek a legyőzöttek egy régebbi férfi-nemzedék von{sait viselték magukon, olyan
ősökét, akiknek veszedelmes tulajdons{gai visszatérnek az utódokban. Hogy milyenek
voltak, kiderül a most következő elbeszélésekből.
1. Uranos, Gaia és Kronos
Uranos, az égisten, éjszaka kereste föl feleségét, a Földet, Gaia istennőt.1 Az Éj és a Sötétség
két fényes gyermekét, Aithért és Hémer{t, a nappal jelenlevőket, m{r említettem. Uranos
minden éjjel fölkereste feleségét és vele h{lt, de a gyermekeket, akiket Gaia szült neki,
kezdettől fogva gyűlölte.2 Mindegyiket nyomban, ahogy megszületett, elrejtette, s nem
eresztette föl a fényre. A Föld belső üregébe rejtette őket. E gonosz művében - Hésiodos
vil{gosan megmondja - örömét lelte. Gaia, az óri{sistennő, jajgatott, mert feszítette belső
terhe. Ekkor gonosz cselt eszelt ki ő is. Gyorsan létrehozta a szürke acélt; éles fogú sarlót
csin{lt belőle, és fiaihoz fordult.
Akkor m{r sokan voltak. Hésiodos Ókeanoson kívül megnevezi Koiost, Kriost, Hyperiónt,
Iapetost és Kronost, mint a legfiatalabbat. E hat fiú mellett hat l{nygyermeke is volt: Theia,
Rhea, Themis, Mnémosyné, Phoibé, az aranykoszorús, és a szeretetreméltó Téthys.
Gyermekeihez, de főképpen fiaihoz, így szólt Gaia b{nat{ban: „Jaj, én gyermekeim, s éppúgy
gyermekei egy dölyfös aty{nak, nem hallgatn{tok-e r{m, s nem toroln{tok-e meg ap{tok
gonoszs{g{t? Ő volt az, ki előbb vetemedett gyal{zatos tettre!" Mind megijedtek, s egyikük
se nyitotta ki sz{j{t. Csup{n a nagy Kronos, a csavaroseszű, szedte össze b{tors{g{t: „Any{m
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- szólt -, én megígérem s véghez viszem a művet. Nem törődöm aty{nkkal, a gyűlöletes
nevűvel. Ő volt az, ki előbb vetemedett gyal{zatos tettre!" Megörült Gaia, elbújtatta fi{t egy
alkalmatos rejtekhelyre, kezébe adta a sarlót és beavatta a cselbe. Midőn Uranos éjszaka
eljött, és szerelemre gyulladva {tölelte a Földet, s egészen r{borult, fia rejtekhelyéről
kinyújtott balj{val megragadta. *22+ Jobbj{val fogta az óri{s sarlót, gyorsan lemetszette apja
férfiass{g{t, s a h{ta mögé dobta.
Gaia méhébe fogadta férje vérének cseppjeit. Belőlük szülte az Erinnyseket - „az erőseket",
hésiodosi jelzőjük szerint -, a gig{szokat és a kőrisfa-nimf{kat, a Nymphai Meliait, akiktől egy
kemény emberi nem sz{rmazott. Az atya férfiass{ga a tengerbe esett, s így született
Aphrodité. Ezeket a történeteket mind később mesélem el. Csak azt fűzöm még itt hozz{,
amit Hésiodos nem mondott ki, de tit{ntörténetünk hallgatói nyilv{n mag{tól értetődőnek
tartanak: Kronos véres tette óta nem j{r el többé az Ég a Földhöz, hogy minden éjjel vele
h{ljon. Az ősnemzés véget ért, s megkezdődött Kronos uralma. De ez m{r egy m{sik
tit{ntörténet.
2. Kronos, Rhea és Zeus
A felsorolt tizenkét tit{n és tit{nnő közül h{rom fiú a saj{t l{nytestvérét vette feleségül, vagy
helyesebben szólva, h{rom le{ny a fiútestvérét vette férjül. Hésiodos ezekben az esetekben
mindig az istennőt nevezi meg előbb. Így szülte3 Theia tit{nnő Hyperiónnak Héliost, a
Napot, Selenét, a Holdat, és Éóst, a Hajnalt. Így lett Phoibé, Koiosszal egybekelve, egy dicső
isten-nemzedék anyja,4 az ő sarja volt Létó, Artemis és Hekaté istennő, s az istenek közül
Apollón. És így lépett frigyre Rhea Kronosszal,5 akinek h{rom le{nyt és h{rom fiat szült: a
h{rom nagy istennőt, Hesti{t, Démétért és Hér{t, és a h{rom nagy istent, H{dést, Poseidónt
és Zeust. Miképpen Kronos atya a legkisebb fia volt Uranosnak, úgy Zeus is - Hésiodos
szerint, aki Zeus uralkod{sa előtt az anya{gi sz{rmaz{st hangsúlyozza s tartja fontosnak legkisebb fia volt Rhe{nak és Kronosnak. Azok, akik az apa{gi sz{rmaz{st becsülték többre,
mint péld{ul Homéros, Kronos legidősebb fi{nak tartott{k Zeust.6 A tit{ntörténetek
elbeszélésében azonban ink{bb Hésiodost követem, mint Homérost, aki, ak{rcsak egész
költőiskol{ja, nem szerette az ilyenfajta elbeszéléseket, és csak ritk{n és utal{sszerűen
hivatkozott r{juk.
A nagy Kronos összes gyermekeit lenyelte, mihelyt anyjuk szent méhéből eljutottak a
térdéig.7 Ő volt Uranos fiai közt a kir{ly, s nem akarta, hogy őut{na egy m{sik isten szerezze
meg mag{nak ezt a méltós{got. Megtudta ugyanis anyj{tól, Gai{tól, és atyj{tól, a csillagos
Égtől, hogy elrendelt sorsa szerint egyik erős fia le fogja őt trónj{ról taszítani. Ezért volt
{llandóan résen, s nyelte le gyermekeit, elviselhetetlen b{natot okozva Rhe{nak. Az pedig,
amikor Zeust, az istenek és emberek leendő atyj{t készült megszülni, szüleihez fordult, a
Földhöz és a csillagos Éghez, hogy kieszeljék együtt a módj{t, miképpen tudn{ a gyermeket
észrevétlenül vil{gra hozni, és bosszút {llni apj{ért és többi gyermekéért, akiket a nagy
Kronos, a csavaroseszű, elnyelt.
Gaia és Uranos meghallgatt{k le{nyukat, és el{rult{k neki, milyen jövő v{r Kronos kir{lyra
és fi{ra. Szülei Lyktosba, Kréta szigetére küldték Rhe{t.*23+
Itt Gaia vette mag{hoz az újszülöttet. Rhea sötét éjjel vitte gyermekét Lyktosba, s az erdős
Aigaion hegy egyik barlangj{ba rejtette. Uranos fi{nak pedig, az istenek első kir{ly{nak, egy
nagy követ nyújtott {t, póly{ba takarva. A Rettenetes ut{nakapott, leküldte has{ba a követ, s
dehogy vette észre, hogy a fia, legyőzetlenül s vele mit se törődve, csak arra v{r, hogy
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letaszítsa trónj{ról apj{t, megfossza méltós{g{tól, s ő uralkodjék helyette. Ez az uralkodó Hésiodos nem basileusnak, „kir{ly"-nak nevezi, hanem anaxnak, „úr"-nak, ahogy az új uralom
óta szólítjuk isteneinket - mind testben, mind b{tors{gban gyorsan gyarapodott, míg
betelvén az idő, csakugyan sor került arra, hogy Zeus csellel és erővel legyőzze Kronost, s az
kiadja mag{ból lenyelt gyermekeit. Zeus kiszabadította, saj{t fiútestvérein kívül, apja
fiútestvéreit is, akiket még Uranos bilincselt meg: elsősorban a Kyklópsokat. Ezek h{l{ból
nekiaj{ndékozt{k a mennydörgést és a vill{mot, hatalm{nak jelvényeit és eszközeit.
Sz{munkra Kronoshoz fűződik az Aranykor emléke. Kir{lys{ga egybeesik a vil{g boldog
korszak{val, melynek bemutat{s{ra később kerül sor. Hogy milyen szoros a kapcsolat e kettő
között, azt Kronos tov{bbi története mutatja, amit m{s költők részletesebben meséltek el,
mint Hésiodos. Az Aranykorban méz csorgott a tölgyekből. Orpheus hívei úgy tudt{k,8 hogy
Kronos méztől ittasan aludt - hisz bor még nem volt -, amikor Zeus megbilincselte. Azért
bilincselte meg apj{t, hogy elvihesse az öreg istent oda, ahol Kronos - s vele együtt az
Aranykor - mindm{ig tartózkodik: a Boldogok Szigeteire, a föld legszélső peremére. Oda
indult Zeus9 az apj{val. Az Ókeanos felől lengedező fuvalmak fújj{k körül ott Kronos
torny{t. Ott kir{ly ő, „Rhea, a mindenki fölött legmagasabban trónoló istennő férje".
3. Az istenek és a tit{nok harca
Mitológi{nk azelőtt több történetet ismert az istenek harcairól, de ezek később feledésbe
merültek. Kronost fogs{gba vetette a fia, de a fi{t is ugyanaz fenyegette. Homéros utal r{,
hogy egyszer még Zeust is csaknem bilincsbe verték a testvérei, Héra és Poseidón, és egyik
gyermeke, Pallas Athéné.10 [mde Thetis, mint nagy tengeristennő, előhívta a mélységekből a
h{rom „sz{zkarú" egyikét: azt, akit az istenek Briareósnak neveztek, az emberek pedig
Aigaiónnak. Valaha nyilv{n ő uralkodott egyedül az istennővel az Égei-tenger mélységei
felett. A sz{zkarú örvendezve dicső tisztének, oltalmazóként letelepedett Kronos fia mellé. A
boldog istenek megijedtek, és nem bilincselték meg Zeust. Csup{n ilyen jóindulatú
szörnyetegek segítségével - akiket Uranos a mélybe taszított - sikerült Zeusnak Kronoson
aratott győzelme ut{n az Égnek atyj{hoz hasonlatosabb, féktelen fiaival szemben is
megszil{rdítania hatalm{t.
Így meséli Hésiodos:11 M{r tíz teljes esztendeje birkóztak egym{ssal a *24+ tit{nok és Rhea és
Kronos gyermekei keserves küzdelemben: a régi istenek, a tit{nok, az Othrys-hegy csúcs{ról
t{madtak, Zeus és testvérei az Olympos hegyéről. Úgy l{tszott, nincs r{ mód, hogy eldőljön a
harc. Ekkor Gaia el{rulta az új isteneknek a győzelem titk{t. Tan{cs{ra fölhozt{k Briareóst,
Kottost és Gyést, a "sz{zkarúakat" a mélyből, a föld legszélső pereméről, s nekt{rral és
ambroszi{val, az istenek ital{val és ételével gyarapított{k erejüket; majd Zeus fölszólította
őket, hogy h{l{ból harcoljanak vele a tit{nok ellen. Kottos mindh{rmuk nevében megígérte.
Újra fell{ngolt a harc.12 Istenek és istennők {llottak egym{ssal szemben, mindkét oldalon. De
az új küzdőt{rsaknak h{romsz{z kezük volt. A h{romsz{z kezükbe h{romsz{z követ fogtak.
Kőfelhőt zúdítottak a tit{nokra, s ez megpecsételte a végüket. A legyőzötteket bilincsbe
verték, s ugyanolyan mélyre taszított{k a föld al{, a Tartarosba, amilyen mélyen a föld
fekszik az ég alatt: egy üllő kilenc éjen és kilenc napon {t hull lefelé az égből, s a tizediken ér
földet; ugyanígy kilenc éjen és kilenc napon {t zuhan lefelé a földről, és a tizedik napon éri el
a Tartarost. A Tartarost ércfal veszi körül. Az erődítmény nyak{ra h{romszorosan tekeredik
az éjszaka. Fölötte sarjadnak a föld és a kietlen tenger gyökerei. Ott bent sötétség rejti a
tit{nokat, s nem szabadulhatnak többé, mert Poseidón érckaput döntött r{juk. A kapu előtt a
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Zeus rendelte, hűséges őrök laknak: Gyés, Kottos és Briareós.
Tov{bb{ azt is mesélik13 - maga Hésiodos meséli, vagy tal{n m{svalaki fűzte ezt a részletet a
történethez, hogy megmentse Zeus hírnevét -, hogy a tit{nokkal vívott harcban az új
uralkodó vill{mai hozt{k meg a fordulatot. De a mennydörgést és vill{mot, mint m{r
említettem, Zeus a mélyből kapta, a Kyklópsoktól, akiket ugyancsak megszabadított. Annyi
bizonyos, hogy Zeus az Ég és a Föld fiaira mért vereséget, Gaia és fiai: a Föld és az Ég fiai
segítségével.
4.Typhóeus avagy Typhón, Zeus és Aigip{n
Nagyon régi történet ez is: sem Hésiodos, sem azok, akik az istenek eredetéről szóló
költeményét tov{bbszőtték, nem akart{k elmondani, de később visszajutott hozz{nk
Kis{zsi{ból. Bízv{st mondhatjuk, hogy „visszajutott", mert a „bőrisz{knak" (kórykos) nevezett
barlang - a Kórykion antron - a Delphyné nevezetű nőstény s{rk{nnyal, melyhez egy Typhón
nevű hím s{rk{ny is tartozott, n{lunk, Delphoiban ugyanúgy megvolt, mint oda{t
Kiliki{ban. Csup{n annyi a különbség, hogy Kis{zsi{ban Zeus volt a s{rk{ny ellenfele,
Delphoiban viszont Zeus egyik fia, Apollón, s ő a nőstény s{rk{nyt küzdötte le, nem pedig a
hímet.
Typhóeus s{rk{ny14 - m{s néven Typhaón, Typhón vagy Typhós; nem azonos az egyiptomiak
Typhónj{val, akivel gyakran összetévesztik - a tit{nok buk{sa ut{n született,15 Gaia legkisebb
fiaként. Apja a hagyom{ny *25+ szerint a Tartaros volt. A delphoi Typhaónt viszont Héra férj
nélkül szülte.16 A kis{zsiai Typhóeus Kiliki{ban jött a vil{gra, s félig ember volt, félig {llat.
Nagys{g és erő tekintetében Gaia összes gyermekein túltett. Csípőig volt emberform{jú,
magasabb volt az összes hegyeknél, s feje gyakran beleütközött a csillagokba. Egyik karja
napnyugatig ért el, a m{sik napkeletig. V{llai közül sz{z kígyófej nőtt ki. Csípőtől lefelé két
összefonódó óri{skígyót form{zott, melyek fölnyúltak a fejéig és sziszegő hangot hallattak.
Sz{z fejének hangjairól ezt tudjuk meg:17 beszédét néha megértették az istenek; de bőgni is
tudott, mint a bika, ordítani, mint az oroszl{n, ugatni, mint az eb, és sziszegni úgy, hogy
visszhangozt{k a hegyek. A szörnyeteg egész testét sz{rnyak borított{k. A fejét és {ll{t
beborító vad szőrzet lengett a szélben, szemeiben tűz égett. Sziszegve-bőgve hajig{lt tüzes
köveket az ég felé, s ny{l helyett lobogó l{ngok fröcsköltek a sz{j{ból. Még nem dőlt el, hogy
nem Typhóeus fog-e uralkodni az istenek és emberek felett. [m Zeus lesújtott r{, t{volból
vill{m{val, közelről acél sarlóval, s egészen a Kasion-hegyig üldözte. Itt, amikor l{tta, hogy a
s{rk{ny megsebesült, kézitus{ba bocs{tkozott vele. De a gyűrűző óri{skígyók nyomban
r{tekeredtek. A s{rk{ny elvette tőle a sarlót, s kiv{gta az inakat az isten kezéből és l{b{ból.
V{ll{ra vette Zeust, a tengeren {t Kiliki{ba vitte, s a „Bőrisz{k" nevű barlangban tette le.
Ugyanitt rejtette el Zeus inait, egy medvebőrbe tekerve, és egy nőstény s{rk{ny, Delphyné félig l{ny, félig kígyó - őrizetére bízta. Hermés és Aigip{n ellopta az inakat, s észrevétlenül
visszaadta az istennek. Zeus felgyógyult, sz{rnyaslovú fogaton sz{llt le az égből, s először
egészen a Nysa-hegyig kergette a s{rk{nyt. Itt a sorsistennők, a Moir{k r{szedték az
üldözöttet. A s{rk{ny evett a gyümölcsből, amivel megkín{lt{k, abban a hitben, hogy
visszanyeri tőlük erejét. De ezek a gyümölcsök a „csak egy napra" nevet viselték. A s{rk{ny
tov{bb menekült, Thr{ki{ban a Haimos-hegységben küzdött Zeusszal, és egész hegyeket
hajig{lt maga köré; telefröcskölte őket a vérével (haima), s erről kapta nevét a hegység. Végül
Szicíli{ba ért, ahol Zeus az Etn{t zúdította r{. A hegy mindm{ig visszaköpdösi a vill{mokat,
amelyek a s{rk{nyra hulltak.
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Ebben a történetben Hermés biztosan nincs a maga helyén. Zeus egyik legkisebb fia volt, és
csak azért került bele, mert - mint később bővebben lesz róla szó - értett a lop{shoz. De
hiszen itt van erre Aigip{n, vagyis P{n isten kecske (aix) minőségében. Minden bizonnyal
rokons{gban volt a s{rk{nnyal, s el{rulta őt. Mert a delphoi s{rk{nynak is volt - egy
elbeszélés szerint, melyben Pythónnak hívj{k - egy Aix nevű fia.18 Később úgy mesélték,19 a
hős Kadmos volt az, aki Typhóeust - a P{ntól kapott p{sztor-{lruh{ban - előbb elbűvölte a
syrinx hangj{val, s azut{n r{szedte. Elhitette a s{rk{nnyal, hogy Zeus inaiból egy még
pomp{sabb hangszert: lantot tud készíteni, és Typhóeus lépre ment. Ő is, ami oly gyakran
esik meg a tit{ntörténetekben, cselszövény {ldozata lett. *26+
5. Harc a gig{szokkal
A gig{szokról szóló elbeszélés is olyasfajta, mint a tit{ntörténet. A gig{szok, ugye
emlékszünk r{, a megcsonkított Ég-atya vérének cseppjeiből születtek. „Ércp{ncéljuk csillog,
hosszú d{rda kezükben" - fűzi hozz{ Hésiodos.20 De elsősorban az anyjuk, a Föld fiai voltak.
Ezért művészeink is {llatbőrbe öltözött, szikl{kat és fatörzseket hajig{ló vadembereknek
{br{zolj{k őket, vagy csípőtől lefelé egy kígyó-p{rt form{zó óri{soknak. A hagyom{ny
szerint Phlegraiban, vagyis „az égő rón{n", vagy Paliénében jelentek meg21 a föld felszínén.
Gaia a gig{szokkal egészen m{sképp viselkedett, mint ahogy a tit{nokkal abban a régebbi
h{borúban, amit az olymposiak indítottak az Ég fiai ellen, s melyben épp a Földistennő
segítségével arattak győzelmet annak szörnyeteg-ivadékai felett. Most még a „sz{zkarúak" is,
úgy l{tszik, a gig{szokat t{mogatt{k.22 Ugyanezt tette az anyjuk: tal{n nem is azért, hogy
fiaiért, a tit{nokért és Typhóeus s{rk{nyért bosszút {lljon, hanem mert most az új istenek
foglalt{k el az Ég-fiak helyét, s Gaia sz{ndékai mindig az Ég ellen ir{nyultak. Tudni lehetett
előre,23 hogy most csup{n egy halandó segítségével kerekedhetnek az olymposiak a t{madó
gig{szok fölé. Úgy l{tszik, az olymposiak nem győzhettek magukn{l alantasabb lények
közreműködése nélkül. Csakugyan, Zeus mellett nemcsak testvérei {lltak segítőt{rsként,
hanem gyermekei is, köztük két halandó any{tól született fia: Dionysos és Héraklés. Nekik
kellett a gig{szokkal vívott harcot eldönteniök. Ennek a segítségnek, úgy szólt a jóslat, csak
egy ellenszere van, egy var{zsfű. Gaia keresni kezdte e füvet fiai, a gig{szok sz{m{ra. Zeus
megtiltotta a hajnalnak, a holdnak és a napnak, hogy vil{gítsanak, míg a var{zsfüvet ő maga
meg nem tal{lja. Különben is sok fura fortélya volt ennek a harcnak. Alkyoneus gig{szt nem
lehetett legyőzni, míg szülőföldjére hullott vissza: ezért Héraklés, miut{n eltal{lta nyil{val,
Paliéné hat{rain túlra hurcolta, s így halt meg az óri{s. Porphyrión gig{szban, akit Héra és
Héraklés egyszerre t{madott meg, olyan szerelmi v{gyat keltett Zeus az istennő ir{nt, hogy
az gerjedelmében letépte Hér{ról a ruh{t. Abban a pillanatban tal{lta el Zeus vill{ma és
Héraklés nyila. Ephialtésnak Apollón a bal, Héraklés a jobb szemét tal{lta el nyil{val. Pallas
lenyúzta a hasonló nevű gig{szról, Pallasról a bőrt, és pajzs vagy mellvért gyan{nt haszn{lta.
Enkeladosszal Athéné hasonlóan b{nt el, mint ahogyan Zeus a s{rk{nnyal Typhóeus
történetében: r{dobta Szicília szigetét.
Az elbeszélés folytat{saképpen elmondhatn{m, hogyan szőtték tov{bb a költők és a
művészek későbbi korokban, egészen az olymposiak végső győzelméig. De ez a történet
sokkal kevésbé jellemző mitológi{nkra, mint a régebbi tit{ntörténetek. Azok közül egy
különleges elbeszéléscsoportról nem esett még szó: ez Prométheus tit{nról szól, és arról az
emberi nemről, *27+ melynek Prométheus Zeus ellenében p{rtj{t fogta. Mert a tit{nok buk{sa
ut{n az emberek vetélkedtek az istenekkel. De túl korai volna m{r most {ttérni ezekre a

Kerényi Károly: Görög mitológia

Oldal: 16

történetekre. Még sok mindenről kell beszélnem előbb. Elsősorban arról, hogy milyen
istenségek voltak még, Rhea és Kronos gyermekein kívül, s mi volt a teendőjük Zeus uralma
alatt.

III. A Moir{k, Hekaté és m{s Olympos-előtti istenségek
A dolgok kezdetéről szóló elbeszéléseinkben h{rom nagy istennő j{tssza a Vil{ganya
szerepét: Téthys tengeristennő, az Éjistennő és a Földanya. Ez a h{roms{g nyilv{n véletlenül
adódott, mert csak h{rom ilyen elbeszélést ismerünk. Alighanem véletlen az is, hogy a
hőskor egyik legfontosabb eseményének, a trójai h{borúnak az előzményeiről szóló
elbeszélésben, Paris ítéletének történetében ugyancsak h{rom istennő szerepel.
Mitológi{nkban lépten-nyomon h{rom istennőre bukkanunk, éspedig olyanokra is, akik
nemcsak véletlenül alkotnak h{romtagú, rendszerint h{rom testvérből {lló csoportot, hanem
valódi h{roms{gok: ezeknél mindig mondhatni egyetlen h{rmasistennőről van szó. Gyakran
tal{lkozunk egy még nagyobb: ötven istennőből, vagy egy apa, illetve egy p{r ötven l{ny{ból
{lló csoporttal is. Bevezetőben elmondom, mi juthat e sz{mokról az eszünkbe.
Holdhónapunk h{romrészes volt, s a hold is h{rom arc{t mutatta nekünk: növekvő, teli és
fogyatkozó jelét egy isteni jelenlétnek az égen. Amellett természetesen kétaspektusúnak is
tarthattuk: növekvő és fogyatkozó, vagy vil{gos és sötét holdnak. A legnagyobb
ünnepidőszakunk pedig, az Olympias, ötven, vagy - minden m{sodik alkalommal negyvenkilenc holdból {llt: ez a v{ltakoz{s néha a hősmond{k elbeszéléseiben is tükröződik.
Mindez nem jelenti azt, hogy a nagy h{romalakú istennő, aki sokféle néven szerepel majd,
semmi egyéb, csak a hold. Seléné holdistennőről csak később, Hélios napistennel és
nemzetségével kapcsolatban lesz szó.
1. A sorsistennők (Moirai)
Az Éjistennő még Zeust is szent félelemmel töltötte el.1 Orpheus híveinek elbeszélései
szerint, melyekre később térek r{, Nyx ugyancsak h{rmasistennő volt.2 Az ő gyermekei
voltak a sorsistennők, a Moir{k is. Ezt a hagyom{nyt Hésiodosunk3 jegyezte fel, b{r ő
mondja azt is,4 hogy a h{rom istennő Zeus és Themis istennő gyermeke volt. Orpheus
későbbi tisztelői szerint5 az ég egyik barlangj{ban laktak, egy tó partj{n, melynek fehér vize
épp ebből a barlangból tör fel: a holdfény vil{gos képe. Nevük, Moira, ami „részt" jelent, s
sz{muk, a h{rom - az orphikusok felfog{sa szerint6 - megfelelt a hold h{rom „részének":
azért énekel Orpheus a „fehérköntösű Moir{król".
Egyébként sz{munkra fonóasszonyok, klóthes, voltak a Moir{k, b{r csak az elsőt hívj{k
Klóthónak. A m{sodiknak Lakhesis, „a kiosztó" a neve, a harmadiké Atropos, „az
elh{ríthatatlan". Homéros többnyire csak egy Moir{ról beszél, egyetlenegy „erős", „nehezen
elviselhető", „pusztító", fonó istennőről. A Moir{k életünk napjait fonj{k, melyek közül egy
*29+ elkerülhetetlenül hal{lunk napja lesz. Hogy milyen hosszú fonalat szabnak ki egy-egy
halandó sz{m{ra, az csak tőlük függ, még Zeus sem v{ltoztathat rajta. Legföljebb előveheti
aranymérlegét, jobb{ra délidőben, s latra vetheti, kinek fog végképp le{ldozni a napja,7
péld{ul, ha két ellenfél {ll egym{ssal szemben a harcban. A Moir{k hatalma valószínűleg egy
régebbi korból sz{rmazik, mint Zeus uralma. És nem mindig h{rom a sz{muk. Thetis istennő
és a halandó Péleus lakodalm{n, egy híres régi v{zakép szerint, négyen jelentek meg.
Delphoiban viszont csak két Moir{t tiszteltek: egy születés- és egy hal{l-moir{t. A gig{szok
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ellen viselt harcban is ketten vettek részt, réz-mozs{rtörőkkel.8 A fiatal istenek néha nem
tisztelték őket eléggé. Apollón - egy régi színműíró elbeszélése szerint - leitatta az agg
istennőket, hogy bar{tj{t, Admétost, megmentse hal{la napj{tól.9 Meleagros hős születésekor
mindh{rman megjelentek Oineus kir{ly h{z{ban.10 Klóthó megjövendölte, hogy a gyermek
nemeslelkű lesz, Lakhesis azt jósolta, hogy hős lesz belőle. Atropos azonban kijelentette,
hogy csak addig fog élni, ameddig a fahas{b, mely épp a tűzhelyen égett, el nem hamvad.
Mire a gyermek anyja, Althaia, kikapta a tűzből a fahas{bot, s elrejtette mag{n{l. Arról is
tudom{sunk van,11 hogy Atropos a legkisebb termetű, de a legöregebb és leghatalmasabb a
h{rom Moira közül.
Soroljuk fel még röviden az Éj gyermekeit is; ennek a sötét fajzatnak csup{n egy része
istenség, s Hésiodos nyilv{n csak azért említi mindet,12 mert mindennek a genealógi{j{t
mondja el. A Hal{l h{rom néven szerepel köztük: mint Moros, Kér és Thanatos (közülük
Moros a Moira hímnemű alakja); vele fiútestvére, Hypnos, az alv{s, s az {lmok egész
nemzetsége; Mómos, a G{ncs, és Oizys, a Siralom; a Hesperisek, akik az Ókeanoson túl őrzik
arany-alm{ikat, és Nemesis istennő, akiről van még egy külön történetünk is; „az {mít{s" és
„a szeretkezés" (Apaté és Philotés); „az öregség", Géras, és „a visz{ly", Eris. Eris gyermekei
m{r nem tartoznak az istentörténetekhez. Az alvil{g bej{rat{t népesítették be később.
2. Eurybia, Styx és Hekaté istennők
Rögtön a sorsistennők ut{n - akiket Homéros „erős Moir{ja" (Moira krataia) egyetlenegy
alakban foglal össze13 - kell azokról az istennőkről szólnom, akikre ugyancsak az erejük, vagy
erőt jelentő lényekkel való különleges kapcsolatuk jellemző. A véletlen hozta össze e csoport
h{rom alakj{t, de mégsem egészen a véletlen, minthogy Hésiodos a rokons{g sz{laival fűzi
őket össze.
Eurybia, neve szerint, „széleserejű" istennő volt. Bia „erőszakot" jelent, s az „erő", kratos
szinonim{ja. Eurybi{t Gaia l{ny{nak tartott{k. Apja azonban a tenger, Pontos volt.14
Testvérei Néreus és Phorkys, a két „tengeri öreg", Thaumas, a „tengercsod{ja" nevezetű isten,
és Kétó, a *30+ „tengeriszörny" nevű, széporc{jú istennő. Eurybia szíve acélból volt. Kriosnak
szült gyermekeket, neve szerint az ég kos{nak, egyiknek a két tit{n közül, akik nem kaptak
tit{nnőt feleségül. De ő, az acélszívű, csaknem tit{nnő volt. Fiai olyasfajt{k, mint a tit{nok:
Astraios, „a csillagos"; Pallas, Styx férje; és Persés, Hekaté apja.
Styx sz{munkra gyűlöletes név; a stygein, „gyűlölni" szóval függ össze. Így hívj{k a folyót,
mely kilencszer folyja körül és összetartja az Alvil{got.15 A hideg vízesés a magas Araonioshegyen, [rk{di{ban kapta alighanem az alvil{gi folyóról nevét, nem pedig megfordítva. Az
ugyanilyen nevű istennőről azt beszélik, vele nemzette Zeus az alvil{g kir{lynőjét,
Persephonét.16 Hésiodosn{l ő a legnagyobb hatalmú17 Ókeanos és Téthys l{nyai közül. A
tov{bbiakban így szól az elbeszélés:18 Styx Pallastól nem csup{n Zélost és Nikét (a
„Buzgalmat" és a „Győzelmet") szülte, hanem Kratost és Bi{t (az „Erőt" és az „Erőszakot") is.
E kettő soha nem t{gított Zeus mellől, ak{r odahaza volt, ak{r útra kelt. Így gondolta ki ezt
Styx, azon a napon, amikor az Olymposi fölszólította az összes isteneket, segítsenek neki a
tit{nok ellen: mindenki illő jutalomban s megbecsülésben részesül érte. Aki m{r visel
valamilyen méltós{got, meg fogja tartani azt. Akinek pedig nem volt tisztsége Kronos alatt,
most elnyeri, ami megilleti. Erre Styx érkezett meg elsőnek gyermekeivel az Olymposra.
Apja, Ókeanos oltotta beléje ezt a bölcsességet. És Zeus csakugyan megtisztelte őt és
gazdagon megaj{ndékozta: ő lett az istenek nagy esküje. Még a halhatatlanok se mernek
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hamisan esküdni a Styxre. Az Alvil{ggal maradt szoros kapcsolatban, és sose v{lt olymposi
istennővé. Hogy a Styx vizére tett esküvéssel hogy s mint van, arra majd Iris történetében
térek r{. A Styx gyermekei az uralkodó {llandó kísérői lettek. Hiszen tudjuk, hogy abban a
tragédi{ban, mely Prométheus megbüntetését viszi színpadra,19 Kratos és Bia Zeus csatlósai.
Niké sz{rnyasistennő viszont Zeus l{ny{val, Pallas Athénével került szorosabb kapcsolatba.
Hekaté, e csoport harmadik tagja {llt hozz{nk mindig a legközelebb, b{r neve tal{n „a
t{volban levőt" jelent. Nem csup{n a neve fűzi őt Apollónhoz és Artemishez, akiket Hekatos
és Hekaté mellék-néven is szólítanak, hanem eredete is, ahogy Hésiodos meséli. Különben az
Éj egyik l{nya volt.20 Hésiodos azonban m{sképp ismerteti csal{df{j{t. Szerinte a PhoibéKoios tit{np{rnak21 két le{nya volt: Létó, Apollón és Artemis anyja, és Asteria, egy
csillagistennő, mint neve mutatja, aki Persaiostól vagy Perséstől, Eurybia fi{tól, Hekatét
szülte. Teh{t ugyanannak az égi p{rnak az unok{ja, amelyiknek Artemis, s mintegy
megismétlése a nagy Phoibé istennőnek, akinek a nevével gyakran jelölik a holdat a költők.
Igen, Hekaté a f{kly{j{val sz{munkra maga a holdistennő volt, míg Artemist, b{r ő is f{kly{t
tart, m{r nem tartottuk holdistennőnek. Azzal is megkülönbözteti Hésiodos Hekatét
Artemistől, hogy ismételten hangsúlyozza: egyszülött, monogenés. Ebben a tekintetben is
hasonlított Persephonéhoz, az Alvil{g úrnőjéhez, de különben *31+ csaknem mindenható
h{rmasistennő volt. Zeus mindenekfelett tisztelte őt,22 s oszt{lyrészt adott neki a földön, a
kietlen tengeren és a csillagos égen. Vagy pontosabban: nem fosztotta meg ettől a h{rmas
tisztelettől, mely m{r a kor{bbi istenek, a tit{nok alatt megillette, hanem megmaradt
Hekaténak minden, ami a tisztségek és méltós{gok első feloszt{sakor neki jutott. Igazi, a
tit{nokhoz méltó tit{nnő volt, ha nem is mondta ki ezt hat{rozottan senki soha. Azt viszont
följegyezték,23 hogy ő volt az a Krataiis, „az Erős", aki Phorkystól egy nőstény tengeri
szörnyet szült: Skyll{t. A hagyom{ny szerint tengeristenekkel szerelmeskedett, névszerint
Tritónnal,24 akit Hésiodos „széleserejűnek", eurybiasnak nevez.25 De azt is beszélték, hogy
Hekaté, mint az Alvil{g úrnője, éjente a holtak lelkeivel kóborol, kutyaugat{stól kísérve. Őt
mag{t is szuk{nak meg nőstény farkasnak nevezték.26
A szó szoros értelmében „közel" {llt hozz{nk. Ugyanis a legtöbb ajtó előtt ott {llt az utc{n,
mint Prothyraia, a vajúdó asszonyok segítője, vagy kegyetlen kínzója - és a h{rmasutakon is,
ahol képm{sait föl{llított{k: h{rom fa-maszkot egy karóra tűzve, vagy egy h{rmasszobrot,
melynek h{rom arca h{romfelé fordult. Hogy miképpen és mi célból idézték meg a vaj{kos
asszonyok, az m{r a var{zslat körébe tartozik, s én most lehetőleg csak mitológi{ról mesélek.
3. Skylla, Lamia, Empusa és m{s rémalakok
Hekaté megkapta oszt{lyrészét az égen, a földön és a tengeren, de sohasem lett olymposi
istennővé. Olyan sz{lak fűzték asszonyaink életéhez, s ez{ltal hozz{nk, emberekhez, hogy
kisebbnek tetszett Zeus feleségeinél és le{nyain{l. M{srészt az uralma alatt {lló terület - főleg
a tenger, ahol ősidőkbeli szerelmeskedései lej{tszódtak - akkora volt, hogy úgysem tudta
volna az Olympos befogadni. Amikor nem az utakon csatangolt, barlangj{ban tartózkodott.
Ezt csin{lta a l{nya, Skylla is, a tenger réme. Legal{bbis így bukkan fel hajósaink
elbeszéléseiben, akik ezzel a sz{razföld lakóiban akartak félelmet kelteni. Hiszen ők jól
ismerték a legveszedelmesebb helyek természeti adotts{gait is, s nem csup{n egy helyhez
kötötték a sz{mos alakban megmutatkozó nagy istennőt.
Azt mesélték27 - ez az elbeszélés az Odyssei{ban maradt r{nk, de annyira túlzó v{ltozatban,
hogy az eredetileg h{romalakú istennő megkétszereződött benne -: két z{tony van, az egyik
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egy magas, sima kőből való, égbe nyúló szikla, csúcsa l{thatatlan, s közepében rejlik a Skylla
barlangja. A barlang sz{ja nyugat felé, az Erebos {thatolhatatlan sötétje felé nyílik. Benne
lakik a Skylla, s félelmetesen ugat, mint egy fiatal szuka. Tizenkét l{ba - csakis ennyi lehetett
egy kétszeres Hekaténak - nem fejlődött ki egészen. Hat rettenetes feje hat hosszú nyakon ül.
Mindegyik sz{j{ban h{rom sorban nőttek hal{lhozó fogai. Így hal{szik, fejeit kinyújtva a
barlang mélyéből s a szikl{t *32+ vizslatva, delfinekre, fók{kra, vagy még nagyobb tengeri
szörnyekre. Odysseus hajój{ról egy szempillant{s alatt hat férfit ragadott el28 s falt fel, a hős
ugyanis, Kirké var{zslónő tan{cs{ra, ink{bb a m{sik z{tonytól óvakodott. Arról is kell
néh{ny szót szólnom.
A m{sik z{tony alatt Kharybdis tany{zott.29 Ő m{r teljesen a hajósok meséibe való, s alig-alig
a mitológi{ba, noha Homéros „isteni Kharybdis"-nek nevezi; ugyanazzal a jelzővel (dia)
jelöli, mellyel többek között a szép Kalypsó barlangnimf{t. Naponta h{romszor hörpölte föl
Kharybdis a tenger vizét, s naponta h{romszor köpte ki újból. A z{tony tetején - közel sem
volt oly magas, mint a szemben levő Skylla - egy vadfügefa {llt. Maga Kharybdis l{thatatlan
maradt. Később azt beszélték róla,30 Gaia és Poseidón egyik l{nya volt, egy mindent elnyelő
szörnyeteg; ő rabolta el Héraklés marh{it, s Zeus vill{ma ezért a tenger mélyére vetette.
Hasonló történet fűződik Skylla nevéhez is.31 Róla, a vad szuk{ról is azt beszélték, elrabolta
Héraklés bik{it, s ezért a hős megölte. De apja, Phorkys, újrateremtette Skyll{t: előbb
f{kly{kkal elégette l{ny{nak tetemét, azut{n megfőzte. Ezért Skylla még az alvil{g
kir{lynőjétől, Persephonétól sem fél. Ugyanolyan nagy istennőt kell fölismerni benne,
amilyen az anyja, a szuka alakj{ban kósz{ló vagy kutyaugat{s-kísérte Hekaté istennő volt.
Valószínűleg azok az {br{zol{sok mutatj{k leghívebben egész természetét, melyeken
csípőinél kutyaform{jú, csípőtől lefelé haltestű, szép nőalak. Ha azonkívül még sz{rnyai is
vannak, az is illik a természetéhez, mely nem csup{n a mélységeken uralkodik, mint
Kharybdis, hanem a lefelé és fölfelé nyúló messzeségeken is. De tal{n ink{bb nyugati
szomszédainkn{l, az etruszkokn{l volt ilyen, nem n{lunk. Innen ered, hogy Skyll{t
„Tyrsénis"-nek, „etruszk nőnek" is hívj{k.32
Ezeknek az istennőknek az anyj{t - egy m{sik, halandó Skyll{ról, Nisos le{ny{ról, nem
beszélek most - nemcsak Hekaténak hívt{k, hanem Lami{nak is.33 Ezzel történeteink olyan
elbeszélésekbe torkollanak, melyek még a hajósok mendemond{in{l is t{volibb
hat{rvidékére esnek a mitológi{nak. Dajkamesék, a gyerekek ijesztgetésére s egyúttal
szórakoztat{s{ra valók. Lamia vagy Lamó nevének jelentése szerint „elnyelő": laimos a torok
garatja. A Lamó névrövidítés valószínűleg a gyermekeknek szól, a dajk{k nyelvén, mint
egyéb rémalakok neve is: Akkó, Alphitó, Gelló, Karkó, és Mormó, Mormolyké helyett. A
mese így hangzik:34 Lamia kir{lynő volt, és Liby{ban uralkodott. Még a barlangj{t is
mutogatt{k ott. Zeus szerette35 - mert szép volt -, és gyermekeket nemzett vele. Ezek Héra
féltékenységének estek {ldozatul. Lamia azóta rút, b{nat{ban rútult meg, s irigységből
elrabolja m{s any{k gyermekeit. Ki tudja venni a szemét, hogy az mindig ébren legyen,
akkor is, amikor ő maga alszik. És b{rmivé {t tud v{ltozni. De ha sikerül elfogni, az elrabolt
gyermekeket elevenen lehet kihúzni a Lamia has{ból.36
Teh{t egy tit{ntörténet, a Kronoséhoz hasonló, amit gyermekeknek *33+ meséltek. Egy tornya
is volt Lami{nak,37 ugyanúgy, mint Kronosnak. Nem lehet tudni, valój{ban istennő volt-e,
vagy isten, vagy ak{r mind a kettő. Aristophanés, a komédiaíró, aki oly sok régi elbeszélést
őrzött meg, de el is ferdített és kigúnyolt, Lamia éppenséggel nem női testrészeiről beszél:38
ahogy néha a Gorgón is lóg egy r{kötött phallos. M{srészt ismeretes volt Lamia buja hetairatermészete, s egyik-m{sik hetaira épp a Lamia nevet viselte. Hekaté h{romalakús{g{ra és
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Skylla keverékalakj{ra emlékeztet Lamia {tv{ltozóképessége. Ez a tulajdons{ga közös volt a
tenger szörnyeivel és egy m{sik rémalakkal: Empus{val. Ez olykor csak Hekaté egyik neve 39,
de külön lényként is szerepel.
A Lami{król és az Empus{król többes sz{mban is beszéltek, s a két név ugyanazt jelentette.
Ha az ember, mondjuk, az Alvil{g bej{rat{n{l Empus{ba ütközött, miképp Aristophanés
egyik darabj{ban történt40 - a rémalak hol tehén, hol öszvér, hol szép nő, hol szuka alakj{t
öltötte mag{ra. Egész {br{zata fénylett, mint a tűz. Egyik l{ba ércből volt, ez nyilv{n a
komédiaíró túlz{sa. Különben csak érc-saruja ismeretes, amit később Hekaté hordott, mint
Tartarukhos, „a Tartaros korm{nyzónője";41 fényes istennőként arany-sarut viselt. Empusa
m{sik l{ba annyira tele volt fröcskölve öszvérganajjal, hogy nem is öszvérl{bnak, hanem
öszvérganaj-l{bnak festett. De ez m{r {tvezet a mitológi{ból a móka birodalm{ba.
4. Téthys és Ókeanos idősebb le{nyai
Soroljuk föl most Téthys és Ókeanos idősebb l{nyainak nevét, ahogy jegyzéküket Hésiodos
össze{llította.42 Styxen, m{r említett, legnagyobb hatalmú le{nyukon kívül, negyvenen
voltak. Hésiodos olyan neveket is fölvett a felsorol{sba, melyeket ismert nagy istennők
viseltek jelzőként, ilyen péld{ul Perseis, "Persés le{nya", vagyis Hekaté, meg Urania, vagyis
Aphrodité; vagy a Zeus-feleségek: Dióné és Európa, Métis és Eurynomé nevét, ezek közül
csup{n ez utóbbi maradt csakugyan tengeristennő, Téthyshez vagy Thetishez hasonlítható.
Ezzel Hésiodos némileg mégis annak a dolgok kezdetéről szóló elbeszélésnek ad igazat,
mely nem csup{n a tenger vagy a folyók istenségeit sz{rmaztatta Téthystől és Ókeanostól.
A többi Ókeanis közül csak kilencnek van köze a vízhez, szélhez és hull{mhoz, azok
mozgékonys{g{hoz és gyorsas{g{hoz, szikl{khoz és barlangokhoz és hajókhoz. Kalliroénak
és Amphirónak a „folyni" ige van a nevében, Pléxaur{nak és Galaxaur{nak a felkorb{csoló
szél és a szélcsend, Thoénak és Ókyroénak a gyorsas{g és a mozgékonys{g, Petrai{nak a
szikl{k, Kalypsónak a rejtek-barlang, Prymnónak a hajó tatja. A többi felsorolt név közül
adom{nyokra és gazdags{gra (dóron és plutos) vonatkoznak - melyek a tenger aj{ndékai is
lehetnek - a következők: Dóris, Eudóra, Polydóra, Plutó. Az első ezek közül a tengeristennők
ifjabb nemzedékének, Néreus le{nyainak *34+ lesz az anyja; Néreusról a többi „tengeri öreg"gel együtt lesz szó. De a Téthys le{nyait jelölő nevek közül a legtöbbet, a legtal{nyosabbakat
még nem soroltuk fel: Peithó, Admété, Ianthé, Élektra, Hippó, Klymené, Rhodeia, Zeuxó,
Klytia, Idyia, Pasithoé, Mélobosis, Kerkéis, Ianeira, Akasté, Xanthé, Menesthó, Telestó - a
s{fr{nys{rga köntösű -, s végül Khryséis, Asia és Tykhé.
B{r sejteni lehet egyet s m{st az istennőkről, akik e nevek mögött rejlenek, csup{n azt
mondom ki, ami teljesen nyilv{nvaló. Peithó, a „r{beszélés" istennője, alighanem csak egyik
jelzője volt a szerelemistennőnek, s ezért csatlakozott Aphroditéhez. Admété viszont, mint
neve jelzi, „leig{zhatatlan" istennő volt, ak{r Artemis. Hippónak és Zeuxónak lóhoz és
fogathoz volt köze. Idyia sokat tudó, Xanthé szőke istennő volt, Telestó a misztériumokba
való beavat{s istennője, Tykhé pedig „Ahogy esik" jelentésű nevével az „Eshetőség": egy
istennő, akinek nincs saj{t története, de hatalma akkora, hogy - ak{r a h{rom Moira és a
h{romalakú Hekaté hatalma - erősebbnek bizonyult Zeus uralm{n{l is.
5. A „tengeri öregek", Phorkys, Próteus és Néreus
Az olyan elbeszéléseknél, mint az Eurybi{ról, Styxről, Hekatéról, vagy a Skyll{ról, Lami{ról,
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Empus{ról szólók, sosem lehet tudni, hogy ezek az összes nevek nem csup{n egy és
ugyanazt az istennőt jelölik-e, az „erős istennőt", akinek hatalma és uralma kiterjed az égre,
földre, tengerre, sőt még az Alvil{gra is. Ugyanilyen kevéssé lehet tudni, hogy Téthys, Thetis,
Eurynomé nem ugyanannak az istennőnek megnyilv{nul{si form{i-e, illetve h{rom,
különböző időkben és helyeken haszn{lt neve egyazon, a tengerrel kapcsolatos
megnyilv{nul{si form{j{nak. Hasonló a helyzet h{rom férfiistenséggel, Phorkysszel,
Próteusszal és Néreusszal, akiket Homéros halios gerón, "tengeri öreg" megjelöléssel illet.
Orpheus szent könyveinek olvasói ismertek egy elbeszélést,43 melyben Phorkys, Kronos és
Rhea a legidősebb gyermekei voltak Ókeanosnak és Téthysnek, ezek pedig a Földtől és az
Égtől - vagy, mint m{r tudjuk, az ős-toj{s alsó és felső felétől - sz{rmaztak. Ugyanazoknak a
könyveknek egy m{sik elbeszélése szerint44 hét tit{nnő volt és hét tit{n, Gaia és Uranos
gyermekei. Az előbb m{r felsoroltakon kívül a szép Diónét említették név szerint a tit{nnők,
és Phorkyst a tit{nok közül. Phorkyst a krataios, „az erős" jelzővel emlegették. Hésiodos
szerint45 Phorkys Gaia és Pontos fia volt. Testvérét Eurybi{nak hívt{k, a többit nem sorolom
fel újból. Felesége a széporc{jú Kétó, akinek neve a kétos, „tengeri szörny", nőnemű alakja.
Ezzel a szóval jelölhető a „tengeri öreg" is, péld{ul amikor Héraklés birkózik vele s ő
különféle alakokat ölt. Az {tv{ltozóképesség fortélyait ugyan gyakrabban tulajdonítj{k
Próteusnak és Néreusnak, mint Phorkysnek, a Héraklésszel való *35+ birkóz{st pedig csak
Néreusnak. De alapj{ban véve mindig ugyanarról a „tengeri öregről" van szó. Phorkys Phorkosnak is nevezik - alkalmasint a legidősebb volt közülük, ő volt az összes tengeri
istenségek kart{ncvezetője. S ugyancsak ravasz és var{zslatokban j{rtas isten lehetett, ha a
l{ny{t, Skyll{t újra életre tudta kelteni a praktik{ival, ahogy az imént meséltem!
Próteus a „tengeri öreg" legvil{gosabb neve. Régies szóalak arra, amit a „Prótogonos", „az
elsőszülött lény" is jelent. Szüleiről nem szól a hagyom{ny, csup{n a vizeket említi, ahol
Próteusszal tal{lkozni lehet. Egyiptom egyik homokos szigetét l{togatta, mely Pharos néven
volt ismeretes; Phorkys viszont ink{bb nyugaton, Ithaka egyik öblében, vagy még
nyugatabbra volt otthon, ahol le{nya, Skylla is tany{zott. Fennmaradt róla egy történet a
hajósok mendemond{inak stílus{ban, melyekhez Homéros szívesen folyamodott az
Odyssei{ban.46 Próteusnak volt egy Eidothea nevű l{nya. S ez a le{ny el{rulta őt. „J{r ide egy
tengeri öreg, aki megmondja az igazat - imigyen szólt ez az istennő a hős Menel{oshoz -,
Egyiptom tengeri véne, a halhatatlan Próteus. Jól ismeri a tenger mélyét, s csup{n
Poseidónnak van fölötte hatalma. Azt mondj{k, ő az ap{m, aki nemzett. Ha meglesnéd itt és
foglyul tudn{d ejteni, megmondan{ neked az utat, s a hazatérésedig előtted {lló hajóz{s
napjainak sz{m{t, hogy szerencsésen szeld {t a halakban gazdag tengert. Ha akarod, azt is
meg fogja neked mondani, mi minden - rossz vagy jó - történt a h{zadban, míg t{vol volt{l a
hosszú, f{rads{gos úton."
Mire Menel{os: „Mondd h{t meg te, hogyan vessek neki cselt, az isteni öregnek, hogy meg
ne l{sson, vagy m{sképp megsejtve a dolgot, el ne illanjon. Mert nehéz egy halandónak
leig{zni egy istent." Mire az istennő: „Megmondom én neked, idegen, egészen pontosan.
Amikor a nap delelőre {ll, kikél a tengeri öreg a vízből, az aggasty{n, aki megmondja az
igazat. A nyugati szél fúv{s{val jön elő, sötét hull{mgyűrűzésben. Amikor kikelt a vízből,
lefekszik, az üreges z{tonyok al{. Körülötte a fók{k, a szép tengeristennő ivadékai, falk{stul
alusznak, előbújva az ősz tengerből. A mélyvíz keserű szag{t lehelik még. Odavezetlek majd
hajnalban, s ott elrejtelek benneteket a leshelyen. Csak v{lassz ki h{rmat t{rsaid közül, a
legderekabbakat. Most elmesélem neked az öreg veszedelmes fortélyait. Legelőször
megsz{ml{lja a fók{kat, ötönkint, a kezével. Azut{n lefekszik közéjük, középre, ahogy a
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p{sztor a ny{ja közepére. Mihelyt észreveszitek, hogy elaludt, folyamodjatok erőszakhoz és
erőhöz. Fogj{tok le, b{rmennyire is iparkodik kicsúszni markotokból. Mert prób{lkozni fog.
Mag{ra ölti az összes {llatok alakj{t, ah{ny csak van a földön. Még vízzé és tűzzé is v{ltozik.
De fogj{tok rendületlenül, ann{l szorosabbra húzz{tok kötelékeit. Csak mikor kérlelni kezd
benneteket, abban az alakj{ban, melyben elaludt volt szemetek előtt, csak akkor hagyjatok fel
az erőszakkal, oldj{tok föl kötelékeit és kérdezzétek ki..." És így is történt. Próteus oroszl{n,
kígyó, leop{rd, disznó, majd víz és fa alakj{t *36+ öltötte mag{ra, s végül megmondotta az
igazs{got mindenről, amit kérdeztek tőle.
Hasonló {tv{ltoz{si fortélyokat meséltek Néreusról. Régi művészeink: szobr{szaink,
v{zafestőink és aranyműveseink is tanúskodnak erről. Haltestű férfiakat {br{zoltak, éspedig
sokkal régebben, mint haltestű asszonyokat, s ez arra mutat, hogy a tenger nagy istennőinek
hatalma nemcsak a nedves elemre korl{tozódott, míg a „tengeri öreg" eredetileg csak a
mélységgel volt kapcsolatban. Olyan {br{zol{sai is vannak, melyeken haltestéből egy
oroszl{n, egy kecskebak és egy kígyó feje nő ki. Ezekké v{ltozott Néreus, amikor Héraklés
birkózott vele, a sorsistennők tan{cs{ra megkötözte őt és úgy faggatta. Ez sokkal előbb
történt, mint Menelaos kalandja Próteusszal, s kor{bban ann{l is, hogy Héraklés Tritónnal
birkózott, aki mitológi{nkban a fiatalabb tengeristenek közé tartozik. Poseidón és Amphitrité
fiaként ismerjük majd meg. De a „tengeri öreg" azt a birkóz{st is végignézte, h{rmas
alakban, miként az athéni Akropolis egyik legrégebbi templomoromzat{n l{tható, ahol
rendszerint tévesen „Typhón"-nak nevezik.
Ak{rmelyik néven nevezzük is: a „tengeri öreg" előbb uralkodott tengereinken, mint
Poseidón, bölcsességével és igazmond{s{val felülmúlta a még kor{bbi, sz{zkarú tengerur{t,
Briareóst. Hésiodos szavaival szólva:47 "Néreust, aki soha nem hazudik, hanem mindig az
igazs{got mondja, Pontos nemzette, első gyermekeként. Épp azért nevezik őt öregnek, mert
igazlelkű és jós{gos. Soha nem tér el attól, ami helyénvaló, lelkében igazs{goss{g és jós{g
lakik." Ötven le{nynak volt az apja, akiket Dóris, az Ókeanis szült neki; ötven tengeristennőt,
akiknek névsor{t majd később adom elő.
6. Az „ősz istennők" (Graiai)
Phorkyst, a tengeri öreget, mitológi{nk többek közt őszhajú l{nyokkal aj{ndékozza meg.
Hésiodos meséli:48 „Phorkysnak Kétó a széporc{jú Grai{kat szülte, akik ősz hajjal jöttek a
vil{gra; ezért Graiai lett a nevük az isteneknél és az embereknél." Graia ugyanis nyelvünkön
öregasszonyt jelent. Hogy ezeket az agg nőket össze ne tévesszük m{s ősz istennőkkel,
pontosabban Phorkys vagy Phorkos Grai{inak, Phorkisoknak vagy a későbbiekben
Phorkyasoknak is nevezik őket, ez a megjelölésük közös testvéreikkel, a Gorgókkal, viszont
megkülönbözteti őket a Moir{któl, akik ugyancsak ősz istennők voltak. [m hogy a Grai{k és
a Moir{k nem {llottak-e egészen közel egym{shoz, az olyan kérdés, amit mi, kései utódok,
nem dönthetünk el.
Hésiodos csak két Grai{t nevez meg: Pemphrédót, a szépköntösűt, és Enyót, a
s{fr{nyköntösűt. Hangsúlyozza, ősz hajuktól függetlenül, szép arcukat. Enyó harcias név,
egy csataistennőhöz illenék. Pemphrédón egy dar{zsfajta neve n{lunk. A homérosi Herméshimnuszban méhek alakj{ban jósistennők jelennek meg, akiket a Moir{kkal is azonosítanak.
A harmadik *37+ Grai{nak - mert m{s elbeszélések szerint h{rman voltak - két neve maradt
r{nk: Deinó, „a rettenetes", és Persó, ami csup{n mellékalakja a Persis vagy Perseis névnek,
Hekaté apja szerinti megjelölésének. Arról is tudunk,49 hogy a Grai{k ősz hajú szüzek,
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hattyúkhoz hasonlatosak. S azt mesélték róluk, csak egyetlenegy közös szemük volt, és
egyetlenegy közös foguk. Ott, ahol laktak, nem sütött sem a nap, sem a hold. Egy barlang
volt a Gorgók földjének bej{rat{n{l, mely az Ókeanoson túl terült el, s Kisthénének, „a
kövirózs{k földjének" hívt{k.
A Grai{k egyetlen szeméről és egyetlen fog{ról szóló történetből értesülünk arról is, hogy a
h{rom vagy két Graia szigorú őrizője volt a Gorgókhoz vezető útnak. Perseus ellopta a
szemüket, amikor az egyik Graia épp {tnyújtotta a m{siknak, úgyhogy egyikük sem
l{thatott. Így kényszerítette őket a hős, {rulj{k el az utat és az eszközt, amivel Medúsa
Gorgót legyőzheti. Ez a történet tartozik az összes hősmond{k közül legink{bb a
mitológi{hoz, s csakhamar bővebben is szólni fogok róla.
7. Az Erinysek vagy Eumenisek
Az agg istennők harmadik csoportja, a Moir{k és a Grai{k mellett, az Erinysek. Öregek,
öregebbek, mint azok az istenek, akik Zeusszal jutottak uralomra. Ők maguk mondj{k ezt,50
amikor megjelennek a színen, Aiskhylos darabj{ban, melynek az ő m{sik nevük, Eumenisek,
a címe. Ők is agg nők, graiai, de nem őszhajúak, mert fejüket haj helyett kígyók övezik. Bőrük
színe fekete, ruh{juk szürke. Maniainak, "őrjöngőknek" is hívt{k őket,51 s először feketén
mutatkoztak meg Orestésnek, akit anyagyilkoss{ga miatt üldöztek; de mikor az üldözött
őrjöngésében ler{gta egyik ujj{t, kifehéredtek. Ott, ahol ezt mesélték, [rk{di{ban,
Megalopolis környékén, egyszerre mutattak be {ldozatot az Eumeniseknek és a
Kharisoknak. Eumeniseknek, „Jóakaratúak"-nak nevezték az Erinyseket, ak{r jóakaratúakk{
v{ltak csakugyan, ak{r csup{n kív{nt{k, hogy azokk{ v{ljanak.
Ha jelzik a sz{mukat, akkor h{rman vannak. De egyet is lehet mind helyett szólítani, egy
Erinyst, ahogy a Moir{kn{l is volt, akiknek szövetségesei, szinte hasonm{saik. Az Erinys szó
eredetileg harag- és bosszúszellemet jelent. Emlékszünk r{, hogy a Földanya, Gaia,
megbüntetett férjének, Uranosnak vére cseppjeitől megtermékenyülve szülte az Erinyseket,
„az erőseket" (s Uranos megcsonkít{sa megintcsak büntetést és bosszút kív{nt). Így mesélte
Hésiodos. M{sok m{sképpen mesélték. Az Erinysek az Éj le{nyai,52 vagy, ha mégis a Föld
szülte őket, akkor Skotos, a sötétség, volt az apjuk.53 Epimenidés, a krétai bölcs pedig úgy
tudta, hogy Aphrodité, a Moir{k és az Erinysek is54 Kronos gyermekei voltak. Olyan
hagyom{ny is van, hogy az Erinysek anyj{nak Euónymé55 a neve. Ezen a Földet kell érteni.
Valószínűbb, hogy a név helyesen Eurynoménak hangzott. Eurynomé egyébként a *38+
Kharisok anyj{nak a neve, s épp az imént hallottuk, hogy [rk{di{ban egyszerre mutattak be
{ldozatot a Kharisoknak és az Eumeniseknek. Az Erinysek apjaként Phorkyst is emlegetik:56
Eurynoméhoz illő férj, ahogy ennek az istennőnek a történetéből majd később kiderül.
Orpheus hívei H{dést, vagyis az alvil{gi Zeust és Persephonét tartott{k az Erinysek
szüleinek.57
Az Erinysek nem voltak mindig sz{rnyasak. De amikor nem volt sz{rnyuk, akkor is a
ragadozó női szellemekre, a Harpyi{kra emlékeztettek.58 Leheletük és kigőzölgésük
elviselhetetlen volt. Szemükből mérges v{ladék csorgott. Hangjuk néha a marh{k bőgéséhez
hasonlított.59 Amellett rendszerint ugatva közeledtek; mert ugyanúgy szuk{k is voltak, mint
Hekaté.60 Ostorukat érc-veretes szíjakból font{k.61 F{kly{kat hordoztak, és kígyókat tartottak
a kezükben. A föld alatt, az Alvil{gban voltak otthon. Az egyiket Alléktónak hívt{k, a
„szüntelennek"; a m{siknak, Tisiphonénak, a tisis, „megtorl{s" volt a nevében, a
harmadiknak, Megair{nak pedig az irigy harag. Szüzek voltak mindh{rman, de elsősorban a
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haragos any{t képviselték. Ott jelentek meg, ahol egy any{t megsértettek, vagy meg is öltek.
Mint gyors szuk{k, üldözték mindazokat, akik nem tartott{k tiszteletben a vérrokons{got és
az abból következő rangsort. Teh{t védelmezték az apa és az idősebb fiútestvérek jogait is.
De mindennek elébehelyezték az anya igényeit, még akkor is, ha azok nem voltak jogos
igények.
Ez l{tható Orestés történetében, ahogy Aiskhylos színre vitte. Orestés Apollón parancs{ra
megölte az anyj{t, a h{zass{gtörő és férjgyilkos Klytaimnéstr{t, hogy megbosszulja apj{t. Az
Erinysek ezért üldözőbe vették. És ők, az anya bosszuló szellemei, erősebbeknek bizonyultak
volna az egész Zeus atya alapította új istenvil{gn{l, ha az apjal{nya Pallas Athéné nem {ll a
fiak - Orestés és saj{t b{tyja, Apollón - p{rtj{ra. A hős megmenekült és megtisztult. De az
„öreg istennők", az Eumenisek tisztelete ugyanúgy csorbítatlan maradt, mint a Moir{ké.
8. A Gorgók: Sthennó, Euryalé és Medusa
Az agg istennők harmadik csoportja ut{n következzenek azok a Phorkys-le{nyok, akiket
Hésiodos közvetlenül a Grai{k ut{n említ:62 a Gorgók (a mi nyelvünkön Gorgónes vagy
Gorgus, a Gorgó név többes sz{ma). Őket nem öregasszonyokhoz, sokkal ink{bb
maszkokhoz lehet hasonlítani, péld{ul azokhoz, amiket Hekaté tiszteletére függesztettek föl
és őt {br{zolt{k.
Aki el akart jutni a Gorgókhoz, testvéreik, a Grai{k segítségére szorult. Mert a Gorgók,
meséli Hésiodos, még őn{luk is messzebb laktak, az Éjszaka felé, túl az Ókeanoson, ahol a
csengő hangon éneklő63 Hesperisek élnek. Sz{m szerint h{rman voltak. Az egyik Gorgó neve
Sthennó vagy Sthenó volt, a sthenosszal, az „erősség"-gel összefüggő. A m{sikat Euryalénak
hívt{k, s nevéről ítélve a széles tengerhez (eurys és hals) tartozott. A harmadik, [39] Medusa,
nevének jelentése szerint ugyancsak tartozhatott a tengerhez is: medusa annyi, mint
„uralkodónő", s h{nyszor szólított{k meg épp a „tenger ur{t" (halos medón, pontomedón,
eurymedón) - ak{r Phorkysnak, ak{r Poseidónnak hívt{k különben - a Medusa név hímnemű
alakj{val! Gorgides és Gorgades tengeristennő-nevek voltak. S m{r azért sem hihető, hogy a
Gorgó szó csakis rút és rettenetes képzeteket keltett, mert gyakran adt{k a szülők
kisl{nyuknak ezt a nevet, s nyilv{n nem gondolt{k, hogy riasztóan ocsm{ny teremtmények
lesznek.
Medusa64 volt a h{rom testvér közül a halandó. A m{sik kettő halhatatlan volt és nem
öregedő, ak{r a többi istennők. A halandó mellé feküdt le Poseidón, a sötétfürtű isten, a puha
fűbe a tavaszi vir{gok közé. Ez az elbeszélés egészen közel hozza Medus{t Persephonéhoz.
Az Alvil{g kir{lynőjét is tavaszi vir{gok közül rabolta el egy sötét isten, s ő is úgy érkezett
meg a holtak közé, mintha halandó lett volna. Ő az, aki a Gorgó65, „a rettenetes óri{salak"
fejét küldte azok elé, akik be akartak hozz{ hatolni az Alvil{gba. Mintegy a m{sik aspektusa
ez a szép Persephonénak. És épp ez a legkülönösebb a Medus{n: b{r ő is „széporc{jú", mint
anyja, Kétó, a tengeri szörny, testvéreivel együtt mégis az Erinysekhez hasonlít. A Gorgóknak
aranysz{rnyuk volt, de érckezük.66 Hatalmas vadkan agyaruk volt, s fejük körül és övként a
testük körül kígyók tekergőztek.67 Aki a rettenetes gorgóarcot megpillantotta, annak
nyomban elakadt a lélegzete,68 és ott helyben kővé dermedt.
Hogy a gorgófő miképpen szerepelhetett ön{llóan, az egyik v{ltozat szerint az Alvil{gban,
Persephoné önvédelmének eszközeként, egy m{sik, sz{mos {br{zol{ssal bizonyított v{ltozat
szerint Pallas Athéné mellén, azt Perseus történetéből tudjuk meg. Ezt a hőst
Eurymedónnak69 nevezte az anyja, mintha „tengerura" is lenne, s Medusa férje is, nem
csup{n megölője. Amikor Perseus a Medusafő megszerzésére indult, v{llalkoz{s{ban főleg
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Athéné vezérelte és oltalmazta. Ő oktatta ki arra,70 hogy a Gorgóhoz közeledve, ne nézzen az
arc{ba, csup{n a tükörképét figyelje fényes pajzs{n. Ugyanezt csin{lt{k végig ifjaink
bizonyos beavat{si rítusokn{l; az ijesztő maszkot, amit szemügyre kellett venniök, egy
ezüstedény tükrében l{tt{k. Hasonlóképp l{thatta Perseus a gorgófőt is, anélkül hogy
szembe kellett volna vele néznie. Lev{gta fejét a sarlóval, amit Athénétől, Herméstől vagy
Héphaistostól kapott aj{ndékba.
A Medusa nyak{ból a sz{rnyas paripa, Pégasos szökkent elő,71 melyről Bellerophón hérósz
történetében lesz szó. De nemcsak a paripa ugrott ki. Vele együtt, ugyanígy született
Khrysaór, „az aranykardos" nevezetű hős. Ettől fogva viselte Athéné a maszkszerű gorgófőt,
a Gorgoneiont, hol pajzs-jelvényként, hol mellvértjére, a szent kecskebőrre, az aigisra
erősítve. Volt olyan hagyom{ny, mely szerint a Gorgó is gödölye, s a kecskebőrt eredetileg ő
viseli.72 Ő az a gyermeke Gai{nak, akiről Athéné lenyúzta a bőrt. Artemis *40+ istennő, és
alighanem a haragos Démétér is - akit Démétér Erinysnek neveztek - a nyak{n hordta a
hal{los-iszonyatos {br{zatot, mintha a saj{tja volna. A dalnok Orpheus tisztelői viszont a
holdbeli arcot nevezték Gorgoneionnak.
9. Ekhidna, a Hesperisek kígyója és a Hesperisek
M{r a Typhóeusról, Typhaónról vagy Typhónról szóló történetben volt szó egy nőstény
s{rk{nyról, egy kígyó alakú istennőről, akit Kis{zsi{ban és Delphoiban Delphynének hívtak.
Teh{t neve szerint ink{bb delfinhez hasonlított, ahhoz a tengeri {llathoz, melynek uterusa
van (ez van a delph szótagban). De régebbi mitológi{nkban nem könnyű meg{llapítani, hogy
a Phorkys, Próteus és Néreus nagy csal{dj{ból, vagy a Föld régi istenei közül való istenek
vagy istennők valamelyike (ilyen volt Typhón, meg az athéni Kekrops vagy a salamisi
Kykhreus) csípőtől lefelé kígyó, delfin vagy hal form{jú volt-e. Hésiodostól tudunk egy
Ekhidna, „kígyó" nevű istennőről, Phorkys és Kétó egyik l{ny{ról. Később egy m{sik
kígyóról is lesz szó, ugyanezeknek a szülőknek a fi{ról, a Hesperisek alm{j{nak őréről - s
ezzel le is z{rul Phorkys gyermekeinek sora Hésiodosn{l. De hallgassuk meg előbb az
istennőről szóló elbeszélést.73
Egy barlangban született az isteni Ekhidna, a férfias lelkületű óri{s, aki sem halandóhoz nem
hasonlított, sem valamelyik halhatatlan istenhez. Félig széporc{jú, csillogó szemű ifjú nő
volt, m{sik fele viszont egy rettenetes, gyorsan mozgó s az isteni föld üregeiben mindent
azon nyersen felfaló óri{skígyó. Barlangja egy szikla alatt volt, istenektől és emberektől t{vol;
ezt kapta lak{sul a halhatatlanoktól. Arim{nak hívt{k a helyet, és Homéros74 "a Typhóeus
h{lótermének" nevezi; Typhóeus Ekhidna férje, akitől a szörnyek egész sor{t szülte. Mielőtt
ezeket felsorolnók, mondjuk meg azt is, hogyan {br{zolt{k régi v{zafestőink az ilyen
lényeket: szép, deréktól lefelé kígyótestű sz{rnyasistennőknek. Hasonló istennők vagy
nimf{k sz{rny nélkül, de ann{l hatalmasabb kígyótesttel egy szép régi v{zaképen szent
cselekményre készülnek, p{ros{val - sz{m szerint négyen -, szőlővenyigék alatt, a kép m{sik
oldal{n viszont kecskék lakm{roznak a szőlőtőkéről. Istennők vagy nimf{k, és legal{bb egy
kígyó, Ekhidna testvére, előfordulnak a Hesperisek kertjéről szóló elbeszélésben is. De még
nincs vége Ekhidna történetének.
Az ő gyermekei voltak, Hésiodos szerint,75 először is mitológi{nk legrettenetesebb kuty{i: a
h{romfejű vagy ak{r ötvenfejű alvil{gi kutya, Kerberos, valamint Orthos vagy Orthros,
Khrysaór fi{nak, a h{romfejű Géryoneusnak a kuty{ja. Orthos kétfejű volt, de volt ezenkívül
még hét kígyófeje is, vagy legal{bb egy kígyófarka, ami egyébként Kerberos {br{zol{sain is
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előfordul. Héraklés agyonverte Orthost, amikor Géryoneust megölte és marhacsord{it
elhajtotta. Ez a kutya nemzette anyj{val, Ekhidn{val a Phixet vagy Sphinxet, [41] egy
sz{rnyas, félig hajadon, félig nőstényoroszl{n-szörnyeteget, akiről Oidipus történetében lesz
szó, és a nemeai oroszl{nt, melyet ugyancsak Héraklés pusztított el. Tov{bb{ Ekhidna szülte
Typhaónnak a lernai hydr{t, egy sokfejű vízikígyót, melynek mindegyik lev{gott feje helyére
azonnal új nőtt. A hydr{t néha anyj{hoz igen hasonlóan {br{zolj{k. Ekhidna szülte a
tűzköpő Khimair{t is, melynek keverékalakja egy oroszl{nt, egy kecskét és egy kígyót
egyesít mag{ban. Őt Bellerophón győzte le. A hagyom{ny szerint76 Ekhidna hasonló sorsra
jutott, mint legtöbb gyermeke: Argos, akinek egész testét szemek borított{k, {lm{ban
megölte őt, - Hésiodos viszont azt {llítja, hogy halhatatlan, sosem öregedő nimfa.77
A Ladón kígyóról és a Hesperisekről különféle dolgokat meséltek. Ladónt, Ekhidna testvérét,
akinek nevét egy {rk{diai folyó is viselte, gyakrabban nevezik „kígyónak" (ophis), mint
„s{rk{nynak" (drakon). Azt mesélik, neki is - ak{r testvérének, Ekhidn{nak - tulajdonképpen
Gaia volt az anyja.78. Vagy pedig, hogy Ekhidna volt az anyja, s akkor Typhón az apja.
Ladónra volt bízva az aranyalmafa őrizete. A fekete föld üregeiben tany{zott,79 vagy az
éjszak{ban, mely napnyugaton kezdődik s {tnyúlik messze az Ókeanoson túl, s ahol a
Hesperisek is laknak,80 a fa őrzői. Vagy pedig voltaképpen tolvajok voltak a Hesperisek,
lopkodt{k az aranyalm{kat, s ezért kellett a kígyónak a fa köré tekerednie?81 Hol így, hol úgy
mesélik és {br{zolj{k, sőt, egy-szer még a Gorgók is ott vannak az aranyalmafa alatt.
A Zeus és Héra n{sz{ról szóló egyik elbeszélésben, melyet majd később mesélek el, a
Földanya a menyasszonynak n{szaj{ndékul fakasztotta a csoda-f{t.82 Őrzőjét Héra {llította
oda.83 Egy m{sik elbeszélés szerint az alm{k tulajdonosa Aphrodité,84 akinek n{lunk,
halandókn{l is voltak szent kertjei. Annyi bizonyos, hogy a Hesperisek szent kertjéhez egy
kígyó tartozott, Ladón, mely sokféle hangot tudott kiadni, s ezt a képességét éppoly gyakran
emlegetik az elbeszélők,85 mint az őrző istennők csengő hangj{t és énekét.86 Azt m{r nem
tudjuk pontosan, hogy h{ny torokból adott ki hangokat Ladón, s ezek hasonlítottak-e
Typhón hangjaihoz. A Hesperisek kígyój{nak többnyire két feje volt, néha h{rom, és egyszer
még sz{z is. Azoknak az elbeszéléseknek, melyekben Héraklés verte agyon Ladónt,
ellentmondanak m{s történetek, melyekben a hős - vagy helyette Atlas óri{s, aki nyugaton az
ég boltozat{t tartja - szépszerével szerezte meg az alm{kat, vagy a kígyótól, vagy a
Hesperisektől, vagy az ő segítségükkel - az elbeszélő tetszése szerint.
A Hesperisek Hésiodosn{l az Éj le{nyai voltak;87 m{sok Phorkys és Kétó le{nyainak tartott{k
őket,88 vagy Atlas l{nyainak89 - sőt, az is megesett, hogy Zeus és Themis l{nyaiként említették
őket,90 vagyis összecserélték a Hér{kkal. Többnyire h{rmat vagy négyet emlegetnek név
szerint, s alighanem csakugyan ennyien voltak, noha képeken nagyobb sz{mban is
megjelennek. Elnevezésük igen v{ltozatos. Közös nevük, a Hesperides, Hesperosszal, az *42+
esthajnali csillaggal, Aphrodité csillag{val hozza őket összefüggésbe. De nem is kellett volna
sz{mukra egy ilyen nevű ap{t kital{lni,91 mert a Hesperisek, ugyanúgy, mint Hesperos,
nevük {ltal eleve kapcsolatban vannak az esttel, a naplementével, a kapuval, mely az
éjszak{ba nyílik. Persze olyan éjszak{ba, mely arany gyümölcsöket terem. Egyiküket még
ezenfelül Hesper{nak vagy Hesperi{nak, „az estinek" hívj{k, a m{sikat Aiglénak, „a
vil{gosnak", a harmadikat Erythei{nak vagy Erytheisnek, „a vöröslőnek", s negyedikként
egy forr{sistennő, Arethusa csatlakozik hozz{juk.
Egy m{sik szép négytagú Hesperisnév-sor: Lipara, „a tompa fény", Khrysothemis, „az arany
rend", Asteropé, „a fölvillan{s", Hygieia, „az egészség". A Medusa gorgónév ugyancsak
előfordul hesperis névként is, Mapsaura pedig „szélroham" gyan{nt felragadó, elsodró

Kerényi Károly: Görög mitológia

Oldal: 27

istennőt, Harpyia-szerű Hesperist jelent. Nem csup{n a bölcs Epimenidés azonosította a
Hesperiseket a Harpyi{kkal. Gondoljunk csak csengő hangjukra, mely elsősorban a
szirénekhez tette őket hasonlatoss{. De a szirénekről meg a Harpyi{król szóló elbeszélést a
két istennőfajta eltérő külseje és saj{tos funkciói miatt sem szabad összekeverni. Ekhidna,
Ladón és a Hesperisek viszont szorosabban összetartoznak. S hozz{juk tartoznak a m{r
említett kígyónimf{k is a venyigék alatt. Egyikük két{gú fuvol{n muzsik{l.
Amikor őseink alkonyidőben vagy éjszaka fuvolahangokat hallottak, tudt{k, hogy e hangok
gyakran titkos rítusokhoz és beavat{sra csalogatnak. De ezeknek a rítusoknak és
beavat{soknak a titkai durv{n el is riaszthatt{k őket.
10. Akhelóos és a szirének
Aki a szirénekről akar mesélni, annak Akhelóosról is szólnia kell, legrangosabb
folyamistenünkről, akit éppúgy a szirének atyj{nak neveznek, mint Phorkyst.92 Hésiodos93
Téthys és Ókeanos fiai közt említi Akhelóost, az ezüst örvényűt, de nem első helyen. Viszont
Homéros94 egyszer még Ókeanosnak, a „mindenek eredetének" is elébehelyezi. Akhelóosból
is fakadhattak tengerek és folyamok, forr{sok és kutak. Annak, hogy Ókeanost szak{llas,
bikaszarvú férfinak {br{zolt{k, Akhelóos volt az előképe. M{s {br{zol{sokon r{kollók és
cs{pok nőttek ki Ókeanos atya bozontos kopony{j{ból - utóbb csak a maszkj{ból, ebből a
mélyen, szinte szomorúan komoly {br{zatból. A bikaszarv különös szerepet j{tszott az
Akhelóosról szóló elbeszélésekben. Héraklés ezzel a víziistennel is megküzdött, nemcsak a
„tengeri öreggel" és Tritónnal. Akhelóosnak is kígyószerű hal volt az alsóteste, ak{rcsak
amannak, de Héraklés letörte az egyik szarv{t.95 A sebéből hulló vércseppekből születtek a
szirének: születésük az Erinysekéhez hasonló.
Régi nyelvünkön Seirénes volt a nevük. Ez a szó hímnemű alakj{ban egy méh- vagy
dar{zsfajta megjelölésére is szolg{lt, s erről rögtön Pemphrédó, az egyik Graia jut eszünkbe.
Régi művészeink és v{zafestőink szak{llas *43+ férfisziréneket is {br{zoltak. Hogy ezek
szirének, és nem m{s keveréklények, onnan ismerhetjük fel, hogy törzsük csaknem teljesen
mad{r alakú. Ehhez illeszkedik egy emberfej, s gyakran női keblek és karok is. A
mad{rl{bakon a karmok néha nagyon erőteljesen rajzolódnak ki, és olykor
oroszl{nmancsokba mennek {t, mintha a szirének és a szfinxek közeli rokons{g{ról
{rulkodn{nak. Altestük toj{s form{jú is lehet. A Grai{k, mint „hattyúszerű szüzek", közel
{llanak hozz{juk, s a Medusa is, amikor egy gorgóarcú, négysz{rnyú mad{r mindkét kezével
megfog és elragad egy-egy vergődő ifjút. B{r az elragad{s ink{bb Harpyi{ra vall (a Harpyi{k
a nevüket is erről a tevékenységükről kapt{k), a szirénekre pedig mad{r alakjukon kívül
művészi hajlamuk a legjellemzőbb, mely a Múzs{kkal is rokonítja őket. Lantot tartanak a
kezükben, vagy két{gú fuvol{t fújnak, vagy pedig, ha ketten jelennek meg együtt, egyikük
az egyik, m{sikuk a m{sik hangszeren j{tszik. És énekelnek hozz{. Ezt tanúsítj{k az
elbeszélések, erre vallanak elnevezéseik is, és ezt l{tjuk az {br{zol{sokon. Nem győzzük
csod{lni őket klasszikus korunk síremlékein. Oda nem hajósaink mendemond{iból kerültek,
hanem m{s, régi, ma m{r elfeledett történetekből.
Persze ők is helyet kaptak a hajósok meséiben, éppúgy, mint Skylla, a nagy istennő. Homéros
a nagy hazudozóval, Odysseusszal meséltet róluk. N{la két szirénről esik szó, s nincs külön
nevük. Viszont egy régi v{zaképen olvashatunk egy szirénnevet: Himeropa, „a v{gyébresztő
hangú". Később két külön szirénh{roms{g szerepel név szerint. Az egyik alighanem azonos a
homérosi szirénekkel. Nevük különféle alakokban maradt r{nk: Thelxiepeia, Thelxinoé vagy

Kerényi Károly: Görög mitológia

Oldal: 28

Thelxiopé, „az elvar{zsoló", mert thelgein jelentése „elvar{zsolni"; Aglaopé, Aglaophónos
vagy Aglaophémé, „a pomp{s hangú"; Peisinoé vagy Pasinoé esetleg „az {mító", ha az első
vari{ns a helyes. Egy m{sik szirénh{roms{got tiszteltek Magna Graeci{ban, It{lia déli
tyrrhén-tengeri partvidékén: Parthenopét, „a szűziest" Neapolisban, a mai N{polyban,
Leukósi{t, „a fehér istennőt", és Ligei{t, „a csengőhangút" pedig N{polytól délre.
A szirének anyja, aki Akhelóosnak szülte őket, vagy Steropé96 (jelentése az egyik Hesperis,
Asteropé nevével azonos), vagy az egyik Múzsa.97 A régebbi elbeszélések azonban m{s
any{tól sz{rmaztatt{k a sziréneket, s szorosabban kapcsolt{k őket össze Persephonéval is. A
szirének, mesélték,98 az alvil{gi kir{lynő t{rsnői voltak. Eszerint Khthónnak,99 „a föld
mélyének" a le{nyai, és Persephoné küldöttei. L{tni egy nagyon régi v{zaképen, hogyan
énekel két szirén egy trónoló nagy istennő előtt, Odysseus hajója felé fordulva, melyet
felülről két hatalmas mad{r t{mad meg. A szirének feladata volt fogadni a nagy alvil{gi
kir{lynőhöz érkezőket, s muzsik{juk és énekük édes hangjaival elbűvölve bevezetni hozz{.
Éspedig nemcsak a szerencsétlenül j{rt hajósokat, hanem mindenkit, akinek a halottak
birodalm{ba kell érkeznie. Művészetük enyhíti és feloldja a hal{l keserűségét. Lehet, hogy
*44+ férfiszirének feladata volt a hal{lt megédesíteni a nőknek, s ezért l{tunk ilyen
{br{zol{sokat is.
Odysseus a következőképpen meséli el a szirének történetét.100 Kirké óva intette, hogy
kerülje el a var{zs szirének hangjait és vir{gos mezeit. Vagy, ha m{r elkerülhetetlen, csup{n
neki szabad csengő hangjukat hallani, s előzetesen be kell tapasztania viasszal a t{rsai fülét,
saj{t mag{t pedig az {rbochoz kell kötöztetnie. A szirének a mezejükön ültek, mely valóban
vir{gosnak l{tszott, de - s itt valós{gos rémtörténetté v{lik az elbeszélés, igazi hajós-mesévé tele volt rothadó emberi csontokkal és kisz{radt emberbőrrel. Arról is értesülünk, hogy mit
énekeltek a megkötözött, egyenesen {lló Odysseusnak:101 „Jer közelebb, sokszormegénekelt
Odysseus, görögök nagy dicsősége! [llíttasd meg hajódat, hogy hangunkat hallhasd. Még
senki sem úszott itt úgy tova fekete hajój{n, hogy énekünket meg ne hallgatta volna!
Mézként csorog a sz{nkból! Aki hallotta, élvezi és többet tud, mint annak előtte. Mert mi
mindent tudunk, amit a görögök és trójaiak az istenek akarat{ból Trój{n{l szenvedtek. És
tudjuk, mi történik mindig és mindenütt a földön!" Odysseus e szavakra, úgy mesélte, kérte
t{rsait, oldj{k meg kötelékeit, de azok ann{l erősebben kötözték az {rbochoz. S nem is csoda,
hogy így hatottak r{. Mert a szirének e szavakkal mindentudó jósistennőknek mondt{k
magukat, s valóban azok voltak ott, ahol tiszteletben részesültek.
De nem kevésbé voltak a hal{l és a szerelem istennői, az alvil{gi istennő szolg{lói is. A hal{l
birodalm{nak istennője bizonyos mértékig maga is halott. A szirének a hal{lnak szolg{ltak, s
- az egyik elbeszélés {llít{sa szerint102 - maguknak is meg kellett halniok, ha egy arra j{ró hajó
legénysége nem jutott karmaik közé. Amikor Odysseus és t{rsai megmenekültek, a szirének
öngyilkoss{got követtek el. Hésiodos azt mesélte,103 hogy Zeus az Anthemoessa, „Vir{gdús"
nevű szigetet adta a sziréneknek lak{sul. Ez is azzal cseng egybe, hogy a szerelemnek is
szolg{ltak. Egy késői domborművön l{tni, hogyan adja {t mag{t szerelemre egy szirén,
akinek csup{n alsó l{bsz{ra végződik mad{rl{bban, egy alvó, szatírszerű férfinak olyanform{n, mint Seléné Endymiónnak. M{r a korai szirén{br{zol{sok toj{s alakú
kiképzésében is volt valami szerelemre cs{bító, s olykor kicsire form{lt embereket szorítottak
magukhoz. És nemcsak a hal{listennőnek szolg{ltak, hanem a halandó embereknek is:
aranysz{rnyon vitték őket - vagy a v{gyaikat - az égbe.104
11. Thaumas, Iris és a Harpyi{k
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Thaumas, Pontos és Gaia nagy fia,105 Néreus és Phorkys fiútestvére, valószínűleg csup{n még
egy neve a „tengeri öreg"-nek. Ezért mondj{k,106 hogy Téthys fia. Thauma „csod{t" jelent, s
csakugyan „tengeri csoda" volt Thaumas abban az értelemben, ahogy az imént említett
fiútestvérei, vagy Próteus. Ezeknek {tv{ltoz{si fortélyairól és var{zslatairól meséltem m{r.
Élektra, az *45+ Ókeanos-l{ny, le{nygyermekeket szült Thaumasnak :107 Irist, „a sziv{rv{nyt"
és a Harpyi{kat. Csupa olyan istennőt, akik beleavatkoztak a halandók sors{ba,
cselekedeteibe.
Iris, a gyorsl{bú, de egyszersmind nagysz{rnyú istennő, hírnöki tisztet töltött be.
Nyelvünkön: angelos volt. Hekatésnésoson, Hekaté szigetén - Délos szomszéds{g{ban részesült kultikus tiszteletben. Egykor Hekatét is Angelosnak hívt{k. Ebben a minőségében
Héra és Zeus le{ny{nak tartott{k. Azt mesélték róla:108 egyszer elrabolta anyja szépségírj{t,
és vetélyt{rsnőjének, Európ{nak aj{ndékozta. Amikor Héra meg akarta ezért büntetni, előbb
egy gyermek{gyas asszony {gy{hoz menekült, azut{n egy temetési menethez, végül az
alvil{gi Akherón-tóhoz, ahol azut{n a Kabirok megtisztított{k: csupa Hekatéhoz méltó
kaland. De csakhamar hallani fogjuk, hogy Iris is ell{togatott az Alvil{gba. Alighanem Iris
rejlik az Angeloson kívül Eidothea alakj{ban is; ennek a Próteus-l{nynak a neve egy eidosra
utal, olyan l{tható jelenségre, amilyen a sziv{rv{ny. Hadd mondjam el most Hésiodos
nyom{n,109 miért küldhették az istenek az alvil{gba Irist, aki neve szerint az Ég hírnöke volt.
Az istenektől messze-messze lakik a gyűlölt istennő, Styx, hírhedett palot{j{ban, magas
szikl{k alatt. Az ég itt ezüstoszlopokon nyugszik. Ritk{n jön ide Iris a tenger széles h{t{n {t.
De ha civakod{s vagy visz{ly tör ki a halhatatlanok között, vagy ak{r az Olymposon
hazugs{gra vetemedik valaki, akkor Zeus elküldi Irist, hozza el a t{volból, aranyserlegben,
az istenek nagy esküjét, a magas szikl{król al{zuhanó soknevű hideg vizet. A Styx vize ez. Ez
a víz is Ókeanos szarv{ból fakad, a föld alatt, a mély éjben. A folyó {rja tíz részre oszlik.
Kilenc {ga körülfolyja a földet és a tengert. Egy {ga a szikl{kból tör elő, az istenek
veszedelmére. Amelyikük hamisan esküszik erre a vízre, az nyomban lélegzetvesztetten terül
el, s egy egész esztendeig élettelen marad. Nem ízlelheti többé az ambroszi{t és a nekt{rt, a
halhatatlanok ételét és ital{t, hanem ném{n és öntudatlanul hever a fekhelyén. Egy év
elteltével tov{bbi, még szigorúbb büntetések v{rnak re{. Kilenc évre sz{műzetik az istenek
tan{cs{ból és lakom{j{ról. Csup{n a tizedikben szabad összejöveteleiken ismét részt vennie.
A Harpyi{k vagy Arepyi{k gyorsl{búak és sz{rnyasak, mint Iris. Csak ritk{n annyira mad{r
form{júak, mint a szirének. De az ő emberi ujjaik is megragad{shoz és elrabl{shoz begörbülő
karmokra hasonlítanak. Hisz a nevük is „elrablót" jelent. A Harpyi{val csaknem azonos
értelemben haszn{latos a thyella vagy aella, „szélvihar" szó. Ha olyan nyomtalanul tűnt el
valaki a tengeren, mint Odysseus, azt mondt{k:110 „elragadt{k a Harpyi{k". Pandareos
le{nyainak híres esetében, amit m{r az Odysseia elbeszél, még arról is értesülünk,111 hogy a
Harpyi{k az elhalt szüleik h{z{ból elragadott, szerencsétlen le{nyokat az Erinysek
szolg{lóiv{ tették. Azt m{r tudjuk, hogy az Erinysek és a Harpyi{k a megtévesztésig
hasonlítottak egym{shoz; *46+ Medus{val való rokons{gukra mutat, hogy egy négysz{rnyú
Harpyia, akit szirénnek is tarthatunk, gorgó{br{zatot visel. De erre mutat az is, hogy
Homéros szerint112 a Podargé, „gyorsl{bú" nevezetű Harpyia az Ókeanos partj{n „legelt",
amikor a nyugati szél, Zephyros {ltal Akhilleus halhatatlan lovainak, Xanthosnak és
Bakosnak anyj{v{ lett. A lefejezett Medusa nyak{ból is csoda-paripa szökkent elő, s a régi
művészek őt mag{t is hol lótesttel, hol lófejjel {br{zolt{k. Úgy l{tszik, őseink a ló gyorsas{g{t
ugyanolyan sokra becsülték, mint a szelekét és a madarakét.
Hésiodos két Harpyi{t nevezett meg:113 Aellót, aki az Aellopus, „szél-l{bú" nevet is viseli, és
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Ókypetét, akit Ókythoénak vagy Ókypodénak is hívnak, „gyorsan repülőnek",
„gyorsfut{súnak" vagy „gyorsl{búnak". Minthogy azonban a Harpyi{knak is, ugyanúgy,
mint a sziréneknek vagy a Grai{k-nak, v{ltakozva hol kettő, hol h{rom a sz{muk, egy
harmadik Harpyia-név is r{nk maradt: Kelainó, „a sötét" ;114 Atlas egyik le{nya is ezt a nevet
viseli. Atlas l{nyai a Hesperisek voltak, s egyiküket Mapsaur{nak, „szélrohamnak" hívt{k. A
Harpyi{k ellenségei és legyőzői az északi szél, Boreas sz{rnyas fiai voltak, Kalais és Zétés. A
vak l{tnok, Phineus történetében győzték le őket: Phineus életét a Harpyi{k óri{smad{ralakban elrabolt{k vagy bemocskolt{k. Ebben a történetben, ahogy egy költő, a rhodosi
Apollónios beszéli el,115 Iris is megjelenik, s odaki{lt a Boreas-fiaknak, hogy „a nagy Zeus
kuty{it" karddal üldözni „a természet törvényei ellen - Themis ellen - való". Így h{t az
üldöző és az üldözöttek visszafordultak azokn{l a szigeteknél, melyeket addig Plótainak,
„úszóknak", azóta pedig Strophadesnek, „a fordulat szigeteinek" hívnak; a Harpyi{k Kréta
szigeténél a föld mélyébe merültek al{, Iris fölrepült az Olymposra.
12. Néreus le{nyai
Dóris, az Ókeanos-l{ny,116 ötven l{nygyermeket szült Néreusnak, a Néreiseket, híres
tengeristennőinket, akiknek b{jos alakj{t- régebben fölöltözötten, később meztelen - oly
gyakran l{tjuk tengeri csoda{llatokon, vagy egy Tritón h{t{n lovagolni. A legrégibb efféle
csoda{llat, melynek képe r{nk maradt, egy kutyahal: elöl kutya, h{tul hal. De ezen nem
lovagol Néreis, m{rpedig hadd maradjunk ezeknél a szép istennőknél, akiknek bimbószerű
arc{t magasztalj{k a költők.117 A hagyom{ny kimondottan ötven Néreus-l{nyról beszél, több
forr{s megismétli ezt a sz{mot, s Hésiodos is ezt adja meg,118 noha ötvenegy nevet sorol föl,
igaz, köztük egy Dórist is. A nevek nem azonosak az összes felsorol{sokban. Költőink
szerették ezeket a neveket, szép csengésük miatt is, és azért, mert kellemes képzeteket és
érzelmeket keltettek. Szívesen töltötték meg velük költeményeik sok-sok sor{t Homéros óta,
s nem féltek, hogy puszta felsorol{suk kif{raszthatja hallgatóikat. Azért legyen szabad itt is,
*47+ mitológi{nk bemutat{sa sor{n, a régebbi nem-olymposi istenekről szóló elbeszélések
befejezéseképpen Hésiodos nyom{n felsorolnom a Néreiseket; csup{n a nevek jelentését
fűzöm hozz{, ahol valamennyire is vil{gos, hogyan értelmezhették őseink. Teh{t Néreus
le{nyai a következők voltak:119
Plótó, „az úszó", Eukranté, „a teljesüléshez vezető", Saó, „a megmentő", Amphitrité
(Poseidón későbbi felesége, mint hallani fogjuk), Eudóra, „a jó-aj{ndékú", Thetis (róla m{r
volt és még lesz szó), Galéné, „a szélcsend", Glauké, „a tengerzöld", Kymothoé, „a
hull{mgyors", Speió, „a barlanglakó", Thoé, „a fürge", Halia, „a tengerlakó", Pasithea, Erató,
„a v{gykeltő" (így hívt{k az egyik Múzs{t is), Euniké, „a jódiadalmú", Melité, Eulimené, „a
jókikötőjű", Agaué, „a magasztos", Dótó, „az aj{ndékozó", Prótó, „az első", Pherusa, „a
hozó", Dynamené, Nésaia, „a szigetlakó", Aktaia, „a partlakó", Prótomedeia, „az első
uralkodónő", Dóris (aki éppúgy, mint Eudóra, Ókeanis is; a két név azonos jelentésű),
Panopeia, Galateia (az Aphroditéhez hasonló tengeristennő, akit Polyphémos Kyklóps,
Odysseus későbbi ellensége körülrajongott, s a szép Akis szeretett), Hippothoé és Hipponoé,
„a kancasebes" és „a kancaszilaj", Kymodoké, „a hull{mokat felfogó", Kymatolégé, „a
hull{mokat csendesítő", Kymó, „a hull{mistennő", Éioné, „a fövenyistennő", Halimédé, „a
tan{cstudó tengeristennő", Glaukonomé, „a tenger zöldjében lakozó", Pontoporeia, „a
tengeren utazó", Leiagora és Euagora, „a szépen szólók", Laomedeia, „a népen uralkodó",
Polynoé és Autonoé, „az észt és ihletet aj{ndékozók", Lysianassa, „a megszabadító úrnő",
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Euarné, Psamathé, „a homokistennő", Menippé, „a b{tor kanca", Nésó, „a szigetistennő",
Eupompé, „a jókíséretű", Themistó (mintegy a nagy Themis istennő hasonm{sa), Pronoé, „az
előre gondoskodó" és Némertés, „az igaz", aki épp abban hasonlít halhatatlan apj{hoz, hogy
tudja és megmondja az igazs{got.
Ezzel z{rja Hésiodos a Néreisek névjegyzékét. M{s felsorol{sokban m{s nevek is
előfordulnak. Nem tartott{k mindet Dóris le{nyainak. A későbbi ókorban úgy akartak
különbséget tenni a Néreides és a Néréides névalak közt, hogy azt mondt{k: Dóris csak az
utóbbiaknak az anyja.120 Ezt a különbségtételt egyetlen régi elbeszélés sem indokolja. A többi,
Hésiodos {ltal nem említett Néreis közül Apseudés, „a nem hazudó", akit m{r Homéros is
megnevez,121 mindig igazmondó istenség, mint az apja. A tenger istennői egyúttal
jósistennők is voltak. Legöregebbiküknek, Téthysnek, jóshelye volt az etruszkokn{l. Unok{i,
Néreus le{nyai a közhit szerint jó néh{ny hajóst kimentettek a tenger vészéből. És ők
mutatt{k meg Dionysos és Persephoné misztériumait az embereknek. Egy himnusz utal erre,
melyet a dalnok Orpheusnak tulajdonítanak;122 az eredeti elbeszélés nem maradt r{nk.
Tudunk még Néreus fi{ról, Néritésről is, akivel Aphrodité űzte szerelmi j{tékait, ez azonban
m{r a nagy szerelemistennő történetei közé tartozik, melyekre most térek r{.

IV. A nagy szerelemistennő
Nagy szerelemistennőnk soha nem volt csak a mienk. Ugyanaz az istenség ő, akit keleti
szomszédaink is tiszteltek, barb{r neveken, mint Ist{rt és Astoretet; ez utóbbit mi később
Astartének mondtuk. Keleten egy különösen szerelemszomjas, de hat{rtalan szerelmi
gyönyört is osztogató istennő volt, s övé volt az égen az esthajnali csillag - a Venus bolygó -,
az {llatok közül pedig elsősorban a galamb. A róla mesélt történetek nem azonosak a
mieinkkel, de emlékeztetnek a mi szerelemistennőnkről szóló elbeszéléseinkre. Hallgassuk
meg péld{ul ezt:1 A halak az Euphrates folyóban egy csod{latos nagy toj{st tal{ltak. Kitolt{k
a partra; egy galamb kiköltötte, s így született az istennő, akiről azt mondj{k, a legjós{gosabb
és legirgalmasabb az emberekhez. Ifjú szeretője, Tammuz történetében - vagy, a n{lunk
haszn{latos nevén, mely sémita megszólít{s{ból (Adoni, „uram") keletkezett: Adónis eredeti
történetében - tal{n ő okozta az ifjú hal{l{t, de csak túls{gos szerelemből.
N{lunk az ennek megfelelő elbeszélés Aphroditéhez, a mi szerelemistennőnkhöz fűződik,
akinek neve egy kissé még egybecseng az „astoret"-tel. Történetünkben Aphrodité kívül
marad az olymposi istenségek körén, még akkor is, amikor m{r fölvették oda. Azért is kívül
marad, mert hatalma az Olymposn{l nagyobb területet ölel fel, ak{rcsak Hekaté hatalma,
akivel szoros kapcsolatban kellett lennie, hiszen a thr{k parton mint Aphrodité
Zerynthi{nak, vagy az attikain mint Genetyllisnek, kutya{ldozatokat mutattak be neki. Az
athéniek sz{m{ra2 ő volt a legidősebb Moira. Egyébként3 Kronos le{ny{nak is tartott{k, a
Moir{k és az Erinysek testvérének. A m{r említett elbeszélés, mely közvetlenül Uranostól
sz{rmaztatja nagy szerelemistennőnket, a tengerhez fűzte őt minden időkre. Sz{munkra
Anadyomené volt, a sós habokból „fölmerülő" istennő, és a Pelagia, „tengeri" jelzőt is viselte.
Két m{sik jelzőjét olyan athéni férfiaktól kapta, akik a fiúszerelmet részesítették előnyben, s
akiknek a felfog{s{ról Platón tudósít bennünket: ezek megkülönböztették Aphrodité
Pandémost, a „közönséges szerelmet", Aphrodité Urani{tól, az „égi szerelemtől". Valój{ban a
Pandémos szó az istennő békében egyesítő jelenlétére utal egy nép minden rendjénél és
közösségénél. Az Urania név pedig arra mutat, hogy sz{rmaz{s{t tekintve keleti égistennő,
akihez tisztelői - ak{rcsak Korinthosban - magasan fekvő szentélyébe, egy hegycsúcsra
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zar{ndokoltak el, s ott jós{gos templom-szolg{lók fogadt{k őket.4 Ez a két jelzője olykor egy
harmadikkal együtt bukkan fel; ilyen h{roms{got alkottak péld{ul Thébai igen archaikus
kultusz{ban, ahol az istennőt harmadik alakj{ban Apostrophi{nak, „az elfordulónak" hívt{k.
De Aphrodité nem az egyetlen neve volt a nagy szerelemistennőnek min{lunk. Görög néven
Diónénak is nevezték. A Zeus név nőnemű alakja ez, [49] s képzése szempontj{ból a latin
Dian{hoz hasonlítható, és a fényes ég istennőjét jelenti. Dióné víziistennőként is ismeretes
volt. Dódón{ban együtt tisztelték a forr{sisten Zeusszal, a főisten feleségeként és
forr{sistennőként, akitől jóslatot is lehet kérni. Hésiodos az Ókeanisok közé sorolta5 őt, az
orphikusok szerint Uranos egyik l{nya volt.6 A dódónai jóshely alapít{s{nak történetét egy
galambhoz fűzték.7 Azok, akik - mint Homéros is8 - teljesen al{ akart{k rendelni a nagy
Aphrodité istennőt Zeusnak, azt mesélték, az Olympos ur{nak és Diónénak volt a le{nya.
Emellett az elbeszélés mellett, mely Zeustól és Diónétól sz{rmaztatja Aphroditét, érvényben
maradt az is, mely Uranostól való közvetlen sz{rmaz{s{t vallja; s ezzel kezdem a nagy
szerelemistennőnkről szóló történetek sor{t.
1. Aphrodité születése
Az Aphrodité születéséről szóló elbeszélés Hésiodosn{l maradt fenn. Uranos, Gaia és Kronos
történetének a folytat{sa. Nyomban ezut{n annak leír{sa következik, hogyan l{togat el az
istennő először Kyprosra, vagyis Ciprusra, ahol legrégibb és legpomp{sabb szentélyei voltak,
Paphosban és Amathusban. A történet egy Homérosnak tulajdonított himnuszban
folytatódik. Először az eredeti elbeszélést mondom el.9
Uranos atya lev{gott férfiass{ga a ringó tengerbe hullt. Oda dobta Kronos a sz{razföldről.
Sok{ig h{nyódott föl-al{. Halhatatlan bőréből fehér hab - aphros - keletkezett körülötte. Egy
l{ny fakadt s nőtt nagyra benne. Legelőbb Kythéra szigetére úszott, azut{n pedig Kyprosra.
Ott kilépett a szép, szemérmes istennő a vízből, s finom l{bai alatt zsenge fű sarjadt. Az
istenek és az emberek Aphroditének nevezik őt, mert habból született. Kytherei{nak is
hívj{k, mert legelőször Kythér{n ért partot. Erós és Himeros - a szerelem-isten „V{gy" nevű
hasonm{sa - nyomban kísérőiül szegődtek, alighogy megszületett és belépett az istenek
körébe. Kezdettől fogva ez lett oszt{lyrésze és tiszte az emberek és istenek között: a l{nyok
suttog{sa, a nevetés és az enyelgés, az édes gyönyörűség, a szerelem és a gyengédség.
A folytat{st a himnusz meséli el:10 hogyan fogadt{k és öltöztették fel a Hór{k Aphroditét
Kypros szigetén. A Hór{k anyja Themis, a nemek természet rendje szerinti törvényének az
istennője. Az istennő meztelenségének megpillant{sa - ez volt a felfog{s a régebbi időkben,
csak a dórokn{l nem - hemis ellen való lett volna. Csup{n felöltözve, koszorúsan és
felékesítve lehetett bevezetni Aphroditét az istenek közé. Mind megcsókolt{k, amikor
megpillantott{k, a kezét szorongatt{k, és törvényes feleségül kív{nt{k otthonukba. A
n{szairól szóló történeteket is hamarosan elmesélem. Most befejezésül hadd említsem még
azt az elbeszélést is, mely szerint Aphrodité egy kagylóból született, és kagylóstul kötött ki
Kythéra szigetén.11 Knidos *50+ v{ros{ban, Kis{zsia partj{n, ahol először mertek görögök,
nem keletiek, mezítelen Aphrodité-szobrot - Praxitelés, a szobr{sz művét - föl{llítani, a
kagylót a nagy szerelemistennő szent {llat{nak tartott{k.
2. Aphrodité és Nérités
Aphrodité első szerelme, melyet {llítólag még a tengerben élt {t, mielőtt az olymposi istenek
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közé bevezették volna, egy kagylóhoz fűződik. A késői elbeszélő Zeus egyik l{ny{nak nevezi
Aphroditét; de ez a történet is a tengerbe helyezi az istennő Olympos-előtti időszak{t.
Van egy kagyló, mondja az elbeszélés,12 kicsiny, de csodaszép, a legtiszt{bb vízben tal{lható,
a víz színe alatt megbúvó szikl{kon: Néritésnek hívj{k, s egyetlen fia volt Néreusnak.
Hésiodos csak Néreus ötven l{ny{ról tud. Homéros is csak ezeket említi. A fi{ról a
tengerparton élő emberek meséltek. Ő volt a legszebb az emberek és istenek között. Míg
Aphrodité még a tengerben időzött, öröme telt benne, s vele élt, mint a szeretőjével. Midőn
eljött az ideje, hogy a sors rendelése szerint fölvétessék az Olymposra, s szólította az apja,
mag{val akarta vinni kedvesét és j{tszót{rs{t az Olymposra. De Nérités szívesebben élt
testvéreivel és szüleivel a tengerben. Aphrodité sz{rnyakat akart neki adni. Ez sem
cs{bította. Így h{t kagylóv{ v{ltoztatta az istennő, kísérőjévé és szolg{lój{v{ pedig Eróst, az
ifjű szerelemistent v{lasztotta. Neki adta a sz{rnyakat.
Egy m{sik történet szerint Nérités Poseidón szeretője volt, és Phaethón hasonm{sa. Amikor a
szép fiú a hull{mok h{t{n hajtotta kocsij{t, Hélioshoz volt hasonlatos. De ez még a most
elmondottn{l is későbbi elbeszélés.
3. Aphrodité, Arés és Héphaistos
Aphrodité több elbeszélésben Arést, a hadistent v{lasztotta férjéül. M{s tudósít{sok szerint
Héphaistos felesége volt. Végül Homéros tette híressé azt a történetet, melyben az istennő a
férjét, Héphaistost megcsalja Arésszel. A thébaiak elbeszélése szerint13 Aphrodité és a
hadisten n{sz{ból sz{rmazott a szép Harmonia, „az egyesítő", egy m{sodik Aphrodité.
Ennek férje volt Kadmos, a s{rk{nyölő és Thébai alapítója, akinek neve Európa történetével
kapcsolatban fog felbukkanni. Aphrodité és Arés gyermekeinek tartott{k Harmoni{n kívül
egyrészt14 Phobost és Deimost, a „félelmet" és a „rettegést", m{srészt15 Eróst és Anteróst, a
„szerelmet" és a „viszontszerelmet". De ez m{r nem annyira mitológia, ink{bb csak
sz{rmaz{störténet, genealógia. Egy m{sik genealógia szerint16 Héphaistos volt Erós apja.
Héphaistosról sokat fogok még mesélni. Azt m{r most megmondhatom, hogy a legtöbb
elbeszélés szerint ügyes kezű, tagbaszakadt mester volt, de mégiscsak egy művésztehetségű
nyomorék törpe. Szüzeket készített *51+ aranyból,17 akik úgy mozogtak, gondolkoztak,
beszéltek és dolgoztak, mint az élő emberek. S ő teremtette az első asszonyt, Pandór{t is.18
Pandór{nak nem Héphaistos volt a férje, de egy hozz{ nagyon közel {lló lény. Héphaistos
feleségeként Homéros az Iliasban19 - s Hésiodos is - az egyik Kharist szerepelteti, ez utóbbi20
a legifjabbat, Aglai{t, az „ékességet". Vajon a régi elbeszélések, amiket még ismert ez a két
költő, egy élő műalkot{st értettek-e ezen - mert kharis a művészet var{zs{t is jelenti -, vagy a
nagy Aphrodité helyett egy kisebbet akartak a kov{csistenhez feleségül adni? A
szerelemistennőt nyelvünkön Kharisnak is lehetett nevezni; erről a Kharisok történeteiben
esik majd szó. Az Odyssei{ban Héphaistos felesége Aphrodité, s Arés Aphrodité szeretője.
A phai{kokn{l, akik még közelebb {lltak az istenekhez, mint mi, egy dalnok énekelte el,21
hogy Aphrodité és a hadisten hogyan egyesültek szerelemben először. A férj palot{j{ban
történt. Senki sem tudott róla, és Arés különösen élvezte, hogy Héphaistos frigyét és {gy{t
meggyal{zhatta. A Nap l{tta őket, amint szerelembe vegyültek, s nyomban hírül adta a jeles
mesternek. Héphaistost f{jdalmasan érintette a hír. Kov{csműhelyébe ment sietve, s bősz
tervet forralt. Föltette nagy üllőjét a bakra, s l{ncot kov{csolt: eltéphetetlent és
kioldozhatatlant, de l{thatatlant is, pókh{ló-vékonyat. Az {gy tartógerend{ira erősítette, s
úgy tett, mintha elvonulna Lémnosra, kedves szigetére és szépen épített v{ros{ba. Erre v{rt
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Arés. Nyomban megjelent a mester palot{j{ban, Aphrodité szerelmére v{gyakozva. Az
istennő épp akkor érkezett meg apj{tól, Zeustól, s a teremben üldögélt. Arés belépett,
megragadta a kezét és így szólt: „Jöjj, édesem, feküdjünk le és örvendezzünk szerelmünknek!
Héphaistos nincs itthon, Lémnosra ment, idegen nyelvű népéhez, a sintisiekhez!" Az istennő
is v{gyott lefeküdni vele. Így h{t lefeküdtek a nyoszoly{ra egym{s mellé, majd elaludtak.
Héphaistos mesteri l{nca r{juk tekeredett, s nemcsak fölkelni nem tudtak, de egyetlen
tagjukat se bírt{k megmozdítani. Be kellett l{tniok, hogy nincs mit tenni.
Közeledett a tagbaszakadt mester, mert a Nap most is leselkedett, mint mindig, s el{rulta a
szeretőket. A férj meg{llt az ajtóban, s vad dühében rettentő hangon fölki{ltott az összes
istenekhez: „Zeus atya és ti többiek is mind, boldog és örök istenek! Jertek és l{ss{tok, mi
történik itt, nevetségre és szégyenszemre! Hogy csúfolja meg minduntalan a becsületemet,
mert nyomorék vagyok, Zeus l{nya, Aphrodité! A pusztító Arést szereti, mert szép és
egyform{k a l{bai, míg én s{ntítok. De nem m{s ebben a vétkes, mint szüleim! Nem kellett
volna nemzeniök engem! Nézzétek csak, hogyan szenderegnek, miut{n szerelem közben
elaludtak, az én saj{t nyoszoly{mon! Nekem f{j ez a l{tv{ny. Sok{ig fognak még, azt hiszem,
itt feküdni, ha m{r annyira szeretik egym{st, b{r nem akarnak fekve maradni; a l{ncom
fogva tartja őket, míg az atya r{ nem sz{nja mag{t, hogy visszafizesse nekem az *52+
aj{ndékokat, melyeket a szemérmetlen le{nyzóért adtam! Mert szép a l{nya, de nem
erényes!"
Így szólott. Az istenek egybegyűltek palot{j{ban, az ércküszöbű h{zban. Eljött Poseidón,
Hermés, Apollón. Az istennők szemérmesen odahaza maradtak. Meg{lltak az istenek az
ajtóban, s felharsant a boldogok kiolthatatlan nevetése, amikor a ravasz Héphaistos fortélyos
művét megpillantott{k. Így szólt egyikük a m{sikhoz: „Jogtalan tett soha nem sikerül. A
lassú utoléri a gyorsat. A bírs{got a h{zass{gtörésért fizesse meg a tettenért!" Apollón
megkérdezte Hermést: „Szívesen feküdnél-e ilyen bilincsben az arany Aphroditéval?" S ő így
v{gott r{ vissza: „Ó, ha ez részemül juthatna, ak{r h{romszor ilyen erős bilincs is övezzen! S
ti istenek mind nézhetnétek, és az összes istennők is, akkor is szívesen feküdnék az arany
Aphroditéval!" A halhatatlanok ismét nevettek, csak Poseidón nem. Megkérte a mestert,
oldozza fel Arés bilincseit, s v{llalta a kezességet az összes istenek előtt, hogy a férj megkapja
a bírs{got, ami j{r. Nagy nehezen engedett csak Héphaistos, s oldozta fel a p{rt. Fölpattantak
nyomban: Arés a thr{kok földjére sietett, Aphrodité Kyprosra, paphosi templom{ba. A
Kharisok itt fürdővel fogadt{k. Megkenték az istennőt a halhatatlan olajjal, melynek illata
körüllengi az isteneket, s ismét csodaszép, bűb{jos köntösbe öltöztették.
4. Pygmalión története
Pygmaliónt Kyproson kir{lynak és Aphrodité szeretőjének tartott{k. Ak{rhogyan hangzott is
a neve az istennő nem görög tisztelőinél, Kypros föníciai eredetű lakóin{l, s b{rmit is
jelentett n{luk: mi Pygmaión alakban is ismertük, s ez csakis azt jelenthette sz{munkra, amit
a pygmaios, „törpe" szó. Hozz{tehetjük, hogy régi elbeszéléseink szerint az ősidőkben a
Földközi-tenger keleti felének m{s szigetein is olyan lények laktak, akiket éppúgy lehet
törpéknek nevezni, mint nagy isteneknek. Ezek közé tartoztak a samothrakéi Kabirok és a
rhodosi Telkhinek; valamint közéjük tartozott a lémnosi Héphaistos is.
A hagyom{ny szerint22 Pygmalión kir{ly beleszeretett Aphrodité meztelen elef{ntcsontképm{s{ba; egy ilyen kultusz-szobor nem volt szokatlan a régi idők nem görög embereinél.
Feleségül akarta venni a szobrot, és agy{ba fektette. Ez így persze még nem kerek történet.
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De úgy is mesélték,23 hogy Pygmalión maga faragta elef{ntcsontból a szép nőalakot, akibe
beleszeretett. Kétségbeesett szerelmében Aphroditéhez im{dkozott, és az istennő
megkönyörült rajta. A szobor megelevenedett, s Pygmalión feleségül vette. Ő szülte neki
Paphost, s ennek fia, Kinyras alapította Paphos v{ros{t, ahol Aphrodité szentélye van.
Eszerint az elbeszélés szerint a nagy szerelemistennő tisztelete Kyproson [53] csak
Pygmaliónnal és művével, a meztelen szoborral kezdődött. Pygmaliónról azt mondj{k,24 azt
a szerepet töltötte be a kyprosiakn{l, amit különben Adónis: Aphrodité ura és kedvese volt.
5. Adónis története
A nagy szerelemistennő ifjú ur{nak és kedvesének története egy fa történetével függött össze
n{lunk, s nyilv{n m{r azon a keleti vidéken is, ahonnan {tvettük: Szíri{ban, Kyproson,
Kis{zsi{ban. Annak az arab cserjének a történetével, melynek erős illatú gyant{j{t az ókori
népek a legértékesebb alvadt fanedvnek tartott{k. A gyanta neve myrrha vagy smyrna volt.
Az elbeszélések szerint25 Myrrha - vagy Smyrna - kir{lyl{ny volt, Theias libanoni kir{lynak
vagy Kinyras kyprosi kir{lynak, Paphos alapítój{nak a l{nya, hogy csak a fontosabb neveket
említsem. Myrrha hal{losan beleszeretett apj{ba. A hagyom{ny többféleképpen indokolja
ezt: vagy a napisten büntette ezzel, vagy Aphrodité haragudott meg r{, mert Myrrha
szebbnek vélte saj{t fürtjeit az istennő haj{n{l. Sikerült a le{nynak megtévesztenie apj{t,
vagy elk{bítania, az egyik bibliai történetben leírt esethez hasonlóan. Ismeretlen le{nyként
h{lt apj{val tizenkét vagy kevesebb éjjelen. Végül fölfedezte az apa, egy rejtett fényforr{s
vil{g{n{l, ki volt a h{lót{rsa, s kivont karddal űzőbe vette. Myrrha m{r gyermeket fogant a
tiltott szerelemből, s azt se tudta, hov{ legyen szégyenletében. Im{dkozott az istenekhez,
hogy sehol se lehessen, sem az élők, sem a holtak között. Ak{r Zeus volt az, ak{r Aphrodité:
egyik istenség megkönyörült rajta. F{v{ v{ltozott, az a cserje lett belőle, mely a
legfűszeresebb gyant{val siratja meg gyümölcsét, a f{ból sarjadt gyümölcsét: Adónist. Mert
Aphrodité majdani szeretője a myrrhacserje meghasadó kérgéből született.
Adónis szép volt, olyan szép, hogy Aphrodité nyomban születése ut{n egy l{d{ba rejtette a
gyermeket, s Persephoné őrizetére bízta. Az Alvil{g kir{lynője kinyitotta a l{d{t,
megpillantotta a szép fiút, s nem akarta visszaadni. Az istennők vit{ja Zeus elé került. Az
istenek kir{lya a következőképpen osztotta meg Adónis birtokl{s{t: az év egyharmad{ban
egyedül lehet, egyharmad{t Persephonén{l kell töltenie, és egyet Aphroditénél. Adónis
hal{la, mely minden évben lejuttatta Persephonéhoz, az Alvil{gba, a legtöbb v{ltozat szerint
úgy következett be, hogy vad{szott, s egy vadkan sebezte hal{lra. Elfolyt a vére, vörös
kökörcsinek fakadtak belőle, s a libanoni Adónis-patak vöröslő vérrel {radt.26 A vadkant
{llítólag Artemis vagy Arés küldte az ifjú ellen.27 Aphrodité pedig siratni volt kénytelen
Adónist, ahelyett, hogy örökre birtokolta volna. Az ünnepségek, melyeken f{jdalmas
szerelmét ünnepelték, újra felidézték a napot, amikor egybekeltek, és azt, melyen a
szerelemistennőnek meg kellett v{lnia ifjú ur{tól. Ott feküdt hal{los sebével az ifjú, az
Aphrodité {ltal szeretett és siratott.28 Hi{ba prób{lta az istennő *54+ visszatartani. M{snap
tovasz{llt a tengeren és levegőn {t. Az asszonyok kicsiny „kerteket" vittek neki aj{ndékba
cserepekben és edényekben: úgy ültették, hogy gyorsan boruljanak vir{gba, és éppoly
gyorsan hervadjanak el. Egyes keleti szentélyekben a nők idegeneknek adt{k oda magukat.
Amelyikük ezt nem tette meg, az a haj{t {ldozta Adónisnak.
6. Aphrodité és Ankhisés
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A nagy szerelemistennőről szóló, eddig elmesélt történetek vil{gunk dél-keleti peremén
j{tszódtak le, Cipruson és Szíri{ban. A következő elbeszélés színhelye Trója környéke,
Kis{zsia. Aphrodité vad{llatok kíséretében szerepel benne. Ez{ltal az istenek anyj{val
rokonítható, akivel csakhamar le is z{rul ezeknek az Olympos-előtti vagy az Olymposon
kívül maradó istenségeknek a sora. A történetet egy Homérosnak tulajdonított himnusz
őrizte meg sz{munkra.29
H{rom istennő fölött nem volt Aphroditének hatalma: Athéné, Artemis és Hestia fölött. Az
összes többi istent és istennőt leig{zta; Zeust is arra kényszerítette, hogy halandó nőket
szeressen, s feledje testvér-feleségét, Hér{t, Kronos és Rhea le{ny{t. Ezért Zeus akarat{ból
Aphroditének is bele kellett szeretnie egy halandóba, Ankhisés p{sztorba. Ankhisés az Idahegység bércein legeltette marh{it, és szép volt, mint a halhatatlanok. Aphrodité
megpillantotta őt, s hatalm{ba kerítette a szerelem. Kyprosra sietett, paphosi templom{ba.
Mag{ra z{rta a templom ajtaj{t, a Kharisok megfürdették, s bekenték a nagy istennőt a
halhatatlan olajjal, melynek illata körüllengi az örök isteneket. Szép köntösben, arannyal
ékesen tért vissza Trój{ba sietve, a vadak-anyja Ída bérceire.
Útj{t a hegyl{ncon {t az ist{llók felé vette. Farkcsóv{lva kísérték a szürke farkasok,
vadpillant{sú oroszl{nok, medvék, és a gazell{kkal betelni nem tudó gyors leop{rdok. Az
istennő megörült, amikor az {llatokat megpillantotta, s szerelemmel töltötte meg szívüket,
úgyhogy p{ros{val leheveredtek az erdők {rny{n. Aphrodité belépett a p{sztorok sz{ll{s{ra,
s egyedül tal{lta Ankhisést. Föl-al{ j{rt és kithar{j{n j{tszott. Aphrodité egy szép, finom
testalkatú, halandó szűz képében {llt meg előtte. Ankhisés megpillantotta, megakadt rajta a
tekintete, s el{mult szépségén, sud{r termetén és pomp{s öltözetén. Köntösének vörös színe
vakítóbb volt a tűznél, keble csod{san ragyogott, mintha a hold sugara ömlene el rajta.
Ankhisés szerelemre gyulladt, s megszólította az istennőt. Úgy köszöntötte, mint egy
halhatatlant, olt{rt és {ldozatot ígért neki, s {ld{s{t kérte mag{nak és utódainak. Erre az
istennő azt hazudta, hogy halandó le{ny, phryg kir{lyl{ny, de a trójaiak nyelvén is beszél.
Artemis kar{ban t{ncolt épp j{tszót{rsnőivel és a nimf{kkal, amikor Hermés elragadta, és a
levegőn {t Phrygi{ból idehozta. Mert arra rendelte-tett, úgymond az isteni hírnök, hogy
Ankhisés felesége legyen. De arra kérte, *55+ hagyja őt egyelőre a p{sztor érintetlenül,
mutassa be szüleinek és testvéreinek, akiknek menye és sógorasszonya lészen, s küldjön
követet az ő szüleihez, a hozom{nyért, s csak azut{n üljék meg menyegzőjüket.
Ezekkel a szavakkal még nagyobb l{ngra lobbantotta az istennő Ankhisés v{gy{t. „Ha
halandó le{ny vagy, s arra rendeltettél, hogy a feleségem légy, akkor sem isten, sem ember
nem tarthat t{vol tőled. Még ha Apollón el is tal{lna nyomban ut{na nyil{val, akkor is most
rögtön akarlak szeretni, s meghalni ut{na!" Így szólt a p{sztor, s megragadta Aphrodité
kezét. Az istennő minduntalan h{trapillantgatott, mintha vissza akarna fordulni, úgy
követte, szép szemét lesütve, fekhelyére. A l{gy takarón medvék és oroszl{nok bőre hevert,
Ankhisés vad{szzs{km{nya volt mind. A p{sztor levette róla csillogó ékszereit, megoldotta
övét és lefejtette öltözetét. Az istenek akarat{ból a halandó istennővel h{lt anélkül, hogy
tudta volna. Csup{n abban az ór{ban, amikor a többi p{sztornak haza kellett térnie, keltette
fel Aphrodité alvó kedvesét, s mutatta meg mag{t neki igazi alakj{ban és szépségében.
Ankhisés megijedt, amikor az istennő szép szemét megl{tta. Elfordult, eltakarta arc{t, s
irgalomért esdekelt Aphroditéhez. Mert egy halandó férfi sem marad épségben tov{bbi
életében, ha istennővel h{lt.
Azt is elmondja ezut{n a történet, hogy Aphrodité a fi{ról, akit Ankhiséstől fogant, s annak
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utódairól a legjobbakat és legszebbeket jövendölte. A fia Aineias volt, aki a latinok
ősatyjaként lett később híressé it{liai szomszédainkn{l. Az istennő szemreh{ny{st tett
mag{nak, amiért mégis összefeküdt egy halandóval. Megtiltotta Ankhisésnek, hogy b{rkinek
is el{rulja: Aphrodité fia az, akit elvisznek majd hozz{ a nimf{k, mintha közülük szülte volna
valamelyik. Különben Zeus vill{ma lesújt r{. A hagyom{ny szerint30 egy vill{mcsap{s később
megbénította Ankhisést a féll{b{ra, mert részeg fejjel kérkedett. De van egy olyan elbeszélés
is, hogy vaks{ggal kellett bűnhődnie, mert l{tta az istennő meztelenségét. Méhek szúrt{k ki a
szemét.31
7. Aphrodité jelzői
Mitológi{nkból igen sok olyan történet veszett el, mely épp a legismertebb istenségekről
szólt. Az elbeszélések lényege fennmaradt az istenségek alakj{ban: de egyetlen elbeszélés
sem ölelte fel az egész istenalakot, összes aspektusaiban. Az istenek elődeink lelkében éltek, s
egyetlen történetbe sem illeszkedtek bele mindenestül. Viszont mindegyik történetben
elevenen maradt - mindm{ig - valami, ami alakjuk egészéhez tartozott. Ugyanígy az
elbeszélések sem olvadtak bele soha maradéktalanul egyetlen szóba, az isten nevébe vagy
egyik jelzőjébe. De azért bizonyos mértékig mégis bennefoglaltatnak, ahogyan péld{ul az
Aphrodité születéséről szóló elbeszélés az Anadyomené jelzőben. Így h{t a fennmaradt
jelzők és melléknevek is szerves *56+ részei mitológi{nk ismeretének, s Aphroditénél is fel
kell még néh{nyat sorolnom, hogy nagy szerelemistennőnk összes aspektusaira r{vil{gítsak.
Az aphrodité szó nyelvünkben a „szerelmi gyönyör" jelentés hordozója lett. Az istennőnek
erre az aj{ndék{ra vonatkozik a régi költőknél a khrysé, „az arany" jelző. De nem szabad ezt
túls{gosan leszűkítve érteni, mert egyszersmind Urania egész atmoszfér{j{t is kifejezi, a
keleti égistennőét, akit Kypros szigetén az Eleémón, „az irgalmas" jelzővel emlegettek. Ilyen
leszűkítés volt, hogy a hetair{k az istennőt közülük valónak, Aphrodité Hetaira vagy Porné
néven tisztelték, s ebben a légkörben jöttek létre olyan műalkot{sok, melyek az istennő
szépségét a ruh{j{t magasba lebbentő Kalliglutos vagy Kallipygos, „a szépfarú"
tulajdons{gaként jellemezték, miut{n szobr{szaink végre elérték, hogy a fürdőző istennő
meztelensége nem botr{nkoztatta meg a szemlélőket. Sp{rt{ban, ahol a nőknek nagy
szabads{guk volt a szerelemben, Aphrodité ugyanazt az „úrnő" jelentésű jelzőt viselte, mely
különben Zeus feleségének a neve volt: Aphrodité Hér{nak nevezték. A sp{rtaiak egyik
szentélyében két aspektusban részesült tiszteletben, két jelzővel: felfegyverzetten, mint
Aphrodité Enoplios, és megbéklyózva, mint Aphrodité Morphó, „a megform{lt" vagy „az
alakj{t v{ltoztató"; ez utóbbi valószínűleg Eurynoménak, a Kharisok anyj{nak volt a m{sik
neve, akiről csakhamar hallani fogjuk, hogy kétalakú és ugyancsak megbéklyózott istennő
volt. Aphroditét Sp{rt{ban még Ambologér{nak, „az öregkort elod{zónak" is hívt{k.
Athénben kertje volt a Kerti Aphroditénak (Aphrodité en képois), s ugyanitt Uraniaként s a
legidősebb Moiraként is tisztelték. Kolias szirt-fok{n, az attikai parton, Genetyllis is volt,
ak{r a latinok Venus Genetrixe, a szülés oltalmazó istennője. Egy h{romtagú istennő-csoport
élén {llt, s neki is kutya{ldozatot mutattak be, mint Hekaténak. Egy szép v{zaképen
libah{ton lovagol, Epitragidiaként pedig kecskebakon ül. A költők Kypri{nak vagy
Kyprisnek nevezték a kedvenc szigetéről, Kyprosról.
Egy m{sik aspektus{t fejezi ki - bizonyos mértékig m{r a bak is ehhez tartozik - a Melaina
vagy Melainis, „a fekete", és Skotia, „a sötét" jelzője is. Amennyiben azt a sötétséget jelzi,
amit szívesen v{laszt mag{nak a szerelem, akkor ez az aspektus az előbbivel érintkezik. De a
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fekete Aphrodité ugyanúgy tartozhat az Erinysek körébe is, s néha közéjük is sorolj{k. Az
olyan jelzők, mint Androphonos, „az emberölő", Anosia, „a tiszt{talan", Tymbórykhos, "a
sír{só", sötét és veszedelmes lehetőségeire mutatnak. Mint Epitymbidia, kimondottan „a
sírokon jelenlevő". Persephaessa megszólít{sa az Alvil{g istennőjének nevével azonos. Viseli
a Basilis, „a kir{lynő" címet is. Pasiphaessa, „a mindeneknek vil{gító" jelzője a
holdistennővel is összefüggésbe hozza. Mindezek a von{sai amellett szólnak, hogy voltak
valaha olyan elbeszélések, melyekben a szerelemistennő azonos volt a hal{listennővel,
ak{rcsak a rómaiak Venus Libitin{ja. *57+ Az Aphrodité név férfialakja, Aphroditos, arra utal,
hogy egykor m{sfajta elbeszélések is voltak. Az istennőt a ciprusi AMathusban ezen a néven
is tisztelték és szak{llasan {br{zolt{k. Hamarosan szó lesz az istenanya kétneműségéről,
erről a kis{zsiai jelenségről, s később mesélni fogok Hermaphroditosról is, egy mitológiai
alakról, akit a nagy szerelemistennő kétneműsége hozott létre. *58+

V. A Nagy Istenanya és kísérői
Nagy Any{nak, vagy az Istenek Anyj{nak, vagy mindkét néven egyszerre csak egyet hívtak
Gaia és Uranos l{nyai közül: Rhe{t, aki Kronosnak a h{rom vil{guralkodó istent, Zeust,
Poseidónt és H{dést, és a h{rom istennőt, Hér{t, Démétért és Hesti{t szülte. Ez volt az
eredete az egész ifjabb, olymposi istennemzedéknek, s az istennőt, akitől mindny{jan
sz{rmaztak, joggal nevezhették az Istenek Nagy Anyj{nak. Persze hívhatt{k volna így, s még
nagyobb joggal, Gai{t, a Földany{t is, hiszen még Uranos aty{t is ő hozta létre mag{ból. Gaia
és Rhea valóban csak a hésiodosi isten-genealógi{ban különböznek olyan élesen egym{stól,
hogy egyikük a m{siknak anyj{v{ lett. A Rhe{ról szóló történetekhez előzményként
hozz{tartozik, hogy ő volt az első Anya, aki férfi-segítőit és t{rsait maga hozta vil{gra, vagy
saj{t kezűleg a földből, vagy az Égistentől megtermékenyítve.
Természetesen ugyanúgy nem csak a mi Nagy Any{nk volt, ahogyan a nagy szerelemistennő
sem volt csak a mienk, akitől egyébként keleti szomszédainkn{l, Kis{zsi{ban és Szíri{ban és
még keletebbre fekvő t{jakon olykor nem könnyű megkülönböztetni. Főleg Kis{zsi{ban
tisztelték, mint métér orei{t, „Hegyi any{t", sokféle néven, melyek csaknem mind valamilyen
hegység nevéből képződtek, s egy hegyi t{jhoz való tartoz{s{t jelezték, mint Berekyntia,
Dindyméné, Idaia. Abban a kis{zsiai orsz{gban, ahonnan a kultusza elterjedt s hozz{nk is
többször visszatért, Phrygi{ban, Matar Kubilé volt a neve, a mi nyelvünkön Kybelé.
Alighanem ő ismerhető föl m{r a krétai [llatok Úrnőjében is, aki egy hegycsúcson {ll, két
oldal{n két oroszl{nnal. Ismert trónoló alakj{t azonban csak m{r mint phryg istenanya
kapta. Rendszerint falkoron{t, mintegy v{rost hord a fején, egy oroszl{nnal j{tszadozik, vagy
oroszl{nok húzz{k a kocsij{t.
Ünnepi menetéhez hímnemű lények is tartoztak, akik extatikus, vad t{nccal kísérték, „hegyi
hangszerek": fuvol{k, cint{nyérok, kézidobok, kereplők, sőt, a legrégibb időkben ak{r
l{rmaf{k hars{ny hangjai mellett. Noha emberek voltak, mégis szellemeket vagy isteneket, a
mi nyelvünkön „démonokat" daimones) ut{noztak. Phrygi{ban az istennő isteni szolg{it
Berekyndainak hívt{k. Legismertebb nevük pedig Korybantes volt. N{lunk is voltak ilyenfajta
istenek, mindj{rt kiderül, hogy hívt{k őket; mert jóform{n nem is maradt fenn m{s a Nagy
Istenany{ról szóló elbeszélésekből, csak ezek a nevek. Rendszerint mindet a Korybantesszel
azonosított{k. Azért nem is lesz róluk bővebben szó. *59+
1. Az idai Daktylosok és a Kurések
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M{r meséltem, hogy Rhea, amikor az istenek és az emberek leendő atyj{t; Zeust megszülni
készült, Krét{ra ment, s a gyermeket az Aigaion-hegy egyik barlangj{ba rejtette, Lyktos
közelében.1 Nemcsak ez a hegy és nemcsak ez a barlang tartott igényt arra, hogy főistenünk
születésének és gyermekkor{nak helye legyen; a Dikté-hegy és az Idé-hegy is - mindkettőnek
van szent barlangja - hasonló hírben {llt. Az utóbbinak a neve megegyezett a kis{zsiai Idahegységével, ahol a Nagy Istenanya tany{zott. A krétai hegyről a következő történetben lesz
szó.
Rhea ott v{rta lebetegedésének ór{j{t.2 Amikor eljött a kisz{mított időpont, s megkezdődtek
a f{j{sok, kínj{ban mindkét kezével a földre t{maszkodott. Ujjai nyom{n a hegy azonmód
annyi szellemet vagy istent hozott a vil{gra, ah{ny ujja volt az istennőnek. Ezek a lények
körül{llt{k, és segítettek neki a szülésnél. Daktyloi Idaioi, „Idai ujjak" volt a nevük Ida
hegyéről és Rhea ujjairól, de Kurétes vagy Korybantes is. Azt m{r mondtuk, hogy a kis{zsiai
istenanya kísérőit Korybantesnek hívt{k. A Kurétes név ifjakat jelent, rendszerint h{rom
felfegyverzett ifjat, akik karddal és pajzzsal fegyvert{ncot j{rtak Rhea újszülött gyermeke
körül. L{rm{t csaptak vasfegyverükkel, hogy túlharsogj{k a gyermek sír{s{t s Kronos meg
ne hallja. M{s elbeszélések szerint3 egy eső ut{n nőttek ki a Földből, vagy a síró isteni
gyermek könnyeiből4 keletkeztek. Szoros kapcsolatban {lltak az isteni fiúval - a kurosszal -, és
a Daktylosok fiainak is tartott{k őket.5
A daktylos szó csakugyan „ujjat" jelent, s ezért voltak a Daktylosok az előbb elmesélt
történetben tízen, nem pedig h{rman, mint a Kurések. Persze kilenc Kurésról is meséltek,
meg egész Kurés-népekről, kilenc vagy tíz Korybasról, meg sz{z idai Daktylosról. M{s
történetekben m{s volt a Daktyloi Idaioi sz{ma, s a jellegük is m{s volt. Egyes elbeszélések6
húsz jobb oldali és harminckét bal oldali Daktylosról tudnak: a jobb oldaliak kov{csok
voltak, a bal oldaliak var{zslók, vagy a bal oldaliak az elvar{zsolók és a jobb oldaliak a
feloldozók. Vagy pedig a jobb oldaliak voltak azok a férfiak, akik a vasat fölfedezték és a
fémmegmunk{l{st föltal{lt{k, a bal oldaliak a testvéreik. Egy m{sik hagyom{ny öt idai
Daktylost sorol föl.7 H{rmuknak olyan neve volt, ami gyógyít{shoz értő férfiakra illik:
Paiónios, Epimédés, Iasios. A negyediket Idasnak hívt{k. Élükön Héraklés {llt, nem Zeus és
Alkméné fia, ezt hangsúlyozza az elbeszélés, hanem az idai Daktylos, aki az olympiai
j{tékokat négy fiútestvérének versenyfut{s{val megalapította. De van olyan hagyom{ny is,
mely csak h{rom Daktylost említ, a phrygiai istenanya szolg{it, s ennek a sz{mnak van az ő
történetében a legtöbb értelme.
A h{rom Idai Daktylos, Adrasteia szolg{i - mert így hívj{k ebben a történetben8 a phryg
istenany{t - Kelmis, Damnameneus és Akmón voltak, az első kov{csok: a földből sarjadt, vad
ősemberek, s egyúttal szersz{mok is. *60+
Akmón jelentése „üllő", Damnameneus a „leig{zó", vagyis ebben az esetben a pöröly, Kelmis
minden valószinűség szerint „a kés". Ő volt az üllő és a pöröly közt szenvedő a h{rom
fiútestvér közül. Kelmis, mint kisfiú, a hagyom{ny szerint9 hűséges t{rsa volt a kis Zeusnak,
de megsértette Rhe{t, aki az ő anyja is volt. Büntetésből acéll{ v{ltozott; hiszen ez történik a
vassal üllő és pöröly közt, hogy jó kés legyen belőle. Az egyik elbeszélés hat{rozottan azt
mondja,10 hogy a m{sik két fiútestvér ellenséges érzülettel viseltetett ez ir{nt a harmadik
ir{nt. Ugyanilyen viszonyok mutatkoznak egy történetben, mely a h{rom Korybasról szól,
mint hallani fogjuk csakhamar.
Két Daktylos kiemelkedő szerepet tölt be:11 az Idai Anya oldal{n ülnek, ők a trónt{rsai és a
„Moir{k vezérei" a sok Kabir közül: Titias és Kyllé-nos. Lehetséges, hogy ezek a nevek a
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Daktylosok hangsúlyozott phallikus természetére vonatkoztak, s két olyan alakot jelöltek,
akik puszta phallosok voltak. Ankhialé nimfa12 - az istenanya egyik neve ez is - a diktéi
barlangban teremtette őket, éspedig úgy, hogy kínj{ban mindkét kezével egy-egy darab
földet gyúrk{lt; mert szülési f{jdalm{ban a földre t{maszkodott. E szerint az elbeszélés
szerint azonban nem tíz, hanem csak két „ujj" keletkezett az istennő keze alatt, akik azontúl
kísérői lettek. A Daktylosok az összes történetekben a Nagy Anya szolg{i és eszközei voltak,
a szülések segítői, kov{csok és var{zslók, akiket, az anya nagys{g{hoz viszonyítva,
kézműves tehetségű törpéknek is nevezhetünk.
2. Kabirok és Telkhinek
A Kabirok is a Nagy Anya szolg{i voltak. Az ókori hagyom{ny szerint13 a Kabeiros-hegyről a phryg istenanya szent hegye volt ez Berekynti{ban - nevezték őket Kabeirosoknak, s onnan
jutottak el Samothrakéra, az istennő szent szigetére. Nevük idegenszerűen hangzik, s
alighanem valamilyen barb{r nyelvből való. Samothrakén sok{ig fennmaradt egy ilyen nyelv
a görög mellett: a Saoi nép, a misztériumsziget lakóinak nyelve volt ez. Egyesek azt
{llított{k,14 hogy a Kabirok azonosak az Idai Daktylosokkal, azok mentek Phrygi{ból
nyugatra, s legelőször Samothraké lakóit térítették meg var{zslataikkal a titkos kultuszra.
Ugyanakkor lett volna Orpheus is a tanítv{nyuk. M{s hagyom{ny szerint maga az Istenek
Anyja telepítette a fiait, a Korybasokat Samothrakéra,13 de nem szabad el{rulni, ki volt az
apjuk, mert ezt csak a titkos kultuszban mesélik el. Mindezekben a történetekben a
Daktylosok, Kurések, Korybasok, Telkhinek hol csak csekély sz{mú ős-lények, hol egész
ősnépek, és - az Anya nagys{g{hoz viszonyítva, mint m{r mondtuk - törpék.
Mégis Megaloi Theoinak, „Nagy Isteneknek" hívt{k n{lunk a Kabirokat. Így hívt{k őket, mint
megmentő isteneket, tengerészeink segítségül a vészben. Éppúgy nevezték őket Kurétesnek
és Korybantesnek, s Lémnoson még *61+ Héphaistoinak is, többes sz{mban. A sz{razföldön, az
említett szigetekkel szemközt, Makedóni{ban, ezt mesélték róluk:16 volt egyszer h{rom
Korybas, h{rom fiútestvér, s közülük ketten megölték a harmadikat. Lev{gott fejét
bíborszínű kelmébe rejtették, megkoszorúzt{k, s ércpajzson az Olympos l{b{hoz vitték. Ott
temették el. Ugyanez a két fiútestvér vitte el a misztérium- kosarat is, melyben egy phallos
volt, Dionysos phallosa, a t{voli etruszkokhoz. A szigeteken mesélt történetekből jóform{n
csak neveket és genealógi{kat ismerünk. A Kabirok anyja, Kabeiró, akinek a nevét
nyelvünkre Rhe{nak és Démétérnek, Hekaténak és Aphroditének fordított{k, Próteus egyik
l{nya volt.17 Legal{bbis Lémnoson azt beszélték. Kabeiró egy fiút szült Héphaistosnak,
Kadmilost. Ettől h{rom Kabeiros és h{rom kabir nimfa sz{rmazott. Ez a genealógia nem
említ külön két fiútestvért. De Samothrakéban,18 a nagy templomban, ahol a beavat{sok
történtek, a szentek szentjében két phallikus szobor {llt, a mi herm{inkhoz hasonló. Itt
l{tható volt valami, kettejük jelenlétében - ezt még a beavatatlannak is szabad volt sejtenie -,
aminek sokkal több köze volt a harmadik fiútestvérhez. A Nagy Any{nak ővele való
kapcsolat{t titokban tartott{k; csak annyit lehetett tudni, hogy az istennőnek itt is volt ahogy m{sutt Attis személyében - egy „tiszteletreméltó kedvence", akit „első emberként"
szült.19 Egy olyan azonoss{gról szerezhetünk itt tudom{st, ami kettősen köti össze a Nagy
Any{t legkisebb fi{val: egyszerre férje és gyermeke. Ismételten tal{lkozunk ezzel a
kapcsolattal a misztériumainkról szóló elbeszélésekben. A Kabirok misztériumaiból,
valószínűleg Thébaiból ismert négy istennév: Axierós, Axiokersa, Axiokersos és Kadmilos,
{llítólag20 Démétért, Persephonét, H{dést és Hermést jelöli: Démétért alighanem mint „a
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misztérium-avat{sra méltót", Persephonét és H{dést mint „a menyegzőre méltókat", és
Kadmilost mint gyereket vagy fiút. Az első h{rom név ugyanis teljesen görög eredetű, a
Kadmilos névnek viszont csup{n kicsinyítő végződését értjük.
A lémnosi Kabirok kov{csok voltak, azért hívt{k őket Héphaistosoknak. Erről a
tulajdons{gukról, és arról, hogy mindezek az istenek egyúttal tenger-istenek is voltak, többet
hallunk a Telkhinekről szóló elbeszélésekben, b{r ezek a történetek is, főleg a régiek,
túlnyomórészt elvesztek. Olyasfajta lényeket hívtak Rhodos szigetén Telkhineknek, mint
akikről az előbb különféle neveken volt szó. Csup{n a Telkhineknél az alvil{gi von{s jobban
előtérbe lépett: gonosz var{zslókként voltak hírhedettek, és irigyen őrizték művészetük
titkait.21 M{srészt ők készítették az első istenképeket.22 Azt is mesélik róluk,23 hogy kilencen
voltak, és Krét{ra mentek Rhe{val, hogy a kis Zeust fölneveljék. De elsősorban Poseidón
nevelőinek tartott{k őket.24 Ebben Ókeanos egyik le{nya, Kapheira segített nekik: neve
el{rulja, hogy ezek az istenségek az ősidőkben azonosak voltak a Kabirokkal. Kapheir{nak és
a Telkhineknek adta {t Rhea a kicsiny Poseidónt. Ezt a történetet később mondom el. *62+
Arról is tudunk,25 hogy a Telkhinek ellenséges viszonyban {llottak Apollónnal, s a fiatalabb
isten végül elpusztította őket. A mi hagyom{nyunk szerint Rhodoson legfőbb istenként a
napisten uralkodott, s a szigetet Zeustól kapta oszt{lyrészül.26 Az egyik elbeszélés szerint27 a
Telkhinek előre l{tt{k az {rvíz közeledtét, és akkor hagyt{k el Rhodost. Itt m{r ők is egész
ősnép, ak{r a többi Daktylosok, holott eredetileg csup{n a Nagy Anya szolg{inak kicsiny
csoportja voltak.
3. Attis története
Nem hagyhatom ki elbeszélésemből az egyetlen részletes történetet, mely a Nagy Anya egyik
szolg{j{ról szól, b{r az elbeszélés nem görög. Az Istenek Anyja egészen phryg benne. A neve
Agdistis, az Agdos-szikl{ról, mely Pessinus, az Istenanya egyik szent v{rosa közelében volt.
Az ő kedvese, Attis, még annyira sem lett görög, mint Adónis, Aphrodité szeretője.
Egyébként vannak bizonyos hasonlós{gok a két p{r között, főleg ha emlékezetünkbe
idézzük, hogy a nagy szerelemistennő Amathusban ugyancsak kétnemű volt. A kis{zsiai
Istenanya androgyn jellegére vall, hogy egyfelől a szűz vad{sznővel, Artemis istennőnkkel
azonosított{k, és Megalé Artemisnek, „a nagy Artemis"-nek hívt{k, m{sfelől Nagy Anya
mivolt{ban sokkeblűnek is {br{zolt{k. Phryg történeteit úgy mesélték nekünk, hogy a mi
isteneink is szerepet j{tszottak bennük. De ezek csup{n üres nevek. Ebben az elbeszélésben
„Zeus"-on a phryg égistent, Papast kell érteni.
Az Agdos-szikla a Nagy Anya alakj{t öltötte mag{ra - így szól a történet28 -, s Zeus aludt
rajta. [lm{ban, vagy miközben az istennővel birkózott, magja a szikl{ra hullt. A tizedik
hónapban az Agdos-szikla üvöltve vil{gra hozott egy fékezhetetlen, vad, kétnemű és
kétszeresen szenvedélyes lényt, Agdistist. Agdistis iszonyú kedvvel rabolt, gyilkolt,
pusztított el mindent, amit martalékul kiszemelt, nem tisztelt sem isteneket, sem embereket,
és semmit sem tartott önmag{n{l hatalmasabbnak sem földön, sem égen. Az istenek gyakran
tanakodtak, hogyan lehetne ezt a féktelen kevélységet megzabol{zni. Minthogy mindny{jan
vonakodtak, Dionysos v{llalta a feladatot. Volt egy forr{s, ahova Agdistis a j{tékba és
vad{szatba beleizzadva, elj{rt, hogy enyhítse szomj{t. Dionysos a forr{s vizét borr{
v{ltoztatta. Agdistis odarohant, szomjús{gtól hajtva, mohón itta a szokatlan italt, s az úgy
levette l{b{ról, hogy mély {lomba merült. Dionysos lesben {llt. Hajból ügyesen kötelet font, s
Agdistis férfiass{g{t egy f{hoz kötözte vele. Ittass{g{ból fölocsudva fölugrott a Féktelen, s
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ez{ltal maga mag{t férfiatlanította. A föld fölitta a patakzó vért a letépett testrésszel együtt.
Nyomban fa sarjadt belőle, gyümölcsöstül: mandulafa, vagy - egy m{sik elbeszélés szerint gr{n{talmafa Sangarios kir{ly vagy folyamisten le{nya, Nana - a nagy kis{zsiai istennő neve
ez is - l{tta a gyümölcs szépségét, leszedte és ölébe rejtette. A gyümölcs *63+ eltűnt, és Nana
gyermeket fogant. Apja bez{rta, mert meggyal{zottnak tartotta, s éhhal{lra ítélte. A Nagy
Anya gyümölccsel és az istenek eledelével t{pl{lta, míg egy fiúcsk{t nem szült. Sangarios
kitétette a gyermeket. Egy kecskebak dajk{lta a csecsemőt, s amikor r{tal{ltak, egy
„baktejnek" nevezett folyadékkal t{pl{lt{k. Azért kapta az Attis nevet, mert a szép fiút a
lydek nyelvén attisnak, vagy mert a bakkecskét phrygül attagusnak hívt{k.
Attis csodaszép fiú volt. A történet úgy folytatódik, hogy Agdistis belészeretett. A vad
istenség elkísérte a felcseperedett ifjút vad{szataira, hozz{férhetetlen vadonokba vezette,
vad{szzs{km{nnyal aj{ndékozta meg. Midas, Pessinus kir{lya el akarta szakítani Attist
Agdististól, s ezért a saj{t l{ny{t adta hozz{ feleségül. A menyegzőn megjelent Agdistis, s
syrinxe hangjaival őrületbe kergette a résztvevőket. Attis maga férfiatlanította mag{t egy
pínia alatt, ezzel a ki{lt{ssal: „Neked, Agdistis!" Így halt meg. Véréből fakadt a viola.
Agdistis megb{nta, amit okozott, s kérte Zeust, keltse Attist újra életre. Zeus azonban, a sors
rendelése szerint, csak annyit adhatott meg neki, hogy Attis teste soha nem rothadt el, haja
mindig tov{bb nőtt, s a kisujja élő maradt és mag{tól mozgott {llandóan. *64+

VI. Zeus és feleségei
Ha most nem a Zeusról és feleségeiről szóló történetek következnének, egészen idegenszerű
kép alakulna ki a görög mitológi{ról. Csup{n Zeus uralm{val, férfiúi arculat{nak
feltűnésével v{lt a mi mitológi{nkk{, azz{, amit később mindig görög mitológiaként
ismertek. Persze azokról az elbeszélésekről sem szabad megfeledkezni, melyekben a nagy
istennők alakja - az erős H{rmasistennőé, akit többnyire Hekaténak hívnak, az irgalmasszívű
Aphrodité és Rhea anya alakja - uralkodik; a kép hamis lenne e történetek nélkül.
Zeus nemcsak a tit{nokon aratott győzelmével jutott uralomra. Azt a győzelmet is Gaia
any{nak meg az ő p{rtj{ra {lló gyermekeinek köszönhette; de uralm{nak alapjait ink{bb a
n{szai, a Gaia l{nyaival és unok{ival kötött frigyek vetették meg. Hésiodos a Métisszel való
n{sz{t említi első helyen, a Hér{val való h{zass{g{t az utolsón. Én itt Hér{val kezdem, a régi
elbeszélésnek megfelelően, melyre Homéros emlékeztet bennünket, noha különben feledésbe
merült. A Métisről meg egy m{sik híres, Zeushoz tartozó istennőről, Létóról szóló
elbeszélésekre valamivel később, még híresebb gyermekeik történeténél kerítek sort. Viszont
itt, Zeus n{szainak története előtt, a legink{bb helyénvaló Hestia istennőről, Kronos és Rhea
legidősebb l{ny{ról és első gyermekéről szólnom, aki egyszersmind a legfiatalabb is, mert
apja öt nyelte le először és h{nyta ki utolj{ra.
Hesti{t a h{rom fiútestvér közül Poseidón, az ifjabb istenek közül Apollón kérte feleségül.1
De hi{ba, mert ő, amikor Zeus legyőzte a tit{nokat, azt a méltós{got kérte mag{nak, hogy
szűz maradhasson, és ő kapja mindig mindenből az első {ldozatot; s kív{ns{ga teljesült is.
Szent helye a h{z közepe, a tűzhely lett, amit a Hestia név is tanúsít. És nemcsak az első,
hanem az utolsó {ldozatot is ő kapta az emberek mindenféle ünnepélyes összesereglésekor.
Szüzességet fogadott, s hű is maradt fogadalm{hoz. Hellyel-közzel felbukkant egy elbeszélés
arról,2 hogy Priapos vagy egy m{sik phallikus isten megerőszakolta, de olyan történet nincs,
hogy Hestia követett volna egy férfit, vagy b{rki elcs{bította volna {llandó szil{rd
székhelyéről.
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1. Zeus születése és gyermekkora
Zeus születéséről m{r többször is esett szó. De bizonnyal mindenkinek szembeötlő, hogy a
r{nk maradt születéstörténetek a kelleténél gyorsabban ugranak {t az isteni gyermek
őrzésére és t{pl{l{s{ra. A születés a nagy Isten-anya vajúd{s{val kezdődik, de a
tov{bbiakban hom{lyba burkolja az éjszaka; ellentétben Apollón születésével, mely,
mondhatni, mindenki szeme l{tt{ra {tszedik le. Rhea mély éjszak{ban3 érkezett a krétai
Lyktosra, s gyermekét az Aigaion-hegy barlangj{ba rejtette. Egy m{sik történet szerint4 Zeus
*65+ [rk{di{ban született, a Lykaion-hegyen, melynek csúcs{n, Zeus Lykaios - „a farkasZeus" - szent körzetében, egyetlen lény se vetett {rnyékot.5 Rhea az {rk{diai Neda folyó6
akkor fakadt forr{s{ban fürösztötte meg az újszülöttet, s Krét{ra sietett vele, ahol h{rom
diktéi kőrisnimfa, a Diktaiai Meliai vette dajkaként p{rtfog{s{ba az isteni gyermeket.
Azoknak a Kuréseknek vagy Korybasoknak a t{rsnői voltak, akik a gyermek Zeust m{s
elbeszélésekben is oltalmazt{k.
Krét{n, mint tudjuk, több barlangról mondt{k, hogy szerepet j{tszott Zeus születésének és
gyermekségének történetében; az Aigaion-hegy, „a Kecskehegy" barlangj{n kívül a diktéiről
és az idairól is. Néha felosztott{k a szerepeket: az egyik barlang a születés helye volt, a m{sik
kettő a gyermek t{pl{l{s{é és őrzéséé. Az elbeszélésekben nem mindig az istennők voltak
Zeus dajk{i, olykor {llatok is v{llalt{k az isten t{pl{l{s{t: egy kecske és egy koca,7 méhek és
galambok.8 A sok történet közül azokat adom itt elő, amelyek nem a barlangban j{tszódnak
le.
Rhea h{rom le{nya, Hestia, Démétér és Héra, m{r megvolt, amikor a Nagy Anya h{rom fiat
szült. Ezt a történetet a hagyom{ny a következőképpen szőtte tov{bb:9 amikor Rhea
megszülte Kronosnak a legkisebb fi{t, Zeust, Héra megkérte anyj{t, engedje {t neki az öccsét.
Eszerint az elbeszélés szerint Kronos H{dést a Tartarosba, Poseidónt a tenger mélyébe
vetette. Amikor most kérte Rhe{t, mutassa meg neki szülöttét, az egy bebugyol{lt követ
nyújtott {t neki. Kronos lenyelte a követ. De rögtön észrevette a cselt, s keresni kezdte Zeust
szerte a földön mindenütt. Közben Héra a leendő férjét m{r Krét{ra vitte, s Amaltheia egy fa
{g{ra akasztotta a bölcsőt, hogy a gyermek ne legyen megtal{lható sem az égben, sem a
földön, sem a tengerben. S hogy Kronos ne hallja meg gyermekének rív{s{t, fiúkat hívott
össze, érc-pajzsokat és l{ndzs{kat adott a kezükbe, s felszólította őket, hogy t{ncoljanak és
csapjanak l{rm{t a fa körül. A fiúkat Kuréseknek hívt{k, m{sok Korybasoknak nevezték
őket.
Azt is beszélték, hogy Adrasteia aranybölcsőbe fektette a gyermeket,10 és egy aranylabd{t
aj{ndékozott neki.11 Ő és Idé voltak a kicsiny Zeus dajk{i és őrizői.12 Voltaképpen Rhea anya
két neve volt ez, akit Métér Idai{nak is hívtak. Adrastei{ról, „aki elől elfutni nem lehet" neve a nyelvünkön így értelmezhető -, egy orphikus történetben lesz még szó. Arany
aj{ndékai Zeus leendő vil{guralm{ra vonatkoztak. Egy m{sik elbeszélés szerint13 Amaltheia
és Melissa, a krétai Melisseus kir{ly l{nyai t{pl{lt{k a gyermeket. Melissa mézzel, mert neve
„méhet" jelent. Hiszen volt, mint m{r említettük, egy olyan történet is, melyben méhek
voltak Zeus dajk{i.
Meséltek Krét{ban egy szent méh-barlangról is,14 amelyben Rhea Zeust szülte. Egyetlen
istennek, egyeden embernek se volt szabad a barlangba be-tennie l{b{t. Minden
esztendőben, egy meghat{rozott időben, nagy tűz tört elő a barlangból. Akkor történt ez,
amikor felforrt a vér, ami az isten *66+ születésekor omlott. A barlangban szent méhek laktak,
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Zeus dajk{i. Egyszer négy elvetemült fickó, Laios, Keleos, Kerberos és Aigolios, vakmerően
benyomult a barlangba, mézet lopni. Előzetesen bronzp{ncélba öltöztek, úgy merítettek a
méhek mézéből. [m abban a pillanatban, amikor Zeus pelenk{it és a születésekor omlott
vért megpillantott{k, testükről lehullt az ércp{ncél. L{tni egy régi v{zaképen, hogyan
t{madj{k meg az óri{s-méhek a négy meztelen férfit. Tov{bb{ azt is mesélik, hogy ezeknek a
méneknek Zeus adta h{l{ból, amiért t{pl{lt{k, fémes arany színüket és rendkívüli erejüket. A
négy férfit azonos nevű madarakk{ v{ltoztatta. Nem ölhette meg vill{m{val a rablókat, mert
senkinek sem volt szabad a barlangban meghalnia.
A leggyakrabban Amalthei{t tartj{k Zeus dajk{j{nak, aki híres bőségszaruj{ból itatta az
isten-fiút. A bőségszaru bikaszarv alakú volt, annak az edénynek az ősképe, amit rhytonnak
hívtak, s eredetileg egy kortyra kellett kiüríteni, de nem lehetett. Amaltheia bőségszaruja a
hagyom{ny szerint kimeríthetetlen volt. Eredetileg Amaltheia kecskéjének a szarva volt.
Egyes történetekben15 Amaltheia maga volt a kecske, amely tejével t{pl{lta Zeust. A kecskéről
azt mesélte Musaios,16 Orpheus {llítólagos fia és tanítv{nya, hogy a Nap l{nya volt, de olyan
félelmetes, hogy a Kronos körüli istenek arra kérték Gai{t, rejtse el a borzalmas {llatot egy
krétai barlangban. Így bízt{k Amalthei{ra, aki legal{bb e kecske tejével t{pl{lhatta Zeust.
Amikor az isten-fiú annyira felcseperedett, hogy harcolhatott a tit{nok ellen, nem voltak
fegyverei. Zeus az egyik jóslat útmutat{sa nyom{n, amit alighanem Gai{tól kapott, megölte a
kecskét, melynek bőre sebezhetetlenné tette viselőjét, s azonkívül ott volt a h{t{n a rettenetes
gorgóarc. Azt is mesélték tov{bb{,17 hogy a kecske fia, Aigip{n, vagyis P{n isten bakkecskeminőségében, aki m{r Typhóeus történetében is szerepelt, Zeus tejtestvére volt. Aigip{n
segített Zeusnak a tit{nok ellen: kagylókürtjének hangj{val p{ni félelmet keltett bennük.
Zeus sas{ról is van egy ide tartozó történet.18 Volt egy Aetos, „sas" nevű fiú, aki a földből
született, mint a m{r említett Idai Daktylos, Kelmis, s akit éppúgy, mint Kelmist, meg az
imént említett Aigip{nt, a kicsiny Zeus j{tszót{rs{nak tartottak. Szép volt; de Héra sass{
v{ltoztatta, mert élt a gyanúperrel, hogy Zeus fiú-szeretője. Egy szép trójai kir{lyfit,
Ganymédést, a hagyom{ny hasonló kapcsolatba hoz az istenek kir{ly{val. Ezért, mint
mesélték,19 Zeus sasa, a vill{mhordozó elrabolta, s az istenek poh{rnoka lett.
2. Zeus és Héra
A legtöbb elbeszélés szerint Zeus tulajdonképpeni felesége testvér-hitvese, Héra volt; neve
nyelvünkön egykor alighanem „úrnőt" jelentett. Héra, ahogy az imént hallottuk, legifjabb
öccsét rögtön születésekor férjéül v{lasztotta. Hogy ennél a h{zass{gkötésnél az istennőé volt
a vezető szerep, arra *67+ Homéros is utal, abban az énekben,20 melyben Héra újabb n{szra
cs{bítja Zeust. Ez a Gargaroson, a kis{zsiai Ida-hegység legmagasabb csúcs{n történt, s b{r
az egész történettel együtt, mely Zeus elcs{bít{s{ról és elaltat{s{ról szól, mitológi{nkba is
beletartozik, mégis csak a költő művében van meg az értelme. Azért most nem is mondom el,
csup{n a régebbi történetek maradv{nyait h{mozom ki belőle és elevenítem fel újra.
A cs{bít{shoz hozz{tartozott a szerelmi var{zs. Ezért Héra fölkereste Aphroditét, s megkapta
tőle a kestos himast, egy var{zsövet, amit a szerelem-istennő a keblén viselt. A l{togat{s
folyam{n arról az időről is szó esik,21 amikor Zeus Kronos aty{t a föld és a tenger al{
taszította. Zeus és Héra akkor Ókeanos és Téthys palot{j{ban lakott, ők vették {t Rhea
kezéből az isteni gyermekeket, s rejtekben őrizték. A testvérp{r a szülők tudt{n kívül,
titokban feküdt le a n{sznyoszoly{ra. Egy m{sik elbeszélés szerint n{szukat Ókeanosn{l, a
föld nyugati peremén ülték meg, de nem titokban. Ott {llt Zeus palot{ja és {gya.22 Oda
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érkeztek az összes istenek n{szaj{ndékaikkal.23 A Föld az Aranyalm{kat adta aj{ndékba,
melyek a Hesperisek alm{iként ismeretesek. A csodaf{t gyümölcseivel együtt az ifjú
menyecskének aj{nlotta fel. Héra megcsod{lta a gyümölcsöket, s egy kígyóval őriztette az
istenek kertjében. Eszerint a történet szerint a Hesperisek el akart{k lopni az alm{kat.
Mégis nagyobb azoknak az elbeszéléseknek a sz{ma, melyekben a főisten-p{r titkon kel
egybe. Voltak történetek és képek Héra kimondhatatlan szerelmi szolg{latairól is, amiket
Zeusnak tett.24 Samos szigetének lakói azt mesélték, az ő szigetükön történt a titkos n{sz, s
teljes titokban h{romsz{z évig tartott.25 Később, miut{n Zeus a tit{nok legyőzésével
megalapozta uralm{t, s elfoglalta székhelyét az Olymposon, Héra az istenek tan{cs{ban és
lakom{j{n az uralkodó mellett ült. Ő volt az "aranytrónusú" uralkodónő, és m{s
hegycsúcsokon is volt trónusa. Volt egy hegy Argolisban, a Peloponnésoson, amit régebben
Thronaxnak, „Trónhegynek" vagy Thornaxnak, „Zs{moly-hegynek" hívtak, később viszont
Kokkyxnak vagy Kokkygionnak, „Kakukk-hegynek". Ezt a történetet mesélték róla:26
Zeus megl{tta Hér{t, amint mag{nyosan bolyongott, elkülönülve a többi istentől, s szerette
volna elcs{bítani. Ezért kakukk{ v{ltozott, és a fentnevezett hegyre ült. Ugyanazon a napon
borzalmas zivatart bocs{tott a földre. Az istennő mag{nyosan bandukolt hegynek fölfelé, s
leült azon a helyen, ahol később Héra Teleia, „a beteljesedett Héra" temploma {llott. Amikor
a kakukk megpillantotta őt, reszketve s dermedten lesz{llt az ölébe. Az istennő szíve
megesett a mad{ron, s betakarta köntösével. Zeus nyomban mag{ra öltötte saj{t alakj{t, s a
szeretőjévé akarta őt tenni. Héra védekezett ellene, az anyja miatt, míg Zeus meg nem ígérte,
hogy feleségül veszi. Eddig a történet. Azt is mondj{k még,27 Héra volt az egyetlen a
l{nytestvérek közül, akinek vele teljesen egyenrangú férj, a saj{t testvére jutott oszt{lyrészül.
N{lunk, halandókn{l a közös anya éppen akad{ly lett volna ebben. *68+
Egy m{sik elbeszélés szerint28 a szent n{sz a Kithairón-hegyen, Boióti{-ban teljesedett be.
Oda szöktette Zeus a menyasszony{t Euboia szigetéről. Ez a hosszúk{s sziget, neve szerint
„a jó tehenes vidék", Hér{é volt, akinek a tehén volt a szent {llata, s akit tehénszeműnek
mondtak. Kisl{nykor{ban Euboi{n élt, dajk{ja, Makris, „a hosszú" - ez Euboia szigetének
m{sik neve is volt - oltalma alatt. Makris keresni kezdte a megszöktetett l{nyt a szemközt
fekvő sz{razföldön, s el is jutott annak a helynek a közelébe, ahol az isteni p{r rejtőzött.
Kithairon hegyisten azt hazudta neki, hogy a rejtekben Zeus Létóval pihen. Létóról,
főistenünk m{sik nagy feleségéről később, mint m{r jeleztem, lesz még szó.
Héra egyedüllétéről, a többi istenektől való elkülönüléséről külön elbeszélések szólnak.
Ezekre céloz Homéros,29 amikor Zeusnak az olymposi uralkodóp{r egyik civód{sa sor{n
ilyen szavakat ad a sz{j{ba: „Nem törődöm a haragoddal, még ha a föld és a tenger legszélső
végébe szöknél is, ahol Iapetos és Kronos ül, napsug{r- és szélfúv{stalan, a legmélyebb
Tartarosban; még ha od{ig elbolyongan{l is, akkor se törődnék veled és a te haragoddal !"
Héra a bolyong{saiból, melyek a legmélyebb sötétségbe vezettek, mindig újból visszatért
férjéhez. Azt mesélték,30 a Kanathos-forr{sban, Argos közelében, mindig újból visszanyerte
szüzességét, valah{nyszor megfürdött benne. Alighanem azért fürdött annyit, hogy mindig
újra megülhesse n{sz{t Zeusszal.
Héra volt az összes istennők közül az egyetlen feleség, aki férjénél nem anyas{got, hanem
beteljesülést keresett. Gyermekeket Zeus nélkül, egyedül is tudott szülni. Így szülte
haragj{ban a delphoi Typhaónt, amikor Zeus Pallas Athénét vil{gra hozta; így Héphaistost, s
tal{n így Arést is, amire még visszatérek. Héphaistos és Arés jellegzetesen Héra-fiak voltak,
még akkor is, ha Zeustól fogantattak. Ezenkívül Héra két l{ny{ról mondt{k, hogy Zeustól
szülte őket: Hébéről és Eileithy{ról. Ez utóbbi istennő segített a vajúdó asszonyoknak. Ha
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valaki m{s istennőt hívott vajúd{s közben segítségül, esetleg Hér{t mag{t vagy Artemist,
akkor ebben a jellegükben ők is Eileithyi{k voltak. Hébé viszont „ifjúi vir{gz{st" jelent.
Anyj{nak Héra Pais, „a le{ny Héra" jellege ismétlődött meg benne. A hős Héraklés, Zeus és a
halandó Alkméné kir{lyné fia, aki neve - „Héra dicsősége" -, szenvedései és tettei {ltal a
legszorosabb kapcsolatban volt Hér{val, amikor végül istenné v{lt, az Olymposon Hébét
kapta feleségül.
3. Zeus, Eurynomé és a Kharisok
Zeus győztes és hódító jellege a testvérfeleségéhez, Hér{hoz való viszony{ban kevésbé
nyilv{nul meg, mint többi n{sztörténetében. Igaz, Eurynoméról, aki a Kharisokat szülte neki,
nem maradt fenn ilyen történet. De bizonnyal a legyőzött, régebbi istenségek közé tartozott.
Tudom{sunk van *69+ arról,31 hogy egy Eurynomé nevű istennőnek temploma volt
[rk{di{ban, egy nehezen megközelíthető helyen, amit csak évente egyszer nyitottak ki. A
kultuszkép halfarkú, arany bilinccsel megbéklyózott nőt {br{zol. A helybeliek Artemisnek
tartott{k, a képzettebbek azonban emlékeztek arra, hogy Homéros és Hésiodos szerint
Ókeanos egyik l{ny{t Eurynoménak hívt{k, s hogy ő és Thetis fogt{k fel ölükben
Héphaistost a vizek mélyén, amikor a tengerbe dobt{k - ennek a történetnek az elbeszélésére
később kerül majd sor. Eurynomé b{jos arcú istennő volt, méltó anyja a Kharisoknak, s
alighanem a sp{rtaiak Aphrodité Morphój{val azonos.
Azt mesélték:32 Eurynomé és Ophión vagy Ophióneus - nevéről ítélve kígyótestű isten
lehetett, ak{r a „tengeri öregek" -, Kronos és Rhea előtt uralkodtak a tit{nok felett.
Székhelyük az Olymposon volt. De Ophión kénytelen volt Kronosnak, Eurynomé Rhe{nak
{tengedni a helyét, egy egyezség33 alapj{n, mely szerint az győz közülük, akinek sikerül a
m{sikat letaszítania az Ókeanosba. Ophión és Eurynomé a mélybe bukott. Akkor történt ez,
amikor Zeus még egy krétai barlangban időzött. Kronos fia ezut{n Eurynomét, Téthys
le{ny{t is feleségévé tette, s a Kharisokat nemzette vele. Egy m{sik történetben,34 melyben
neve „Euónymé"-vé torzult, Kronos vele nemzette Aphroditét, a Moir{kat és az Erinyseket.
A Kharisok sz{munkra, mondhatni, egy h{rmas Aphrodité voltak. Őket is csak később
{br{zolt{k meztelenül. Így közismertek: ketten közülük szembefordulva, a középső a h{t{t
mutatva a szemlélőnek. Kor{bban felöltözve jelentek meg. Régi templomukban, a boiótiai
Orkhomenosban, h{rom kő alakj{ban tisztelték őket; a kövek a hagyom{ny szerint35 az égből
hullottak al{ Eteoklés kir{lyhoz. Azt mesélték:36 egy h{rmast alkottak a Kharisok, ak{r
csup{n egy vir{got, ak{r istennőket vagy halandó l{nyokat értettek rajta. Eteoklésnak h{rom
l{nya volt. Trittai, „a h{rmasok" volt a nevük. Amikor épp t{ncot lejtettek a Kharisok
tiszteletére, beleestek egy kútba, amit nem vettek észre. A Föld megkönyörült rajtuk s vir{got
fakasztott, mely a nevüket viseli - Trittai -, s h{romrészes, ak{r a t{ncuk. Az égből hullott
h{rom kőről szóló történet a Kharisok égi eredetét tanúsítja, a m{sik viszont, a
kútbamerülésükről szóló, a vízméllyel és az Alvil{ggal való kapcsolatukat. Emellett szóltak
tov{bbi genealógi{ik :37 ezek szerint a Kharisok az Éj és Erebos l{nyai, vagy38 a Léthé l{nyai, a
„feledés" alvil{gi folyój{é. Hekaté és Hermés le{nyai, akikről ugyancsak fennmaradt egy
történet,39 valószínűleg szintén ők voltak, az ő h{rmasuk.
H{rom volt a sz{muk Boióti{ban is, ahol Hésiodos és egy m{sik nagy boiótiai költő,
Pindaros énekelt róluk. A h{rom orkhomenosi „kir{lynő"40 neve - akiknek l{tható alakja
h{rom nyers kődarab volt41 - így hangzott: Aglaia, „az ékesség", Euphrosyné, „az öröm", és
Thalia, „a teljesség". Pindaros42 „a Kharisok tiszta fényét" magasztalta, s az ünnepükhöz
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tartozó l{rm{ról is megemlékezett, amikor keladennainak nevezte őket.43 *70+ Lakóni{ban,
ahol két Kharist tiszteltek, az egyiket Klét{nak, a „hívottnak" is nevezték,44 a m{sikat
Phaenn{nak, a „ragyogónak". Ez a két név olyan istennőké, akik a hold f{zisaiban jelennek
meg; mert a holdat hívt{k l{rm{val a sötét éjszak{kon, az újhold-ünnepeken, s l{rm{val
köszöntötték a ragyogót. Az athéniek is két Kharist ismertek:45 Auxót, a „növekvőt", és
Hégemonét, az „elöl j{rót", mert a hold a hónap m{sodik felében a nap előtt j{r. Az ilyen
nevek ismét a Kharisok égi eredetére vallanak. Az Ég, Uranos l{nyainak is nevezték őket, 46
vagy a Nap és a Fény, főképpen a holdfény: Hélios és Aiglé l{nyainak.47
A kharis szó azt fejezi ki, ami a Kharisok {ltal jött a vil{gba az égből, vagy Zeus és Eurynomé
egybekeléséből. Ebből a főnévből sz{rmazik a khairein, „örülni" ige. Ellentéte Erinysnek és az
Erinyseknek. A két aspektus - egyfelől a kharis, m{sfelől a harag és a bosszú - alighanem egy
és ugyanannak a nagy istennőnek két megjelenési form{ja volt. A latinoknak két szóra volt
szükségük a kharis lefordít{s{ra: venus, „szépség", ami egyszersmind a szerelemistennő,
Venus neve, és gratia, „kegy" és „köszönet", ami n{luk egy istennő-h{roms{g neve lett, a
h{rom Grati{é, akik holdfényben48 j{rt{k kört{ncukat.
4. Zeus, Themis és a Hór{k
Zeus Gaia és Uranos l{nyai, Rhea anya testvérei közül kettőt vett feleségül. Egyikük Themis
volt. N{szukat Pindaros írta le.49 Abban a történetben, amit ő közvetített sz{munkra, Themis
volt Zeus első felesége. A Moir{k legelőbb - így meséli a költő - az égi Themist, a jó
tan{csadónőt vezették föl, aranycsillog{sú kancafogaton, az Ókeanos forr{saitól az Olympos
följ{rat{hoz, a ragyogó úton, hogy a megmentő Zeus ősidőktől való felesége legyen. Ő szülte
neki az igaz Hór{kat, az arany homlokp{ntú istennőket, akik a pomp{s gyümölcsöket
hozz{k. Egy m{sik elbeszélésben,50 Zeus születésének egyik történetében, Themis
ugyanabban a szerepben jelentkezik, mint Adrasteia: ő vette {t a gyermeket születése ut{n, s
vitte el Amalthei{hoz. Ez nem {ll ellentétben azzal, hogy feleségévé is v{lhatott. S lehet, hogy
Themis itt, éppúgy, mint Adrasteia, csup{n m{sik neve volt Rhea any{nak.
Themis neve m{r eddig is többször szóba került: a themis szó jelentése nyelvünkön a
természeti törvény, a nemek együttélésének, s egy{ltal{n, az istenek és az emberek
együttélésének rendje. Könnyű igazodni hozz{; de meg is tilt egyet s m{st. Themis istennő
hívja össze gyűlésbe az isteneket, s éppúgy az embereket is.51 És themis az, hogy férfiak és
nők közelednek egym{shoz, és szerelemben egyesülnek.52 De Themis ellen való volna, ha a
nők nem akarn{k szemérmességgel és öltözettel őrizni magukat. A Hór{k, Themis le{nyai,
még Aphroditét is nyomban leplekbe burkolt{k, mihelyt fölmerült a tengerből. Hóra a
megfelelő időt jelenti. Istennői, a h{rom Hóra, nem csalnak és nem vezetnek félre, s ezért
joggal nevezik őket igazaknak. Ők hozz{k *71+ és adj{k meg az érettséget, a természet és az
élet szakaszoss{g{nak szil{rd törvényei szerint jönnek és mennek. Ők ügyeltek az ég és az
Olympos kapuj{ra,53 melyen {t Héra be- és kivonult. Themis fogadta Hér{t, amikor az
haragvón érkezett meg az Olymposra.54 A két istennő bar{ts{gban volt egym{ssal. [llítólag55
a Hór{k nevelték a kis Hér{t. Így hívt{k őket:56 Eunomia, „a törvényes rend", Diké, „az
igazs{gos jutalom és büntetés", és Eiréné, „béke"; teh{t ezek jöttek a vil{gra az istennőkkel,
akiket Zeus Themistől nemzett.
Dikéről volt egy külön elbeszélés is. Ő volt anyj{nak szűzi m{sa, ahogyan Hébé a Héra
le{ny-m{sa volt. Diké vadabb alakjaként Nemesisnek is lehet nevezni azt az istennőt, akiről
rövidesen lesz szó, s akit az attikai Rhamnusban Themis any{val együtt tiszteltek. Hésiodos
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azt jövendölte,57 hogy Aidós és Nemesis istennők fehér köntösbe öltözve, gonosz korunk
végén, melyre még rosszabb fog következni, el fogj{k hagyni az embereket. Ez a történet
eredetileg Dikéről szólt. Róla mesélték,58 hogy m{ris visszavonult a hegyekbe, amikor az
emberek dikét - nyelvünkön így mondj{k {ltal{ban az igazs{goss{got, nemcsak az igazs{gos
jutalmat és büntetést - nem tisztelték többé. Amikor azut{n még rosszabbra fordult minden,
Diké elhagyta a földet, s az égen l{tható, a Szűz csillagképeként.
5. Zeus, Mnémosyné és a Múzs{k
Gaia és Uranos m{sik le{nya, akivel Zeus n{szra lépett, Mnémosyné volt, az Emlékezet
istennője. A n{szünnepen Zeus megkérdezte az isteneket, mire volna még szükségük.59 Ők
azt felelték: Dicsőítőkre. Ezut{n nemzette a Múzs{kat. A Múzs{k hozt{k meg az embereknek
a f{jdalmak feledését és a gondok megszűnését, a lesmosynét60. Van erre egy m{sik szavunk
is: léthé; a Léthé folyó az Alvil{ghoz tartozik, amit gyakran neveznek „Léthé mezejének" vagy
„Léthé h{z{nak". De ugyanitt volt egy forr{sa Mnémosynének is. Boióti{ban két forr{st
mutogattak egym{s mellett:81 Mnémosyné és Léthé forr{s{t. Tőlük nem messze volt
Mnémosyné istennő kultuszhelye. A Múzs{knak a közeli Helikónon voltak szent helyeik és
forr{saik. Az Olympos hegyén, Pieri{ban, ugyancsak otthon érezték magukat. Az
„olymposiaknak" is nevezték őket,62 és nagyon közel {lltak apjukhoz. Hésiodos a Helikónon
legeltette ny{jait, amikor a Múzs{k megszólított{k s közölték vele,63 hogy hazudni is tudnak,
de felt{rni az igazs{got még ink{bb. Egy babér{gat nyújtottak {t neki, és költővé avatt{k.
Ezut{n adta elő nekünk az istenek sz{rmaz{s{t.
Ő mesélte el64 Zeus és Mnémosyné n{sz{t is. Kilenc éjszak{t töltöttek szerelemben szent
fekhelyükön, a többi istentől t{vol. Amikor eltelt egy esztendő, Mnémosyné kilenc egyforma
természetű l{nyt szült, akik csak az éneklésre gondoltak, semmi egyébre. A hófedte Olympos
csúcs{tól nem *72+ messze szülte őket, azon a helyen, ahol később a kilenc l{nynak - a
Múzs{knak - t{nctere volt és palot{ja. Itt laktak a Múzs{kkal együtt a Kharisok is, és
Himeros, Erős hasonm{sa. Innen vonultak fel az Olymposra, halhatatlan éneküket zengve. A
fekete föld visszhangozta himnuszaikat, s kellemes volt l{buk dobog{sa, amikor apjukhoz
mentek. A Helikón csúcs{n is volt t{ncterük,65 a "Lóforr{sn{l", Hippukrénénél, és Zeus
olt{r{n{l. Amikor onnan vonultak az Olymposra, felhőkbe burkolóztak. Csup{n csodaszép
hangjukat lehetett hallani az éjben. A nevüket is felsorolta a költő:66 Kleió, „a dicsőítő",
Euterpé, „a megörvendeztető", Thaleia, „az ünnepi", Melpomené, „az éneklő", Terpsikhoré,
„a t{ncot élvező", Erató, „a v{gyat keltő", Polymnia, „a sokhimnuszú", Urania, „az égi", és
Kalliopé, „a széphangú". Akit szerettek, annak sz{j{ból édesen folyt a beszéd és édesen az
ének.
Nem mindig s nem mindenütt emlegettek kilenc Múzs{t. V{ltozó volt a sz{muk, sőt, m{s
gyűjtőnevük is volt. Nemcsak Musainak hívt{k őket, hanem Mneiainak67 is, ami a mnémosyné,
„emlékezet" szóhoz tartozó többes sz{mú alak. Még Hésiodos haz{j{ban is meséltek egy
történetet,68 melyből az derül ki, hogy a Múzs{k sz{ma eredetileg h{rom volt. Ezeknek a
neve nem a mitológi{ból, hanem a költői gyakorlatból sz{rmazott: Meleté, „a gyakorl{s",
Mnémé, „az emlékezés", és Aoidé, „az éneklés". Arra is volt példa, hogy Uranost és Gai{t,
Mnémosyné szüleit tartott{k a Múzs{k szüleinek.69 Költőink azt {llított{k: csup{n a Múzs{k
szavait ismétlik, nekik köszönhetnek mindent. Gyakran megesett, hogy csak a Múzs{t hívt{k
segítségül, egyes sz{mban, Múzsa néven, vagy a kilenc múzsanév egyikén. V{rt{k,70 hogy az
isteni lény lesz{lljon az égből.
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Egy m{sik hagyom{ny szerint71 egy Pieros nevű ember érkezett Makedóni{ból, az
Olympostól északra fekvő vidékről, a Helikón t{jék{ra, s ő vezette be ott a h{rom helyett
kilenc Múzsa szolg{lat{t. Kilenc le{nya volt, a Pierisek. Ugyanúgy hívt{k őket, ahogy a
Múzs{kat, sőt, eredetileg ők maguk voltak a Múzs{k. Vagy pedig72 csak hamis Múzs{k
voltak, de vetélkedtek az igaziakkal, s amikor az énekversenyben vereséget szenvedtek, azok
madarakk{ v{ltoztatt{k őket. Amikor ők énekeltek, minden elsötétedett, és senki sem
hallgatott r{juk. Az igazi Múzs{k énekére meg{llott minden: az ég, a csillagok, a tenger és a
folyók. Még a Helikón hegy is nőni kezdett elragadtat{s{ban, az ég felé, míg a sz{rnyas ló,
Pégasos, Poseidón parancs{ra pat{j{val r{ nem ütött. Ekkor keletkezett a Hippukréné forr{s.
Ez az elbeszélés a kétféle, az igazi és a hamis Múzs{król és énekversenyükről valószínűleg
késői történet. Eredetileg a Múzs{knak ugyanúgy lehetett mad{r alakjuk, mint a
sziréneknek, akik ugyancsak szépen énekeltek. Egyébként nagyon közel {lltak a forr{snimf{khoz, ahogy anyjuk, Mnémosyné is forr{sokkal volt kapcsolatban a fenti vil{gban és az
Alvil{gban egyar{nt.
A kilenc Múzsa neve nem oszlott meg kezdettől fogva a múzsai tevékenységek között, s
később sem volt a feloszt{s hat{rozott és egyértelmű. *73+ Kleiónak tulajdonított{k a
történetír{st, Euterpé felségterülete volt a fuvola, Thalei{é a komédia, Melpomenéé a
gy{szének és a tragédia, Terpsikhoréé a lant, Eratóé a t{nc, Polymni{é az elbeszélés, Urani{é
a csillag{szat, Kalliopéé a hősi ének. Ő volt a legelőkelőbb az összes Múzs{k közül,
biztosított bennünket Hésiodos.73 És bizonnyal az volt, különben nem fűzték volna az ő
nevéhez a költészet legelőkelőbb {g{t.
6. Zeus, Nemesis és Léda
Az Éj gyermekei közt szerepelt,74 nyilv{n emlékszünk r{, ennek az ősistennőnek egyik
le{nya, Nemesis. Nevének jelentése az igazs{gos harag, mely azok ellen ir{nyul, akik
valamilyen rendet, elsősorban a természet rendjét megszegték, s törvényeit és norm{it
megsértették. Ahol nem tartj{k tiszteletben a Themist, ott jelenik meg a Nemesis. Sz{rnyai
voltak, legal{bbis a későbbi {br{zol{sokon; de véletlen is lehet, hogy csak ilyenek maradtak
fenn. T{rsnője, Aidós, a „szemérem" istennő, aki Hésiodos jövendölése szerint a Nemesisszel
együtt el fogja hagyni az embereket,75 sokkal előbb mutatkozik sz{rnyasan. Artemisnek, aki
nagyon közel {llt mindkettejükhöz, ugyancsak sz{rnyai voltak a legrégibb időkben.
Az Erinysek, a harag- és bosszú-szellemek, megtévesztően hasonlítanak a Nemesishez vagy
Nemesisekhez (mert többes sz{mban is előfordul76). De ezeknek a funkciója korl{tozottabb
volt: az Erinysek a véront{st, elsősorban az anya vérének ont{s{t bosszult{k meg. Nemesis
mindig megjelent, ha Themis valamiképp sérelmet szenvedett. Aligha csod{lkozhatunk
azon, hogy a Kharisok is, akik az Erinysek ellenpólusa voltak, ott {llottak Nemesis egyik
templom{ban.77 Nemesis híres rhamnusi kultuszképéről azt mesélték,78 hogy a művész,
Agorakritos Aphroditének sz{nta, s csak haragj{ban alakította {t Nemesis-szoborr{. Fejére
sz{rnyas l{nyokkal és szarvasokkal díszített koszorút helyezett.79 Kezében almafa{gat tartott
az istennő, mintha egy Hesperis volna. Egyébként Ókeanos egyik l{ny{nak is tartott{k.80
Nemesisszel nem azért kelt egybe Zeus, hogy istennőket nemzzen, akik szépséget, rendet és
e kettőnek hangokba foglal{s{t: zenét és beszédet hoznak majd a vil{gunkba. Azt mesélték:81
Az istennő menekült; nem akart az istenek kir{ly{val, Kronos fi{val szerelemben egyesülni.
Gyötörte a szemérmesség és a jogos harag. Menekült a sz{razföldön és a sötét tengeren {t.
Zeus üldözte, s meg akarta őt fogni. Nemesis a tengerben hall{ v{ltozott. Zeus fölkavarta a
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nyom{ban a vizeket, egészen az Ókeanosig és a föld pereméig. A földön sz{razföldi {llatok
alakj{t öltötte mag{ra az istennő, hogy megmeneküljön isteni üldözője elől. Végül Nemesis
lib{v{ v{ltozott, Zeus hattyúalakot vett föl s egyesült vele. Ő szülte a toj{st, melyből a szép
nő kikelt, aki oly végzetes lett azut{n az emberi nemre, mert miatta tört ki a trójai h{ború:
Zeus l{ny{t, Helen{t. A toj{s színe, ak{r a kék j{cinté, olyan volt, *74+ olvassuk egy
költőnknél.82 Léda tal{lta meg, Tyndareos sp{rtai kir{ly felesége. Egy m{sik történetben83 egy
p{sztor akadt r{ az erdőben vagy mocs{rban, s vitte el a kir{lynénak. Úgy is mesélték,84 hogy
Hermés Léda ölébe dobta a toj{st. Az egy l{d{ban rejtegette, míg meg nem született belőle
Helena.
M{sik történet, volt-e, amiben Zeus Léd{val egyesült hattyú alakban,85 vagy ugyanarról a
n{szról volt szó, csak a menyasszonyt hívt{k m{sképp? Léda nem görög szó. A lykiaiakn{l,
Kis{zsi{ban, lada „nőt" jelent. Lehet, hogy Zeus istennővel ülte hattyún{sz{t, aki - a Földanya
mellett - a vil{g első női lénye volt, s akit épp ezért egyszerűen csak Léd{nak, „a Nő"-nek
hívtak. Azt mesélték:86 A Taygetos csúcsa alatt nemzette Zeus Léd{val a Dioskurosokat,
Kastórt és Polydeukést. Dios kuroi, „Zeus fiai", voltak ezek az ikertestvérek, és megmentői
lettek sok embernek, főleg a csat{ban és a tengeren. Az egyik történetben, amit v{zaképek
örökítettek meg, m{r ifjak voltak - két délceg lovas -, amikor az anyjuk egy toj{st szült. A
toj{st az isteneknek akart{k {ldozni, az olt{rra helyezték, ekkor bújt ki a kis Helena a
toj{sból.
Beszéltek ikertoj{sokról is.87 Az egyikből a Dioskurosok jöttek a vil{gra, a m{sikból Helena,
és tal{n Helena ikertestvéreként Klytaimnéstra is, a férjgyilkos, a saj{t fia {ltal meggyilkolt
anya. Úgy is {br{zolt{k őket, hogy Helena és fiútestvérei ugyanabból az egy toj{sból
szökkennek elő. A fiútestvérekről sok történet maradt fenn. Csak röviden mondjuk el az
egyiket:88 Polydeukés halhatatlan volt, Kastór viszont halandó. Amikor meg kellett halnia,
testvére nem akart elszakadni tőle. Így h{t mindig egy-egy napot töltöttek együtt lent az
Alvil{gban, és egyet atyjukn{l odafent. Ezek a történetek m{r a hős-mond{hoz vezetnek {t,
ahogy azok a szerelmestörténetek is, melyekben Zeus halandó nőkkel kelt egybe.
7. Krétai történetek
Mitológi{nkban sok olyasféle történet volt, mint a Zeusról és Léd{ról szóló. Homéros és
Hésiodos óta többnyire úgy mesélték őket, mintha hősnőjük csup{n egy kir{lyl{ny vagy
kir{lyné lett volna, aki Zeustól gyermeket fogant. A gyermek cselekedetei azut{n - mint
maga a szerelmestörténet is - a hősmond{hoz tartoztak. Zeus és egy halandó nő gyermeke
m{r csak félisten volt, mint Héraklés, vagy pedig - mint Kastór és Polydeukés esetében csup{n az ikrek egyike volt halhatatlan. Végül Héraklés is elérte a halhatatlans{got. De
története eredetileg biztosan nem halandó hősről szólt: Héraklésnek, a Daktylosnak, biztosan
istennő volt az anyja. A régebbi időkben Zeus legtöbb szerelmének története is egy-egy
istennővel való n{sz{ról szólt. Vonatkozik ez elsősorban Európa történetére. Az ő neve
Ókeanos és Téthys le{nyainak sor{ban m{s Zeus-feleségeké közt szerepel,89 és *75+
„t{gszeműt" vagy „szélesarcút" jelent. Története egy keleti orsz{gban, Phoiniki{ban
kezdődik, de Európa n{sz{val és utódainak történetével Krét{n folytatódik. Vagyis krétai
történetekről van szó, melyek beleépültek mitológi{nkba, s ezért itt, ha röviden is, el kell
mesélnem őket.
Az elbeszélők nem egyeztek meg abban,90 hogy Európa a l{nya vagy a testvére volt-e Phoinix
kir{lynak, akiről Phoinikia a nevét kapta. Anyj{t Télephass{nak, „a messzevil{gítón{k",
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vagy91 Argiopénak, „a fehérarcúnak" hívt{k. Teh{t anya és l{nya arca a hold {br{zat{hoz
hasonlított, a phoinix szó viszont a nap vöröses színét jelenti. Azt mesélték:92 Zeus
megpillantotta Európ{t, amikor vir{got szedett a tenger partj{n. Bika alakban ment oda
hozz{, és elrabolta. A bika minden bizonnyal nem volt közönséges {llat. Egy régi v{zaképen
h{romszínű. A költők azt mondt{k róla, s{fr{nyszaga volt a leheletének. Különös
var{zserővel kellett bírnia, mert Európa szívesen ült fel a h{t{ra, s engedte, hogy elvigye a
tengeren {t. V{zafestőink igazi bika-h{ton nyargaló istennőként festették meg: sz{rnyasan
vagy hallal a kezében, vagy vir{ggal. Néha szőlőfürtökkel teli venyigéket fog, mintha Zeus
var{zsa akkor ugyanaz lett volna, mint Dionysos bikaistené. Vagy karik{t tart a kezében,
tal{n a nyakl{ncot, amit, úgy mondt{k,93 Zeustól kapott jegyaj{ndékul, Héphaistos keze
művét. Így keltek {t Krét{ra. N{szuk helye egyik hagyom{ny szerint94 ugyancsak a diktéi
barlang volt. De mutogattak Gortyn v{ros közelében egy plat{nt is, s azt beszélték, ennek
koron{j{ban kelt egybe Zeus Európ{val; nyilv{n nem bika, hanem sas alakj{ban.
Zeus m{s jegyaj{ndékairól is tudunk: 95 egy l{ndzs{ról, mely mindent eltal{lt, és
csodalényekről, melyeknek őrizniök kellett Európ{t. Az egyik egy érckutya volt. Egyébként
egy aranykuty{ról meséltek Krét{n,96 az őrizte előbb a gyermek Zeus kecskéjét, később a
szentélyét. A m{sik csodalény97 Talós volt, egy ércóri{s, aki naponta h{romszor vagy évente
h{romszor körülj{rta a szigetet. Köveket hajig{lt az idegenek felé, egészen ércből volt, és
csak egy sebezhető hely volt a testén, egyik bok{ja vagy egy ér, mely tarkój{tól a bok{j{ig
futott, és egy rézszeg z{rta le. Neve a régi krétaiak nyelvén, akik még nem görögül beszéltek,
napot jelentett, s ugyanezt a nevet viselte ott Zeus, mint Zeus Tallaios. Európa történetében
Zeuson nyilv{n a krétai napistent értették. Ez az isten szokott volt bika alakban is
megjelenni, vagy pontosabban, tal{n a krétai napisten volt, sötét aspektus{ban, az éjszakai ég
isteneként. Mert így folytatódik a történet:98 Európa Krét{n egy Asterión vagy Asterios nevű
kir{lyhoz ment férjhez, vagyis a „Csillagkir{lyhoz". Ezt a nevet a krétaiak bikaistene
nemcsak azoknak a kir{lyoknak az apjaként viselte, akiket Európa szült Zeusnak, hanem
ugyanannak a csal{dnak bika alakú fiúsarjaként is, mint mindj{rt bővebben előadom.
Zeusnak és Európ{nak h{rom fi{t ismerjük név szerint. Egyikük Sarpédón lykiai kir{ly volt,
aki {tment Krét{ból Kis{zsi{ba. A krétai történetek többet meséltek a m{sik két fiúról:
Minősről, a bölcs földi kir{lyról, Kréta *76+ törvényhozój{ról, és az igazs{gos
Rhadamanthysról, aki a Boldogok Szigetein uralkodott. Minós csal{dj{nak történetében99
ismét előfordul a bika-n{sz. Minós felesége Pasiphaé volt, „a mindeneknek vil{gító", Hélios
és Perséis le{nya, akinek a nevét egy holdistennő megjelöléseként m{r ismerjük. Azt
mesélték,100 hogy Pasiphaé beleszeretett egy csod{latos, fehéren tündöklő bik{ba, melyet az
istenek - Zeus vagy Poseidón - küldtek Krét{ra. A bika alighanem a tengerből jött, azért
nevezik itt Poseidónnak. B{r volt olyan hagyom{ny is,101 mely ezt a bik{t is Zeusnak tartotta.
A régi krétaiak sz{m{ra a bika bizonnyal főistenük egyik megjelenési form{ja volt. A mi
híressé v{lt történeteinkben Pasiphaé egy valódi bik{ba szeretett bele. Egy {ltehenet
csin{ltatott Daidalos mesterrel, és belebújt. A bika lépre ment, s a Minótaurost, a „Minósbik{t" nemzette a kir{lynővel, Asteriost; egy bikafejű gyermeket, akit rejtegetni kellett. A
labyrinthosban nevelkedett fel, egy útvesztő-építményben, amit Daidalos e célra eszelt ki.
Végül az athéni Théseus ölte meg a bika-embert; ez a történet is a hősmond{ba való. Egyik
szakasza összefonódik az Ariadnéról, Minós és Pasiphaé egyik le{ny{ról szóló elbeszéléssel,
mely Dionysos isten körébe tartozik; erről majd ott beszélek.
Minós és Pasiphaé egyik fi{t Glaukosnak, a „tengerzöldnek" hívt{k. Azt mesélték róla:102
Kisgyermek kor{ban egyszer labd{val j{tszott, vagy egy egér ut{n szaladt, s közben beleesett
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egy nagy, mézzel telt edénybe és megfulladt. Senki se tudta, hova tűnt. Megkérdeztek egy
jóshelyet. A jósda azt v{laszolta: „Csodalény született nektek: aki hasonlatot tal{l a
csodalényre, meg fogja tal{lni a gyermeket is." Minós csord{j{ban született egy borjú, mely
naponta h{romszor v{ltoztatta a színét: előbb fehér volt, azut{n vörös, végül fekete. Egy
argosi jós, Polyidos, „sokattudó" nevezetű, tal{lt r{ hasonlatot: szeder. Mert a szeder is
legelőbb fehér, azut{n vörös, s végül fekete. Amikor ezek ut{n a fiút is meg kellett tal{lnia,
észrevette, hogy egy bagoly méheket kerget el az egyik borospince bej{rat{tól. A
borospincében megtal{lta a mézesedényt, és kihúzta belőle Glaukos holttestét. Minós azt
kív{nta most tőle, élessze fel a gyermeket, s bez{rta a halottal együtt a sírkamr{ba. Itt
észrevette Polyidos, hogy egy kígyó közeleg a holttesthez. Megölte a kígyót, de egy m{sik
kígyó jött elő, s amikor l{tta, hogy az első halott, egy növényt hozott, s r{tette a megölt
kígyóra. Az életre kelt, Polyidos pedig fogta a növényt, s életre keltette vele a kis Glaukost.
Minós arra akarta most a jóst kényszeríteni, adja {t tudom{ny{t Glaukosnak, s ezért nem
engedte vissza szülőföldjére. Polyidos engedelmeskedett, de búcsúz{skor kérte a fiút, köpjön
a sz{j{ba. Így Glaukos tudt{n kívül visszaadta bölcsességét Polyidosnak.
Ezzel véget érnek a Glaukosról és Európa utódairól szóló krétai történetek. A sz{razföldön,
Boióti{ban, mindenfélét meséltek még egy bizonyos Glaukosról.103 Csak innen tudhatjuk
meg, miért is hívt{k tulajdonképpen "tengerzöldjének". Ezekben az elbeszélésekben is
szerepel egy csodanövény, egy vir{g, mely halhatatlans{got ad. Glaukos evett belőle, a
tengerbe ugrott *77+ és tengeristenné v{ltozott, holott azelőtt csup{n hal{sz volt, nem pedig
krétai kir{lyfi. Egy m{sik történet szerint104 Európa, nemzetségének leendő ősanyja,
Phoiniki{ból nem Krét{ra jutott el, hanem ugyancsak Boióti{ba. Zeus egy barlangot teremtett
sz{m{ra itt, hogy senki meg ne tudja, még az istenek se, hova rejtette kedvesét. Phoinix
kir{ly Kadmost küldte el,105 Európa fiútestvérét, hogy keresse meg a l{nyt. Kadmos alapította
azut{n, egy tehén nyom{t követve, mely a telihold jelét viselte mindkét oldal{n,106 Thébai
v{ros{t.
Ez a bolygó holdtehén története, melynek hősnője n{lunk egyik elbeszélésben Ió volt,
Zeusnak egy m{sik szeretője. Héra tehénné v{ltoztatta,107 és Argos őrizte a sok szemével.
Zeus mégis szerette,108 ugyancsak bika alakban. Héra Iót egy bögöllyel Argos görög földjéről
egészen Egyiptomig üldözte. Ott szülte Ió Zeusnak a fi{t, Epaphost, aki egyes vélemények
szerint109 nem volt m{s, mint az egyiptomi istenbika, [pis. Ugyanígy {llított{k azt is,110 hogy
Ió az egyiptomiak Isisével azonos, s hogy ez a nagy istennő h{romszínű tehénné v{ltozott {t:
hol fehér volt, hol fekete, hol ibolyaszínű; az ibolya szó (ión) nyelvünkön egybecseng Ió
nevével. Mindez csak legszélső peremét érinti mitológi{nknak, Európa megszöktetése
azonban m{r Persephoné elrabl{s{t idézi meg.
8. Orphikus történetek
Volt egy történet arról is, hogy Zeus a saj{t testvérei, Rhea h{rom l{nya közül a m{sodikat,
Démétért is feleségévé tette. Egyébként Démétér férjének Poseidónt tartott{k, amiről még
lesz szó. De egyetlen istent sem neveztek Zeuson kívül Persephoné, Démétér egyszülött
le{nygyermeke apj{nak. Zeus és Démétér egybekelése ismert történet volt, de egyszersmind
kevéssé ismert is. Hésiodos megemlíti,111 s az a szóbeszéd j{rta,112 hogy ezt a n{szt mutatja be
a pap és a papnő az eleusisi misztériumokban. Tal{n épp ezért volt ez titkosabb elbeszélés,
amit a misztériumokon kívül sehol sem mondtak el részletesebben. Vagy pedig m{sképp
alakult a történet, az istennő kedvese m{s nevet viselt benne. Egy krétai ifjúról beszéltek, egy
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Iasión vagy Iasios nevű vad{szról113 - nevéről ítélve, az Idai Daktylosok egyike lehetett -,
akinek Démétér egy h{romszor learatott sz{ntóföld bar{zd{iban odaadta mag{t. Az istennő
Plutost, a „gazdags{got" szülte tőle, s a föld erre sokszoros termést hozott. Zeus azonban
vill{m{val agyonütötte az istennő szeretőjét - legal{bbis így mesélték a történetet
nyilv{nosan,114 nem a misztériumokban.
A titokban tartott elbeszélések helyett adjuk elő ink{bb az orphikusok elbeszéléseit, akik
abból, amit különben kimondani is alig mert valaki, sok mindent ír{sban rögzítettek; ezek
közt egészen régi történetek is fennmaradtak, az istenek sz{rmaz{s{ról szóló újabb
elbeszélésünkbe beleszőve. A régebbi történetek egyikében Rhea tűnt fel Démétér
szerepében. Azt *78+ mesélték:115 Rhea megtiltotta Zeusnak a h{zass{got. Erre az isten űzőbe
vette a saj{t anyj{t. Rhea kígyóv{ v{ltozott. Zeus ugyanezt tette, s mint kígyó a kígyóval,
kibogozhatatlan csomóv{ tekeredve, egyesült vele. Erre emlékeztető jel - a mi nyelvünkön:
symbolon - volna Hermés botja, mely köré két kígyó tekeredik, és tal{lkozik egym{ssal.
Később Zeus elcs{bította a saj{t l{ny{t, aki ebből a n{szból született, Persephonét, ugyancsak
kígyó alakban. A gyermeket, akit le{nya szült neki, Dionysosnak hívt{k. De mindkét
istenség, Zeus, Persephoné cs{bítója és Dionysos, kettejük fia, a Zagreus nevet is viselte, ami
„nagy vad{szt" jelent. Erről később lesz még bővebben szó. Az azonban m{r a Daktylosokról
és a Kabirokról szóló történetekből vil{gosan l{tszott, hogy a Nagy Anya férje és
fiúgyermeke azonos lehetett.
A dalnok Orpheus híveinek régebbi történetét a dolgok kezdetéről m{r elmondtam. A
legkezdetnél az Éjistennő {llt, fekete mad{r képében. De nem egészen egyedül {llt ott. Ott
volt a Szél is, melytől az Éj megtermékenyült és a toj{st tojta, mely megint egy mozgó,
sz{rnyas lényt rejtett mag{ban: Erőst, vagy - később gyakrabban haszn{lt nevén - Phanést.
Újabb elbeszélésükben116 az orphikusok Khronost, az „időt" helyezik a kezdethez, aki nem
volt görög istenség. Nem szabad a mi Kronosunkkal összetéveszteni ezt a sosem öregedő
Khronost, aki a szélcsendes Aithért és a Khaost hozta vil{gra, a szil{rd talaj nélküli és
sötétséggel teli űrt. Aithérnek, aki különben az ég vil{goss{g{t jelenti, vagy a vil{gos nappali
eget, Khronos egy ezüst toj{st teremtett, mely maga körül keringett. De Aithér és Khaos csak
az{ltal szakadtak el egym{stól, hogy Aithér fia, Phanés, m{s néven a Prótogonos Phaethón,
„az elsőszülött vil{gító" megjelent. Az ő tündöklő fehér köntöse volt az ezüst toj{s. Négy
szeme volt, négy szarva és arany sz{rnyai, üvöltött, mint egy bika és egy oroszl{n, kétnemű
volt, elöl nő és h{tul férfi, s Érike-paiosnak, Erósnak és Métisnek is hívt{k: Phanésnek, aki
„megjelenő" és „megmutató", Erósnak, „szerelemnek" és Métisnek, az „okos tan{csnak" - ez
neve szerint nőnemű istenség volt, de azt mondt{k róla, az istenek magj{t hordozza. Az
idegenül hangzó Érikepaios név jelentését nem ismerjük.
Így szól tov{bb a történet:117 Prótogonost senki se l{tta szemtől szembe, csak a szent Éj. Az
összes többi lények csak a fényt csod{lt{k, amit mag{ból {rasztott. Ő teremtette az Eget és a
Földet, s teremtett egy m{sik földet is: a Holdat. Az első teremtett és rendezett vil{g őréül a
Napot tette. Ő, az atya, a h{rmas Éjistennővel egy barlangban időzve cselekedte ezt.
Eredetileg h{rom külön istennő volt, a kétnemű Phanés atya le{nyai. Az első Éjistennő adta a
jóslatokat. A m{sodik, „a szemérmes", apja felesége lett, az elcs{bította őt. A harmadik az
igazs{goss{g, Dikaiosyné anyja volt, a magasabb rangú Diké istennő, aki nem ment az
emberek közé, mint Themis m{r említett le{nya. A barlang előtt Adrasteia istennő ült: ő
tartotta az embereket ércdobja, a Nagy Rhea Anya hangszere hangjaival az igazs{goss{g
útj{n. A barlangbeli Phanés volt az első kir{ly. Ő jogar{t az Éj kezébe tette le. Az *79+ Éjtől
kapta Uranos, Uranostól Kronos, Kronostól a vil{g ötödik ura, Zeus. Zeus ut{n hatodikként
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Dionysos következett, akinek uralm{val megszűnt Orpheus éneke. Itt nem kisérem nyomon
od{ig a történetet. Csup{n Zeus tetteit adom még elő az orphikusok elbeszélései szerint.
Teh{t az Eget és a Földet Phanés teremtette. Uranos és Gaia ebben a történetben ugyanolyan
isten és istennő, mint a többi istenségek, az Éj gyermekei, akikről körülbelül ugyanazt
mesélték az orphikusok, amit m{r előbb a tit{ntörténetekben elmondtam. Kronos és Gaia
gyermekei voltak a Tit{nok, sz{m szerint tizennégyen, mert Phorkys és Dióné is közéjük
tartozott. Ezt is elmeséltem m{r, hogy a tit{nok kir{lya, Kronos, méztől lerészegedve aludt - s
ez volt a vil{g első {lma118 -, amikor Zeus megkötözte. Az orphikus történet szerint a fia
megférfiatlanította Kronost,119 ahogy ő férfiatlanította meg előbb atyj{t, Uranost. Rhea
azonban, miut{n előbb Zeus anyja volt, most Démétérré v{lt,120 vagyis a saj{t l{ny{v{ és Zeus
testvér-feleségévé, aki Zeusnak Persephonét szülte. Zeus az Éjistennőtől kért és kapott is
tan{csokat, éspedig attól, akiről azt mondt{k, ő adja a jóslatokat. A vil{g új ura, az atya
őhozz{ fordult,121 és „nagyany{nak és legfőbb istenségnek" szólította. Az ő tan{cs{ra
béklyózta meg legelőbb Kronost, azut{n pedig egy arany kötéllel összekötözte legrégibb
elődjének, Phanésnek összes teremtményét. Lenyelte az egészet, a Teremtővel, a kétnemű
Ősaty{val együtt. Amikor mindez "ismét Zeusban volt" - szó szerint így mondja az elbeszélés
:122 e szavak arra mutatnak, hogy m{r az első Teremtőt is „Zeusnak" lehetett volna nevezni -,
úgy volt, ahogy az orphikusok dicsőítik a legfőbb istent:123 „Zeus az első, Zeus az utolsó, a
vakító vill{mú isten. Zeus a fő, Zeus a közép, Zeustól van vége mindennek. Zeus a Föld
alapja és a csillagos Égé. Zeus hímnemű, Zeus halhatatlan nő. Zeus mindennek a lehelete,
Zeus a f{radhatatlan tűz lendülete. Zeus a tenger gyökere, Zeus a Nap és a Hold. Zeus a
kir{ly, Zeus a megkezdője mindennek, a vakító vill{mú isten. Mert ő mag{ba rejtett mindent,
és ismét előhozott, az örömteli vil{goss{gra, szent szívéből, csodatevőn."
9. Zeus és Héra jelzői
Végezetül hadd soroljak fel néh{nyat Zeus és Héra sz{mos jelzője közül, melyek a m{r
elmesélt történeteket összefoglalj{k, vagy még nem eléggé élesen megrajzolt von{sokkal
egészítik ki.
Zeusnak Homérosn{l {llandóan előforduló jelzője, a nephelégeretés, azt jelenti, hogy olyan
isten volt, aki „összegyűjtötte a fellegeket". Ez nem igazi melléknév, mint péld{ul Ombrios
vagy Hyetios, az „esőisten", vagy Kataibatés, „a lesz{lló", Kappótas, „a lezuhanó", sőt még
Keraunos, „a vill{m" is: mindezek Zeus „időj{r{sisten" jellegéről tanúskodnak, ami
mitológi{nkban sokkal kevésbé nyilv{nult meg, mint Gamélios, „H{zass{gisten", Teleios,
„teljességet adó", Héraios, „Hér{hoz tartozó" jellege. Gyakran hívt{k *80+ Patérnek,
„aty{nak", Patróosnak, Phratriosnak, Philiosnak, Xeniosnak, Hikésiosnak is, különféle
emberi közösségek isteneként; éppúgy tartott{k a fajok és a férfiszövetség, mint a
vendégbar{tok és az oltalmat esdő idegenek p{rtfogój{nak. Polieus jelzővel v{rosisten volt,
Bulaiosként segített - ő, a métietés, a bölcs tan{cs istene - a tan{csért hozz{ fordulóknak. Mint
Basileus, „kir{ly", sokkal ink{bb volt kapcsolatban a mélységgel, mint az éggel. Mint Sótér,
„a megmentő", Ktésios, „a javak és birtokok oltalmazója", és Meilikhios, a mélységek mézzel
lecsillapítandó, kegyes istene, kígyó alakban jelent meg. A Khthonios vagy Katakhthonios
jelző Zeusnak m{sik, sötét szfér{j{t jelzi, mely ellentétben {ll fenti, vil{gos birodalm{val, az
éggel és az Olymposszal. Héra h{rom jelzője, melyeket ugyanazon a helyen adtak neki, olyan
h{rmass{got és szakaszoss{got fejez ki, ami a hold f{zisaira emlékeztet: Pais, „a le{ny",
Teleia, „a beteljesedett", és Khéra, „a mag{nyos". Főleg a m{sodik jelzővel volt a Gamélia,
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Zygia, Syzygia: a mi nagy h{zass{gistennőnk.

VII. Métis és Pallas Athéné
Zeus egyik nagy feleségéről tal{n egy{ltal{n nem is tudn{nk, ha nem tartoznék bele Zeus
nagy le{ny{nak, Pallas Athénének a történetébe. Métis, „a bölcs tan{cs", Athéné istennő
mellékneve is lehetne, akiről a költő azt mondja,1 b{tors{g és bölcs tan{cs tekintetében
Zeushoz hasonló. De az elbeszélés szerint2 Zeus első feleségéül Métist v{lasztotta, aki a
legtöbbet tudó volt az összes istenek és emberek közt. Ókeanos és Téthys egyik le{nya volt,3 s
m{r akkor segített Zeusnak,4 amikor Kronos lenyelte az összes testvéreit. Ő adta azt a szert,
amivel sikerült elaltatni a szörnyű aty{t, s ez{ltal arra kényszeríteni, hogy adja ki mag{ból a
lenyelt isteneket. Métis ahhoz is értett,5 amit egyébként Nemesis istennőről mesélnek:
különféle alakokat vett föl, amikor Zeus mag{év{ akarta tenni. Nem tudunk erről bővebbet,
csak hogy Zeus mégis egybekelt vele. Ami azut{n történt, az m{r Pallas Athéné születésének
történetéhez tartozik.
1. Athéné születése
Hésiodosn{l olvasunk egy történetet Athéné születéséről,6 rögtön azut{n, hogy Zeus Métist
tette első feleségévé. Amikor pedig Métisnek meg kellett volna Athénét szülnie, Zeus hízelgő
beszéddel csal{rdul félrevezette az istennőt, és lenyelte, saj{t has{ba süllyesztette el. Gaia és
Uranos tan{csolta ezt neki, hogy az örök istenek közül senki m{snak ne jusson a kir{lyi
méltós{g. Mert az elrendelés szerint felettébb okos gyermekek fognak Métistől születni:
elsőnek a bagolyszemű l{ny, Tritogeneia (Athéné egyik jelzője, amit a történet m{sik
v{ltozata magyar{z meg), a b{tors{g és bölcs tan{cs tekintetében Zeushoz hasonló; ut{na
pedig egy fiút kellett volna szülnie, akinek felettébb nagy erő lesz a szívében, az istenek és az
emberek kir{ly{ul. Zeus ezt megelőzve lenyelte Métist, hogy az ő sz{m{ra gondolja, belülről,
a jót és a rosszat.
Ugyancsak Hésiodos jegyezte fel a m{sik v{ltozatot is, mely szerint7 Zeus a saj{t fejéből
szülte volt a bagolyszemű Tritogenei{t - a Rettenetest, a harci l{rma felidézőjét, a seregek
vezetőjét, ki kedvét leli a harci kavarg{sban, a h{borúkban és ütközetekben -, Héra pedig
egymaga szülte a soktehetségű mestert, Héphaistost. Versengés t{madt a h{zast{rsak között,
szövi tov{bb a hagyom{ny a történetet.8 Héra Zeus nélkül szülte Héphaistost, az ellenben
titkon szeretőjévé tette Métist, Ókeanos egyik le{ny{t. Félrevezette őt, b{rmennyire okos
volt, megragadta mindkét kezével, s a saj{t has{ba süllyesztette. Attól félt ugyanis, hogy
Métis olyasmit szül, ami erősebb a vill{mn{l. Ezért nyelte el őt v{ratlanul Kronos fia. De
Métis abban a pillanatban teherbe esett, Pallas Athéné fogant meg benne. Az istenek és az
emberek atyja egy *82+ csúcs mellett, a Tritón folyó partj{n szülte meg egymaga le{ny{t
(innen a Tritogeneia jelző), miközben Métis ott ült elrejtve Zeus bensejében, Athéné anyja,
minden igazs{gos dolog megindítója, a legtöbbet tudó istenek és. emberek között.
Ez az elbeszélés nem mondja ki, hogy Pallas Athéné Zeus fejéből született. Ehelyett egy
„csúcs" szerepel - nyelvünkön a „fő" szóval egyértelmű - a születés különleges módj{nak
leplezésére. Viszont m{s elbeszélések szerint Héphaistos,9 vagy Prométheus,10 vagy ak{r
Palamaón11 - ez Héphaistosnak egy m{sik neve - segédkezett a szülésnél: kétélű b{rddal vagy
pöröllyel Zeus kopony{j{ra ütött. Erre pattant elő Pallas Athéné, messze zengő
csataki{lt{ssal, amitől megremegett az Ég és a Földanya. Csillogó aranyból való harci
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fegyverzetben12 született meg az atya szent fejéből. Megijedtek és el{multak l{tt{ra mind a
halhatatlanok, ahogy odaszökkent az aigistartó Zeus elé, halhatatlan fejéből, hegyes
hajítód{rd{j{t lengetve. Megremegett nagy erővel az Olympos a bagolyszemű súlya alatt.
Mély hangon dübörgött körös-körül a Föld, s tombolva dagadozott a tenger, kavarogtak
bíbor hull{mai. A sós {radat kizúdult a partok fölé, s Hyperión fenséges fia sok{ig hagyta
{llni gyors naplovait, míg végül a szűz Pallas Athéné levette halhatatlan v{llairól az isteni
fegyvert. És örvendezett Zeus, a bölcs tan{cs atyja.
2. Athéné ap{i és nevelői
Mitológi{nkban Pallas Athéné az apja l{nya volt: harcias szűz, akinek a születésénél az apa
nagyobb szerepet j{tszott, mint az anya. Vall{sunkban ő {llt, legal{bbis Homéros óta, Zeus
atya mellett, a m{sodik helyen. De nem minden elbeszélésben Zeus az apja. M{r előbb, a
gig{szok harc{nak leír{sakor, volt egy Pallas nevű gig{szról szó. Ugyanezt a nevet viselte13
Krios tit{n és Eurybia fia, s ilyen néven emlegették14 Pallas Athéné egyik apj{t is. A pallas szót
nyelvünkben m{s-m{s hangsúlyoz{ssal és ragoz{ssal hímneműnek is, nőneműnek is lehetett
tartani. Az előbbi esetben erős ifjú férfit jelent, az utóbbiban erős szüzet, virgót, ahogy latinul
mondan{k. A férfi-Pallas különféle sz{rmaz{störténetekkel egy és ugyanaz az alak volt,
Pallas istennőnek vadabb, még harciasabb, férfi-m{sa. Azt mondt{k erről a Pallasról, Pallas
Athéné apj{ról, hogy meg akarta erőszakolni a saj{t l{ny{t. Az istennő legyőzte, megszerezte
zs{km{nyul a bőrét - Pallas gig{sz bőréről is ezt mesélik -, s mag{ra húzta. Pallas atya
sz{rnyas volt, ak{rcsak a le{nya a régi {br{zol{sokon.
Zeus és Pallas mellett a hagyom{ny Athénével kapcsolatban egy harmadik ap{t is említ.
Eszerint15 Métis m{r v{randós volt, amikor Zeus lenyelte. Brontés Kyklóps nemzette vele
Athénét. Erre az apas{gra vonatkozhat az Athéné születéséről előbb elmesélt történetben az
a mondat, hogy Zeus attól félt, Métis olyasmit szülhet, ami erősebb, mint a vill{m. A Brontés
név *83+ „mennydörgőt" jelent. A Kyklópsok mint kov{csok az Idai Daktylosokhoz {llanak
legközelebb, akikről m{r tudjuk, hogy phallikus őslények voltak. M{s őslények - első
emberek és különféle vidékek őskir{lyai - vették {t, a hagyom{ny szerint, Athénét a születése
ut{n, hogy fölneveljék. Egyiküket, Itónost, ezenfelül Athéné apj{nak is tartott{k.16
Fennmaradt erről egy történet, melyet az istennő neveltetésével kapcsolatban m{s csal{dokra
is vonatkoztattak. Miut{n Athéné a Tritón folyón{l előugrott apja fejéből - így mesélték17 -,
nevelését a folyamisten v{llalta. Tritónnak volt egy Pallas nevű l{nya. Athéné és Pallas
gyakorolt{k magukat a harci j{tékban. Pallas épp eltal{lta volna l{ndzs{j{val Athénét, de
Zeus megijedt, és félelmetes kecskebőrét, az aigist, le{nya elé tartotta. Pallas elfordította
tekintetét, s Athéné hal{los sebet ejtett rajta. Az istennő meggy{szolta, és elkészítette
képm{s{t, a Palladiont. A szobor köré függesztette az aigist, s oda{llította Zeus képe mellé. A
m{r említett Itónos két l{nynak volt az apja: Athénének és Iodam{nak. Athéné fegyveres
j{tékban megölte testvérét. Itónos thessz{liai őskir{ly volt, azon a vidéken uralkodott, ahol
Athénét Iróniaként tisztelték. Egy m{sik hagyom{ny szerint18 egy boiótiai ősember,
Alalkomeneus nevelte fel Athénét. Ez a Kópais-tón{l bukkant föl a földből. A feleségét
Athénaisnak hívt{k, ami nyilv{n csak az istennő nevének elferdítése. Végül még egy Pallas
nevű {rk{diai őskir{ly is19 szerepel Athéné nevelőjeként. Két l{nya volt: Niké és Khrysé.
Tudjuk, hogy Niké, a győzelem sz{rnyas istennője, aki egy m{sik elbeszélés szerint20 Krios
tit{n Pallas nevű fi{nak a l{nya volt, csatlakozott Athénéhez, aki maga is viselte a Niké
melléknevet. Khrysének, az „aranynak" ugyancsak nevezték - b{r biztosan nem ugyanabban
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az értelemben, mint Aphroditét -Athénét is. Mindig ugyanaz a történet: egy és ugyanaz az
istennő két aspektusa jelenik meg különböző neveken.
3. Athéné és Héphaistos
Athéné minden történetben, amit valaha is meséltek róla, Parthenos, „szűz" volt. De
egyszersmind Métérnek, „any{nak" is szólított{k.21 Fennmaradt vele kapcsolatban egy
különös n{sztörténet, melyben nem veszítette el szüzességét, de azut{n mégis egy gyermeket
bízott szeretett v{rosa, Athén kir{ly{nak, Kekropsnak a l{nyaira. Szent történet ez, s gyakran
{br{zolt{k. Róm{ban egy olt{ron l{tni, mely egy istennővé nyilv{nított j{mbor cs{sz{rné
szent kerületében {llt.
Azt mesélték,22 Héphaistos jutalmul azért, hogy pörölyével segített Athéné születésekor,
feleségül kív{nta mag{nak az istennőt. Meg is kapta, s m{r bevezette a n{szszob{ba. De
amikor lefeküdt az istennő mellé,23 az eltűnt. Így Héphaistos magja a földre hullott. Gaia
istennő, a Khthónnak is nevezett, ebből szülte Erikhthoniost, az athéni Akropolis isteni
gyermekét, s az újszülöttet {tnyújtotta Pallas Athénének. Egy m{sik hagyom{ny szerint24 [84]
visz{ly, eris t{madt Héphaistos és Athéné közt, s ezért hívj{k a gyermeket Erikhthoniosnak.
Az elbeszélés harmadik v{ltozat{ban25 az isten üldözte az istennőt, s végül utolérte (ezt
{br{zolja a római olt{r), de nem tudta megfosztani szüzességétől. Athéné eltolta mag{tól.
Ennek a mozzanatnak többféle leír{sa maradt fenn, melyekben a gyapjú (erion) is szerepet
j{tszott,26 amivel az istennő a sperm{t letörölte, vagy a por, amivel elkeveredett.27 Szó esett költői nyelven - „n{szi harmatról" is.28 A „harmatra" két szó volt nyelvünkben: hersé vagy
drosos. Mindkét szó ugyanúgy jelenthetett újszülött gyermeket is. Még az egyik isten is,
Apollón vagy Zeus, gyermekisten minőségében a Hersos vagy Erros nevet viselte.
A titkosabb hagyom{nyok29 ismerői megőrizték egy történet emlékét, mely szerint Athéné
egy fiút szült Héphaistosnak, Apollón nevűt, s ez oltalmazta - {llítólag így mesélték a régi
történetírók - Athén v{ros{t. Meg kell ezt említenünk, b{r semmi többet nem tudunk róla.
Viszont voltak30 az athénieknél és a délosiakn{l olyan elbeszélések is, melyekben Athéné és
Létó, Apollón anyja, közel {llottak egym{shoz. Athéné segített a v{randós istennőnek
Délosra jutni, hogy megszülje ott a fi{t.
4. Kekrops le{nyai
Az athéniek hagyom{nya szerint első kir{lyuk Kekrops volt, egy földből született őslény,
félig ember, félig kígyó. Neve ebben a form{ban j{tékos v{ltozata a „Kekrops"-nak, a
„farokviselő"-nek. Amikor Pallas Athéné és Poseidón vetélkedett a később Athénhez tartozó
föld, Attika uralm{ért,31 Kekrops döntötte el a vit{t. Poseidón r{ütött h{rom{gú szigony{val
a szikl{ra, melyen később az Akropolis épült, s ez{ltal egy m{sik „tengert", egy sós forr{st
fakasztott odafent. Azt is mesélték,32 ekkor szökkent elő, Poseidón szigonya nyom{n, az első
ló is a földből. Athéné kisarjasztotta az első olajf{t, s ezért Kekrops neki ítélte a győzelmet.
Azt is mondt{k még,33 hogy Kekrops nevezte elsőnek a nevén Zeust, ő {llíttatta az első
kultuszképet Athénének, elsőnek jött r{,34 hogy nemcsak anya van, hanem apa is, és elsőként
vezette be a monog{mi{t.
Kekrops feleségét Aglaurosnak vagy Agraulosnak, „a sz{ntóföldön tany{zónak" hívt{k. A
drakaulos,35 „kígyóval lakó" megjelölés a l{nyaikkal kapcsolatban fordul elő. H{rom l{nyuk
volt, az Aglaurisok, név szerint36 Aglauros, Hersé és Pandrosos. E két utóbbi névnek a
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jelentése „harmatcsepp" és a „teljesen beharmatozott" vagy „mindent beharmatozó". Itt az
igazi harmatra kell gondolni, a Hold aj{ndék{ra. Azt is mondt{k,37 hogy az Aglaurisok
voltak az athéniek sz{m{ra a Moir{k. Aglaurosról azt mesélték, egy l{nyt szült Arésnek:
Alkippét, „a merész kanc{t". Herséről és Hermésről volt egy szerelmes történet, amelyben
Aglauros, mint m{s elbeszélésekben is, tragikus szerepet j{tszott. A h{rom l{nytestvér - így
szólt a történet38 - az [85] Akropolison lakott, ahogyan később az arréphoroi, az athéni szüzek,
akik a v{ros istennőjének szolg{ltak. H{zukban h{rom helyiség volt. A középsőben lakott
Hersé. Hermés megpillantotta egyszer a h{rom Kekrops-le{nyt, amikor fejükön a szent
kosarakat vitték az ünnepi menetben, s beleszeretett Hersébe; ő volt a legszebb. Tőle balra
volt Aglauros szob{ja, jobbra Pandrososé. Amikor Hermés közeledni akart Herséhez,
megkérte Aglaurost, eressze be testvéréhez. Az aranyat kív{nt ezért a szolg{lat{ért. De
idővel annyira hatalm{ba kerítette az irigység, hogy m{r aranyért sem akarta {tengedni az
istent. Hermés megharagudott, s az ülő Aglaurost var{zsbotj{nak egy ütésével kőszoborr{
v{ltoztatta. Hersé egy szép fiat szült39 isteni szeretőjének, Kephalos nevűt, Éós istennő
kedvencét. A kérykes,40 az eleusisi misztériumok „hírnökei" azt mesélték, hogy Hersé az ő
nemzetségük ősét szülte, az első hírnököt, Kéryx nevűt.
Kekrops l{nyainak leghíresebb története41 pedig így hangzik: Athéné {tvette a Földistennőtől
a gyermek Erikhthoniost, akinek Héphaistos volt az apja, és titokban akarta fölnevelni, hogy
meg ne tudj{k a többi istenek. A gyermeket egy z{rt, gömbölyű kos{rba helyezte,
valószínűleg olyanba, amilyeneket a misztériumokn{l haszn{lnak, s melyekből - sok
{br{zol{son l{tjuk ezt - kígyó kúszik elő. Később azt mondt{k, Athéné egy kígyót szült.42
Úgy is mesélték a történetet, hogy Athéné egy l{d{ba helyezte43 Erikhthoniost, ahogy
Aphrodité Adónist. Az istennő a lez{rt kosarat Kekrops h{rom l{ny{nak őrizetére bízta, s
szigorúan megtiltotta, hogy kinyiss{k. Amikor elt{vozott, a l{nyok kív{ncsiak lettek,
elsősorban Aglauros. Róla egyértelműen azt mondt{k, hogy ő nyitotta ki a kosarat vagy a
l{d{t Rajta kívül még az egyik vagy a m{sik nővére is bűnös volt: de az elbeszélők nem
egyeznek meg abban, hogy melyik. Aglauros és bűnt{rsnője megpillantotta a titkot, melynek
mibenlétéről megint különféle értesüléseink vannak.44 Egy kígyó volt, vagy egy gyermek,
akit kígyó, vagy nem is egy, hanem két kígyó őrzött; vagy egy kígyól{bú gyermek. Az, aki a
titkot megpillantotta, Aglauros biztosan, de bűnt{rsnője is, megőrült és leugrott a magas
szikl{ról, melyen később az Akropolis {llott. Vagy az őrkígyók vették üldözőbe a két bűnös
l{nyt? Az egyik v{zaképen ezt l{tni. Arról a kígyóról, mely Athéné Parthenos híres szobr{n,
Pheidias szobr{sz művén, az istennő pajzsa mögött volt l{tható, azt mondt{k: ez ugyanaz a
kígyó, mely a kos{rból az istennő oltalm{ba menekült.
Azt is megtudhatjuk,45 hogy hova ment Athéné, miut{n az elrejtett gyermeket a h{rom
testvérre bízta. A Paliéné nevű attikai helységbe ment, s onnan hozott egy szikl{t Kekrops
v{r{nak, Athén későbbi Akropolis{nak megerősítésére. Abban a pillanatban, amikor az
istennő a hatalmas kővel visszaérkezett, egy varjú repült elébe, s elújs{golta, hogy
felfedezték a titk{t. Addig a varjú Athéné egyik kedvenc madara volt, s Görögorsz{g m{s
vidékein az is maradt. Akkor azonban az istennő hirtelen haragja a madarat sújtotta. *86+
Leejtette a nagy követ - ez ma a Lykabettos-hegy -, s attól fogva egyetlen varjú sem
mutatkozhatott Athén Akropolis{n. A szent v{rban, ahol Athénét tisztelték és titkait jobban
őrizték, mint egykor Kekrops l{nyai, a bagoly lett az istennő kedvenc madara. A bagoly régi
{br{zol{sokon gyakran mag{t Athénét jelenti, s róla is szólnak történetek. Befejezésül
elmondok ezek közül egyet.
Volt Akherónnak, az egyik alvil{gi folyónak, és Gorgyr{nak egy Askalaphos nevű fia;46
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Gorgyra a Gorgó név tov{bbképzett alakja. M{s v{ltozat szerint az any{t Orphnénak,
„sötétségnek" hívt{k, vagy pedig a Styx volt, az alvil{gi folyó, melyről m{r volt szó.
Askalaphos l{tta és tanúsította, hogy Persephoné, miut{n H{dés elrabolta, evett a
gr{n{talm{ból; ez{ltal elveszett az anyja, Démétér sz{m{ra, s mindig újra kénytelen volt az
Alvil{gba visszatérni. Efölötti haragj{ban Démétér bagolly{ v{ltoztatta Askalaphost. Az
egyik elbeszélés szerint47 előbb még egy nagy követ ejtett a bűnösre, s az addig feküdt alatta,
míg Héraklés ki nem szabadította. Ennek a történetnek l{tszólag nincs Pallas Athénéhez
semmi köze. Ismeretes azonban, hogy az athéniek nagy istennőjüket „Koréjuknak", vagyis
Persephonénak nevezték,48 és hogy Athéné Niké régi szobra Athénben49 egyik kezében
sisakot, a m{sikban egy gr{n{talm{t tartott.
5. Athéné jelzői
Mint összes nagy istenségeinknek, Athénének is sz{mos jelzője volt, melyek részint az
istennő tulajdons{gait jelölték, részint egész történeteket is összefoglaltak. Sőt még
Pronoi{nak, „előrel{t{snak" is kezdték hívni. De ez minden bizonnyal akkor történt, amikor
azok a jelzők, amelyeket itt mindj{rt felsorolok, m{r régóta haszn{latosak voltak.
Amikor Aglaurosnak nevezték Athénét, ez az istennőnek sötét, tragikus, Persephonéhoz
hasonló jellegére utalt. Ha viszont Pandrososnak hívt{k, ahogy a m{sik Kekrops-l{nyt, az a
vil{gos, az olajf{val kapcsolatos aspektusa volt. Az athéni Akropolison Pandrosos templomkörzetében egy szent olajfa {llt. A holdistennő egyik neve sem szerepelt Athéné jelzői közt,
ahogyan a Métis név sem. De régiségeink sz{mos ismerője, {llítólag maga Aristotelés50 is, azt
{llította, hogy az Athéné név mögött tulajdonképpen a hold rejlik. Seléné istennőnek is, egy
Hésiodostól eltérő elbeszélés szerint,51 egy Pallas volt az apja, s Athénének egym{ssal
olyannyira ellentétes aspektusai voltak, amennyire ellentétben {ll egym{ssal a sötétség és a
telihold. Gorgópis volt, "gorgóarcot hordozó", s a gorgóarcot keblén viselte. De Hellótisnek is
nevezték, mint Európ{t, „szélesarcúnak", s ez a szó Selénével függ össze. Athéné költői
jelzője, aglaukópis, eléggé kétértelmű; fordíthatjuk „bagolyszeműnek", de szemének tengervagy olajzöld színére is utalhat. A Tritogeneia jelző eredetileg nem azt jelentette, hogy egy
bizonyos folyó vagy tó partj{n jött *87+ a vil{gra, hanem hogy mag{ból a vízből született,
minthogy a Tritón név valószínűleg {ltal{ban a "víz"-zel függ össze. Aithyia jelzővel tengeri
mad{r volt, az a fajta, amit tengeri varjúnak is neveztek.52 Azt mesélték, ebben az alakj{ban
vette sz{rnyai al{ Kekropsot, a kígyó alakú ősembert, s Athénból Megar{ba vitte. Héphaistia
néven Héphaistos, Areia néven Arés hadisten oldal{ra {llítj{k. Mint Ergané, a kézművesség
istennője, az előbbi istenhez, mint Alalkomené, „az elh{rító", az utóbbihoz {llt közel. A
kézművességek közül legjobban a kov{csok és a fémöntők művészetét szerette és
p{rtfogolta, meg a női munk{kat: a fon{st és szövést, a gyapjú megmunk{l{s{t. Viselte a
Hygieia jelzőt is, s ez a tulajdons{ga Apollón egyik fi{hoz, Asklépioshoz fűzte. Összes
istennőink közül ő volt a leggyakrabban valamelyik v{ros védő istene - Polias vagy
Poliukhos melléknéven - és a hősök oltalmazója. De nem mindegyiké: megvoltak a
kiv{lasztott p{rtfogoltjai, mint Perseus, a gorgóölő, Diomédés és Tydeus, a vad fiú és még
vadabb apja, vagy az okos Odysseus. Voltak ezenkívül papnői, akiknek neve éppúgy őr{ is
vonatkozhatott volna, így Tritaia - a Tritogeneia rövidebb alakja -, Augé, „a fényes", Aithra,
„a vil{gos". Ezek hősöket szültek: Tritaia Aréstől Melanippost, a „fekete mént", Augé
Hérakléstől Télephost, a „messzevil{glót", Aithra pedig Poseidóntól Théseust. Ezek a
történetek mind a hősmond{ba vezetnek {t, ahogy Perseusnak m{r többször említett
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mond{ja is, Perseusé, akinek anyj{hoz, Danaéhoz Zeus, mint ismeretes, aranyesőként sz{llott
al{. Rhodos szigetének lakói azt beszélték,53 ilyesmi történt Athéné születésekor is: amikor az
istennő kiugrott a fejéből, atyja aranyesőt hullatott. *88+

VIII. Létó, Apollón és Artemis
Zeus egyik nagy felesége, Létó, sokkal szorosabb kapcsolatban {llt két gyermekével,
elsősorban Apollónnal, mint az apjukkal. Joggal mondj{k róla,1 hogy Uranos összes
dédunok{i közül a legink{bb sóv{rgott ivadékot szülte: azt a fiút, aki Zeus és Athéné mellett
a harmadik nagy istenségünk. Az összes istenek fölugrottak helyükből - így írja le az
elbeszélés2 -, amikor Apollón megjelent körükben és kifeszítette íj{t. Csak Létó maradt
nyugodtan ülve Zeus mellett, s levette az íjat és a puzdr{t fia v{llairól. Sötét köntöst viselt
Létó,3 de kegyes volt mindig, kegyes kezdettől fogva, s szelíd, mint a méz; ő volt a
legkedvesebb istenség az Olymposon. Mindkét gyermekében, akiket anyjuk ut{n
Létoidesnek neveztek, tündöklő öröme telt. Örvendezett le{ny{nak, Artemisnek,4 amikor
l{tta, miképpen szökdel a hegyek gerincén, a nimf{któl kísérve, s leli kedvét a vadkanokban
és szarvasokban. Artemis, az örökké szűzies, testvér-alak volt, b{tyja mellett éppúgy, mint
anyja mellett : az összes Létóról szóló történet fia születésének előtörténete. A fiú
ikerl{nytestvére rendszerint m{r megvan.
1. Létó bolyong{sai
Létó születéséről nem maradt fenn elbeszélés. Uranos és Gaia unok{ja volt,5 Koios tit{n
le{nya, akinek a neve ugyanazt jelenti, mint "Sphairos", vagyis „ég-gömb". Ezért Polosnak is
nevezték,6 „égi pólus"-istennek. Kós szigetének lakói azt mesélték,7 Létó n{luk született,
m{sok azt mondt{k: a hyperboreosok orsz{g{ban. Anyj{ról, Phoibéról m{r tudjuk, hogy
neve a Holdistennőt jelentette, pontosabban a „tiszt{t" és „tisztítót", de „visszariasztót" és
„érinthetetlent" is. Phoibé unok{j{t, Apollónt, e szó hímnemű alakj{val Phoibos Apollónnak
hívt{k. A hagyom{ny szerint8 Létó a gyermekeit a Milétos melletti Didym{ban foganta
Zeustól. Egy{ltal{n, a Létó bolyong{s{ról szóló történetek valószínűleg Kis{zsi{ból eredtek.
Vagy úgy hangzottak, hogy Létó még v{randósan v{ndorolt, és helyet keresett, ahol
szülhessen, vagy pedig úgy, hogy gyermekeit m{r v{ll{n vitte, amikor megt{madt{k.
Létónak csak olyan helyen volt szabad szülnie,9 ahova még sosem sütött a nap. A féltékeny
Héra akarta így; ezzel indokolta a hagyom{ny. De nyugodtan eltekinthetünk ettől az
indokol{stól, s egyszerűen tudom{sul vehetjük, hogy a szülésnek sötétségben kellett
történnie, vagy mindenesetre olyankor, amikor csak farkas-szemek l{thattak. Nyelvünkön
voltak kifejezések, melyek a napkeltét megelőző virradatot „farkasfénynek" nevezték:
lykophós és lykaugés. A bolyong{s{ról szóló egyik történet10 szerint Zeus tizenkét napra
nőstény farkass{ v{ltoztatta Létót. Ebben az alakj{ban érkezett a *89+ hyperboreosoktól, egy
északi istenek-földje boldog lakóitól - ahova azut{n Apollón is visszatért évről évre - Délos
szigetére. Ezért ellenek {llítólag a nőstény farkasok csak egy tizenkét napos időszakban
minden egyes esztendőben. A délosiak még azt is {llított{k,11 hogy a nőstény farkasok
vajúd{sa tizenkét napon és tizenkét éjjelen {t tart.
Egy m{sik történet úgy hangzott, hogy Létó a farkasok orsz{g{ba érkezett, vagyis a kis{zsiai
Lyki{ba, mert ez a név a mi nyelvünkön „Farkasorsz{got" jelent. A Xanthos folyón{l, Araxa
mellett, mutogatt{k a helyet, ahol az ikrek - egy felirat „két égi fény"-nek nevezi őket Kerényi Károly: Görög mitológia
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megszülettek. Egy harmadik történet szerint12 Létó csak gyermekeinek megszületése ut{n
érkezett az ikrekkel Lyki{ba, hogy megfürössze őket a Xanthos folyóban. Bolyong{sa sor{n
tehénp{sztorok elkergették a Melité forr{stól, ezeket büntetésből bék{v{ v{ltoztatta.
Farkasok vezették őket tov{bb, egészen a Xanthos folyóig. Létó Apollónnak szentelte a
folyót, az orsz{got pedig, ahol a termilek laktak, Lyki{nak nevezte el. Ezek a történetek
nyilv{nvalóan kis{zsiai elbeszélések voltak. Úgy l{tszik, Létót, Apollóm és Artemist oda{t
kor{bban tisztelték, mint n{lunk. Szülési történetéhez, a n{lunk közismert v{ltozatban,
hozz{tartozik egy Délosról szóló külön történet is. Most ezt mondom el.
2. Létó és Asteria
Létó mellett felbukkan egy Asteria, „Csillagistennő" nevű testvér is. Hésiodos szerint13 ő
szülte Perséstől vagy Persaiostól Hekatét, egy Artemishez különösen közel {lló istennőt.
Egyik elbeszélés szerint14 Zeus Asteri{t is el akarta cs{bítani, miut{n Létóval egybekelt. A
Csillagistennő menekült előle,15 ak{r Nemesis vagy Métis. Fürjjé (ortyx) v{ltozott. Zeus sas
alakj{ban utolérte.16 Ő kővé v{ltozva a tengerbe hullt, s rejtve maradt a hull{mok alatt. Így
v{lt Asteria sziklaszigetté, melyen Létó megszülhette fi{t, minthogy - amikor ismét fölmerült
a mélyből - még sosem sütött r{ a nap. A szigetet Ortygi{nak, „Fürjszigetnek" is hívt{k, vagy
- mert a mélyből felmerülve l{thatóv{ (délos) v{lt - Délosnak; ez lett Apollón születésének
szigete.
Azt is mesélték,17 hogy Létó maga v{ltozott anyafürjjé - így hívj{k e v{ndormadarak
vezetőjét -, s Zeus fürjalakban egyesült vele.18 Délos szigete pedig19 úszó sziget volt, mely ideoda v{ndorolt tengerünkön, s szinte szembe se tűnt senkinek. Csak akkor v{lt Délossz{, „a
sötét föld messze l{tható csillag{v{", amikor Létó szülő szigetéül v{lasztotta, s az istenek
négy oszloppal a tenger fenekére erősítették.
Azt is mesélték tov{bb{,20 hogy a két gyermek közül elsőnek Artemis jött a vil{gra, s anyja
f{jdalmak nélkül szülte. A Moir{k azonnal az any{k szülést segítő p{rtfogój{v{ tették. Az ő
születése napj{t a hónap hatodik, Apollóét a hetedik napj{n ünnepelték. Néha
megkülönböztetik Délostól Ortygi{t, s ezt tartj{k Artemis szülőszigetének. Volt egy
Artemisnek szentelt Ortygia *90+ a szicíliai Syrakusai mellett, s egy m{sik a kis{zsiai Ephesos
mellett. Ez utóbbi helyen fennmaradt egy történet, mely Apollónra is vonatkozik. Eszerint21 a
Kurések voltak Létó segítői a szülésnél, ahogy, mint ismeretes, Rhea szülésénél is voltak, és
itt is l{rm{t csaptak, hogy a féltékeny Héra észre ne vegye a gyermekek születését.
3. Apollón születése
Apollón születéséről szóló történetünk így hangzik:22 a v{randós Létó istenasszony
bolyong{sa sor{n Görögorsz{g összes hegyeit és szigeteit megkérte, fogadj{k be, Krét{tól
egészen a Délosszal szemben fekvő Rhénei{ig. Mind féltek befogadni a születendő hatalmas
istent. Mind gazdagabbak voltak, mint a kicsiny, terméketlen sziklasziget, Délos; most ehhez
fordult Létó. Az istennő megígérte neki, hogy gazdag lesz, Apollón tisztelői az egész vil{gról
ide hordj{k majd kincseiket.
A sziget örvendezett és bar{ts{gosan v{laszolt, de nem félelem nélkül. Azt hallotta, Apollón
kérlelhetetlen isten lesz, nagy úr a halhatatlanok és halandók fölött. Ezért nagyon félt, hogy
Apollón abban a pillanatban, amikor megpillantja a nap vil{g{t, le fogja nézni a kietlen
sziklaszigetet, s l{b{nak egyetlen dobbant{s{val a tenger mélyére taszítja. Ott polipok és
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fekete fók{k lesznek a lakói, nem pedig emberek, Apollón pedig m{s t{jra fog vonulni. Azt
kív{nta a sziget, esküdjön meg Létó, hogy az isten Déloson fogja fölépíteni első templom{t.
Az istennő megesküdött a Styxre, és vajúdni kezdett.
Kilenc napon és kilenc éjjelen {t szenvedett, oly rettenetesen, ahogy nem v{rta volna. Jelen
voltak az összes istennők, akiket a legelőkelőbbeknek lehet nevezni: Dióné, Rhea, Themis, a
tenger istennője, Amphitrité, és a többiek is mind, csak Héra hi{nyzott. Sőt, a szülések
segítőjét, Eileithyi{t is visszatartotta mag{n{l, az Olympos arany felhői mögött, hogy ne
vegye észre, mi történik Déloson. Az istennők, akik ott voltak, elküldték követüket, Irist,
hozza el Eileithyi{t. Egy kilenc rőfnyi arany nyakl{ncot ígértek neki a segítségért. Így h{t
r{beszélte az egyik istennő a m{sikat, s végül eljöttek mindketten, odarepülve, mint két
gerlemad{r. Abban a pillanatban, amikor Eileithyia a szigetre tette a l{b{t, Létó szülni
kezdett. Mindkét karj{val {tölelte a p{lm{t, ami ott nőtt, mindkét l{b{val letérdelt a l{gy
rétre. A föld nevetett alatta, előugrott az isten, s az istennők felki{ltottak. Megfürösztöt-ték a
gyermeket tiszta vízben, s fehér kendőbe póly{lt{k. A póly{t aranyból font szalag kötötte
össze. De nem az anyja t{pl{lta a gyermeket. Themis nekt{rral és ambroszi{val itatta és etette
meg. Amikor jóllakott a halhatatlan eledellel, semmiféle kötelék nem feszélyezhette többé;
lehullott róla a pólya, s így szólt az istennőkhöz Phoibos Apollón: „A lantban és az íjban telik
kedvem! Jóshelyeimen hirdetni fogom az embereknek Zeus csalhatatlan *91+ akarat{t!"
Csod{lkoztak az istennők, Délos aranyosan fénylett, s vir{gzott az egész sziget.
A költők leírj{k,23 hogy illatozott akkor egész Délos, vagy hogyan repülték körül éneklő
hattyúk hétszer a szigetet,24 amikor Létó még vajúdott. Nyolcadszorra nem énekeltek:
előszökkent az isten, s a délosi nimf{k Eileithyia szent énekét zengték. Visszhangozta az ércmennybolt, s m{r Héra sem neheztelt, mert Zeus levette róla haragj{t. Megaranyozódtak
Délos alapjai, s egész nap aranyosan fénylett a kerek tó a szigeten. Aranyba borultak az olajfa
levelei - mert a p{lm{n kívül egy olajfa is nőtt Déloson, s erről is azt mesélték, hogy re{
t{maszkodott Létó. Aranyhabokat hömpölygetett az Inópos folyó. Azt is mesélték tov{bb{,25
hogy egy kakas is jelen volt az isten születésénél, az a mad{r, mely holdfelkeltekor is
ext{zisba jön és t{ncol - legal{bbis ezt {llítj{k róla -, de főképpen a napfölkelte tanúja. A
hagyom{ny szerint ettől kezdve lett Létó kedvenc madara is (alighanem Pallas Athénéé is
volt).
4. Apollón és ellenségei
Az elbeszélések szerint Apollónnak rögtön születése ut{n meg kellett küzdenie ellenségeivel,
s mindet legyőzte. Ellenségek fenyegették m{r Létót is bolyong{sa sor{n. Mint mondtam, a
történetek vagy úgy hangzottak, hogy az istennő még v{randósan v{ndorolt, vagy pedig,
hogy gyermekeit a v{ll{n vitte. Egyik t{madója, teh{t Apollón és Artemis ellensége is, Tityos
óri{s volt, nevéről ítélve egy phallikus lény, Zeus és Elara fia.26 M{r anyja méhében olyan
nagyra nőtt, hogy anyja belepusztult, s végül a Föld szülte meg, mert apja oda rejtette. Tityos
megt{madta Létót, amikor az istennő Delphoihoz közeledett, s erőszakkal mag{val hurcolta.
Egyik elbeszélés szerint27 Artemis terítette le nyilaival az óri{st, egy m{sik szerint28 Apollón,
mint kicsiny fiú. Azt is mondt{k, hogy Zeus vill{ma csapott le Tityosra.29 Agyon-sújtottan
feküdt az Alvil{gban,30 teljes, kilencsz{z l{bnyi hosszús{gban, s m{j{t két keselyű
marcangolta; vagy pedig csak egy kígyó volt, de a holddal együtt - ez a történet hat{rozottan
ezt mondta31 - a m{ja is mindig újranőtt.
Tov{bb{ azt is mesélték,32 hogy Pythón s{rk{ny, aki a legtöbb történet szerint
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tulajdonképpen Apollón ellensége, m{r Létót is üldözte. Meg akarta akad{lyozni a
gyermekek születését. Ezért, amikor Apollón megszületett, nyomban33 bosszút {llt rajta:
megölte a s{rk{nyt. Vagy ha nem azon nyomban, akkor négy nappal később. Apollón az
anyj{val Delphoiba ment, ahol a s{rk{ny, Gaia szülötte tany{zott.34 Lakhelye egy barlang
volt, egy forr{s mellett. Egy m{sik elbeszélés szerint itt egy babérf{ra tekeredett. Apollón az
összes elbeszélésekben a nyil{val terítette le.
A régebbi történetekben két s{rk{ny szerepelt. De az isten nem mind a kettőt ölte meg.
Apollón tulajdonképpeni ellensége nőnemű volt, egy nőstény s{rk{ny (drakaina),35 Delphyné
nevezetű. Neve az anyaméh régi *92+ elnevezésével függ össze, ugyanúgy, mint a Delphoi
helységnév, melyet manaps{g latin nevén Delphinek mondanak. Lakott a nőstény kígyóval,
Delphynével egy m{sik kígyó is, egy Typhón nevű hím, akit a hagyom{ny szerint36 Héra a
férje nélkül, haragj{ban szült. Az egyik rosszat a m{sikra, a hím s{rk{nyt a nőstény
s{rk{nyra bízta, hogy nevelje fel. Sehol nem mondj{k, hogy Apollón Héra fi{t is megölte. Az
elbeszélők szemmel l{thatólag összekeverték a delphoibeli hím s{rk{nyt, Pythónt, a
Typhónnal vagy Typhóeusszal, Zeus ellenfelével, minthogy a delphoi és a m{r elmesélt
kis{zsiai történet amúgy is közel {lltak egym{shoz. Delphyné helyett az ellenséges s{rk{nyt
hímnemű alakban is említik, Delphynés vagy ak{r Pythón néven,37 de Pythón végül Apollón
kígyój{v{ lett. Róla nevezték Pythi{nak a papnőt, aki Delphoiban az isten jóslatait
közvetítette. Több {br{zol{son l{tni, hogyan él Pythón s{rk{ny bar{ts{gosan Apollón
mellett, s oltalmazza az Omphalost, a szent köldök-követ és a föld középpontj{t, mely ott
volt az isten templom{ban.
Annyi bizonyos, hogy Apollón ellenségei közt Tityos, a phallikus óri{s mellett nem Pythónt,
hanem Delphynét, az anyaméhszerű óri{skígyót kell említeni. Gyakran beszélték el38 s
énekelték meg az Apollón tiszteletére zengett, Pai{noknak nevezett énekekben, hogyan
érkezett meg az isten, meztelen kisfiúként, nyíratlan fővel, anyja karj{n Delphoiba. Íj{t
felajzottan tartotta, s nyilai a keze ügyében voltak. Így tal{lkozott a szörnyeteggel, a
borzalmas kígyóval. Egyik nyilat a m{sik ut{n lőtte ki r{, s megölte a szörnyet. Felcsendült
hars{nyan az ének: „Hié, hié, paieón!" Így h{t arra szülte az anyja, hogy nyomban segítője
legyen. Azok az elbeszélők, akik összetévesztették Delphynét Pythónnal - s ez a csere
indokolt volt, tal{n még sz{ndékos is -, a s{rk{ny meggyilkol{s{ról szóló történethez azt is
hozz{fűzték,39 hogy teste a nap szent erejétől oszl{snak indult, s a "rothad{s"-ról (pythein)
hívt{k a helyet Pythónak, mag{t Apollónt pedig Pythiosnak.
Még arról is besz{molt az elbeszélés,40 hogy az isten hogyan szemelte ki a szikl{s Delphoi
elfoglal{sa ut{n első papjait. Krétai férfiak hajóztak Görögorsz{g felé. Apollón delfin alakban
fölugrott a hajóra, óri{s testével r{feküdt, s Delphoi kikötője, Krisa felé ir{nyította. Amint
megérkeztek, tündöklő csillagként a hajóról egyenesen templom{ba szökkent, onnan hosszú
hajú ifjúként lépett elő a rémült krétaiakhoz, s papjaiv{ szentelte őket. Arról, hogy híres
delphoi templom{t hogyan építette, s milyen volt a templom alakja eredetileg, különféle
történetek maradtak fenn.41 Az egyik szerint méhek építettek neki templomot viaszból és
tollakból. Ezt azonban Apollón a hyperboreosok orsz{g{ba küldte. Évről évre
hattyúfogaton42 - vagy ak{r griff-fogaton - tért vissza onnan. Azt m{r tudjuk, hogy Létó is
onnan érkezett, nőstény farkas alakj{ban. Azt is mesélték,43 hogy Apollón maga is farkass{
tudott v{ltozni, hogy elpusztítsa ellenségeit, vagy hogy kedvesével, Kyréné-vel, akiről még
lesz szó, szerelemben egyesüljön.
Egy emberkéz építette delphoi templomot Apollón ember-ellenségei *93+ gyújtottak fel. A
gyújtogató a szentségtörő Phlegyas volt, akiről még lesz szó, s népe, a Phlegyai. Phlegyas az
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isten nyilaitól pusztult el,44 és bűnhődnie kellett az Alvil{gban. Gyakran mutatkozott
Apollón ellenségének a féltestvére, Héraklés, Zeus és Alkméné fia is. Azt mesélték róla,45
vértől szennyezetten és betegen merészelt Delphoi tiszta templom{ba lépni. Amikor nem
kapott v{laszt kérdésére, hogyan gyógyulhat meg, elrabolta a szent h{roml{bat, melyről a
Pythia a jóslatokat szokta kinyilatkoztatni. Apollón harcolt ellene, és Zeus döntötte el { vit{t:
Héraklés visszaadta a h{roml{bat, s megkapta a kív{nt tan{csot a jóshelytől. Egy
szarvasbik{ért vagy szarvasünőért is - Apollón és Artemis szent {llataiért - harcolt egym{ssal
a két testvér. Mindez a hősmond{hoz tartozik.
De azt hadd mondjam el itt, hogy Apollón Delphyné s{rk{ny megöléséért, rögtön születése
ut{n elkövetett gyilkoss{g{ért vezekelni46 volt kénytelen. Ezért kellett47 Delphoiből
Thessz{li{ba, a Tempé völgyébe v{ndorolnia, s Admétos kir{lyn{l szolg{lnia, akinek a neve
„megfékezhetetlent" jelent. A vezeklés egy nagy-esztendeig, azaz nyolc évig tartott, amit
n{lunk ennaéterisnek, kilencéves periódusnak hívnak. Csup{n ennek az időszaknak az
elteltével tért vissza végleg, mint „tiszta", Phoibos, Delphoiba, a Tempé-völgy szent
babérj{ról való gallyal és koszorúval; ilyet viseltek később a delphoi fiúk is, ut{nozva az
istent. Ez volt Apollón híres p{sztorkorszaka az Amphrysos folyón{l. Mialatt Admétosn{l
szolg{lt,48 a kir{ly tehenei ikerborjakat ellettek. Apollón a kir{ly sz{m{ra befogott egy
kocsiba egy oroszl{nt és egy vadkant egym{s mellé, s ezzel nyerte el49 Admétos Alkéstist
feleségül. Amikor a kir{lynak meg kellett volna halnia, Apollón úgy mentette meg az életét,50
hogy leitatta a Moir{kat. Amikor a hal{l m{sodszor jött el Admétosért, Alkéstis ment el vele
a férje helyett, de Héraklés visszahozta. Ez sem ide tartozik tulajdonképpen. Egy m{sik
hagyom{ny szerint azért kellett Apollónnak Admétosn{l szolg{lnia, mert megölte a
Kyklópsokat, vagy legal{bbis fiaikat. Így {llt bosszút Zeuson, amiért Asklépiost, Apollón fi{t
vill{m{val agyonsújtotta. Ezt a történetet hamarosan elmesélem.
5. Apollón és kedvesei
Később úgy mesélték az Admétosról szóló történetet,51 hogy Apollón azért szolg{lt n{la,
mert szerették egym{st. Apollónról sok szerelmes történet maradt fenn; a legtöbb közülük, a
leghíresebbek, tragikusan végződtek, ak{r fiú volt az isten szerelmének t{rgya, ak{r l{ny.
Fiútörténetekről épp azért lehetett szó, mert Apollón annak az életkornak az istene volt,
melyben a fiúk elhagyt{k anyjuk oltalm{t, s együtt éltek egym{ssal. Fiatalabb évj{rataik al{
voltak rendelve az érettebb ifjaknak. Egyes idősebb férfiakhoz is csatlakoztak. Az ifjús{g
múlandó vir{g{nak kora volt ez a fiúkn{l éppúgy, *94+ mint a l{nyokn{l. Az elbeszélésekben
Apollón szerelme mindkét nemre nézve igen veszélyes.
Hyakinthos mint isteni fiú Adónishoz hasonlítható. Aphrodité bosszút {llt az egyik Múzs{n így mesélték52 -, aki szidalmazta Adónis ir{nt való szerelméért. Kleió volt az; ő szülte
Hyakinthost Pierostól, a Múzs{k atyj{tól, ahogy Myrrha a saj{t apj{tól foganta Adónist.
Erató Múzsa53 és Thamyris, az énekes versengtek a szép fiúért, s egy{ltal{n, ezzel kezdődött,
úgy mondj{k, a fiúszerelem.54 Egy m{sik elbeszélésből55 kiderül, mennyire hasonlított
Hyakinthos az ifjú Apollónhoz. Neki is volt, ak{rcsak Apollónnak, egy vele szoros
kapcsolatban {lló l{nytestvére, Polyboia. Együtt vezették föl őket az Olymposra.
Kultuszképéről, melyet a Sp{rta melletti Amyklaiban tiszteltek, azt beszélték,56 négyfülű és
négykarú kettős-lényt {br{zolt. A későbbi történetekben Hyakinthos mindig zsenge ifjú, aki a
v{zaképeken hattyún lovagol. Azt mesélték,57 Apollón szerette őt, s együtt gyakorolt{k a
diszkoszvetést. Egy déli ór{ban az isten eltal{lta kőkorongj{val kedvesét. Az akaratlanul
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megölt fiú véréből fakadt a Hyakinthos, a j{cint sötétkék vir{ga. Hyakinthos természetesen
csak úgy volt „halott", mint Adónis: isten volt, s egyúttal halottként is tisztelték. Az volt a
közhit, hogy vir{g{nak hagym{j{val késleltetni lehet a fiúk kamaszkor{t.
Azok közül a fiúk közül, akiket Apollón szeretett, egyet Kyparissosnak, „Ciprusnak"
hívtak.58 A szép fiúk mindezekben a történetekben mag{nak Apollónnak a hasonm{sai.
Kyparissos m{r az{ltal is az volt, hogy ő is megölt akaratlanul egy kedves lényt, ahogy
Apollón Hyakinthost. A szeretett lény egy szarvas volt, ak{rcsak Apollón és Artemis szent
{llatai, melyekről m{r beszéltem. Hatalmas aranyagancsa volt, homlok{n ezüst díszt viselt.
Szelíd volt, és Kyparissos szerette őt. Megkoszorúzta, és lovagolt a h{t{n. Egy forró déli ór{n
a szarvas az {rnyékban feküdt, és Kyparissos, az ifjú vad{sz, közönséges vadnak nézte.
R{hajította d{rd{j{t, és vigasztalhatatlan volt, amikor r{ébredt, hogy kedvencét tal{lta el.
Meg akart halni, vagy legal{bb örökké gy{szolni a szeretett lényt. Apollón csak egy módot
tal{lt arra, hogy segítsen rajta: gy{szoló f{v{, cipruss{ v{ltoztatta a gy{szoló fiút, örökzöld
f{v{, melyben Kyparissos örökké él.
Azoknak a l{nyoknak a történetében, akiket Apollón szeretett, rendszerint egy vetélyt{rs is
szerepel, néha az istennél szerencsésebb. M{r az egyik nagy Apollón-himnusz59 vak
költőjénél is, akit Homérosszal azonosnak véltek. A szerelmestörténeteket csak később
mesélték el kimerítően. Apollón első szerelme a hagyom{ny szerint60 Daphné volt. Neve
babérf{t jelent. Azt beszélték, Daphné Ladón folyamisten és a Föld le{nya volt. M{s
elbeszélők61 Péneios folyamistent mondt{k apj{nak, a thessz{liai Tempe-völgy ur{t. Daphné
vad szűz volt, ak{r Artemis, akinek - mint Daphnai{nak vagy Daphni{nak - ugyancsak
voltak szent babérf{i. Nemcsak Apollón volt Daphnéba szerelmes, hanem egy Leukippos
nevű ifjú is,62 „a fehérlovú" *95+ vagy „a fehér mén". Leukippos l{nyruh{ba öltözött, hogy
Daphnét kísérhesse. De fürdéskor leleplezték a l{ny t{rsnői. Ezért meghalt vagy eltűnt.
Amikor Apollón megkív{nta Daphnét, a l{ny a Földany{n{l keresett menedéket, s babérf{v{
v{ltozott; ettől fogva ez lett az isten kedvenc f{ja, gallyait viselte koszorúként. Annyi
bizonyos, hogy egy f{ban, mely természettől fogva kétnemű, mint a legtöbb fa, egyesül a két
nem a legtökéletesebben.
Egy m{sik történet63 Dryopéról, Dryops, a „tölgyember" l{ny{ról beszél. Dryopé a
Hamadryasok, a tölgyfanimf{k j{tszót{rsnője volt. Apollón a kedvéért legelőbb
teknősbék{v{ v{ltozott. A nimf{k j{tszottak a különös {llattal, és Dryopé a keblébe rejtette. A
teknősbéka erre kígyóv{ v{ltozott. A nimf{k ijedten elmenekültek. Apollón fiat nemzett
Dryopéval. A l{ny senkinek sem szólt róla. Férjet v{lasztott mag{nak, s a fi{t törvényes
h{zass{gban szülte meg. Később a Hamadryasok elrabolt{k Dryopét, és fölvették maguk
közé. Egy m{sik elbeszélés szerint pedig Apollón farkass{ v{ltozott,64 úgy lépett n{szra
Kyréné nimf{val. A sok szerelmes történet közül, melyek az istennek l{nyokkal való
kalandjairól szólnak, harmadikul a Kyrénéről szóló elbeszélésnek csup{n legismertebb
alakj{t mondom el.65
Szűzies vad{szle{ny volt, Artemis-szerű alak, egy vízinimfa és Hypseus thessz{liai kir{ly
l{nya; ez utóbbi név az ég magas{ra, egy égi kir{lyra utal. Azt is mesélték,66 hogy két
vad{szkuty{t kapott Artemistől aj{ndékba. A Pélion-hegy erdeiben élt, s d{rd{val és karddal
védelmezte atyja ny{jait a ragadozó {llatok ellen. Apollón akkor pillantotta meg Kyrénét,
amikor fegyvertelenül birkózott egy oroszl{nnal. El{mulva, odahívta a bölcs kentaurt,
Kheirónt, közeli barlangj{ból. Kheirón azt tan{csolta neki, titokban keljen egybe Kyrénével.
Így h{t színarany hattyúfogat{n Észak-Afrik{ba szöktette a vad szüzet, oda, ahol később
Kyréné v{ros{t alapított{k. Libya színarany n{szi szob{j{ban teljesült be frigyük. Kheirón azt
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jósolta, Kyréné isteni fiat fog szülni. Hermés veszi majd p{rtfog{s{ba s viszi el a Hór{khoz és
Gaia istennőhöz. Ők csöpögtetnek majd, el{mulva a gyermeken, akit Hermés a térdükre
helyez, nekt{rt és ambroszi{t az ajkaira, s teszik halhatatlann{, Zeussz{ és szent, tiszta
Apollónn{, örökkévaló örömére az embereknek, akik szeretni fogj{k, leghívebb őrévé a
ny{jaknak, Agreussz{ és Nomiossz{, vad{ssz{ és p{sztorr{, ami Apollón is volt, egyszóval:
Aristaiossz{, a „legjobb istenné".
Aristaiosról, erről a m{sodik Apollónról és kicsiny Zeusról, azt mesélték,67 apja Kheirón
barlangj{ba vitte, hogy a bölcs kentaur nevelje fel. Amikor felcseperedett, a Múzs{k
készítették elő menyegzőjét - fi{ról, Aktaiónról, akit Autonoé, Kadmos l{nya szült neki,
rövidesen lesz szó -, s a Múzs{k tanított{k meg a gyógyít{s mesterségére és a jövendölésre.
Csord{ik őrzését is Aristaiosra bízt{k a thessz{liai Phthia vidékén. Amikor a Sirius, a ny{ri
hőség csillagzata l{ngolt a Kyklasok fölött, s az emberek nem tal{ltak menekvést a dögvész
elől, Apollón felszólít{s{ra őt hívt{k segítségül. Ekkor Aristaios *96+ atyja parancs{ra
elhagyta Phthi{t, és Keos szigetére költözött {t. Itt {ldozatot mutatott be Zeusnak és a
Siriusnak. S azóta az ő kedvéért fújnak az etésiai, a passz{tszelek negyven napon {t. Az ő
tal{lm{nya volt68 a méhkas és a méhészet, a sajtkészítés és az olajprés. Úgy mondj{k, ő vetett
először tőrt a farkasoknak és a medvéknek, s ő szabadította meg Szardínia szigetét a vad
madaraktól.
6. Asklépios születése és hal{la
Az isteni orvos és gyógyító isten, Asklépios születésének történetét is Apollón szerelmei közt
legjobb elmesélni. Apollón maga is orvos volt, s gyógyító művészete csak akkor mondott
csődöt, ha ő maga ölt. Homéros69 Paiéónnak nevezi az istenek orvos{t, aki meggyógyítja a
halhatatlanokat, ha megsebesülnek. „Paiéón" Apollón egyik mellékneve volt. Asklépios, aki a
halandókat gyógyította, sőt életre is keltette a holtakat, olyan volt, mint Aristaios: egy
m{sodik Apollón, akit Apollón fi{nak tartottak, de Zeusnak is hívt{k, tekintet nélkül arra,
hogy hal{l{t a szóbeszéd szerint Zeus okozta, amiről még lesz később szó.
Egy régi történet70 leírja egy istennő n{sz{t az észak-görögorsz{gi Boibéis-tó partj{n. A tó
neve az ott beszélt nyelvj{r{sban Phoibé tava. Mag{t az istennőt Brimónak, „az erősnek" is
nevezték. A történet szerint, melynek részletei titokban maradtak, szeretője Hermés volt, egy
phallikus isten, a régi időkben egyszerűen csak egy phallos. Még mindig a régi időkben, de
m{r hősmondai megfogalmaz{sban meséltek egy m{sik n{sztörténetet is, mely ugyancsak a
Boibéis-tón{l j{tszódott le.71 Egy szűz mosta l{b{t a Boibéis-tóban, Phlegyas, a „tűzvörös"
kir{ly le{nya, akinek a nevét m{r említettem Apollón ellenségei közt. A l{nyt Korónisnak
hívt{k, „varjúl{nynak". Apollón egy fiút nemzett vele, ő azonban Iskhyst v{lasztotta férjéül,
Elatos, a „fenyő-ember" fi{t. Az Iskhys név az erővel rokon jelentésű, azért fordított{k a
latinok72 Valensszel; egy m{sik v{ltozat őt tartotta Korónis isteni gyermeke apj{nak. Az a
történet,73 amelyben Apollón az apa, úgy folytatódott, hogy a holló, mely akkor még nem
fekete volt, hanem fehér, Apollón kedvenc madara, hírül vitte az istennek Korónis és Iskhys
menyegzőjét. Apollón első haragja a hollót sújtotta: azóta fekete. Korónis megbüntetéséről és
Asklépios születéséről szól a következő elbeszélés.74
A l{ny m{r mag{ban hordta az isten tiszta magj{t. Ekkor egy vendég érkezett [rk{di{ból,
Iskhys nevezetű, Elatos fia. Korónis nem bírt ellen{llni neki, s titokban, apja tudt{n kívül az
övé lett. Hűtlenségéről tudom{st szerzett Apollón. Elküldte testvérét Lakerei{ba, a fecsegő
varjak v{ros{ba, mint neve mondja, a Boibéis-tóhoz, ahol Korónis lakott. Artemis megölte
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nyilaival a l{nyt, és vele együtt igen sokat a Phlegyai törzs l{nyai közül: pusztító nagy vész
lehetett, s temérdek m{gly{n égtek a holtak hamvai. M{r nyaldost{k a l{ngok Korónis
holttestét, amikor Apollón fölki{ltott: „Nem tűröm, hogy *97+ a fiam is elpusztuljon anyj{val
együtt!" Kivette Asklépiost anyja testéből, s Kheirón kentaurhoz vitte fi{t. Az megtanította a
gyógyít{s mesterségére.
M{s elbeszélések keringtek Epidaurosban, Asklépios híres kultuszhelyén, ahol oly sok beteg
gyógyult meg az{ltal, hogy a templomban aludt. Ezek a történetek mit sem tudtak Korónis
hűtlenségéről és hal{l{ról. Ink{bb az a hagyom{ny maradt itt fenn,75 hogy volt az isten
anyj{nak még egy m{sik neve is: Aiglé, „a fényes". Apja Phlegyas volt, anyja Erató Múzsa
egyik le{nya. Az isteni gyermek születésénél, ami a szentélyben történt, Artemis és a Moir{k
segítettek. Azt beszélték,76 Phlegyas, harcias természetéhez híven, gonosz sz{ndékkal
érkezett a Peloponnésosra: ki akarta kémlelni az orsz{got, hogy később elfoglalja. Vele jött
Korónis, aki m{r akkor, apja tudt{n kívül, teherben volt Apollóntól. Epidauros földjén szülte
meg Asklépiost, és kitette a hegyre, amelyet azelőtt Mirtus-hegynek, később Mellbimbóhegynek hívtak. Egy kecske szoptatta a gyermeket, s egy juh{szkutya őrizte. Aresthanas, a
p{sztor, észrevette, hogy eltűnt a két {llat, s keresésükre indult. Így tal{lt r{ a gyermekre, s
mag{val akarta vinni. De amikor a közelébe ért, l{tta, hogy vill{mszerű ragyog{s veszi körül
a csecsemőt. Fölismerte isteni volt{t, s visszahúzódott szent félelemmel. Azonnal elterjedt a
híre, hogy ez a gyermek orvoss{got fog tal{lni minden betegség ellen, s föl fogja t{masztani a
holtakat. Asklépios szent {llat{v{ lett az apollóni kígyó mellett a kutya is.
Híre se hallatszott soha, hogy Asklépios Epidaurosban holtakat t{masztott volna föl. Viszont
különböző elbeszélésekben több hősről esik szó, akiket visszahívott az életbe, köztük
Hippolytost is, a szűzies Artemis istennő kedvencét. Zeus azonban, azt mesélték, az egyik
halott fölt{maszt{sa miatt haragra gyúlt. Vill{m{val agyonsújtotta az isteni orvost. Apollón
bosszút {llt a fi{ért, és rak{sra ölte a Kyklópsokat. De mindez csak utólagos magyar{zat arra,
hogy az isten Admétosn{l szolg{lt - amivel Delphyné megölését kellett levezekelnie.
7. Elbeszélések Artemisről
Nyilv{n emlékszünk r{, hogy a Nagy Istenany{t, aki anyas{ga mellett erősen androgyn volt,
Kis{zsi{ban Nagy Artemisnek is hívt{k. A mi Artemisünket sosem nevezték „Any{nak",
noha éppoly közel {llt anyj{hoz, Létóhoz, mint testvéréhez, Apollónhoz. Sz{munkra szűzies
volt, de szigorús{g{ban és vads{g{ban volt valami fiús is; ez jellemző az olyan korú
l{nyokra, amilyenek p{rtfog{sa alatt {lltak. Azt mesélték,78 atyj{tól csupa kilencéves t{rsnőt
kért. Ebben a korban szokt{k a l{nyok elhagyni anyjukat, és Artemis szolg{lat{ba lépni; a
régebbi időkben alighanem mind ezt tették, később csak egyesek, akiket erre külön
kiszemeltek. Az istennő szolg{lat{ban maradtak, míg menyasszony-korba nem jutottak.
Artemis kis szolg{lóit Athénben arktoinak, medvéknek hívt{k. Valaha mag{t Artemist is
nőstény medvének *98+ tarthatt{k, vagy pedig - Görögorsz{g egy régebbi, délibb
{llatvil{g{nak megfelelően - nőstény oroszl{nnak.
Sok történet maradt fenn róla, a szűzies vad{sznőről és szűzi t{rsnőiről, akik kísérték. Jaj volt
a férfinak, aki őket fürdésnél a vad patakokban és csendes tavakban megpillantotta! Így a
krétai Siproités79 nővé v{ltozott, mert l{tta a fürdőző Artemist. Híres az Aktaiónról, Aristaios
és Autonoé fi{ról szóló történet:80 Autonoé testvére Semelé volt, Dionysos anyja. Aktaión
szenvedésének történetét különféleképp mesélik. A legismertebb form{ja szerint az ifjú, akit
Kheirón vad{sznak nevelt, meglepte Artemist fürdés közben. Az istennő büntetésből
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szarvass{ v{ltoztatta; különben kedvenc {llata volt, most {ldozata lett. Aktaión ötven kuty{ja
széttépte {tv{ltozott gazd{j{t, s Autonoéra v{rt a gyötrelmes feladat, hogy fi{nak csontjait
összeszedje. Minden bizonnyal régebbi eredetű az az elbeszélés, melyben Aktaión egy
szarvas bőrét {lruhaként mag{ra öltve közeledett Artemishez. Később úgy mesélték, hogy a
szilaj vad{sz meg akarta erőszakolni Artemist, vagy hogy Semelét kív{nta meg, akit Zeus
szeretett, s Artemis volt az, aki egy szarvas bőrét dobta v{llaira. Mindegyik elbeszélésben
széttépték.
Egy m{sik eseménynek, ugyancsak Artemis köréből, az istennő egyik t{rsnője volt szenvedő
hősnője; Kallistónak hívt{k. A kallisté, "a legszebb" melléknévnek - mellyel mag{t Artemist
jelölték - tulajdonnévi alakja ez. Azt mesélték,81 Kallistó nimfa Artemis kíséretéhez tartozott,
vad{sznő volt, és ugyanolyan öltözetben j{rt, mint az istennő. Megesküdött, hogy szűz
marad. Apj{t az elbeszélők különféle neveken emlegetik; ilyen Nykteus, „az éjszaka férfia",
Kéteus, „a tengeri szörny férfia", vagy Lykaón, „a farkasszerű"; maga a l{ny is különböző
neveket viselt, szerepelt Megistó,82 „a legnagyobb" néven, vagy Themistóként,83 ami a Themis
név alakv{ltozata. Zeus elcs{bította, egy latin költő szerint Artemis alakj{t öltve mag{ra.84
Hiszen a régi történetekben Artemis még medve alakú volt, s Zeus medveként egyesült
Kallistóval. Eredetileg {llat-n{sz volt. Így is beszéltek róla;85 {llat alakban osztotta meg
Kallistó Zeusszal az {gy{t. Későbbi v{ltozatok szerint Artemis fürdőzéskor fölfedezte, hogy
t{rsnője v{randós, és haragj{ban nőstény medvévé v{ltoztatta. Az istennő {llítólag meg is
ölte a bűnös l{nyt. De Kallistó végül fölkerült az égre mint „Nagymedve",86 miut{n egy fiat
szült Zeustól, aki [rk{dia lakóinak ősapja lett. Neve, Arkas, a medve, arktos szóval függ
össze. M{s hagyom{ny szerint87 Kallistó ikreket hozott a vil{gra: Arkast és P{nt,
bakkecskel{bú istenét ugyanannak az [rk{di{nak, melynek Vads{g{hoz és lakóinak ősi
jellegéhez ilyen istenek és ilyen ősök illettek. *99+
8. Britomartis története
Britomartis története is Artemisről szóló elbeszélés. Ezen a néven szólítottak a krétaiak saj{t
nyelvükön egy isteni le{nyt, akit Artemis különösen szeretett. A Britomartis szó jelentése88
krétai nyelven „édes szűz". A nagy sziget m{s t{jain Diktynn{nak, „a Dikté-hegység
istennőjének" hívt{k. Ez a „h{ló" görög nevével - diktys - cseng össze, és Britomartis istennő
történetében csakugyan szerepet j{tszik a h{ló.
Azt mesélték:89 Britomartis Zeus le{nya volt Krét{n, nimfa és vad{sznő. Minós, Zeus fia,
belészeretett. Űzőbe vette a vad le{nyt Kréta hegyein {t. Hol a tölgyesekben, hol a
lap{lyokon rejtőzött el a nimfa. Minós kilenc hónapig követte nyomon. A Dikté-hegység
egyik meredek szikl{j{n csaknem megfogta. A l{ny ruh{ja fennakadt egy mirtusz{gon, de ő
maga a szirtről a tengerbe ugrott, a hal{szok h{lój{ba, akik kimentették. Artemis istennői
rangra emelte őt.
Aigina lakóinak elbeszélése szerint90 Britomartis egy hal{sz csónakj{n Aigina szigetére
érkezett. A hal{sz, név szerint Andromédés, meg akarta őt erőszakolni, de az istennő eltűnt
az erdőben; mert m{r akkor is erdő borította a hegyet, melyen ma a szentélye {ll. Csakhogy
Aigin{n m{r nem Britomartisnak hívj{k, hanem Aphai{nak, mert hirtelen l{thatatlann{
(aphanés) v{lt. Ez a magyar{zat biztosan nem helyénvaló, mert a két szó nincs rokons{gban
egym{ssal. De az Aphaia-templom, Aigina egyik déli előhegységén, mindm{ig l{tható.
9. Apollón és Artemis jelzői
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Apollón és Artemis néh{ny jelzőjét és melléknevét m{r beleszőttem az előadott történetekbe.
A még nem említettek közül egyik-m{sik voltaképpen m{r meg is kapta magyar{zat{t:
péld{ul a Delphinios, mely a delfinekhez kapcsolja Apollónt - emlékszünk r{, hogy maga
Apollón fölvette szent {llata, a delfin alakj{t. Igen sok m{s jelzőjét is ismerjük, de csak kevés
utal ismert elbeszélésekre és leír{sokra.
Egy himnusz leírja,91 hogy Apollón, aki első ízben kifeszített íjjal érkezett Delphoiba, hogyan
jelent meg ott m{s alkalommal illatos, hosszú köntösben. Lanttal kezében lépett elő, majd
egy szempillant{s alatt az Olymposon termett, az istenek gyűlésén, akiknek nyomban
kedvük kerekedett a muzsik{ra és énekre. A Múzs{k v{ltakozó énekben dicsőítették az
istenek halhatatlan aj{ndékait és a tudatlan és gyarló emberek szenvedéseit. Kilenc istennő: a
Kharisok és a Hór{k, Harmonia, Hébé és Aphrodité kört{ncot lejtettek, egym{s csuklój{t
fogva. Artemis is be{llt a t{ncolók közé, s velük j{tszott Arés és Hermés is. Apollón a lantot
pengette hozz{, szépen és fenségesen lépkedett, fénysugaraktól körülragyogva. Csillogtak a
l{bai és a köntöse. *100+ Így jelent meg mint Musagétés és mint kitharódos, mint „a Múzs{k
vezetője" és mint „kithara-énekes". Régi elbeszélőink és költőink szerint a napsütés is
hangokk{ v{ltozott. „Az egész természetet harmóni{ba hozta - így énekelt az egyikük92 Zeus fenséges fia, Apollón, egybefogva a kezdetet és a véget, s a fényes napsug{r a
lantverője."
Artemis se volt mindig csak a vad{sznő, aki szelíden gyilkoló nyilait lőtte a halandó
asszonyokra és vad{llatokra. Olyan mellékneveken is tisztelték, melyek el{rulj{k, hogy
különös t{ncosnők és t{ncosok t{ncaiban lelte kedvét. Mint Karyatis, élvezte a Karyatid{k- a
Karyai, vagyis diófa-falubeli l{nyok - eksztatikus kört{nc{t, akik zöldellő n{dból font
kosarakat hordtak a fejükön, mintha t{ncoló növények voln{nak. Artemis Kordaka
tiszteletére t{ncolt{k a férfiak a kordax-t{ncot, nőies mozdulatokkal. Az ő tiszteletére történt
az is, hogy l{nyok phallost kötöztek magukra, amit egyébként a komédi{ban a színészek
tettek. Egyik ünnepén a férfiak szarvasagancsot hordtak a fejükön. Phallikus {larcos
t{ncosok tisztelték az istennőt Korythalia néven. Ez a jelzője ugyanazt jelenti, mint Daphnaia:
„babér-le{ny". Voltak a holdra vonatkozó elnevezései is - péld{ul Hégémoné és keladeiné -,
amiket a Kharisokkal együtt viselt; ezeknek jelentését m{r ismerjük. Amikor ragyogott a
hold, Artemis jelen volt, s t{ncoltak az {llatok és a növények. *101+

IX. Héra, Arés és Héphaistos
Itt az ideje, hogy Héra fiairól, Arésról és Héphaistosról szóljak. Homéros szerint mindketten
fiai voltak Zeusnak is, Hésiodos szerint csak Arés volt az. Zeus mégis azt mondta róla
Homérosn{l,1 hogy gyűlöli, mert csak a visz{lyban, h{borúban és ütközetekben leli kedvét
(amit egyébként csaknem ugyanígy el lehetett volna mondani Pallas Athénéről is), anyj{hoz,
Hér{hoz hasonlít, és tulajdonképpen oda való, ahov{ a tit{nok: a Tartaros legmélyebb
mélyébe. Arés azonban, ahogy Homéros leírja,2 anyj{hoz is hűtlen volt. Nem ismert Themist,
és ha kedve szottyant, az ellenségnek segített. Óri{si alakja, amikor3 Athéné egy kővel
eltal{lta, s méltós{g{ból kivetkőzve hevert ott, hétsz{z l{bnyi hosszú volt. Amikor
megsebesült,4 ő, „az érc Arés", úgy üvöltött, mint kilenc- vagy tízezer férfi a hadban.
Héphaistos sem jelent meg valami méltós{gteljesen Homérosn{l. Tudjuk, hogy s{ntított, és
hogy ink{bb hasonlított törpéhez, mint óri{shoz; viszont legal{bb mestere volt a
kézművességnek, és békeszerző a szülei közt. Megnevettette az isteneket az Olymposon,5 s
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ezzel elsimította a veszekedést. Abból, ahogyan Homéros a két testvért lefestette, l{thatjuk,
mennyire gyűlölte legnagyobb költőnk a h{borút és a civód{st. Alighanem neki köszönhető,
hogy olyan keveset tudunk Arésról: tulajdonképpen csak annyit, hogy Hér{tól sz{rmazik, és
a vad Thr{ki{val van szorosabb kapcsolatban. Nevét, mely amúgy is az „{tok" jelentésű ara
szóval csengett össze - b{r egyszersmind „im{ds{got" is jelent -, szinte csak szinonimaként
haszn{lt{k a h{ború szó helyett, s azok az elbeszélések, melyek az istent egykor
személyesebben, tal{n gyermekként is bemutatt{k, feledésbe merültek.
Gyermekként jelenik meg az etruszkok {br{zol{sain, akik nyilv{n régi mestereinktől vették
hozz{ a mint{t. Apa nélküli fogantat{s{nak története is csak a rómaiakn{l maradt fenn. Ők
nyilv{n nem maguk tal{lt{k ki, minthogy épp az ilyen elbeszélések voltak jellemzők Héra
istennőnkre. Hiszen apa nélkül született Typhón is, akiről, mint Héra egyik fi{ról, nem
szabad itt megfeledkeznünk. Legjobb lesz, ha épp vele kezdem, mert most Hér{ról mint
any{ról lesz szó. Az ő alakja fűzi össze a következő történeteket.
1. Héra teherbe esései
Emlékezhetünk r{, hogy Héra a delphoi nőstény s{rk{nyra bízta, melyet később Apollón
megölt, Typhaón nevelését; Typhaónét, akit az istennő férje ir{nti haragj{ban hozott a
vil{gra, amikor Zeus Pallas Athénét szülte. Haragvón szólt ekkor Héra - így mesélik6 - az
összegyűlt halhatatlanokhoz:
„Hallgass{tok meg, mindny{jan, istenek és istennők, mire vetemedett Zeus, hogy
megcsúfolja a becsületem! Ő kezdte, miut{n engem feleségül *102+ vett. Nélkülem szülte
most Athénét, aki kiv{lik az összes halhatatlanok közül, míg az én fiam, akit szültem,
Héphaistos, a legnyomorús{gosabb mindny{junk közül. Én magam a tengerbe dobtam, de
Thetis, Néreus le{nya elkapta és fölnevelte a testvéreivel - jobb szolg{latot is tehetett volna
nekünk! Te rettenetes és {rm{nyos! Hogy merészelted Athénét szülni? Nem szülhettem
volna meg neked én? Hisz {llítólag én volnék a feleséged. Most én is csin{lok valamit, hogy
legyen egy fiam, aki kiv{lik az istenek közül! Anélkül csin{lom, hogy {gyadat és {gyam
meggyal{zn{m, de anélkül is, hogy bemennék hozz{d. T{vol tartom magam tőled, és a többi
istenekkel tartok!"
Ezut{n Héra a többi istenektől is visszavonult, im{dkozott, és tenyerével a földre ütött:
„Hallgassatok meg, Gaia és Uranos, te odafent, és ti tit{nok, akik lent a Föld alatt, a
Tartarosban tany{ztok, ti, akiktől az istenek és emberek sz{rmaznak: hallgassatok r{m
mindny{jan, és adjatok nekem egy fiat, aki nem gyengébb, mint Ő maga! Amennyivel Zeus
hatalmasabb volt Kronosn{l, annyival hatalmasabb legyen n{la ő !" Erős kézzel r{ütött a
Földre. Megr{ndult Gaia, az élet forr{sa, és Héra örvendezett, mert sejtette, hogy sikerült.
Ekkortól fogva egy egész éven {t nem feküdt le Zeus mellé, s nem is ült melléje a helyre, ahol
azelőtt vele tan{cskozni szokott. Templomaiban maradt, és élvezte az {ldozatokat. Amikor
egy év ut{n eljött az ór{ja, szült valamit, ami sem az istenekhez nem hasonlított, sem az
emberekhez: Typhaónt, a rettenetes csap{st a halandókra. Héra Delphoiba vitte őt, s a
nőstény s{rk{ny elv{llalta.
Arés fogantat{s{nak története, ahogy egy latin költő elbeszéli,7 hasonlóan hangzik, és mégis
m{sképp. Itt Gaia istennő abban az alakj{ban jelenik meg, melyben a növények, s főképpen a
vir{gok anyja volt, akit a rómaiak mint „vir{gistennőt", Flora néven im{dtak. Ő maga beszél,
és csaknem ugyanazt a történetet mondja el, amit m{r hallottunk. Az istenek kir{ly{nak
felesége a m{r ismert okból meg volt sértve, s meg akart prób{lni mindent, hogy férje nélkül
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teherbe essen. M{r útban volt Ókeanos felé, hogy tőle kérjen vigaszt és tan{csot, de az
említett nagy istennő palot{j{n{l meg{llt, s az egy növényt adott neki - eszerint az elbeszélés
szerint egy vir{got, egy m{sik szerint8 egy füvet -, egy csodaszert, melynek érintése
termékennyé teszi a terméketlen lényeket. Megérintette a növénnyel az istennőt, s az teherbe
esett. V{randósan Thr{ki{ba vonult vissza, és megszülte fi{t, a hadistent.
Héphaistos szülése az elbeszélés szerint, amit maga Héra adott elő, nem ap{tlan szülés volt,
csak torzszülés, és - mint még hallani fogjuk - koraszülés. A történet nem hangzik kevésbé
réginek, és ugyanúgy illik is a nagyon régi-régi időkhöz, mint a férj nélküli fogantat{sról
szóló. Hésiodos ez utóbbit részesítette előnyben, amikor arról sz{molt be,9 hogy Héra
versengeni akart férjével, s így szülte egymaga a legügyesebb mestert Uranos utódai közül.
M{r itt r{térhetnék a Héphaistosról szóló történetekre, ha nem maradt volna *103+ némi
nyoma egy Aréshez fűződő régi elbeszélésnek. Ezzel kapcsolatban még egy nagyon régi,
archaikus mitológiai motívumról fogok bővebben szólni, mely nemcsak a mi mitológi{nké:
az isteni ikrek motívum{ról.
2. Arés és az Alóad{k
A Dioskurosok, Kastór és Polydeukés, Léda fiai, nem az egyetlen ikerp{r mitológi{nkban.
Hogy a p{r félig al{ volt vetve a hal{lnak, vagyis kapcsolatban {llt az Alvil{ggal, nem mond
ellen annak, hogy mindkét testvér isteni lény volt. Tetteik mégis ink{bb a hősmond{ba
tartoztak, mint a mitológi{ba. M{s, eredetileg isteni ikerp{rok egészen a hősmond{ba
kerültek, mint péld{ul Aphareus fiai, Idas és Lynkeus, a Dioskurosok ellenfelei. Archaikus
p{r volt az Aktorióne Molione, "Aktór és Molioné két fia", egy ezüsttoj{sból kikelt, összenőtt
két hérószfiú,10 akiket Héraklés lesből megölt. Anyjuk {llt bosszút értük; viszont anyjukért
{lltak bosszút a thébai Dioskurosok, Amphión és Zéthos, Zeus és Antiopé fiai, éspedig egy
m{sik asszonyon, aki anyjuk helyére tolakodott. Ezeknek az archaikus, eredetileg isteni
ikerp{roknak a sor{ba tartoztak az Alóadai vagy Alóeidai is, akiknek Arés csaknem {ldozatul
esett, s akiket a mostohaanyjuk {rult el.
Ezt mesélték :11 Ótos és Ephialtés ikerfiúk voltak, akiknek rövid életet szabott ki a sors.
Apjuk, Alóeus neve a „kerek hely", „kerek korong" jelentésű alóé és halos szóval függ össze.
Anyjuk, Iphimedeia azt mondta, Poseidóntól esett teherbe. Szerelmes volt12 az istenbe,
{llandóan a tengerhez j{rt, s kezével vizet merített keblébe, míg Poseidón ikreket nem
nemzett vele. A legszebb fiúk voltak, csak a híres vad{sz, Órión volt n{luk szebb, akiről még
lesz szó. Az életadó Föld óri{sokk{ növelte fel őket. Kilencéves korukban m{r kilenc rőfnyi
szélesek voltak, és kilenc ölnyi magasak. Pontosabban szólva,13 havonta kilenc ujjnyit nőttek.
Hadat üzentek az olymposi isteneknek, s azt tervezték, hogy az Ossa-hegyet fölrakj{k az
Olymposra, a Péliont az Oss{ra, s így fölh{gnak az égbe. S keresztül is vitték volna tervüket,
ha ifjúv{ serdülnek. De Apollón idejekor{n megölte őket. Egy m{sik v{ltozat szerint14 csak
ők maguk ölhették meg egym{st. Amikor épp el akart{k rabolni Hér{t és Artemist, egy
szarvasünő ugrott kettejük közé, Artemis küldte, vagy ő maga volt az15 {llat alakban. Az
ikrek d{rd{jukat a szarvasra hajított{k, s kölcsönösen eltal{lt{k egym{st. Így jutottak le az
Alvil{gba, ahol egy-m{snak h{tat fordítva kötözték őket egy oszlophoz: az oszlopon a Styx
nevű szörnyű bagoly ült.
Az Alóad{k egyik vakmerő tette16 volt az is, hogy elfogt{k Arést s egy ércedénybe z{rt{k olyan edénybe, amit különben agyagból készítenek n{lunk. Tizenh{rom hónapig volt az
edényben az isten, s t{n el is pusztult volna ott, ha az ikrek mostohaanyja, Eriboia, el nem
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{rulja Hermésnek, hol rejtőzik az elveszett. Erre Hermés kilopta a foglyot, aki m{r csaknem
*104+ belehalt szenvedéseibe. Alighanem még Arés is serdületlen fiú volt akkor, az
Alóad{kkal egyidős. Az említett etruszk képeken a fiúkat egy edény szélén l{tni, amiben tűz
lobog: nyilv{n egy beavat{si szertart{s előkészületeiben vesznek részt. Az elbeszélés
folytat{sa,17 mely szerint Arés Naxos szigetén egy „vasevő kőbe" rejtőzött, Kelmist, a
Daktylos-fiút idézi emlékezetünkbe, akit két fiútestvére úgy gyötört és tisztított meg, mint
üllőn a vasat. Arés neveltetéséről és nevelőjéről, Priaposról, aki őt előbb a t{ncra tanította, és
csak azut{n a h{borúra, később mesélek majd.
3. Héphaistos zuhan{sa és neveltetése
Gyakrabban szerepel Arés a Héphaistosról szóló elbeszélésekben. Közös esetük Aphroditével
ismeretes; egy m{sik az anyjukkal, Hér{val - megint egy kettejük között {lló asszonnyal még ezut{n következik. A történet előzményét, Héphaistos korai s egyébként is rosszul
sikerült születését m{r említettem. De meg kell pontosabban mondanom, miről volt szó
tulajdonképpen. A gyermek születésénél fogva mindkét l{b{ra s{ntított, mert talpa és l{bujjai
h{trafelé {llottak, nem lehetett j{rni rajtuk, csak előre hengergetni az egész testet. Régi
v{zaképeken vil{gosan fölismerhetjük a torzul{st, és arról is értesülünk, hogy
Héphaistosnak egy egész napra volt szüksége ahhoz, hogy - az égen forgó tűzkerék gyan{nt
- földet érjen, amikor ledobt{k az Olymposról. Születése túl kor{n történt, mert abba a
h{romsz{z esztendőbe esett, mely alatt Héra csak titkon érintkezett Zeusszal. A torzul{s a
koraszülés eredménye volt, s a férj nélküli fogantat{s csak ennek leplezésére szolg{lt, mint
egyesek mondj{k,18 m{sok szerint viszont19 Héphaistos Héra combj{ból született.
Homéros mag{val Héphaistosszal mondatja el20 - s szavai nem leplezik a fiú f{jdalm{t -,
hogyan iparkodott Héra rejtegetni torzszülöttét. Ugyanezt vallotta az istennő is. A tengerbe
dobta a gyermeket. Rosszul j{rhatott volna, ha Eurynomé és Thetis fel nem fogja ölébe a
lezuhanót. Kilenc évig maradt Héphaistos a két istennőnél, s az Ókeanos egyik barlangj{ban
csatokat és bogl{rokat, fülbevalókat és l{ncokat remekelt nekik. Senki sem tudott róla, sem
isten, sem ember, csak megmentői, a két tengeristennő. Héphaistos egy m{sik zuhan{s{ról is
mesélt21 Homérosn{l. De tal{n ugyanaz a történet volt, csak m{s indokol{ssal. Segíteni akart
anyj{nak Zeus ellen, de apja fölkapta a sark{n{l fogva, s ledobta fi{t az istenek palot{j{nak
szent küszöbéről. Egész napon {t zuhant Héphaistos. A lehanyatló nappal ért földet, szinte
lélegzet-fogyt{n, Lémnos szigetén. Egy barb{r törzs tal{lta meg, mely később tisztelője lett a
szigeten, a sintisiek, s ők {polt{k. Akkor történt ez,22 amikor Zeus felfüggesztette a feleségét
egy arany kötélre ég és föld között, mert gyűlöletével üldözte Héraklést. Béklyóban volt Héra
mindkét keze, l{bain két üllő függött. *105+
Mindj{rt szó lesz Héra m{sik megkötözéséről: mert Héphaistos is megkötözte, hogy
eltaszít{s{ért bosszút {lljon. De nem minden történetben taszította el az anyja. Azt is
mesélték,23 hogy Héra a fi{t születése ut{n Naxos szigetére vitte, Kédaliónhoz, hogy nevelje
föl s tanítsa meg a kov{csmesterségre. Kédalión a Kabirokhoz hasonló alak volt. Neve
"phallikust" jelent. A Kyklópsok közé is szok{s sorolni, akik ar{nylag későn lettek
Héphaistos kov{cssegédei: csak amikor az elbeszélések összefüggést teremtettek közte és a
nagy nyugati vulk{nok, az Etna és a Vezuv közt. A föld tüzének lémnosi forr{s{n{l, a kicsiny
Mosykhlos hegyen, Kabirok voltak a fiai, akiket Kar-kinoinak, „R{kok"-nak hívtak.24
Héphaistost a föld alatti tűz istenének tartott{k. Nyelvünkön héphaistos egyszerűen tüzet is
jelentett. Kédaliónról az Órión csillagképről szóló elbeszélésekben lesz még szó.
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4. Héra megkötözése
Egy régi történet mondta el, hogyan kötözte meg Héphaistos Hér{t; olyasfajta történet,
amilyen az Arés és Aphrodité megkötözéséről, vagy a Hermés első lop{sairól szóló, mely
rövidesen sorra kerül; ezek az elbeszélések ravasz istenek fondorlatos tetteiről szóltak,
többnyire abból az időből, amikor még nem tartoztak az olymposi istencsal{dhoz, noha Zeus
és Héra m{r ott uralkodott. Később csatlakoztak hozz{juk fiú- és l{nytestvéreik. Zeus le{nya,
Pallas Athéné, és a fia, Apollón, m{r részese lett a legfőbb hatalomnak. Létó a fi{val, Artemis
a testvérével került az Olymposra. A nagy Aphrodité istennő ott volt, s Arés és Dionysos is,
Héphaistos viszont t{vol tartotta mag{t; mindj{rt elmondom, miért. Hermésről nem történik
említés ebben az elbeszélésben. Soha nem {llapított{k meg végérvényesen, és mellékes is,
hogy ezek az utóbb említett ifjabb istenek milyen sorrendben vétettek föl az olymposiak
sor{ba.
Teh{t azt mesélték,25 hogy Héra szégyellte torzszülöttét, eltaszította mag{tól Héphaistost, és
anyas{g{t titkolni prób{lta, s fia haragudott r{ ezért. [llítólag mint híres mester megbíz{st
kapott, hogy trónokat készítsen az olymposiak sz{m{ra. Mindenesetre küldött egy trónt
Hér{nak. Az megörülve a szép aj{ndéknak, nyomban r{ült a trónra, s azonnal oda volt
kötözve finomsz{lú kötelekkel. Sőt, a trón fölemelkedett a r{kötözött istennővel, s a
levegőben lebegett. Senki sem bírta Hér{t megszabadítani, s nagy volt az istenek
megdöbbenése. Fölismerték Héphaistos cselét, s elküldtek érte, jöjjön és szabadítsa meg
anyj{t. A ravasz mester dacosan azt felelte, hogy nincs anyja. Erre mindny{jan hallgattak az
istenek tan{cs{ban, és nem tudt{k, hogyan lehetne Héphaistost az Olymposra vinni. Arés
v{llalta a feladatot. De kénytelen volt Héphaistos tüzétől elmenekülni, s rútul összeverve
érkezett vissza. Egy régi v{zaképen l{tni, hogyan j{tszott{k el a két testvér cívód{s{t
megkötözötten trónoló anyjuk körül a komédiaszínpadon: l{ndzs{val *106+ harcoltak
egym{s ellen, Arés a hadisten egyik ismert nevén, mint Enyalios, Héphaistos pedig Daidalos
néven, ami arra utal, hogy az e nevet viselő athéni mester eredetileg azonos volt vele.
Hogy a történet hogyan folytatódott Arés veresége ut{n, azt nemcsak szavakban írt{k le,
hanem pomp{s festményeken is {br{zolt{k, melyekkel régi mestereink igen sok v{z{t
díszítettek. Dionysosnak, Zeus és Semelé fi{nak sikerült a furfangos fickót elő{llítania. Borral
kín{lta, melynek hat{s{t Héphaistos nyilv{n nem ismerte még, s miut{n lerészegedett,
fölültette őt egy öszvérre, és mintegy diadalmenetben vezette föl az Olymposra. Az istenek
bizony{ra jót nevettek, amikor az ittas mestert megpillantott{k. De annyira mégse volt
részeg, hogy anyj{t ingyen oldozza fel. Az {r, amit kért, az Aphroditével vagy egy m{sik
istennővel való h{zass{g volt, s ez utóbbiról is meséltem m{r: Pallas Athénére f{jt a foga. Azt
is tudjuk, hogy nem lett éppen boldog az istennőkkel. De Héra megszabadult.
5. Héra, Ixión és a Kentaurok
Észrevehettük, hogy Héra, amikor Zeus nélkül kív{nt gyermeket, mégis vigy{zott arra, hogy
meg ne gyal{zza férje {gy{t. Különösen hangsúlyozta ezt. A h{zass{gnak az a form{ja, amit
h{zass{gistennőnkként oltalmazott, a monog{mia volt, illetve - a nő szemszögéből nézve önmag{nak kiegészítése egyetlenegy férfi {ltal, éspedig úgy, hogy a férjnek is ő legyen az
egyetlen felesége. Innen ered a féltékenysége és gyűlölete azok ellen a fiak ellen, akiket m{s
nők szültek Zeusnak. Zeus viszont vall{sunkban nemcsak h{zass{g-isten volt. Az élet m{sik,
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nem-anyai eredetét képviselte: az apai eredetet úgy is, mint a magasabbrendűt, mely nincs
egyetlenegy nőhöz kötve, s ahol az apa a nővel - kiv{ltképpen egyetlenegy asszonnyal - soha
nincs szolgai viszonyban, mint péld{ul a Daktylosok a Nagy Any{val, hanem isteni
aj{ndékként adja mindnek az utódokat. Héra valószínűleg megőrzött a kor{bbi, Olympos
előtti időkből valamilyen kapcsolatot a Daktylos-szerű lényekkel. Azt mesélték,26 h{zass{g
előtti korszak{ban megerőszakolta egy gig{sz, Eurymedón, s fiat fogant tőle. Ez a fiú nem
Héphaistos volt, hanem a hozz{ igen közel {lló Prométheus. S voltak elbeszélések arról is,
hogy Zeus feleségét - föltehetően a férjétől való elszakítotts{ga sötét időszak{ban, amikor
Ókeanoshoz ment l{togatóba, vagy a tit{nokhoz az Alvil{gba - phallikus lények : szilének
t{madt{k meg, ahogy híres Paestum melletti templom{nak {br{zol{sain és v{zaképeken
m{ig is l{tható.
Egy m{sik hasonló történet27 az égben jatszódott le, s hőse a lapith{knak, Thessz{lia
ősidőkbeli lakóinak a kir{lya, Ixión. Ixión apja {llítólag Arés volt, vagy Phlegyas, az ismert
szentségtörő; de m{s neveket is említettek. Ixión földi feleségét Di{nak hívt{k, ami csup{n
Hébének, Héra le{ny{nak m{sik neve, sőt, valószínűleg mag{t Hér{t is jelölheti, mert a dia
szó jelentése *107+ „a Zeushoz tartozó", „az égi nő". Ixión gazdag jegyaj{ndékot ígért
após{nak, Déioneusnak, „a pusztítónak". Amikor azonban elment az ígért adom{nyért, veje
vékony deszk{val és porral elfedett tüzes {rkot készített sz{m{ra, s apósa bele is esett. Ixión
volt az első, aki ily módon behozta a rokon-gyilkoss{got az emberek közé. Ut{na téboly
sz{llta meg, és senki sem akarta gyilkoss{g{tól megtisztítani, sem isten, sem ember. Végül
maga Zeus könyörült meg rajta, s nemcsak hogy feloldozta bűne alól, hanem föl is vette az
égbe, vendégének fogadta, és halhatatlans{ggal aj{ndékozta meg. Ixión a palot{ban, ahol
vendégeskedett, megpillantotta Hér{t, és megkív{nta szerelemre. Héra el{rulta ezt Zeusnak.
Az elkészítette ködből feleségének hasonm{s{t, hogy megtudja az igazs{got. Ixión megölelte
a felhőt, mely Héra alakj{t viselte, s egy gyermeket nemzett vele, félig embert, félig lovat.
Zeus azonban, haragra gyúlva Ixión kettős vétkén, egy sz{rnyas tüzes kerékhez kötötte a
bűnöst, amit örökös örvény hajt forgatva a levegőégen {t, s közben a bűnhődőnek e szavakat
kell ismételgetnie: „Jótevődnek h{l{val tartozol!" A büntetést később {thelyezték az
Alvil{gba. Az egész történetben könnyen fölismerhetjük egy régebbi, vad napisten
megbüntetését, akit Zeus uralma alatt meg kellett zabol{zni.
Ixión a felhővel Kharisok nélkül - vagyis Aphrodité nélkül - nemzett; Héphaistos
fogantat{s{ról is ezt mondt{k.28 Fia, egy Kentauros nevű két-alakú lény, a hagyom{ny
szerint29 kanc{kkal szeretkezett a Pélion hegyén. [llítólag ez volt a kentaurok eredete, a vad
erdőlakóké, akiknek négyl{bú lótestéből emberi felsőtest emelkedett ki. Ők voltak a lapith{k
veszedelmes szomszédai. Ezeknek súlyos küzdelmet kellett vívniok, amikor a kentaurok el
akart{k rabolni asszonyaikat - ez a híres eset Peirithoos és Hippodameia menyegzőjén
történt, és a hősmond{ba tartozik. Ixión fi{nak mondt{k Kheirónt is,30 a legigazabbat a
kentaurok közül,31 akit m{r több ízben említettem. Ő nevelte fel a Pélion csúcsa alatt egy
barlangban az istenek fiait és a hősöket, elsősorban az isteni orvost, Asklépiost, minthogy ő
maga volt az első orvos és a füvek ismerője. Azt is mondt{k,32 Kronos nemzette őt ló alakban,
Philyr{val, Ókeanos egyik le{ny{val, akinek a neve „h{rsf{t" jelent. Egy régi v{zaképen
csillagos köpenyben jelenik meg, v{ll{n egy kitépett fa a vad{szzs{km{ny{val, mellette a
kuty{ja: bősz vad{sz és sötét isten. Szenvedéseiről és jós{g{ról Prométheus történetében lesz
szó. *108+

X. Maia, Hermés, P{n és a nimf{k
Kerényi Károly: Görög mitológia

Oldal: 75

Nem könnyű megmondani, ki volt eredetileg Maia istennő, akit Zeus a legügyesebb fi{val,
az istenek követével, Hermésszel aj{ndékozott meg. Vajon csak egy nimfa-e, mint a himnusz
mondja, amit az ókorban Homérosnak tulajdonítottak? Maiénak szólított{k n{lunk a bölcs
öregasszonyokat. Ez a szó b{b{t is jelentett, s egyik dialektusban nagyany{t is. Így szólította
meg Zeus,1 mint hallottuk, az Éj any{t, amikor jóslatot kért tőle.
B{r Hermés anyja az {rk{diai Kylléné-hegy egyik sötét barlangj{ban lakott, amikor fi{t
foganta és szülte, mégsem volt ennek a hegynek az istennője: különben nem léptette volna fel
Sophoklés a himnusz elbeszélésére épülő darabj{ban Kylléné nimf{t is a gyermek
dajk{jaként. Kylléné tartozott eredetileg a hegyhez, Mai{t sokkal erősebb sz{lak fűzték az
éjszakai mennybolthoz: a Pleiasok egyike volt: ez a hetescsillagzat az égbe emelt isteni
le{nyokból {llt. A hagyom{ny Atlast mondta apjuknak,2 akiről tudjuk, hogy a menny
boltozat{t tartotta nyugaton. A Pleiasok anyjaként Pleionét vagy Aithr{t nevezik meg, a
„fényeset", mindketten Ókeanisok. A l{nyokról az a történet j{rta, hogy Artemis szűzi
csapat{t alkott{k, s Órión, a bősz vad{sz űzőbe vette őket; ezért Zeus galambokk{ (peleiades),
végül pedig az üldözötteket és üldözőket egyar{nt csillagképekké v{ltoztatta. Artemis egyik
t{rsnője, akiről m{r bővebben meséltem, Kallistó, különösen közel {llott Maiéhoz. Miut{n a
medve alakú l{ny megszülte Arkast Zeusnak, s eltűnt a föld színéről, fi{t Hermés anyja vette
gondjaiba.3
Vajon Maia a legrégibb időkben is csup{n egy volt a Pleiasok közül? Az éggel és az
éjszak{val való szoros kapcsolata alighanem többet jelent ennél. De egyetlen olyan történet se
maradt fenn, melyben főszemélyként fordulna elő, beleértve a híres homérosi himnuszt,
mely Hermés anyjaként őt is megénekli. Ezt csaknem teljes egészében szó szerint mondom
el.
1. Hermés születése és első tettei
Maia, a szemérmes nimfa - így kezdődik a himnuszban az elbeszélés4 - sosem ment el a
boldog istenek gyülekezetébe. Egy mély{rnyékú barlangban lakott; itt űzte vele a szerelem
j{ték{t Zeus, {thatolhatatlan éjszak{n, míg Héra aludt. Senki sem tudott róla, sem isten, sem
ember. Zeus kív{ns{ga beteljesült. Eljött a nimf{ra a tizedik hónap, s napvil{gra hozta,
nyilv{nvalóv{ lett, ami történt: fiat szült, agyafúrt cselszövőt, ravasz hízelgőt, rablót és
marhatolvajt, {lmok terelőjét és éji fürkészőt, azokhoz hasonlót, akik az utc{n leselkednek, a
kapuk előtt. Arra volt hivatott, hogy tetteivel csakhamar nagy hírre tegyen szert az istenek
közt. Hajnalban született, délben *109+ muzsik{lt a lanton, este ellopta Apollón marh{it, ama
negyedik napj{n a hónapnak, amikor őt Maia szülte.
Miut{n anyj{nak halhatatlan testéből előszökkent, nem sok{ig maradt szent bölcsőjében,
hanem fölkelt s {tlépte a magas barlang küszöbét, hogy Apollón marh{inak keresésére
induljon. Egy teknősbék{t tal{lt, s felbecsülhetetlen hasznot merített belőle. Hermés volt az
első, aki a teknőc p{ncélj{ból zengő szersz{mot készített. A barlang kapuja előtt tal{lt r{, épp
legelt és húzta l{bait, a teknőcök szok{sa szerint. Zeus fia, a gyors Hermés, megl{tta őt és
nevetve szólt: „M{ris szerencsés jel! Nem is vetem meg! Köszöntlek, szép t{ncosnő,
lakom{khoz t{rs! Épp jókor jössz. De honnan veszed, teknőc, ezt a kedves j{tékszert, az óvó
p{ncélt a h{tadon, te, aki a hegyekben laksz? Hazaviszlek, hogy hasznomra légy! Szebb
odahaza, veszélyes odakint. Élve is oltalom leszel a k{ros var{zs ellen. Ha pedig meghalsz,
szépen fogsz énekelni!"
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Így kezdte Hermés, a lant föltal{l{s{val. Mindkét kezével megfogva bevitte a teknőcöt a
barlangba, ott fölszabdalta; gyors volt a szava, s cselekedete mint a gondolat. Két n{dsz{lat
erősített a p{ncélba, s összekötötte felül, és megcsin{lt mindent, amit az ilyen hangszereken a
régi {br{zol{sokon l{tni, majd juhbélből hét húrt feszített ki r{. Amikor pedig elkészült a
b{jos j{tékszerrel, kiprób{lta az ütővel a hangokat; kezében erős hangon zendült meg.
Szépen énekelt rögtönözve az isten, évődő hangnemben, ahogyan az ifjak szégyentelen
enyelegnek ünnepi lakom{kon. Zeusról és Mai{ról énekelt, hogy hogyan űzték szerelmi
j{tékukat, és dicsérte saj{t születését, ami ennek következménye volt. A kincsekről is
megemlékezett, amiket a nimfa kapott. De gondolatai m{sutt j{rtak. Lerakta a lantot szent
bölcsőjébe; cs{bította a hús szaga. Kiszökkent h{t az illatos barlangból, hogy
körülszagl{sszon és ravaszul leselkedjék, ak{r a tolvajok fekete éjjel.
Hélios épp al{süllyedt kocsij{val és lovaival, amikor Hermés megérkezett Pieri{ba, az
istenek {rnyas hegyére, ahol halhatatlan marh{ik is legeltek a friss füvön, s ist{llóik is voltak.
Maia fia, a fürkésző, aki csakhamar megöli a sokszemű Argost, elv{gott a csord{tól ötven
tehenet. Visszafelé hajtotta őket a homokos úton, úgy, hogy a h{tsó pat{ik voltak elöl és a
mellsők h{tul. Saj{t mag{nak elképzelhetetlen sarut csin{lt tamariszkusz- és
mirtuszgallyakból, és talpa al{ erősítette. Hisz sietnie kellett, s az út még hosszú volt. Csak
egy öregember vette észre, aki Boióti{ban, Onkhéstosn{l, félúton, egy szőlőben dolgozott.
Hermés így szólt hozz{: „Te öreg, sok borod lesz, de nem l{ttad, amit l{tt{l, és nem hallottad,
amit hallott{l! És hallgatni fogsz, különben magad vallod k{r{t!"
Azzal gyorsan {thajtotta a teheneket a hegyeken és völgyeken és vir{gzó mezőkön. A sötét éj,
segítője, az isteni, m{r tovatűnt. Csaknem reggel lett. Seléné, Pallas le{nya, épp abban a
pillanatban tűnt fel az égen, amikor Zeus fia Apollón barmaival megérkezett az Alpheios
folyóhoz. F{radatlanul *110+ tértek be ide a tehenek, a barlangi tany{ra, s tépdesték a finom,
harmatmosta füvet. Ő pedig f{t gyűjtött, s neki{llt tüzet gyújtani. Babér{gból csin{lt jól
forgatható tűzszersz{mot. A forrós{gtól szikra pattant ki. Hermés volt az első, aki tüzet
gyújtott. Sz{raz f{val t{pl{lta egy gödörben. Magasra csapott föl a l{ng, s melege messze
szétterjedt. Miközben Héphaistos ereje lobogtatta a tüzet, Hermés kivonszolt a tany{ról két
tehenet a tűzhöz roppant erejével. Hanyatt a földre dobta őket, nyakukat félretekerte, és
megölte mindkettőt. Egyik műve ut{n a m{sikhoz l{tott. Kiv{gta húsukat és zsírjukat, s
fany{rsakra húzta az egészet. A bőröket egy szikl{ra terítette sz{radni; még ennek az
elbeszélésnek az idejében is l{tni lehetett ott. Ezut{n pontosan tizenkét részre osztotta a húst
a tizenkét olymposi isten sz{m{ra, köztük saj{t maga sz{m{ra is. S b{rmennyire is cs{bította
az {ldozati hús, b{rmennyire gyötörte az édes illat, mégis ellen{llt, s nem vett sz{j{ba
egyetlen falatot sem, mert az istenek, akiknek {ldozatot mutatnak be, nem veszik igaz{n
magukhoz az ételt. Fölhalmozta a húst a barlangi tany{n, első lop{sa emlékét. A
maradv{nyokat elégette a tűzben.
Amikor ezt bevégezte az isten, a folyóba dobta saruj{t, kioltotta a parazsat, szétszórta a
fekete pernyét. Ezzel telt el az éjszaka, m{r a m{sodik, és Hermés még nem volt odahaza.
Seléné szépen vil{gított az égen. Kora reggel érkezett az isteni Kylléné-hegyre, senki sem jött
vele szembe a hosszú úton, sem isten, sem ember, egyetlen kutya sem ugatta meg. Zeus fia, a
gyors Hermés, besurrant a kulcslyukon {t a barlangi h{zba, mint az őszi fuvallat, mint a köd.
A barlangon {t könnyű l{bbal egyenesen a gazdag belső templomba ment, nem ütve zajt
lépteivel. Gyorsan lefeküdt Hermés a bölcsőbe, mag{ra húzta a póly{t, s j{tszadozott, mint
egy kisgyermek, a derek{ra tekeredő takaróval. Így feküdt, a lanttal bal karja alatt. De az
istennő, az anyja, mindent észrevett, s így szólt hozz{, az istenhez: „Honnan jössz, te
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agyafúrt, honnan éj idején, te arc{tlans{gba öltözött! Félek, hogy Létó fia csakhamar
megkötözve r{ncig{l ki kapunkon! Vagy pedig tolvajmód fogsz élni a szurdokokban. Eredj
vissza! Túl nagy baj{ra az isteneknek és embereknek nemzett téged ap{d!"
Ravaszul így felelt neki Hermés: „Miért szólsz így, any{m, mint egy kicsiny gyermekhez, aki
a rosszas{ghoz még alig ért, de könnyen megijed és fél, ha az anyja összeszidja! Ami engem
illet, azt a mesterséget v{lasztom, ami a legjobb, hogy gondoskodjam magamról és rólad
minden időkre. Csak nem fogunk egyedül mi az istenek közül adom{nyok és im{k nélkül
maradni, ahogy te kív{nn{d. Mégiscsak jobb minden napon {t a halhatatlanokkal mulatozni,
kimeríthetetlen gazdags{gban, mint itt gubbasztani ebben a hom{lyos barlangban!
Ugyanolyan szent tiszteletet akarok elérni, amilyenben Apollón részesül. Ha ap{m nem adja
meg önként, leszek oly vakmerő - képes vagyok r{! -, hogy a tolvajok vezére legyek. Ha Létó
fia szagl{szik ut{nam, nagyobb baj is érheti: elmegyek Pythóba, és betörök a h{z{ba. Lesz
*111+ ott elég h{roml{b és üst, arany és csillogó érc, meg sok kelme, amit zs{km{nyolhatok!
L{tni fogod, ha kív{nod!"
Így beszélgettek egym{ssal ők ketten, Zeus fia és a fenséges Maia. Fölkelt a reggel az
Ókeanosból, s meghozta a vil{goss{got az embereknek. Apollón m{r Onkhéstosba ért,
Poseidón szent berkébe. Itt egy fura öregemberre akadt az út mentén, egy szőlőben.
Megszólította s elmondta, hogy barmait keresi, csupa görbe szarvú tehenet. Csak a bika
maradt ott és a kuty{k, a tehenek mind eltűntek, egy szempillant{s alatt, amikor a nap
le{ldozott. Nem l{tott-e az öreg egy embert, aki teheneket hajtott az úton? Az öreg így felelt:
„Bizony nehéz, bar{tom, elmondani mindazt, amit l{t az ember. Sok v{ndor j{rt erre az úton,
jók is, gonoszak is. Nem könnyű {tl{tni mindegyiken. Mindenesetre itt {stam egész nap,
alkonyatig, a szőlőmben, s úgy rémlik, l{ttam egy fiút, de nem tudom pontosan, és azt sem,
hogy ki volt a kicsi, aki a marh{kat kísérte, kezében vesszővel. H{tra-h{tranézegetve ment ő
maga a tehenek ut{n; azok a fejükkel voltak feléje fordulva." Így szólott az öreg. Apollón
meggyorsította lépteit, egy kiterjesztett sz{rnyú madarat pillantott meg, s ebből a jelből
rögtön fölismerte, hogy Zeus egyik fia volt, aki meglopta. Egy ugr{ssal elérte Pylost, sötét
ragyog{sú ködbe burkolva, észrevette a nyomokat, és így szólt mag{ban: „Miféle csoda!
Ezek valóban tehenek nyomai, de egészen megfordítva, ir{nyuk az asphodelosteli rét fele
visz! A lépések pedig nem férfira vallanak, sem asszonyra, sem farkasokra, medvékre vagy
oroszl{nokra. Még egy kentaurról se hinném, hogy ilyen óri{s l{bnyoma volna! Ez egyre
tal{nyosabb!"
Alighogy ezt mondotta Apollón, ott volt m{r az erdős Kylléné-hegyen, a szikla mély{rnyékú
rejtekében, ahol a halhatatlan nimfa Zeus fi{t vil{gra hozta. Cs{bos illat terjengett itt; sok juh
legelt körös-körül a hegyen. Belépett a barlangba Apollón, a kőküszöbön {t. Amikor Zeus és
Maia gyermeke megpillantotta a haragvót, egészen elbújt jó illatú póly{j{ba. Ahogy a hamu
rejti el a faparazsat, úgy rejtőzött el Hermés Apollón elől. Behúzta fejét, kezét és l{b{t, mint
aki épp megfürdött, s az édes {lmot iparkodik előcsalogatni. Valój{ban ébren feküdt, a lantot
erősen szorongatva a hóna alatt. Zeus és Létó fia l{tta jól, és jól ismerte a szép hegyi nimf{t és
b{jos fi{t, a kicsit, aki oly elővigy{zatosan és ravaszul betakaródzott. Fürkészve nézett be a
barlang minden zug{ba; h{rom rejtett szob{t nyitott ki fémkulccsal, mind nekt{rral és
ambroszi{val voltak tele. Sok arany és ezüst is hevert ott, sok bíborvörös és tündöklő fehér
kelme, amilyeneket a boldog istenek szent h{zai rejtenek. Miut{n a h{z minden zug{t
{tkutatta, Herméshez fordult Létó fia: „Te gyermek, ott a bölcsőben! Mondd meg tüstént: hol
vannak a teheneim? Minél hamarabb beszélsz, ann{l jobb! Különben nem v{lunk el békében
egym{stól! Mert ledoblak a sötét Tartarosba, a hal{los sötétségbe, ahonnan nincs menekvés.
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Sem any{d, sem ap{d nem hozhat föl onnan a fényre. A föld alatt *112+ maradsz, és pinduri
népségen uralkodsz majd!" Ezen Apollón a holtakat értette.
Ravaszul v{laszolt neki Hermés: „Miféle bar{ts{gtalan szavakat szólsz, Létó fia! Miféle
teheneket keresel itt! Nem l{ttam, nem hallottam, s m{soktól se tudok róluk. Nem
mondhatok neked semmit, díjat sem vehetek föl jutalmul. Nem is hasonlítok én erős,
barmokat elhajtó férfihoz! Nem ez az én foglalkoz{som, egészen m{s az én gondom: az alv{s
és any{m teje, póly{mban heverészni vagy meleg fürdőben. Csak meg ne tudja senki, miért
van ez a civód{s! Nagyon csod{lkozn{nak rajta, hogy egy újszülött gyerek kimegy, teheneket
lopni! Nem illik hozz{d ilyen beszéd! Tegnap születtem, gyenge a l{bam és kemény a föld!
De ha akarod, megesküszöm ap{m fejére: nem vagyok bűnös, s m{st se l{ttam, aki teheneid
elhajtotta, ak{rmilyenek is: most hallok róluk először." Buzgón pislogott, fölhúzta
szemöldökét, s végül füttyentett a saj{t hi{bavaló szavaira.
Felkacagva így szólt Apollón: „Ej, kedvesem! Te ravasz csaló! Úgy beszélsz, mint egy kész
betörő! Sok p{sztornak fogsz még k{rt okozni a hegyekben, ha húsra sóv{rogva tal{lkozol
ny{jaikkal! De ha most nem akarsz végső {lomba merülni, kelj fel a bölcsőből, fekete éj t{rsa!
Mert ez a név lesz az oszt{lyrészed a halhatatlan istenek közt: a tolvajok vezetőjének fognak
hívni mindörökké!" Így szólt Apollón, fölkapta a gyermeket, s el akarta vinni. Hermés m{r
kieszelt valamit, s jelt eresztett b{tyja karj{ban, has{nak gonosz követét, és tüsszentett hozz{.
Apollón egy szempillant{s alatt leejtette, leült mellé sietsége ellenére a földre, és összeszidta;
azut{n pedig: „Csak b{tran előre, póly{sbaba - ki{ltott fel -, Zeus és Maia fia! Ilyen
mad{rjósjel ut{n megtal{lom a teheneket! Te fogsz vezetni!"
Hermés fölugrott s előre szaladt, v{ll{n a póly{val, füléhez emelt kézzel integetett,
panaszkodott, s {tkozta a vil{g összes tehenét, bizonygatta {rtatlans{g{t, s ő maga
fenyegetőzött Zeusszal: e szavakat fölösleges pontosan idézni, mert m{r biztosan {tl{ttunk a
két isten j{ték{n. Mert miért is ült volna le Apollón Hermés mellé a földre, ha nem
nevettében? De a himnusz még elmondja részletesen, hogyan folytatódott a j{ték az
Olymposon, az atya térdei előtt: Zeus úgy tett, mintha nem ismerte volna föl Hermést, s azt
kérdezte Apollóntói, honnan szerezte a b{jos zs{km{nyt, egy újszülött fiúcsk{t, aki követhez
hasonló. Illik-e ilyesmivel jönni az istenek gyűlésébe ? Erre idősebb fia lefestette a kis rablót:
beszélt az ellopott tehenekről, Hermés cseléről az óri{s-sarukkal, s elmesélte, hogy akadt r{
végül, a hom{lyos barlang legsötétebb zug{ban, ahol még a sas sem pillanthatta volna meg, s
hogyan iparkodott Hermés szemének ragyogó fényét eltakarni kezével. A csecsemő
hazugs{gairól is besz{molt Apollón.
Erre Hermés az ujj{val Zeusra mutatott: „Zeus atya - szólott -, neked az igazs{got mondom.
Mert igazmondó vagyok, és nem tudok hazudni. Eljött ő h{zunkba ma reggel, teheneit
keresni. Nem hozott mag{val semmiféle *113+ tanút, aki l{tta s az istenek előtt tanúsíthatta
volna. Erőszakkal akart vallom{sra bírni, fenyegetőzött, hogy a Tartarosba vet, minthogy ő
erős ifjú, legszebb vir{gj{ban, én pedig csak tegnap születtem, ahogy ő maga is tudja...'' S így
ment tov{bb: a saj{t édesapja higgyen neki; úgy legyen ő maga boldog,
hogy igazat mond! Hiszen tart Héliostól és a többi istenektől! Ismét megesküdött hamisan,
csak most, Zeus előtt, nem az apja fejére, hanem az istenek palot{j{nak csod{latos kapuj{ra, s
még büntetéssel is fenyegette Apollóm. [lljon Zeus az ifjabb mellé! Ekkor az atya is hars{ny
nevetésben tört ki, egyetértésre intette a két testvért, megparancsolta Hermésnek, vezesse el a
b{tyj{t oda, ahova a teheneket elrejtette, s fejének bólint{s{val jelt adott, aminek Hermés is
kénytelen volt engedelmeskedni, ahogy minden isten és ember.
Így h{t Zeus két pomp{s fia Pylosba sietett. Hermés ismét előterelte a teheneket a fényre, a
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tany{ról, mely az Alpheios partj{n egy barlangban rejtezett. Apollón m{r messziről l{tta a
hatalmas szikl{n kiterített bőröket, és csod{lta a fiú erejét, hogy képes volt két marh{t leölni.
Még egy csodatettet művelt Hermés: a fűzfavesszők, amikkel Apollón meg akarta őt és a
teheneket kötözni, parancs{ra a földbe gyökereztek és felterebélyesedtek a tehenek fölé,
úgyhogy nem bírtak mozdulni helyükből. De ezut{n lantja szav{val megbékítette b{tyj{t.
Apollón fölnevetett örömében. A csod{latos hang {tj{rta szívét, és édes v{gyakoz{s fogta el,
amikor lelkével figyelt r{. Maia gyermeke ott {llt a balj{n, félelem nélkül j{tszva a lanton s
énekelve b{jos hangon, a halhatatlan istenek és a fekete föld tiszteletére, arról, hogy hogyan
keletkeztek mind, s hogy kapta meg mindegyikük a maga részét. Az összes istenek előtt
Mnémosynét dicsérte énekével, mert ő maga, Maia fia is Mnémosyné oszt{lyrészéhez
tartozott. A többi istent méltós{guk szerint és sorban énekelte meg, ahogy keletkeztek,
mindet a legszebb rendben.
Apollónt ellen{llhatatlan v{gy fogta el a lant ut{n. Úgy tal{lta, a hangszer bizony megér
ötven tehenet, s csod{lta öccsét a tal{lm{ny{ért. Dicsérte a lantot, melynek hangjai h{romféle
jót hoznak: örömöt, szerelmet és édes {lmot. Ő maga, Apollón is {llandóan kíséri a
Múzs{kat, de ez ideig csak fuvola-szóval. Mostantól kezdve biztosítva van Hermésnek és
anyj{nak a híre az istenek között, s ő maga szívesen ígér neki ak{rmit, hogy megkaphassa a
lantot. A ravasz Hermés kegyesnek mutatkozott. Neki aj{ndékozta a lantot, s megkapta érte
először Apollón p{sztorbotj{t és p{sztori rangj{t. Igaz, meg kellett b{tyj{nak ígérnie, hogy
nem lopja el tőle a lantot, sem íj{t. Erre Apollón még egy h{rom levéllel díszített arany botot
is aj{ndékozott neki, mely gazdags{got hoz. Az ismert hermési botról, az összefonódó két
kígyóval - a követek botj{ról -, nem tesz külön említést ez az elbeszélés. Csup{n a magasabb
jövendőmond{s adom{ny{t nem adhatta {t Apollón az öccsének, mert Zeus döntéseinek
ismerete egyedül őr{ bízatott. De h{rom ide-oda röpködő szűz - a Parnassoson rajzó testvérméhek - jóstudom{ny{t Hermésnek *114+ aj{ndékozta, s a saj{t addigi uralm{t is az {llatok
fölött, meg a H{dés alvil{gi h{z{ba vezető fölszentelt követ: a Psykhopompos, a lélekkísérő
tisztét. Így halmozta el Maia fi{t szeretetével Apollón, s hozz{ még neki adta Zeus a
halhatatlanokkal és halandókkal való közlekedés, az istenek követének hivatal{t is. Hasznot
is hajt az embereknek, de nem sokat; mert kénye-kedve szerint vezeti félre őket a sötét
éjszak{ban.
2. Hermés, Aphrodité és Hermaphroditos
A Hermés első tetteiről szóló történet eredetileg bővebb volt, vagy később bővült annak
elbeszélésével,5 hogy a marhatolvaj hogyan lopta el, a haragvó fenyegetései közepette,
Apollón tegzét és nyilait. A b{tyja nevetett rajta. Mindez Apollón p{sztor-korszak{ba esett,
aminek színhelye Thessz{lia volt. Ott alighanem éppoly otthonosan érezhette mag{t az öccse
is, mint [rk{di{ban. Kultikus {br{zol{sai vagy "kyllénéi módra" készültek: egy f{ból vagy
kőből való phallos jelölte Hermést, vagy ezzel rokon alakban: egy nyelvünkön herm{nak
nevezett négyszögletes kőoszlop, aminek feje volt és föl{lló phallosa. Ez a forma {llítólag6 a
Kabirok misztériumaiból sz{rmazott, teh{t ugyancsak Észak-Görögorsz{gból. Thessz{li{ban,
a Boibéis-tón{l j{tszódott le az a szerelmes történet, amiről Asklépios születésénél volt
bővebben szó. Azt mesélték,7 Hermés természete szemérmetlenül izgalomba jött, amikor az
istennőt - név szerint hol Persephonét, hol Brimót8 - megpillantotta. Azon a vidéken
ugyanezt az istennőt tartott{k az anyj{nak is, mert Hermést is említik a Biobéis-tó parti
szerelmes történet gyümölcseként.9 Az a hagyom{ny,10 mely szerint Hermés nemzette
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Artemisszel Eróst, megintcsak ugyanerre a történetre utal. Mindig ugyanarról a nagy
istennőről van szó, akinek férje és fia volt Hermés, régi kultikus {br{zol{sainak a
Daktylosokéval rokon, phallikus form{j{ban.
Egy ismertebb elbeszélésben a Hermésszel ilyen közeli kapcsolatban {lló istennőt
Aphroditének hívt{k. Testvérp{rnak tartott{k őket, az egyik genealógia szerint11 Uranos, az
éjszakai ég, és Hémera, a nappali vil{goss{g gyermekeinek. Hermés és Aphrodité nyilv{n
ikertestvérek, mert közös a születésnapjuk:12 a holdhónap negyedik napja. Vagy Erós a fiuk,13
vagy pedig az, akiről most lesz szó.14 Aphrodité az Ida-hegység nimf{ira bízta a gyermeket,
ott nevelték föl egy barlangban. A szép fiú arcvon{sai egyar{nt idézték apj{t és anyj{t.
Amikor tizenöt éves lett, elhagyta szülőföldje hegyeit, s bebarangolta egész Kis{zsi{t,
mindenütt megcsod{lva a vizeket. Így jutott el K{ri{ba, Salmakis nimfa pomp{s forr{s{hoz.
Ez a nimfa nem tartozott Artemis t{rsnői közé, nem j{rt vad{szni, hanem csak fésülte hosszú
haj{t, és csod{lta mag{t a víz tükrében. Amikor megpillantotta a fiút - hisz Erós is lehetett
volna -, belészeretett, de nem tudta elcs{bítani. A fiú a nimf{t visszautasította, de a víznek
nem bírt ellen{llni: belépett a forr{sba. Salmakis {tölelte *115+ az ellenszegülőt, és az istenek
teljesítették kív{ns{g{t: eggyé lett Hermés és Aphrodité fi{val, akit Hermaphroditosnak
hívtak, s ettől fogva valóban hermafrodita lett, egy nőnemű fiú, de nem ugyanabban az
értelemben, mint Attis, aki egészen elvesztette férfiús{g{t.
A történet ebben a form{j{ban biztosan nem nagyon régi. De hadd idézzem emlékezetünkbe,
hogy a kyprosi Amathusban Aphroditét mag{t Aphroditosként tisztelték. Teh{t ott a női és
férfiúi természet egyeden alakban egyesült; ugyanaz az egyesülés volt ez, amit Salmakis is
elért, s amit nyelvünk még ma is azzal fejez ki, hogy a h{zasp{rt androgynonak, "férfinő"-nek
nevezi. Ennek a beteljesülésnek ellenképét mutatta Narkissos története, egy tragikus
fiúalaké, aki annyira közel {llt Hyakinthoshoz, hogy könnyen össze cserélték őket. A szép
Narkissosról azt mesélték,15 tizenhat éves kor{ban pillantotta meg először a tükörképét,
amikor a Helikón egyik forr{sa fölé hajolt, a boiótiai Thespiai közelében, ahol különösen
tisztelték Erőst. Narkissos beleszeretett a tükörképébe, és elepesztette a v{gy, vagy megölte
mag{t teljesületlen szerelmében.16 Így keletkezett a vir{g, amit még most is n{rcisznak
hívnak, s nevében a narké, „k{bít{s" szavunkat őrzi.
Egy m{sik, Hyakinthosszal összetéveszthető, s ezért ugyancsak Apollón fiú-szeretőjének
vélt17 alak volt Hymenaios: neve a Hymén felki{lt{sból ered, egy dallamos refrénből, mely a
n{szi énekekben csendült fel. A szó a l{nyok szüzességét is jelentette, „vir{gjukat", ahogy
metaforikusan nevezték.18 Több történet is elbeszélte,19 hogyan halt meg Hymenaios, a szép
ifjú, menyegzőjekor a n{szi szob{ban. Azt is mesélték róla,20 hogy l{nyruh{ban követte a
szeretett szüzet, akivel azut{n n{szra kellett lépnie. Az ifjú isten hermafrodita jellege
alighanem arra az {llapotra utal, amely az esküvőt megelőzte, s a n{sszal a fiúk sz{m{ra is, a
l{nyok sz{m{ra is véget ért: az az {llapot, mely Hyakinthoson kívül Adónist is
összefüggésbe hozza Hymenaiosszal.
3. P{n születése és szerelmei
Hermés fiai közé sorolt{k a Peloponnésos, különösen [rk{dia lakóinak nagy phallikus
istenét, egy kecskeszarvú és kecskel{bú istent, P{nt is. Hermésről is mesélnek egy
olyanforma történetet,21 amilyen Apollón szolg{lata volt Admétos kir{lyn{l Thessz{li{ban.
Az ehhez kapcsolódó szerelmi históri{ban a Dryops, „tölgyember" név is előfordul, ak{rcsak
Apollón és Dryopé m{r említett történetében. De Hermésnél a színtér [rk{dia. Ott legeltette
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halandó gazd{ja juhait, s közben beleszeretett egy nimf{ba, „Dryóps nimf{j{ba". A történet
nem mondja ki, hogy Dryops az isten halandó ura volt, de alighanem az lehetett. Hermés
v{gya beteljesült, s egy csodagyerek született, kecskel{bú és kétszarvú, l{rm{zó és nevető.
Anyja fölpattant és elszaladt, alighogy fia megszületett; otthagyta a gyermeket dajka nélkül,
úgy megijedt, amikor a vad, szak{llas arcot megpillantotta. Hermés a karj{ra *116+ vette a
fiút, egy nyúl bőrébe takarta, és sietve fölvitte az Olymposra. Leültette Zeus meg a többi
isten mellé, s bemutatta nekik a fi{t. Örvendeztek neki az összes halhatatlanok, legink{bb
Dionysos. P{nnak nevezték, mert „mindny{jan" kedvüket lelték benne.
Nyelvünkön a mindent nevezik p{nnak, s b{r az isten nevének - hasonló hangz{s{n kívül nincs hozz{ semmi köze, később mégis a vil{gmindenséggel azonosított{k. Az épp imént
elbeszélt születési történet szerint az ifjabb istennemzedékhez tartozott. De alighanem
mindegyik istennemzedéknek megvolt a maga P{nja, hiszen m{r Zeus barlangj{ban volt egy
P{n, és segített neki a tit{nok vagy Typhón ellen, s egy m{sik P{n, Arkasszal együtt, Zeus és
Kallistó fia volt. Nagy költőnk és mitológusunk, Aiskhylos, két P{nt különböztetett meg: egy
Zeus-fiat, Arkas ikertestvérét, és egy Kronos-fiat.22 A különféle P{nok megkülönböztetése
összetett neveikben is kifejezésre jutott, mint Titanop{n, Diop{n, Hermop{n; mindig az
apjuk neve szerint, vagy Aigip{n, a „kecskep{n", amikor nem akart{k megjelölni a szüleit.
Dionysos kíséretében vagy a vad természetben lej{tszódó jelenetek {br{zol{sain nemcsak
egy nagy P{n jelenik meg, hanem kisebb P{nok, P{niskosok is, ugyanolyan szerepkörrel,
mint a szatírok, melyekről rövidesen lesz szó. A szatírokhoz való hasonlós{ga, akik biztosan
eleve többen voltak, P{n isten szétforg{csol{s{hoz és megsokszoroz{s{hoz vezetett, b{r
eredetileg, meglehet, csak egy ikertestvérrel együtt létezett, s egy férfi istenp{r sötétebb felét
alkotta.
Közismert tulajdons{gai sz{mos kis történetből kiderülnek: sötét, rémületet keltő, phallikus,
de nem mindig rosszindulatú. Természetesen tudott rosszindulatú is lenni, kiv{ltképpen ha
megzavart{k déli {lm{t.23 Ő vezette a nimf{k kört{nc{t éjszaka, ő vezette elő a reggelt is, és
szemlét tartott a hegytetőről.24 Különféle szerelmestörténeteket mesélnek róla,25 melyekben
nimf{kat üldözött, gyakran ugyanolyan sikerrel, mint Apollón Daphnét: Pitys nimfa
fenyőf{v{ v{ltozott, Syrinx n{dd{, amiből P{n a syrinxet, az egy sor n{dból {lló p{sztorsípot
készítette. Ékhó P{n üldözése elől puszta hangg{, visszhangg{ v{lt. De P{n legnagyobb
szerelme Seléné volt. Ezt mesélték róla:26 A holdistennő nem akarta követni a sötét istent.
Erre P{n fehér b{r{nybőr sub{ba öltözött, s így csalogatta mag{hoz kedvesét. Még a h{t{n is
hordozta. Persze nem biztos, hogy kezdettől fogva szüksége volt erre az {tv{ltoz{sra ahhoz,
hogy sikert arasson a szerelemben egy olyan istennőnél, aki mindig újból engedi mag{t a
sötétségtől körülölelni.
4. Priapos
Hogy hívt{k vajon azt az istent, akiről nyíltan azt mondt{k, egyszerre volt apja és fia
Hermésnek?27 Nem tudjuk őt teljes biztons{ggal megnevezni, mert csak egy töredék maradt
meg a feliratból, melynek soraiban erről szó *117+ esik. Hermés maga is, mint m{r
említettem, ugyanannak az istennőnek egy-szerre lehetett férje és fia, mint phallikus isten.
Egy m{sik phallikus isten is betölthette ezt a két szerepet: a nemzőét és a férfisarjét. Amikor
Hermést tartott{k az ap{nak, akkor őt a fi{nak; ha Hermés volt a fiú neve, akkor a m{sik
került az apa helyére. Ez pontosan megfelelt annak a kapcsolatnak, ami a Nagy Any{t fűzte
férfipartneréhez, akit ő szült, férjül v{lasztott és újraszült.
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Ez a m{sik az említett fogadalmi feliraton minden valószínűség szerint Priapos volt, a
Helléspontosn{l, a mai Dardanell{kn{l fekvő Priapos és Lampsakos v{rosok phallikus
istene. Őt is28 Hermés fiai közé sorolt{k, sőt, azonosított{k Hermaphroditosszal.29 Anyj{nak
Aphroditét tartott{k, apja többnyire Dionysos, ha nem Adónis30 vagy ak{r Zeus31 maga. A
Priapos születéséről szóló elbeszélés szemmel l{thatólag a Héphaistos és a P{n születéséről
szólót ut{nozza. Egy torzszülés története volt ez is.32 Aphrodité egy olyannyira torz
gyermeket szült - hosszú nyelve volt, tetemes potroha és a farka helyén nőtt, túlméretezett
phallosa, amit egyébként Phanésról is mondtak -, hogy eltaszította mag{tól, cserbenhagyta,
letagadta. A torzszülés oka a hagyom{ny szerint Héra irigysége vagy féltékenysége volt: egy
olcsó és bizonnyal eléggé újkeletű motívum. [llítólag Héra gonosz var{zsló-kézzel
megérintette a terhes Aphrodité testét. Egy p{sztor tal{lta meg a szörnyszülöttet, és rögtön
fölismerte, hogy phallikus szervének különleges elhelyezése - (teh{t nem csup{n phallikus,
hanem egyúttal hermaphroditikus jellege is volt) - haszn{ra lesz a növények és az {llatok
termékenységének.
Voltak m{s, főleg vagy ak{r kiz{rólag phallikus jellegű istenségeink is, akiknek hatalmi köre
a nemzés és a termékenység volt: ilyen Orthanés, a „fölegyenesedő", akit ugyancsak Hermés
fi{nak tartottak,33 Konisalos, a „porkeverő", Tykhón, az „eltal{ló". A helléspontosi Priapos
hatalmi köre csak n{lunk szűkült le annyira, hogy csup{n groteszk kerti istennek, afféle
mad{rijesztőnek tartott{k. Obszcén és komikus helyzeteket tal{ltak ki sz{m{ra, egy
elbeszélés elmondta,34 hogyan akart az alvó Hesti{ra - a római Vest{ra - r{rontani, s hogyan
{rulta el egy szam{r ordít{sa. Hiszen híresek voltak a szam{r{ldozatok, amiket szülőföldjén
bemutattak neki. A kis{zsiai Bithyni{ban pedig azt is mesélték,35 hogy eredetileg harcias
isten volt, a tit{nok vagy Idai Daktylosok egyike. Őr{ bízta Héra a gyermek Arés
neveltetését, ő azonban előbb tökéletes t{ncoss{ képezte ki, és csak azut{n harcoss{. Így h{t
egykor ő is az istenek phallikus vagy félig-{llat nevelői közé tartozott, mint Kédalión és
Kheirón, a Dionysost gondozó Silénos és az Athénét felnevelő Pallas - akiről részint m{r
beszéltem, részint ezut{n lesz szó. *118+
5. Nimf{k és szatírok
Nimf{k a nagyobb istenségekről szóló elbeszélésekben m{r többször előfordultak. De sehol
sem helyénvalóbb beszélni róluk, mint Hermésnél: hiszen ő volt az egyetlen az {llandóan az
Olymposon tany{zó nagy istenek között, aki nimf{nak volt a gyermeke. Teh{t szoros és
szüntelen kapcsolatban {llt azokkal az istennőkkel, akiket Nymphainak neveztek - s ez a
kapcsolat volt oka annak is, hogy az a nagy istennő, akinek egyik megszólít{sa Maia volt,
Hermés anyjaként eredeti méltós{g{t letenni vagy legal{bbis titkolni volt kénytelen. A
nymphé szó olyan női lényt jelent, aki {ltal egy férfi nymphiossz{, vagyis boldogg{, férfiús{ga
célj{t elérő vőlegénnyé lesz. Ez a megjelölés ugyanúgy j{rt egy nagy istennőnek, mint egy
halandó l{nynak. De ha egy lényről csak annyit mondtak, hogy nimfa, sőt még ha
kimondottan „istennőnek" és „Zeus le{ny{nak" nevezték is, akkor se volt még biztos, hogy
része van a nagy istenek örökkévalós{g{ban.
Örökkévalók voltak péld{ul a Néreisek, akik a legközelebb {llottak a nimf{khoz,
örökkévalók, mint elemük, a tenger. De azok a vízinimf{k - naiasok vagy naisok, naj{dok -,
akik forr{sokhoz tartoztak, nem pedig nagyobb vizekhez, ugyanolyan mulandók voltak,
mint a forr{sok maguk. Még ink{bb azok voltak a mezőhöz és erdőhöz, főleg az egyes
f{khoz tartozó nimf{k, mint a dryasok vagy hamadryasok, a „tölgynimf{k". Meghaltak
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tölgyf{jukkal együtt. Fennmaradt egy régi sz{mít{s36 a nimf{k életkor{ról: „Kilenc
emberöltőig él a fecsegő varjú, a szarvas addig, míg négy varjú, h{rom szarvas-kort ér el a
holló, kilenc holló-kort egy p{lma, és tíz p{lma-életkort a szép-hajú nimf{k, Zeus l{nyai."
Hasonlóképp szólt róluk37 m{r az Aphroditéről és Ankhisesről szóló elbeszélés is, melyben a
nagy istennő halandó fi{t az Ida-hegy nimf{ira - a mélykeblű istennőkre - bízta; mert a
nimf{k gyakrabban voltak dajk{i az isteneknek és hősöknek, anyahelyettesük és anyjuk
m{sa, mint a szülőanyjuk. „Se nem emberek, se nem halhatatlanok - így hangzott az
elbeszélésben -, sok{ig élnek, ambroszi{val t{pl{lkoznak, és az istenekkel t{ncolnak egy
karban. Velük űzik a szilének és Hermés a szerelem j{ték{t a kedves barlangok zugaiban.
Fenyők és tölgyek sarjadnak születésükkor, és együtt nőnek fel velük. Hatalmasan {llanak a
f{k, istenek ligetének hívj{k őket, s a halandók óvakodnak attól, hogy vassal nyúljanak
hozz{juk. Amikor pedig a sors meghozza a hal{luk napj{t, legelőbb a szép f{k sz{radnak el,
elvesztik kérgüket, letörnek a gallyaik, s ezzel a nimf{k lelke is elhagyja a nap fényét." L{tni
lehet ezekből a szavakból, hogy a nimf{k legelőbb az istenek ligeteinek f{ival kerültek
kapcsolatba; elsősorban olyan f{kkal, melyek egy nagyobb istennőnek voltak kedvesek, s
melyek szenvedései - azt tartotta a szóbeszéd38 - mag{nak az istennőnek f{jtak.
De mind előbb, mind később ön{llóan is felbukkannak a nimf{k; szép *119+ arcúak, hosszú
köntöst viselnek, s Hermés vezeti elő őket, rendszerint h{rmat. Úgy l{tszik, h{rom volt az
alapsz{muk, a Kharisok és a többi ismert női h{roms{g sz{ma, akik mind egy-egy nagy
h{rmasistennő föloldott alakja voltak. Alighanem ugyanezt mondhatjuk a nimf{król is.
[llandó kísérőjük, Hermés, a nőh{roms{g mellett a férfi-negyedik szerepét tölti be; a
szilének, akiket az imént említettünk, ugyanebben a vonatkoz{sban a férfiúi nem többes
sz{mú képviselői. Ezek a lények - eredetileg nyilv{n férfiak, akik t{ncolva-vonulva alkott{k a
nagy istennő phallikus kíséretét - a régi Peloponnésos dialektus{ban a satyroi, "a teltek" nevet
viselték, olyan megjelölést, mely „teliségükre", s ez{ltal erotikus izgalmi {llapotukra is
vonatkozott. Ez {tfogó elnevezésük volt. Az ugyanilyen szerepet betöltő „bakokat",
kecskebőrbe öltözött férfiakat vagy - elbeszélésekben és {br{zol{sokon - a nimf{k hasonló
alkatú isteni j{tszót{rsait ugyancsak szatíroknak hívt{k. A silénos szó olyan t{ncosokat jelölt,
akik ugyanebben a szerepben lófarkat kötöttek magukra. A hegyes fülű, patkós-lófarkas, de
különben emberi-phallikus alkatú szilének, tömpe orrú {br{zatukkal és szilaj
mozdulataikkal, ugyanolyan joggal csaphattak föl isteni csapatnak is, mint a szatírok. Végül
még egyetlenegy Satyrosról is meséltek,39 aki [rk{dia lakóit szorongatta, s akit a mindentl{tó
Argos ölt meg, és egyetlenegy Silénosról, Dionysos nevelőjéről. Mert Dionysoshoz
csatlakoztak mind: szatírok és szilének, ak{r emberi lények voltak, ak{r isteniek. Akik
isteniek voltak közülük, azoknak is meg kellett halniok.40 Kis{zsi{ban meséltek egy szilénről,
akit ittasan elfogtak, s mély bölcsességeket nyilatkoztatott ki; meg egy m{sikról, Marsyasról,
aki olyan ostoba volt, hogy Apollónnal akart a muzsik{ban versenyre kelni, az legyőzte s
lehúzta bozontos bund{j{t - amiből nem kell az isten különös kegyetlenségére
következtetnünk, mihelyt csak {lruh{sdit l{tunk az {llati megjelenésben.
Fölösleges is a „haszontalan, lehetetlen dolgokat művelő szatírokról" - így emlegették őket
kezdettől fogva41 - többet mesélnünk. Büntetlenül szerették a nimf{kat, akik a közönséges
halandókat nagy veszedelmekbe sodorhatt{k. Így tűnt el Hylas, a szép fiú, vízmerés közben:
a forr{snimf{k és a holdfény,42 illetve a forr{snimf{k h{roms{ga, „az idekint élő emberek
sz{m{ra rettenetes istennők"43 voltak az okai. Nyelvünkön nympholéptosnak, „nimf{któl
megragadottnak" mondt{k, amit a latinok lymphaticusnak neveztek - a lympha itt a
„nymph{"-nak felel meg, de „víz" a jelentése -, vagy lunaticusnak, vagyis „holdkóros"-nak;
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később azokat az időszakilag vagy könnyen megh{borodottakat jelölték ezzel a szóval,
akiket a nimf{k {ldozat{nak tartottak. Különleges kapcsolatban voltak az egész emberiséggel
a Meliai, a „kőrisfanimf{k", de ezeknek különleges volt a sz{rmaz{sa is: Uranos és Gaia
gyermekei voltak, megcsonkított apjuk véréből fakadtak. Erről a vonatkoz{sukról az
emberek keletkezésénél beszélek majd. *120+

XI. Poseidón és asszonyai
A Zeusról és feleségeiről, l{nyairól és fiairól szóló történetek ut{n - b{r még nem mondtam el
mindet, hiszen Dionysosról nem volt még szó, Héraklés pedig a hősmond{ba tartozik - hadd
meséljek a b{tyj{ról, Poseidónról, s annak n{szairól.
Az ő n{szai közül csak egynek van olyan jelentősége, mint Zeus ama n{szainak, melyek
uralm{nak megalapoz{s{hoz és megszil{rdít{s{hoz, s ezzel a vil{g végleges rendjéhez
vezettek: Amphitritével való h{zass{ga ez, mely {ltal Poseidón a tengerrel lépett n{szra, s
annak ura lett. A Halia-történetben még nem volt a tenger elismert ura. Démétérrel való
frigyéből, mely valószínűleg a Poseidón vagy Poteidan, "D{ istennő férje" névben is
kifejezésre jut, arra következtethetünk, hogy kor{bban szoros kapcsolatban volt a
sz{razfölddel, és {ltal{ban a földdel. Még ha a D{ elem az isten nevében nem volna is a
Démétér név legrövidebb, „Föld" jelentésű alakja, a Gaiaokhos, „a Föld férje" jelző ugyanezt
mondan{ Poseidónról. Az elbeszélésekben féktelen férjnek mutatkozott, aki nem csup{n
szolg{ja volt az asszonynak, mint a csak-phallikus lények, de nem volt föltétlen ura és
parancsolója sem, mint Zeus. Apas{ga - mert egyszerűen Patér1-nek, „az aty{nak" is hívt{k középen foglalt helyet e kétféle viselkedési forma közt: a Nagy Anya szolg{inak viselkedése
és az olymposi Atya magatart{sa közt, aki a harc és uralm{nak megalapoz{sa idejében még
biztosan hasonlított hozz{. Poseidón sötét atya maradt égi testvére mellett, hosszabban és
mélyebben volt {llat-alakokkal szoros kapcsolatban, s végeredményben uralmi területként
épp a tenger illett hozz{ a legjobban. De nem volt olyannyira sötét, mint H{dés, az Alvil{g
kir{lya, a harmadik fiútestvér és Zeus sötét ellenpólusa, amióta Zeus csak odafönn
uralkodott.
Poseidón a jól ismert {br{zol{sokon méltós{gteljesen tartja kezében a tenger fölötti
uralm{nak jelvényét, a h{rom{gú szigonyt. Éppoly klasszikus volt visszafojtott vads{ga,
mint fenyegető haragja.
1. Poseidón születése és kos-n{sza
Poseidón születésének története az istennek két sz{razföldi {llattal: a juhval és a lóval való
kapcsolat{t foglalja mag{ban. Az istenségeknek Görögorsz{gban és a Földközi-tenger
vidékén {ltal{ban sokkal előbb volt kos alakjuk, mint ló alakjuk. Hiszen a két {llat közül a
lovat csak később hozt{k be északról. Hermés és Apollón először ugyancsak kos alakban
tűntek fel, Hermés alighanem nemzőisten minőségében, Apollón napistenként. Erről bővebb
elbeszélés nem maradt fenn, csak a kultuszban van nyoma. *121+ Poseidónról azonban, aki a
lovat szent {llat{ul annyira kisaj{tította, mint egy m{s istenünk sem, két olyan történet van,
amiben juh vagy kos alakban szerepel.
Azt mesélték,2 hogy Rhea, miut{n megszülte Poseidónt, egy juhny{jban rejtette el gyermekét,
egy Arné, „juhforr{s" nevű forr{sn{l. Kronosnak, aki le akarta nyelni az újszülöttet, egy
csikót nyújtott {t, ahogyan később a kicsiny Zeus helyett egy követ adott neki. Van a
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történetnek egy olyan v{ltozata is,3 hogy akkor még m{sképp hívt{k a forr{snimf{t, akire
Rhea a gyermeket r{bízta. Csak miut{n Kronos követelte a fi{t a nimf{tól, és az letagadta,
kapta a forr{s az Arné nevet, mintha a szó nem a juhval, hanem a hasonló hangz{sú
„letagadni" igével függene össze. Ez a v{ltozat kétségkívül késői és hamis. Most annak a
történetét mondom el, hogyan lépett Poseidón kos alakban n{szra.
A menyasszonyt, akiről a hősmond{ba illő történet szól,4 Theophanénak hívt{k, vagyis
„istennőként megjelenőnek" vagy „istent napvil{gra hozónak". Apja, Bisaltés, Makedóni{ban
uralkodott, és Hélios és Gaia fia volt.5 Versengtek a kérők a szép Theophanéért, de Poseidón
elrabolta és egy szigetre vitte, melynek neve tal{n „Kosszigetet" jelentett. A történet
mindenesetre úgy folytatódik, hogy Poseidón a menyasszonyt juhv{, saj{t mag{t koss{
v{ltoztatta, sőt még a sziget lakóit is birk{kk{ v{ltoztatta {t. Így rejtve maradhatott a p{r,
amikor a kérők ut{nuk mentek, s Poseidón megülhette kos-n{sz{t. Ebből a n{szból
sz{rmazott az aranygyapjas kos, melyet később Phrixos Kolkhisba vitt, s melyért azut{n az
Argonaut{k útra keltek. Ez azonban m{r teljesen a hősmond{ba tartozik.
2. Poseidón a telkhineknél
Az egyik elbeszélés szerint6 - m{r volt erről szó a Telkhinekkel kapcsolatban - Rhea az
újszülött Poseidónt Rhodos szigetének e sokféle mesterségben j{rtas, alvil{gi őslakóin{l
helyezte biztons{gba. Ókeanos egyik le{nya, Kapheira volt itt Poseidón dajk{ja. A Telkhinek
kov{csolt{k neki7 h{rom{gú szigony{t. Arról egyetlen történet sem beszél, hogy ezek az
irigyek a mesterségükre is megtanított{k volna. De említés történt a Telkhinek egyik
testvéréről, Hali{ról, a „tengeristennőről".
Amikor Poseidón férfiv{ serdült - így szól a történet -, beleszeretett Hali{ba, és hat fiat
nemzett vele, meg egy le{nyt, Rhodost, akiről a sziget nevét is kapta. Az az időszak volt ez,
amikor Rhodos keleti részén kipattantak a gig{szok a vil{gba, és Zeus épp legyőzte a
tit{nokat. Aphrodité akkor született Kythér{n{l a tengerből, és épp útban volt Kypros felé.
Poseidón dölyfös és erőszakos fiai megakad{lyozt{k a partrasz{ll{s{t Rhodoson. Ezért az
istennő azzal az őrülettel büntette őket, hogy a saj{t anyjukat kív{nt{k meg és szeretkeztek
vele. Erőszakos természetükkel zaklatt{k a sziget lakóit is. Amikor Poseidón mindezt
észrevette, fiait anyjuk meggyal{z{s{ért a föld *122+ al{ süllyesztette. Később a Kelet
isteneinek vagy szellemeinek hívt{k őket. Halia a tengerbe vetette mag{t, és ettől fogva
Leukothe{nak, „fehér istennőnek" hívt{k. A sziget lakói azóta halhatatlan istennőként
tisztelték.
Leukothe{ról mesélek később egy egészen m{s történetet is. Halia le{nya, Rhodos, azonos
Rhodéval, akinek anyjaként Aphrodité és Amphitrité is szerepel . Mindh{rom név - Halia,
Aphrodité, Amphitrité, s hozz{ még Kapheira is - alighanem ugyanazt a nagy istennőt
jelölte. A Földközi-tenger északabbra fekvő szigetein Hekaténak, Kabeirónak, Démétér
Kabiri{nak is hívt{k, és a Kabirok anyj{nak tartott{k.
3. Démétér és Poseidón; Poseidón mén-n{szai
D{ ősi neve volt G{nak, Gai{nak. Démétér vagy D{métér valószínűleg „Földanya"
minőségében viselte ezt a nevet, s ugyanebben a minőségében volt a felesége Poseidónnak.
Ez a két istenség egyar{nt közel {llott a görögorsz{gi élet bizonyos form{ihoz és
termékeihez, s közel az adotts{gokhoz is, melyek ezt az életform{t bizonyos mértékig
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kialakított{k és betöltötték: az istennő a gabon{hoz - az erről szóló szent történeteket később
mondom el -, az isten a parip{hoz, amióta lovat tenyésztettek Görögorsz{gban. Zeusszal
való n{sz{ban Démétér ink{bb a Nagy Rhea Any{nak a hasonm{sa volt, aki saj{t fi{val
nemzette Persephonét, s le{ny{ban önmag{t szülte újj{ (erről a misztériumról nyíltan igen
keveset meséltek); Poseidónnal kapcsolatban a növényeket és {llatokat szülő Föld volt, ezért
kal{sz alakot is, kanca alakot is ölthetett mag{ra.
Azt beszélték,8 hogy Démétért m{r elrabolt le{nya, Persephoné keresése közben kezdte
Poseidón üldözni szerelmi v{gy{val. Az istennő kanc{v{ v{ltozott, és Onkios kir{ly legelő
lovai közé vegyült. Poseidón észrevette a cselt, és csődör alakban egyesült Démétérrel. A
haragos istennő Erinysszé, harag-istennővé v{lt, s Démétér Erinysnek is hívt{k, míg a Ladón
folyóban haragj{tól tiszt{ra nem mosta mag{t; e fürdő ut{n a Lusia jelzőt kapta. Egy l{nyt
szült Poseidóntól, akinek a nevét a misztériumokon kívül nem volt szabad kimondani, s
egyúttal a híres fekete sörényes Arión vagy Érión lovat is szülte. A fekete sörényt Poseidóntól
örökölte: m{r az ókorban így fogt{k fel ezt a történetet. Ez a sörény alakult {t a Medusa és
Poseidón n{sz{ról szóló elbeszélésben9 az isten „fekete fürtjeivé". Amikor Perseus Medusa
gorgófejét - egyik Erinys arculat{t - lev{gta, a Poseidón-m{tka nyak{ból Pégasos, a csodaló
ugrott elő. Egy m{sik elbeszélés10 szerint az egyik Harpyia volt az a Poseidón-m{tka, akitől
Arión született; mint m{r említettem, nincs nagy különbség az Erinys, Gorgó, Harpyia
meghat{roz{sok között.
Démétér egy meg nem nevezhető le{nygyermekben folytatódott - ebben is a misztériumelbeszélést ismerjük föl - Poseidón egy parip{ban. M{r elmondtam a történetét,11 hogyan
teremtette az isten, Pallas Athénével *123+ vetélkedve, az első lovat: szigony{nak ütésére
ugrott elő, Attika szikl{s talaj{ból. Ezt az elbeszélést m{s v{ltozatban is mesélték:12 Poseidón
egy szikl{n aludt - Attik{ban, a Kolónoson -, magja a szikl{ra hullt, s a szikla szülte az első
parip{t, név szerint Skyphiost, a „görbét", vagy Skirónitést, a „mészkősarjat".
4. Poseidón és Amphitrité
Azok közül az istenségek közül, akik Poseidón előtt uralkodtak a tengeren, egyetlenegynek
se volt köze a lóhoz: sem a sz{zkarú Briareósnak, akinek a m{sik neve, Aigaión, az aixszal,
„kecské"-vel függ össze, sem a „tengeri öregnek", aki sz{mos neve és {tv{ltoz{sa sor{n soha
nem mutatkozott ló alakban. Mindenféle tengeri lovat megelőzve egy bika alakú isten vitte {t
a menyasszony{t a tengeren. Maga Poseidón ugyancsak öltött bika alakot is,13 s mint
tengeristennek, bika{ldozatot mutattak be neki. Mert a bika is jóval előbb feltűnt a Földközitenger mellékén, mint a ló. A hippokampoi - „lószörnyek", félig lovak, félig kígyó alakú
halak -, a tengeri kentaurok, akiknek {llattörzse lovat és halat egyesített, Ókeanos és Néreus
nevük tanús{ga szerint kancatermészetű le{nyai, mint Hippó, Hipponoé, Hippothoé,
Menippé, csup{n akkor jelentek meg a görög tengerben, amikor Poseidón m{r birtokba vette.
S Poseidón az{ltal lett a tenger ura, hogy Amphitritével egybekelt.
Hésiodos Néreus ötven l{nya közt említette Amphitritét,14 de könnyen lehetett őt egy
Ókeanisnak,15 Téthys egyik le{ny{nak is tartani. Mert egyetlen istennő se volt olyan
kiz{rólagosan úrnője és tulajdonosa a tengernek, az összes hull{moknak és az összes tengeri
szörnyeknek, mint Téthys és Amphitrité. Ezt Amphitritéről vil{gosan meg is mondja a
költő.16 Azt mesélték,17 Poseidón a Néreisek t{nca közben Naxos szigetén pillantotta meg s
rabolta el őt. A történetet úgy fűzték tov{bb,18 hogy Amphitrité Poseidón elől Atlashoz
menekült, a tenger nyugati peremére, vagy Ókeanos palot{j{ba, mely ugyancsak ott volt.
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Rejtekhelyét delfinek {rult{k el az üldözőnek. Sőt, egy delfin győzte meg végül beszédével
az istennőt, s vezette el vőlegényéhez. Jutalmul a csillagok közt kapott helyet.
Amphitritével tartott menyegzője óta Poseidón volt tengerünk ura. Az uralkodóp{r sok
mindenben hasonlított a Zeus-Héra p{rhoz. Ahogy Zeust ünnepélyesen „Héra férjé"-nek is
szólíthatt{k,19 úgy Poseidónt „az aranyorsós Amphitrité férjének" nevezték.20 Lakodalmi
menetüket Dionysos és Ariadné diadalmenetéhez hasonlóan {br{zolt{k: a lovakon, bik{kon
és kosokon kívül a szarvasok, p{rducok, oroszl{nok és tigrisek is tengeri szörnyekké
v{ltoztak benne, s h{tukon Néreisek ültek. A tengeri istenek gyakran {br{zolt
felvonul{s{nak férfirésztvevőiről, a Tritónokról kell még egy szót szólnunk. *124+
5. Amphitrité gyermekei
Poseidón nemcsak Amphitritének volt féktelen férje, hanem sok-sok Néreisnek, naiasnak,
nimf{nak és héróin{nak is; sz{mos fiúgyermeknek lett az apja, akik a hősmond{ban
j{tszottak szerepet. Nem csup{n hősök voltak közöttük, hanem vad, erőszakos lények is,
akiket a hérószok legyőztek, mint péld{ul Polyphémos Kyklóps, akinek megbüntetésével
Odysseus mag{ra idézte Poseidón bosszúj{t. Ezekről itt, az istentörténetekben, nem lesz szó,
csup{n azokról a gyermekekről, akiket Amphitrité szült Poseidónnak, vagy legal{bbis a két
leghíresebbről: Tritónról és Rhodos szigetistennőről.
Hésiodos szerint Tritón „roppantul erős", nagy isten,21 édesanyj{nak, Amphitritének, és
apjaur{nak, Poseidónnak arany palot{j{ban a tenger fenekén lakó, rettenetes istenség. M{r
említettem Hekatéval űzött szerelmeskedését, és azt is, hogy Héraklés birkóz{sban legyőzte,
a h{romalakú „tengeri öreg" jelenlétében, akinek {tv{ltozóművészetét ez a fiatalabb isten,
úgy l{tszik, nem vallhatta saj{tj{nak. Tritón félig hal volt, félig emberforma, legink{bb a
szilénekhez és a szatírokhoz hasonlítható. Az volt köztük a különbség, hogy amazok
férfiaknak sz{razföldi {llatokk{ {lc{z{s{ból eredtek, Tritón ősképei viszont olyan férfiak
voltak, akik hal- és delfinfarkat kötöztek magukra. Annyi bizonyos, hogy ilyen t{ncosokból
{lló h{rmast csak egy it{liai v{zaképen l{tni. A Tritónról szóló elbeszéléseket úgy lehetne
összefoglalni, hogy ő volt a tenger Silénosa vagy Satyrosa: nőrabló, sőt, fiúrabló - éspedig
ősidőktől fogva mag{hoz hasonló t{rsakkal együtt -, kagylókürtjével cs{bító és riadalmat
keltő vízi isten. A Tritónokkal néha Tritónnők is megjelentek. De legtöbbször Néreisek voltak,
akikkel a Tritónok mintegy lakodalmas menetben úsztak a tengereken {t, Poseidón és
Amphitrité frigyét ünnepelve vagy Aphrodité születését, vagy ak{r azokat a misztériumokat,
melyekről azt tartotta a hagyom{ny, hogy a Néreisek mutatt{k meg az embereknek.
Rhodos istennőnek, Amphitrité le{ny{nak a története teljes egészében anyja hull{maiban
j{tszódik le, de m{r {tvezet a napisten csal{dj{hoz. A Rhodos nevet nem lehet elv{lasztani a
rhodon, „rózsa" szótól, ahogy nem lehet elv{lasztani az istennőt sem a szigettől. Azt
mesélték:22 Amikor Zeus és a többi istenek felosztott{k maguk közt a földet, Rhodos szigete
még nem volt l{tható. A tenger mélyén rejtőzött. Hélios, a Napisten, nem volt ott a
feloszt{sn{l. Így a többiek birtok nélkül hagyt{k őt, a tiszta istent. Amikor azut{n hirtelen
eszükbe jutott, Zeus vissza akarta csin{lni az egész feloszt{st, s elölről kezdeni. De Hélios
nem engedte. Azt mondta, egy darab termékeny földet l{t feldomborodni a tenger fenekéről,
s felszólította Lakhesist, az oszt{s istennőjét, hogy emelje magasba mindkét kezét, és
esküdjön meg az istenekkel s Kronos fi{val együtt, hogy az ő oszt{lyrésze lesz, ami épp most
bukkan föl. És így is történt: a sós vizekből előbukkant a sziget, s a napsugarak *125+ nemző
atyj{é, a tűzfúvó parip{k hajtój{é lett. Hélios a szigeten feleségül vette Rhodos istennőt, és
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fiakat nemzett vele. A sziget és az istennő eredetileg ugyanúgy egy, azonos személy volt,
mint Délos és Asteria csillagistennő, vagy a Kabirok és Héphaistos szigete, Lémnos, s annak
nagy istennője, akit ugyancsak Lémnosnak hívtak.23 [126]

XII. A Nap, a Hold és a csal{djuk
A Nap és a Hold önmagukban, Hélios és Seléné néven - a két égitest görög nevén - nem
j{tszottak nagyobb szerepet mitológi{nkban. Ink{bb kölcsönadt{k arany és ezüst sugaraikat
m{s istenségeknek, akik legal{bb annyira voltak emberiek, mint égiek. Ezek az istenségek Zeus és Héra, Apollón és Artemis, hogy csak néh{nyat említsek - b{rmennyire napszerűnek
és holdszerűnek tűntek is fel, sz{munkra az égitestek fölött {llottak. Olyan képi nyelven
közölték az emberekkel az élet titkait, ahogyan a Nap, a Hold és m{s csillagok maguk sosem
lettek volna képesek.
De Hélios, a „Nap"-isten mégiscsak bensőségesebben fonódott össze az emberi léttel, mint a
„nap" égitest a mitológi{n kívül. Nem csup{n mert önkéntelenül emberi mértékkel mérték és
emberileg képzelték el! E szerint a mérték szerint „f{radhatatlan"1 volt, f{radhatatlan
kocsihajtó, eredetileg egy bikafogat2 hajtója, és csak később a „tűzfúvó parip{ké".3 Kívülről
szemünk vil{g{nak forr{saként fonódott össze életünkkel, mint „a napsugarak nemző
atyja",4 de összefonódott belülről is, mélyebb összefüggésben, mintha szemünk közvetlenül a
Naptól, „a f{radhatatlan szemtől"5 sz{rmazott volna. „Te, napsug{r, a szemek sokatl{tó
anyja"6 - így kezdte nagy költőnk, Pindaros, egyik pai{nj{t, az Apollón tiszteletére énekelt
dalok egyikét. Nem volt eleve kiz{rva, hogy a Napot anyaistenségnek tartsuk. Nyelvünkben
lehetséges volt még egy Hélia,7 „nap" jelentésű női név is, a Nap egyik le{ny{nak, Phaethón
testvérének a neve; mert sok isteni le{ny és asszony volt Hélios csal{dj{ban.
Hélios maga sz{munkra mégis elsősorban atya volt. Atyaként fonódott össze életünkkel:
tetteink mindent l{tó és halló tanújaként,8 mintegy fölöttünk lebegő magasabb
lelkiismeretként, akire hivatkozunk az igazs{g tanúsít{s{ra,9 és egyúttal mint nemző aty{nk
is, akiből szünet nélkül fakadnak életünk napjai. Minden reggel megaj{ndékoz bennünket
életünk egy napj{val, hacsak nem akar egy bizonyos napot, vagy nem akarja összes h{tralevő
napunkat visszatartani. Így tartotta vissza10 Odysseus hazatérése napj{t igen sok{ig,
Odysseus t{rsaiét viszont örökre. Nemző és tudó isten volt mitológi{nkban, nem pedig vak
tov{bbpl{nt{ló erő. Hogy minden este lement, az elődeink sz{m{ra csup{n Hélios m{sik
uralm{t jelentette, ak{r emberek, élők vagy holtak, a Föld m{sik felének lakói felett - m{r régi
költőink és filozófusaink is beszéltek erről11 -, ak{r12 a szent, sötét éjszaka mélyén, anyj{n{l,
feleségénél és édes gyermekeinél. Még ma is, ha a görögök azt mondj{k : Hélios uralkodik,
az csak ritk{n jelenti a delet, rendszerint a naplementét jelölik vele.
Azt mesélték,13 a Napisten lemenetele ór{j{ban egy nagy aranyserlegbe sz{ll, abba, amit
kölcsönadott Héraklésnek, hogy benne a hős az Ókeanos *127+ nyugati szigeteire utazzék és
elhozza Géryoneus marh{it. A serleg {tviszi - így írja le a hagyom{ny14 - a hull{mokon, egy
kényelmes, öblös, üstforma fekhely, amit Héphaistos dr{ga aranyból remekelt, és
sz{rnyakkal l{tott el. Ez a j{rmű szédítő gyorsas{ggal sz{llítja az alvó istent a Hesperisek
földjéről az aithiopsok orsz{g{ba, ahol készen {ll szolg{lat{ra a gyors kocsi és parip{i,
amikor közeledik a hajnalistennő, a kor{n született Éós. Hogy azut{n ott, keleten, hogyan
sz{ll kocsij{ra Hélios, s jelenik meg ismét az égen, azt gyakran írt{k le és {br{zolt{k
sz{munkra. Az egyik leír{s így hangzott:15 Szeme ijesztően villog aranysisakja alól, vakítva
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{rad a sugarak ragyog{sa. Hal{nték{n csillognak a sisak arcvédői, s b{jos, messzevil{gító
arcot öveznek. A fúvó szélben leng az isten körül a könnyű köpeny. Alatta fújtatnak a mének.
De a legtöbb {br{zol{son Hélios nem hord sisakot, csak sug{rkoron{t ifjúi feje körül. Parip{i
sz{rnyasak, a kocsi előtt fiúk ugranak a mélybe, vagy készülnek ugorni: ezek a csillagok. A
két istennő, Éós és Seléné, Hélios testvérei, előtte mennek, a Holdistennő gyakran kocsin, s
lemerül kocsij{val együtt.
Hélios csal{df{j{t a tit{ntörténetekből ismerjük. Hisz egyedül ő tartotta meg Zeus uralma
alatt a „tit{n" megjelölést. Theia tit{nnő szülte, két testvérével együtt, Hyperión tit{nnak. Az
anyja sok nevű istennő volt; a hagyom{ny azt tartja, az ő kedvéért van becsben az arany az
embereknél,16 tal{n azért, mert neki is, mint a többiek közül főleg Persephonénak, arany
aj{ndékok j{rtak. Theia, „az isteni" helyett - ez a szó azt a tulajdons{got jelenti, ami az
isteneket istenekké tette -, Euryphaess{nak, „messzevil{gítónak" is nevezték17 a Nap anyj{t, s
a „tehénszemű" díszítő jelzőt viselte. Emlékszünk az Európa és Pasiphaé, vagy Pasiphaessa
nevekre, olyan holdistennők nevére, akiknek bik{kkal volt dolguk. Hélios anyj{ban a
Holdistennőt ismerhetjük föl, ugyanúgy, mint apj{ban, Hyperiónban a Napistent mag{t. A
név jelentése: „az odafenti", „a felső", vagyis a Nap, melyet Homéros Hélios mellett
Hyperiónnak,18 vagy kettős néven Hyperión Héliosnak19 is nevez. Úgy tűnik, őseink sz{m{ra
önmag{t nemző istenség volt, s nem m{s, mint a Nagy Anya sok néven ismert férje és fia,
egy Daktylos vagy Kabir. B{r Hélios feleségét m{sképp hívt{k, mint az anyj{t; Persé 20 vagy
Perséis21 volt a neve, ak{r Hekaté holdistennőnek, s alighanem az „isteni" vagy
„messzevil{gító", Theia vagy Euryphaessa alvil{gi aspektus{t képviselte. Persephoné alvil{gi
kir{lynő neve a Perséhez tartozik, annak tov{bbképzett, tal{n csak ünnepélyesebb alakja. A
Napisten feleségének egy m{sik neve, Neaira,22 az „új" - vagyis az újhold, a Hold a
legsötétebb f{zis{ban - azt a helyzetet hat{rozza meg pontosabban, melyben a Holdistennő a
Héliossarjak anyj{v{ lett: az éjszak{t, amikor Nap és Hold l{tszólag tal{lkozik - újholdkor.
Hélios és Neaira l{nyainak23 Lampeti{t, „a megvil{gosítót" és Phaethus{t, „a fénylőt"
tartott{k. Az Odysseia elbeszélése szerint ők őrizték Hélios h{romsz{zötven marh{j{t
Thrinakia szigetén. Sz{muk azonos egy év *128+ napjainak sz{m{val,24 ha tizenkét
holdhónapot foglalunk össze egy nem teljes napévvé. Természetes volt, hogy Hélios, miut{n
Odysseus t{rsai elfogyasztott{k a marh{it, elvette tőlük a marh{k ellenértékét,25 a napokat,
elsősorban a hazatérés napj{t. Azon sincs mit csod{lkozni, hogy a naple{nyok sz{m{t a
Phaethónról, Hélios fi{ról szóló történet, amit mindj{rt elmondok, az ismert h{rmas sz{mra
emeli fel. A harmadik testvért Aiglénak, "fény"-nek hívt{k,26 pontosabban „holdfény"-nek,
vagy Phoibének, ami ugyancsak holdistennő-név. Még később fölsorolja a történet Phaethón
hét l{nytestvérét is,27 akiket a Hyasok hetes csillagképében véltek fölismerni: köztük Héli{t, a
női Napot. A h{rom Kharist, mint köztudom{sú,28 ugyancsak a Nap l{nyainak tartott{k.
Hélios leghíresebb l{nyai azonban Kirké, a Napisten és Persé le{nya, az Odysseia cs{bító
var{zslónője,29 aki vendégeit {llatt{ szokta v{ltoztatni, Pasiphaé, akiről a krétai történetben
esett szó, és Médeia, aki a fennmaradt elbeszélések szerint unok{ja volt a Napnak: egy
borzalmas, {ldozatait feldaraboló var{zslónő, aki testvérb{tyja, apósa s végül saj{t
gyermekei gyilkosaként vonul végig az Iasónról és az Argonaut{król szóló mond{kon. A
Holddal {llt a legszorosabb összefüggésben; de ő, mint mondtuk, a hős-mond{ba tartozik.
Hélios fiai közül ketten v{ltak híressé. Aiétést, Médeia apj{t, sötét von{sok jellemzik. A
hősmond{ban Kolkhis kir{lya, egy kauk{zusi orsz{gé, de eredetileg alig különbözött
H{déstól, az Alvil{g l{thatatlan és l{thatatlann{ tevő kir{ly{tól, Hélios ellentététől és
ellenpólus{tól. M{sik fia, Phaethón, „a ragyogó", apja egyik jelzőjét viselte, mert Héliost
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Hélios Phaethónnak is hívt{k,30 ahogyan az apj{t, Hyperiónt, Hyperión Héliosnak is.
1. Phaethón története
M{r az ókorban voltak olyan tudós férfiak, akik, ha nem ismerték föl az azonos történetet az
egy bizonyos névvel jelölt mitológiai alakról szóló különféle elbeszélések mögött, egyszerűen
úgy magyar{zt{k a dolgot, hogy több alak viseli ugyanazt a nevet. Ez csaknem mindig
elhamarkodott meg{llapít{s volt, s részemről is az volna, ha péld{ul két Phaethón nevű
isteni ifjút akarnék megkülönböztetni. Hisz m{r említettem, hogy Hélios egyik fi{nak, egy
ifjabb vagy kisebb napnak, ez volt a neve. Hozz{fűzhetem, hogy csakis akkor neveztek így
egy égitestet, ha „kis napként" jelent meg. Később a Jupiter bolygót31 tartott{k „Phaethón"nak, vagy a Saturnust,32 mely n{lunk is, ak{r Keleten, a nap nevet is viselte.33 De eredetileg
azt a csillagot hívt{k így, amely a legközelebb {llott Aphrodité istennőhöz. Keleten a
szerelemistennő bolygója volt ez, s ezért hívj{k mindm{ig Venusnak. Népünk esthajnali
csillagként is csod{lta, mint Hesperost és Phósphorost vagy Heósphorost, mintha két
különböző, esti és hajnali szép csillag volna. Phósphoros szüleinek Éóst és Kephalost
tartott{k,34 ugyanazokat, akiket Phaethón szüleinek mond az *129+ itt következő történet.
Olyanfajta ebben kapcsolata Aphroditével, hogy Adónist idézi emlékezetünkbe. A
Phaethónról szóló történet tulajdonképpen a nagy szerelemistennő szeretőiről szóló
elbeszélések közé tartozik.
Azt mesélték,35 Aphrodité megnyerte kedvesének Éós és Kephalos fi{t, az istenekhez
hasonlatos Phaethónt. Ifjús{g{nak zsenge vir{gj{ban volt, szinte még kisfiú, amikor a
szerelemistennő elragadta. Szentélyének őrévé tette őt Aphrodité, s isteni rangra, vagy egy
isteni szellem, daimón rangj{ra emelte, ami olyasfajta halhatatlans{g, mint amit Adónis is
mag{énak mondhatott. A többi elbeszélésben is, b{r egyik-m{sik nem a félig isteni Kephalost
tartja apj{nak, hanem Héliost mag{t, legal{bb az anyja vagy a mostohaapja a halandók és a
holtak vil{g{val köti össze Phaethónt. Az egyik történet szerint36 anyj{t Klymenének hívt{k,
ennek férje, s fi{nak mostohaapja Merops volt.37 Merops olyan orsz{gban uralkodott, mely
különösen kedves volt a Napistennek, mint Aithiopia vagy Kós szigete. Föltehetően a
Merops néven Héliost mag{t kell értenünk. Klymené a holtak kir{lynőjének, Persephonénak
egyik neve volt, s azt is beszélték,38 hogy Merops felesége, ak{r Persephoné, kor{n al{merült
a holtak birodalm{ba.
A Phaethónról, Hélios és Klymené fi{ról szóló történet így szólt:39 a fiú, mint egy ifjú
napisten, egyik reggel fölsz{llt apja kocsij{ra; túl magasra hajtott, és lezuhant a mélybe. A
kor{n fölbukkanó s csakhamar újra eltűnő hajnalcsillagot lehet fölismerni benne. Ugyanez az
elbeszélés azt is hozz{fűzi még, hogy Zeus a túl vakmerő kocsihajtó ut{n dobta a vill{m{t.
De csak akkor tal{lta el, amikor Phaethón m{r lebukott az Éridanos folyóba. Óri{si tűzvész
lett, amit csak {rvízzel lehetett eloltani. A tűzvész eredetileg biztosan nem ebbe a történetbe
tartozik, mely szerint csup{n az ifjú túl magas röptét kellett megakad{lyozni. Későbbi
elbeszélések szerint40 Phaethón a földhöz túl közel hajtotta a Nap kocsij{t, mindent
felperzselt, s tüzek keletkeztek; ezért volt kénytelen Zeus agyonsújtani őt. Az ókorban egy
ideig a Pót tartott{k az Éridanos folyónak. A Naple{nyok megsiratt{k a folyó partj{n
b{tyjukat, könnyeikből keletkezett a borosty{nkő, ők pedig ny{rf{kk{ v{ltoztak. Végül
mindny{jan, az Éridanosszal együtt,41 csillagképül az égre emeltettek. Az eredeti történet
végét pedig egy krétai elbeszélésből tudhatjuk meg. Krét{n42 a napkocsi szerencsétlenül j{rt
kocsis{t Adymnosnak vagy Atymniosnak hívt{k. Európa testvére volt,43 s újbóli megjelenését
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minden este észlelni lehetett. Hiszen a lebukott hajnalcsillag esti csillagként újból megjelenik,
és az esti égen lesz igaz{n szolg{ja Aphrodité templom{nak.
2. Seléné és Endymión
A Hold a l{tható v{ltoz{saival és csaknem l{tható mozg{s{val, a Naphoz és a Földhöz
fűződő v{ltozatos vonatkoz{saival, fényben-sötétségben való részvételével sz{mos
elbeszéléshez szolg{ltatott anyagot; ezeknek a *130+ történeteknek nagy istennők voltak a
hősnői, sőt, tal{n csak egy istennő, a legeslegnagyobb, akinek sokoldalús{ga eleve kiz{rja,
hogy egy égitesttel teljesen azonosítsuk. A l{tható Seléné istennőhöz közelebb {lltak a
héróin{k: a hősmonda vad{sznői és futóbajnoknői, női üldözők és üldözött szüzek.
Tiszt{ban is voltak vele az emberek, hogy az ilyen képek a hold és a nap gyorsan v{ltozó
egym{sut{nj{nak44 felelnek meg. Azokból a régi istentörténetekből viszont, melyeken egy
tehén alakú holdistennő üli n{sz{t a napbik{val, késői {br{zol{sokon csak Seléné
ökrösfogata maradt meg, miut{n m{r volt egy kétlovas kocsija is, ellentétben Hélios
négyesfogat{val. De l{tható úgy is, hogy mag{nyosan v{gtat, ökör- vagy lóh{ton, öszvéren
vagy szarvason. Sz{rnyas égi lénynek szólítja a himnusz,45 de egy bakkecske, sőt egyszer
maga P{n is fölkapta a h{t{ra, aki, mint m{r meséltem, b{r{nybőr sub{ban cs{bította el őt.
Selénén kívül - a név a selas, „vil{goss{g" szóval függ össze - Ménének is hívt{k az égen
megjelenő istennőt; ez a Mén szó nőnemű alakja, a szó a holdat jelölte, a hónapot, és
Kis{zsi{ban egy Holdistent is. Volt egy történet Seléné és Zeus n{sz{ról:46 a Holdistennő az
ég ur{nak Pandi{t szülte, az „egészen vil{gítót" vagy „egészen fényeset", alighanem a
teliholdas éjszak{k vil{goss{g{t. Mindkét szerelmestörténet - P{nnal és Zeusszal való
egybekelése - még mitológi{nkba tartozott, de Selénének Héliosszal, a Holdistennek a
Napistennel az égen l{tható alakjukban megült n{sza, amiről később meséltek,47 m{r nem. A
mi Selénénk Hélios testvére volt; ugyanolyan tiszt{n testvéri lény volt mellette, mint Artemis
Apollón mellett. N{szuknak teljesen a l{thatatlan, alvil{gi szfér{ban kellett maradnia, ahol
mindkettejüknek egészen m{s volt a megjelenési form{ja és a neve, mint az égen. Holdistennőnk egyetlen híres szerelmestörténete kis{zsiai eredetű, és egy barlangban j{tszódott
le.
Azt mesélték,48 hogy Seléné, amikor a kis{zsiai Latmos hegygerinc mögött eltűnt, a kedvesét,
Endymiónt l{togatta meg, aki itt aludt egy barlangban. Endymión, egy szép ifjú, az összes
{br{zol{sok szerint p{sztor vagy vad{sz, örök {lm{t aludta, amivel eredetileg maga a
Holdistennő aj{ndékozta meg,49 hogy mindig megtal{lhassa a barlangban és
megcsókolhassa. Az Endymión név olyasvalakit jelent, aki „belül van", kedvesétől
körülfogva, ak{r egy közös ruh{ban. Egy későbbi költő szerint50 Hypnos, az alv{s sz{rnyas
istene szeretett bele Endymiónba. Hypnos azt a képességét aj{ndékozta az ifjúnak, hogy
nyitott szemmel aludjék. A mi elbeszéléseink szerint51 Endymión kir{ly volt Élisben, ott, ahol
az olympiai j{tékokat tartott{k, melyeket, mint tudjuk, egy Idai Daktylos alapított; s
Endymión valóban közelebb {ll egy Daktyloshoz, mint péld{ul Adónishoz. Selénével ötven
l{nyt nemzett, annyit, ah{ny hónapot egy-egy olympiai időszak mag{ban foglal. Örök {lma
Zeus aj{ndéka volt; maga dönthette el, milyen hal{lnemet kív{n mag{nak.52 Teh{t ő maga
v{lasztotta ezt az {llapotot a hal{l helyett. M{sok szerint *131+ büntetés volt, mert miut{n
Zeus az égbe emelte, úgy viselkedett, mint Ixión: megkív{nta Hér{t. L{thatjuk, hogy a
Holdistennő nemcsak Seléné néven jelent meg, hanem még az istenek kir{lynőjének
méltós{g{t is viselhette.
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3. Éós és a szeretői
A Hyperión-Theia tit{np{r gyermekei h{roms{got alkottak:53 Hélios testvére volt Selénén
kívül a hajnalistennő, Éós is. Őt is, ak{r a Holdistennőt, a felkelő Napisten előtt l{tni; előtte
megy, vagy négyes fogat{n hajt sz{rnyasan, egy igazi napkocsin. Nem volna egészen helyes
az Éós nevet „hajnal-pírral" fordítani. Karjai és ujjai csakugyan rózsaszínűek voltak, köntöse
s{fr{nys{rga, de ő maga mégiscsak valamivel több volt, mint egy színes jelenség az égen. Ő
volt az új nap, és így is hívhatt{k:54 Hémera, „a nap", vagy egy régi szóval: Titó;55 ez a Tit{n
név nőnemű alakja volt, s ugyancsak nappalt jelentett.56 Ahogy a Hélia névben, Éósban is a
Nap női ellenképével van dolgunk, s ugyanakkor Seléné vadabb, féktelenebb testvérével is,
akiről szenvedélyesebb szerelmestörténeteket meséltek, mint a Holdistennőről.
Elsősorban Tithónos ir{nt való szerelme lett nevezetes. Arany kocsij{n szöktette meg,57 s
Homéros azt írja,58 Tithónos mellől kel föl {gy{ból, amikor vil{goss{got hoz az embereknek.
Tithónos a Titó hímnemű alakja, s éppúgy, mint ez a név, egy régebbi, nem görög nyelvből
való. Mint isten és halandó ifjú, Kis{zsi{ban volt otthonos, s alighanem Adónishoz és
Phaethónhoz {llt közel; nem véletlenül szerepel ez utóbbi - Phósphoros,59 Heósphoros,60
Héóos61 néven - a kyprosi Paphosszal együtt62 Éós fiai sor{ban is, vagy Szíri{ban szült,
Tithónos nevű fi{nak gyermekeként.63 Azt mesélték :64 Éós, az aranytrónusú istennő, elrabolta
az istenekhez hasonlatos Tithónost, egy Trója kir{lyi nemzetségéből való ifjút. Azut{n
fölkereste Zeust, s örök életet kért kedvesének. Kérése teljesült. De nem gondolta meg, hogy
jobb lett volna, ha fiatals{got kér sz{m{ra, s oltalmat az öregkortól. Amíg teh{t Tithónos
fiatal volt, örömök közt élt Éósszal az Ókeanosn{l, a Föld keleti peremén. De miut{n fehér
s{vok jelentek meg szép fején s keveredtek szak{ll{ba, az istennő nem osztotta meg többé
vele {gy{t, hanem úgy gondozta, mint egy kisgyermeket, az istenek eledelét adta neki, és
szép ruh{kat. S amikor az aggkor végül annyira leig{zta, hogy mozdulni se bírt, az istennő
egy kamr{ba rejtette őt, s r{z{rta az ajtót. Csup{n a hangja szűrődött ki onnan, különben
semmi erő nem maradt Tithónos tagjaiban. M{s elbeszélőktől tudjuk meg, amit ez az
elbeszélés nem mond el :65 Tithónos tücsökké v{ltozott. Éós fiakat szült neki. Memnón66 volt
a leghíresebb, aki Aithiopi{ból, a keleti naporsz{gból érkezett Trój{ba, hogy apja
nemzetségének segítsen, s ott elesett Akhilleus kezétől; tragikus története a hősmond{ba
tartozik. Hal{la mély gy{szba döntötte az istennőt; l{tni egy pomp{s v{zaképen, hogyan
siratja holt fi{t. *132+
Az Éósról szóló elbeszéléseknek annyira uralkodó motívuma az istennő nagy szerelme a
szép ifjak ir{nt, akiket elrabol mag{nak, hogy az a szóbeszéd j{rta :67 folytonos
szenvedélyeivel Aphrodité büntette meg, amiért Arést elhódította tőle. Éós csakugyan egy
m{sodik, kielégíthetetlen Aphrodité gyan{nt jelenik meg mitológi{nkban. Az ifjakról, akiket
szeretett, néha alig tudunk nevüknél többet: péld{ul Kleitosról,68 akinek a neve „híres"-t
jelent. Az istennő a szépségéért rabolta el, hogy a halhatatlanok közé kerüljön. Különös neve
volt a szép Kephalosnak, akit mint Hermés és Hersé fi{t és Phaethón apj{t m{r említettünk.
A szó, amiből a nevét képezték, kephalé, fejet jelent. Szép fejéért Attik{ban Éós és Prokris,
Kephalos felesége versengett. A Kephalosról és Prokrisról szóló történet m{r a hősmond{ba
tartozik. Prokris Éós vetélyt{rsnője, egyike azoknak a héróin{knak, akiknek több holdszerű
von{suk volt, mint b{rmelyik istennőnek. Kephallénia szigetén is meséltek egy
Kephalosról,69 aki ott egy nőstény medvével lépett n{szra. Tudjuk, hogy ez az {llat Artemis
egyik megjelenési form{ja volt, vagy pedig, mint Kallistó történetében, a Holdistennő egy
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m{s nevű hasonm{s{é. Végül Éós rabolta el Kephalost,70 mint annyi név nélküli szép fiút is,
akiket régi {br{zol{sokon l{tunk. A fejet alighanem az égen kell keresnünk. Tal{n az Órión
csillagkép feje az, Órlóné, aki ugyancsak Artemis és Éós csillagg{ v{ltoztatott kedvese volt,
mint mindj{rt előadom.
4. Órión-történetek
A történetek egész füzére kapcsolódik az Órión csillagképhez. Különös fénypomp{ban
ragyog egünkön, s azt mesélték róla: Órión volt, a bősz vad{sz, egy óri{salak, aki mintegy a
barb{r ősidőkből nyomult be mitológi{nkba. Joggal emlegették együtt a két óri{sfiúval,
Ótosszal és Ephialtésszel.71 Ezeknek szépsége csup{n Óriónéhoz volt hasonlítható. M{r Maia
istennővel kapcsolatban elmondtam, hogy egy egész csapat isteni le{ny menekült előle, s
végül kénytelenek voltak a Pleiasok hetes csillagzat{v{ v{ltozni. Órión üldözte őket egész
Boióti{n {t - egyik elbeszélés szerint72 csak egyetlenegy, Pléioné nevű l{nyt, m{sok szerint
Pléionét73 és le{nyait - öt vagy hét esztendeig. A régi elbeszélésekben tal{n valóban csak
vadgalambok (peleiades) voltak, akikre a bősz vad{sz csakugyan vad{szott, de ugyanakkor
istennők is, mint a medve, mely velük és Óriónnal együtt került föl az égre.74 Csakhamar
kivil{glik, milyen közeli kapcsolatban {llt ez a vad{sz Artemisszel. Nyilv{n épp ezért tartotta
a hagyom{ny a Pleiasokat,75 akiket Órión üldözött, Artemis vad{szt{rsnőinek. Elmondom
most a vad{szról szóló történeteket.
Órión az egyik elbeszélésben76 Poseidónnak és Euryalénak, Minós egyik l{ny{nak a fia: ez a
csal{df{ja el{rulja, milyen közel {llt egykor Kréta bősz vad{szaihoz, Zagreushoz és a
Britomartist üldöző Minóshoz. Boióti{ban egy m{sik történetet meséltek az óri{s vad{sz
sz{rmaz{s{ról.77 Tanagr{ban élt a *133+ vendégszerető Hyrieus, neve szerint „a méhember".
Tudjuk Kronos történetéből, hogy az istenek az ősidőkben méztől részegedtek le. M{s
elbeszélők szerint Hyrieus helyett egy Oineus78 vagy Oinopión79 nevű kir{ly j{tszott nagy
szerepet Órión történetében. Ezek a nevek az oinos, „bor" szóval függenek össze, ahogyan
Hyrieus és a Tanagr{hoz tartozó Hyria v{rosa a hyrón, „méhkas" szóval. Teh{t azt mesélték,
hogy h{rom isten tért be Hyrieushoz vagy Oinopiónhoz. Többnyire Zeust, Poseidónt és
Hermést nevezik meg. A h{rom isten egy föl{ldozott bika bőrébe eresztette magj{t, s
megparancsolta a h{zigazd{nak, {ssa el az így megtöltött bőrisz{kot a földbe. Ebből jött a
vil{gra tíz hónap múlva Órión, a földből született óri{s.80 Így aj{ndékozt{k meg az istenek
egy fiúval gyermektelen vendégl{tójukat.
A történet folytat{s{ban,81 ahogy főleg Khios szigetén mesélték, döntő szerepet j{tszik a bor
hat{sa. Órión részegen erőszakot követett el Meropén, mostohaapja, Oinopión feleségén. Egy
m{sik elbeszélés szerint82 Meropé, akit a részeg vad{sz megerőszakolt, Oinopión egyik l{nya
volt. Úgy is mesélték a történetet,83 hogy Órión feleségül kérte Meropét, s az ő kedvéért
szabadította meg a vad{llatoktól Khiost; de Oinopión ki akarta őt j{tszani. Erre rontott be
részegen Meropé kamr{j{ba. Vagy maga Oinopión itatta le a bősz vad{szt, {lm{ban
megvakította, s azut{n kidobta a tengerpartra. Mindezeknek az elbeszéléseknek alighanem
az a közös magjuk, hogy az ittas óri{s r{tört mostohaapja feleségére, s az büntetésből
megvakította. Annyi bizonyos, hogy rendkívül elvetemült cselekedetet követett el, különben
nem kellett volna ilyen szörnyűmód lakolnia. Ha nem maradt volna fenn a h{rom istenről
szóló történet, amit könnyen tal{lhattak ki ak{r a szój{ték miatt is - a sperma kiöntése urein
igével is mondható, s ebben a történetben innen vezetik le Órión nevét -, saj{t anyj{nak
meggyal{z{s{ra gondolhatn{nk. A bor ilyen hat{s{ról meséltek Dionysos ellenségével,
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Lykurgosszal kapcsolatban is.84 És épp ennek a bűnnek lett a büntetése, nemcsak Oidipus
esetében, a vaks{g.85
Meropé ugyanúgy lehetett Órión anyja, mint Semelé Dionysos anyja, vagy Elara a phallikus
óri{s, Tityos anyja, noha ez a két utóbbi sem az anyj{tól született végeredményben, hanem
m{sképp. Órión Sidé, „gr{n{talma" nevű feleségéről is tudunk,86 akit férje az Alvil{gba
taszított, mert saj{t szépségét Hér{éhoz hasonlította. Ez a név, ahogy a Meropé név is,
alvil{gi kir{lynőhöz illett. Az anyafeleség rejlett mögötte, akivel Órión a bűnt elkövette,
aminek vaks{g lett a büntetése. Azt a jóslatot kapta,87 hogy csak akkor gyógyulhat meg, ha
kiteszi üres szemüregét a nap sugarainak. A vak meghallotta egy kov{csműhely zaj{t, s
elindult a hangok ir{ny{ba. Tudott futni a víz tükrén,88 vagy még ink{bb óri{sként {tg{zolni
a tengeren. Így jutott el Lémnosra, ahol nagy zajjal dolgozott Héphaistos kov{csműhelye.89
B{r az elbeszélések kimondottan megnevezik az istent, mégis Kédalión, Héphaistos
tanítómestere volt végül az, akit Órión fölkapott és v{ll{ra ültetett, hogy a *134+ pirinyó
vezesse szembe a nappal az óri{st. A vak Órión tal{lkozott a felkelő Héliosszal, és
meggyógyult. Az egyik történet szerint90 visszatért Oinopiónhoz, hogy megbüntesse. De az a
föld al{ rejtőzött, egy érckamr{ba. Ekkor kezdte meg Órión v{ndorl{s{t, mely égre
emelésével ért véget. A bősz vad{sz azzal fenyegetőzött,91 hogy kiirtja a Föld összes {llatait.
Artemis és Létó jelen voltak, amikor Krét{n vad{szott. De a Föld a skorpiót termelte ki
ellene, az megcsípte a vad{szt, s csillagképként felkerült vele együtt az égre. Vagy pedig92
Artemis volt az, aki a skorpiót küldte az erőszaktevő ellen, amikor az m{r megragadta
ruh{j{t. Persze nyilaival is megölhette t{madój{t.93 Erről egy egészen különös történet
maradt fenn.
Azt mesélték,94 Éós férjül vette Óriónt, még mielőtt Artemis megölte volna őt nyilaival
Ortygia szigetén. Épp azon a helyen történt, ahol a Nap fölkelt: Apollón szülőszigete volt ez,
a Délosnak is nevezett. Órión itt diszkoszvetési versenyre hívta ki Artemist.95 Az istennő
megharagudott emiatt, vagy sokkal ink{bb azért, mert az óri{s erőszakoskodott Ópisszal - ez
Artemis egyik neve is -, egy hyperboreos l{nnyal. Ama különös történet szerint azonban96
Artemis szerelmes volt a vad{szba. Apollón észrevette ezt, és neheztelt miatta. Összeszidta
húg{t, de szavai mit se haszn{ltak. Egyszer megpillantotta messze a tengerben fekete
pontként Órión fejét, s versenyre hívta ki Artemist, lőjenek erre a célpontra. Artemis nem
ismerte föl a fejet s eltal{lta, azut{n pedig a csillagok közé emelte szerelmesét. Néha az Órión
csillagképből is csup{n a fej l{tható a horizont fölött. De azok, akik nem vettek csillagg{
v{l{s{ról tudom{st, mint Homéros is, azt mesélték,97 hogy Órión az alvil{gi asphodélosréteken tov{bbra is azokra az {llatokra vad{szik, melyeket a földön elejtett, kezében
ércbuzog{ny{val.
5. A szélistenekről
Még egy férje volt Éósnak,98 akit az összes addig említettnél magasabb rang illetett meg.
Astraios volt ez, „a csillagos", akinek nevét az erős Eurybia istennő és Krios tit{n fiainak
felsorol{sakor99 említettem, s akiről vil{gosan ki is mondt{k,100 hogy „a csillagok öreg atyja"
volt. Tőle, az éjszakai égistentől szülte a hajnalistennő az esthajnali csillagon, Heósphoroson
kívül a szélisteneket is; illetve csak a tiszteletre méltó főszeleket, de mind a négyet, b{r
Hésiodos csak h{rmat nevez meg: Zephyrost, a nyugati szelet, Boreast, az északit és Notost,
a délit. A negyediket - Apéliótést, a keletit, vagy Eurost, a délkeletit - az Argestés, „fényhozó"
jelzővel írja körül. Ezek a szelek isteni eredetűek, olvassuk n{la,101 s nagy hasznot hoznak a
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halandóknak. De olyanok is vannak, melyek Typhóeustól sz{rmaznak: azok a viharszelek,
melyek a tengerre csapnak le, az emberek nagy k{r{ra. Több ir{nyból fújnak fölv{ltva,
szétszórj{k a hajókat, elpusztítj{k a hajósokat; m{sok meg a viruló *135+ földet teszik tönkre,
az emberek kedves kezeművét, s porral és kavarg{ssal szórnak be mindent.
Természetesen nem tartozik az egész szélrózsa, mely n{lunk is legal{bb nyolc szélből {ll, a
mitológi{ba. Még a b{jos Zephyrosról, a tavasz hirnökéről sem ismerünk régi történeteket,
azon kívül,102 hogy Podargé Harpyi{val, ezzel a gyorsl{bú kanc{val, Ókeanos mezején
Akhilleus jóstehetségű parip{it nemzette. Csup{n Boreas, az északi szél volt kimagaslóbb
alakja mitológi{nknak : sz{rnyas volt és kétarcú, egyszerre nézett előre és h{tra, ahogy
különben csak a mindent l{tó Argos. Az egészen régi {br{zol{sokon még kígyól{bai is
voltak.103 Nemcsak nemes kanc{kkal p{rzott,104 hanem Éós ellenképe: l{nyrabló is volt. Vad
thr{knak tartott{k, mert északról, Thr{kia felől fújt, s a hagyom{ny szerint105 attikai feleséget
rabolt mag{nak: Erekhtheus kir{ly egyik l{ny{t, Óreithyia nevezetűt, ami „a hegyekben
iramlót" jelent. A l{ny t{rsnőjével, Pharmakei{val, „a var{zslónővel", a hűs Ilissos patakn{l
j{tszott, Athén mellett, amikor Boreas elragadta. Ebből a h{zass{gból születtek a thr{k
sz{rnyasikrek, Kalais és Zétés, akikről m{r volt szó: egyedül ők tudt{k legyőzni a
Harpyi{kat.
Egy régebbi elbeszélés szerint a szelek egy Aiolos nevű kir{ly uralma alatt {lltak; s az olyan
föltétlen hatalmat gyakorolt felettük, hogy nem volt saj{t egyéniségük. Az Aiolos név
„mozgékonyt" és „tark{t" jelent, eredetileg alighanem ő is a csillagos ég istene volt, mint
Astraios. A történet Odysseus kalandjai közt maradt fenn.106 Itt egy Aiolos Hippotadés nevű
kir{lyról esett szó, mintha „lovasfi" lett volna. Mert ez a „Hippotadés" szó jelentése. Azt
tartott{k róla, az istenek bar{tja volt és az Aiolia nevű úszó szigeten uralkodott. Ércfalak
vették körül a meredek sziklaszigetet. Aiolosnak tizenkét gyermeke volt a palot{j{ban: hat
l{ny és hat ifjú. A l{nyok h{zass{gban éltek fiútestvéreikkel, s a p{rok naphosszat
lakom{ztak apjukkal és anyjukkal. Éjszaka egym{s mellett aludtak. Erre a szigetre érkezett
Odysseus a t{rsaival. Aiolos egy hónapig vendégül l{tta az idegeneket palot{j{ban. Amikor
azt{n haza akartak indulni, egy kilencéves bika bőréből készült tömlőt adott nekik. Ebbe
z{rta be a szeleket, és jól bekötözte a tömlő sz{j{t, mert Kronos fia őt tette a szelek
korm{nyzój{v{, hogy lecsillapítsa vagy fölkorb{csolja őket, tetszése szerint. Ezüst kötéllel jól
lekötözte a tömlőt Odysseus hajój{n, hogy egy csöpp szél se sziv{rogjon ki belőle. Csak a
nyugati szélnek engedte meg, hogy vitorl{it fújja. Ismerjük a történetet az Odyssei{ból: hi{ba
volt minden. Útit{rsai azt hitték, a ravasz Odysseus aranyat és ezüstöt rejtett a tömlőbe, s
kieresztették a szeleket. Így fújja el a szél a mesében a mitológi{t. *136+

XIII. Prométheus és az emberi nem
Az összes tit{nok és tit{nnők ivadékairól volt m{r szó, csak Iapetos nemzetségéről nem, arról
a nemzetségről, mely az emberi nemmel van összefüggésben. Ez az istenekkel, mégpedig az
olymposi istencsal{ddal szembe{llított nagy csal{d ugyanúgy beletartozott a mitológi{nkba,
mint a Nap, a Hold és az egész csillagos ég. Az istenek halhatatlanok voltak, az emberi nem
halandó; de a maga egészében különösen közel {llt olyan istenségekhez, akik nem jutottak
föl az Olymposra, hanem, úgy tűnik, éppúgy al{ voltak vetve a hal{lnak és a
szenvedéseknek, mint az emberek. Egyes filozófusaink azt {llított{k, hogy az emberi nem
örök. Mitológi{nkban legal{bbis hosszú életű. Mert noha el kellett pusztulnia, mégsem
szorult egy emberélet korhat{rai közé, ahogy péld{ul a nimf{k sem. A nimf{k néha az első
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emberek asszonyaiként tűnnek fel, minthogy ezek Pandóra teremtéséig kiz{rólag férfiak
voltak: egy férfi-emberiség.
Ezzel a férfi-emberiséggel, az első emberekkel {llt szoros kapcsolatban Iapetos
tit{nnemzetsége, elsősorban két fia: Prométheus és Epimétheus. Csakhamar hallani fogjuk,
hogyan képviselték ezek ketten az emberi nemet. Az orphikusok szerint a tit{nok mind az
emberek bűnös ősei voltak. Hésiodos azt mesélte,1 hogy Uranos atya megrovó szój{tékkal
nevezte őket „tit{noknak", mintha ez a megjelölés a titainein, „kinyújtózni" és a tisis,
„büntetés" szóból eredne: a tit{nok vakmerően „kinyújtóztak", hogy nagy művet hajtsanak
végre, s ezért elnyerték később büntetésüket. Ezt a művet nem az Uranos-Kronos-Zeus
vonalon vitték véghez, mert az aty{k megcsonkít{s{ban és megbuktat{s{ban a tit{nok, akik
ellenségesen {lltak szemben Zeusz-szal, a véglegesen győztes fiúval, nem vettek részt.
Jellemző tulajdons{guk, a vakmerőség (atasthalia), jellemezte az embereket is,2 akiket éppen
ezért újra meg újra pusztul{s fenyegetett az istenek részéről. Hésiodos úgy festi le Iapetos
nemzetségét, mintha csupa megbüntetett gonosztevő tömörült volna benne. Ezeknek a
Zeusszal és az istenekkel ellenségesen szemben {lló tit{noknak a bemutat{sa az emberi nem
történetét készíti elő.
Az Iapetos név fülünknek idegenül hangzik. Azon kívül,3 hogy végül a Tartarosba taszított{k
a többi tit{nokkal együtt, csak annyit tudunk Iapetosról, amit a genealógiai elbeszélés mond
:4 hogy Klymenét vette feleségül - ez egyébként az Alvil{g kir{lynőjének egyik neve -, akinek
a helyén Asia5 vagy Asópis,6 „a hajnali" is felbukkan. Iapetos h{z{ba vezette Klymenét, a
szépbok{jú Ókeanist, s vele h{lt nyoszoly{j{n. Az Ókeanis a kemény Atlast szülte neki, a
felfuvalkodott Menoitiost és a Prométheus-Epimétheus testvérp{rt. Menoitios a hagyom{ny
szerint7 gonosztevő volt, akit Zeus a vakmerősége és t{madókedve miatt vill{m{val az
Erebosba döntött. Atlas8 tartotta a széles eget, szil{rdan {llva s fejével és kezével
megt{masztva terhét, a föld *137+ peremén, a Hesperisek kertje előtt, erős kényszer alatt.
Zeus mérte re{ ezt a sorsot. Tudjuk, hogy Atlas apja volt több istennőnek, a Hesperiseknek,
Mai{knak és a Pleiasoknak, régi, elveszett elbeszélések szerint; veszedelmesen okos isten
volt, aki még a tenger mélyén is kiismerte mag{t.9 Kezdettől fogva övéi voltak az oszlopok,
melyek szétv{lasztj{k a földet és eget. Zeus uralma alatt egy örökös erőfeszitésre ítélt óri{s
volt, aki a vil{g nyugati peremén {ll, míg Prométheus a keleti peremén viseli büntetését. Róla
és Epimétheusról a következőkben bővebben mesélek majd.
1. Az emberi nem eredete
Az istenek és emberek eredete azonos, írja Hésiodos,10 s ezt a legrégibb történetek alapj{n
közli, melyek közül egyet m{r elmondtam.11 A megcsonkított Uranos atya vérének cseppjeit
Gaia, a Földanya fogta fel. Ily módon megtermékenyülve szülte az erős Erinyseket, az óri{s
gig{szokat és azokat a nimf{kat, akiket Meliainak, „Kőrisf{knak" neveztek a hatalmas földön.
Az egym{s ut{n következő, különféle emberi nemekről (a „korokról", ahogy később
nevezték) szóló nagy elbeszélés szerint12 a réz-nemzedék a kőrisf{kból keletkezett. Hésiodos
megőrizte sz{munkra13 a tűzrabl{sról szóló történetben a melioi szót, a meliai hímnemű
alakj{t, a kőrisfa-nimf{khoz tartozó emberek vagy, helyesebben, férfiak megjelölésére. Ezeket
a férfiakat, a Melioit később olyanform{n képzelték el,14 hogy a kőrisf{k alatt hevertek, mint a
lehullott gyömölcsök. M{s elbeszélések szerint - mert csaknem mindegyik görög vagy
kis{zsiai vidéknek volt erről egy saj{t története - az első férfi, az ősember, közvetlenül a
földből szökkent elő, mely ily módon közös anyja volt az isteneknek és a halandóknak.
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A különféle vidékek ősembereiről, akiktől a lakosok eredetileg az egész emberi nemet
sz{rmaztatt{k, a következő felsorol{s t{jékoztat bennünket:15 „A Föld volt az, aki elsőnek
küldte föl az embert, ilyen szép gyümölcsöt termett, mért nem csup{n érzéketlen
növényeknek és oktalan {llatoknak kív{nt anyja lenni, hanem egy szelíd és j{mbor
élőlénynek is. Nehéz azonban meg{llapítani, hogy Alalkomeneus merült-e föl első
emberként Boióti{ban, a Kópais-tón{l; hogy az ídai Kurések voltak-e ez az isteni nem, vagy a
phrygiai Korybasok, akiket a Napisten legelőször megpillantott sz{rba szökkenni, ak{r a
f{kat; hogy [rk{dia szülte-e első ember gyan{nt Pelasgost, aki m{r a Hold előtt a vil{gon
volt, vagy Eleusis Dysaulést, a rharosi rónas{g lakój{t, vagy Lémnos Kabeirost, a szép ifjút,
kimondhatatlan misztériumok közepette, vagy pedig Paliéné a Phlegrai Alkyoneust, a
gig{szok legidősebbikét?" Egy m{sik hagyom{ny - helyesebben: elbeszélés, amit Athénben
egy bölcs asszonynak tulajdonítottak16 - az attikai földet magasztalta érte: „Amaz időben,
amikor az egész föld mindenféle élőlényt küldött föl és termett, {llatokat és növényeket, a
mienk a vad{llatokat illetően terméketlennek és tiszt{nak *138+ mutatkozott, ink{bb az
embert v{lasztotta az összes élőlények közül, s egy olyan lényt szült, mely értelmével fölötte
{ll a többinek, s az egyedüli, mely tiszteli a jogot és az isteneket."
Az e szavakból könnyen kiolvasható célzatoss{g nem saj{tja a mitológi{nak, melyben
minden spont{n és mag{tól értetődő, s nem ir{nyul polemikusan m{sok ellen. Nem csup{n
az athénieket akarja kiemelni, mint gégeneis, „földből sarjadtakat", vagy autokhthones,
„autokhthónokat", ami eredetileg ugyanazt jelentette, hanem Attika földjét is meg kív{nja
különböztetni a Föld többi részétől, noha az elbeszélő elismeri az egész Föld isteni mivolt{t,
amikor hozz{fűzi,17 hogy nem a Föld ut{nozza a megtermékenyüléssel és szüléssel az
asszonyt, hanem az asszony a Földet. Viszont nem az athéniekről, ha-nem Aigina szigetének
lakóiról tartotta a hagyom{ny, hogy az egész nép a Földből m{szott elő: igaz, nem mint
emberek, hanem mint hangy{k. Ezt mesélték:18 „Miut{n Aigina istennő megszülte Zeusnak
Aiakost, ez teljesen egyedül volt a szigeten. Amikor ifjúv{ serdült, nehezen viselte a
mag{nyt. Ekkor Zeus a sziget hangy{it férfiakk{ és nőkké v{ltoztatta, s megaj{ndékozta
Aiakost a myrmidónok népével - a név a myrmékes, „hangy{k" szóval cseng össze -, akik
elsőnek építettek hajókat. Később úgy mesélték ezt, hogy Zeus Aiakos kedvéért a földből
fakasztott embereket. Alighanem Kós sziget lakosainak egyik elbeszéléséből ered az emberek
költői meropes elnevezése. Merops kir{ly, akinek alattvalói viselték először ezt a nevet, mint
tudjuk, Phaethón apósa volt, s neve valószínűleg csup{n egy m{sik elnevezés a Napra.
Tov{bb{ meropsnak nevezték n{lunk a gyurgyalagot is, azt a madarat, mely a földbe rakja
toj{sait, mintegy a Föld férjeként. Így az emberek meropes megjelölésében a Földből való
születésük, de ugyanakkor egy nemző Nap-istentől való sz{rmaz{suk is kifejezésre jut.
Azokban az emberi nem keletkezéséről szóló történetekben, melyek egy szigeten j{tszódtak
le, a sziget istennője töltötte be az anya szerepét: voltaképpen jól ismert nagy anyaistennőnk
viselte a sziget nevét. Kis{zsi{ban Rhea volt az, a mi sz{razföldünkön mindig az az istennő,
aki az adott helyen megfelelt neki. Ő szülte azokat a lényeket, melyek az emberi nem őseivé
lettek. Emlékezhetünk r{, hogy a Nagy Anya Daktylosokkal, Kurésekkel, Korybasokkal,
Kabirokkal kísértette mag{t, akiket egymaga szült és nemzett, s akik közül férjet is v{lasztott
mag{nak. Sok elbeszélésben egész ősnépek voltak ezek, mint péld{ul a Telkhinek, Rhodos
szigetének őslakói. Az ilyesfajta ősisteneket egyúttal ősembereknek is tartott{k. A különbség
e két jellegük közt nyilv{n abban {llt, hogy mint ősemberek nem voltak többé a Nagy Anya
férjei. Viszont m{s feleséget kaptak. Lémnoson h{rom kabir nimf{ról, a Nymphai Kabeiridesről
meséltek.19 Ezek a Nagy Istennő és a vele nemző Kabeiros l{nyai voltak, s h{rom fiútestvérük
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volt, akikkel h{rom p{rt alkottak. Ezt a h{rom p{rt m{r ősemberp{rnak nevezhetjük.
Az első, ősembereknek tartott férfiúi lényekben a legtöbb elbeszélés *139+ szerint megvolt
Kronosnak - a Földanya ama fi{nak, akivel az isteni nem története kezdődött el - egyik
tulajdons{ga: a ravaszs{g. Alalkomeneusról, a boiótiai ősemberről azt beszélték,20 ő adta
Zeusnak a ravasz tan{csot, mellyel az istenek uralkodója az elhidegült Hér{t visszanyerte s
ismét n{szra cs{bította. Tudjuk, hogy Alalkomeneust tartott{k Athéné istennő nevelőjének is,
teh{t Athéné csak őut{na született. Valószínűleg ő lett Athénais néven az ősember felesége.
Pelasgos {rk{diai ősember idejében, az imént hallott történet szerint, még a Hold sem
létezett, aki mitológi{nkban ugyancsak nőnemű lény. Rövidesen elmesélem bővebben,
hogyan jutott az első férfiakhoz - Prométheus és Epimétheus történetében egy testvérp{rhoz
- az első női lény, akit feleségül vehettek. Csak annyit jelzek itt előre, hogy Pandóra, az első
asszony, úgy jött létre, ahogy egy szobrot készítenek, egy m{sik elbeszélés szerint viszont
istennőként bukkant föl a földből.
Az a történet, mely elmondja, hogyan készítették művészi képességgel meg{ldott mesterek mert a Daktylosok és a Kabirok ilyen hírben {lltak -az első asszonyt, előzménye az emberi
nem keletkezéséről szóló későbbi elbeszéléseknek. Efféle művek mesterének ismerhettük
meg m{r eddig is Héphaistost, a legnagyobb lémnosi Kabirt, és Pygmaliónt vagy Pygmaiónt,
Kypros kir{ly{t. Ilyenfajta mester volt Prométheus is, aki r{ad{sul még csavaros eszű is
volt,21 mint Kronos. Azok az elbeszélések, melyeket rövidesen előadok, megkülönböztetik őt
Héphaistostól. De Prométheusról is azt mesélték, hogy Héra h{zass{gon kívül született fia
volt, természetesen nem Zeustól, hanem Eurymedón gig{sztól;22 hogy ő segítette elő Athéné
születését23 kétélű balt{j{val; s hogy szerelmével üldözte az istennőt, mint Héphaistos.24
Annyi bizonyos, hogy őt tartott{k kettejük közül az idősebb istennek. Azt is mondt{k,25 hogy
eredetileg Ithas vagy Ithax volt a neve, s a tit{nok hírnöke volt. Egy m{sik történet szerint26 a
Kabirok ősnépéhez tartozott; hozz{ és Aitnaios nevű fi{hoz - akin Héphaistost kell érteni -, a
két Kabirhoz ment el Démétér, s vitte mag{val a misztériumait, ahogy m{s elbeszélésekben
Dysaulés ősemberhez ment el, vagy Eleusis kir{lyaihoz. Prométheus és az égből lezuhant
tűzisten, Héphaistos közt megmaradt az a különbség, hogy ez utóbbi olyan egyszerű lény
volt, mint a tűz, Prométheus viszont kettős lény. Rendszerint volt mellette egy kevésbé
ravasz t{rs: a testvére, Epimétheus, mintegy a bal keze.
Azt mesélték:27 Volt egy idő, amikor istenek m{r voltak, de halandó lények még nem. Amikor
ezek keletkezésének sors-szabta ideje is eljött, az istenek a föld mélyében form{lt{k meg
őket, földből és tűzből és mindabból, ami ezekkel az elemekkel keveredik. Amikor azut{n föl
akart{k vinni ezeket a lényeket a vil{goss{gra, az istenek megparancsolt{k Prométheusnak
és Epimétheusnak, hogy díszítsék fel őket s ossz{k fel közöttük a képességeket, kapja meg
mindenki, ami megilleti. Epimétheus kikönyörögte Prométheustól, hogy egyedül végezhesse
el az oszt{st. S a meggondolatlan tit{n mindent *140+ az {llatok közt osztott szét, úgyhogy az
ember teljesen védtelenül és csupaszon {llt ott. Így h{t a gondoskodó Prométheus nem
tehetett egyebet: ellopta Héphaistos és Athéné istennő közös templom{ból a tüzet és
mesterségeiket, s az emberi nemnek aj{ndékozta. Azóta életképes az ember, Prométheus
viszont - noha Epimétheus volt a bűnös - szigorú büntetést szenved. Ez az elbeszélés egy
bölcs embertől sz{rmazik, {llítólag Prótagorastól, a szofist{tól, aki egy régi történetet
alakított {t a maga módj{n. M{svalaki azt mesélte,28 Prométheus egy csodaszép első embert
teremtett, s rejtve tartotta. Erós el{rulta Zeusnak, s az elküldte Hermést, hogy hozza el a
szépséges teremtményt. Az ivott a halhatatlans{g ital{ból, s azóta az égbolton ragyog, mint
Phainón, „a vil{gló": így hívt{k n{lunk a Jupiter bolygót. Prométheus rajta kívül m{s
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embereket is teremtett29 vízből és földből.30 Eszerint a nem túl régi elbeszélés szerint ő volt az
{llatok teremtője is.31 L{tni lehet kései szarkof{gokon, péld{ul Róm{ban, hogyan form{lta
meg Prométheus az embert, mint egy kicsiny szobrot, s hogyan adott neki lelket Athéné:
pillangót vitt hozz{, amit nyelvünkön ugyanúgy hívt{k, mint a lelket: psykhének. N{lunk,
Phókis vidékén, nagy kőtömböket mutogattak;32 ennek a kőzetnek {llítólag emberi test szaga
volt: abból az agyagból maradt, mondt{k, amiből Prométheus az embert gyúrta. Arról, hogy
emberek kőből is keletkezhettek vagy újrakeletkezhettek, később beszélek majd.
2. Prométheus vetélkedése Zeusszal és a tűzlop{s
Az emberi nem ősei nemcsak a mi mitológi{nkban voltak isteni lények, akiket később kellett
ell{tni fogyatékoss{gokkal és korl{toz{sokkal, hogy vil{gos legyen a különbség istenek és
emberek között. És m{sutt is meséltek olyan történeteket is, melyekben az első emberek
felettébb fogyatékos lények voltak. De hogy a mieinknél maradjunk: ak{r kőrisf{kból
születtek, ak{r hangy{kból v{ltoztak {t emberekké, a Földből sarjadtak - mint a zöldség,
mondhatta egy gúnyolódó33 -, vagy göröngyökből form{lt{k őket, szükségük volt még a
tökéletesítésre, szinte egy m{sodik teremtésre, hogy emberhez méltóan élhessenek. M{r
eleve tökéletlen volt egy olyan emberi nem, mely csak férfiakból {llott, még akkor is, ha az
istenek anyja volt az anyja. Mitológi{nkban mindkét feladat, az embereknek a
halhatatlanoktól való megkülönböztetése és a halandók tökéletesítése is, Prométheusnak
jutott. Előbb vetélkedést kezdeményezett Zeusszal - mintegy testvéri vetélkedést -, s az{ltal,
hogy testvérével, Epimétheusszal és az emberekkel együtt l{tszatgyőzelmük ut{n mégis
vereséget szenvedett, és Zeus és az istenek lettek az igazi győztesek, hozz{j{rult a
megkülönböztetés véglegesítéséhez; azut{n pedig legal{bb egy isteni adom{nnyal segített az
imm{r al{vetett embereknek: a tűzzel. Egy m{sik adom{ny, a nő - az itt következő történet
szerint az istenek aj{ndéka, m{s elbeszélések szerint34 Prométheus műve - „szép rossznak"
[141+ bizonyult. Még Démétér és Dionysos aj{ndékaira volt szükség ahhoz, hogy az ember
teljes és egész lénnyé magasztosuljon, mint mindj{rt előadom.
A Prométheus, az „előre tudó", „előre gondoskodó", és Epimétheus, a „csup{n utólag okuló",
„meggondolatlan" név bizonyos összefüggésekre utal: olyan lények létezését feltételezi,
akiknek gondoskod{sra van szükségük, és meggondolatlans{gok fenyegetik őket: az
emberek létezését, s egyúttal elv{laszthatatlan kapcsolatot a Meggondolatlan és a
Gondoskodó közt. Az elbeszélés így hangzott:35 amikor az istenek és az emberek
összegyűltek Mékónéban, egy „m{kföld" nevű helyen, ahol az osztozkod{snak meg kellett
történnie, Prométheus egy hatalmas bik{t darabolt fel. Ny{jasan odat{lalta az egybegyűltek
elé, s félre akarta vezetni Zeus élesl{t{s{t. Saj{t maga és övéi sz{m{ra a marha gyomr{t
földarabolt hússal és zsíros belső részekkel töltötte meg; Zeus sz{m{ra takarosan
bebugyol{lta csillogó zsírba a csontokat, úgyhogy sem az egyik, sem a m{sik résznél nem
lehetett tudni, mi van benne. Így szólott ekkor hozz{ az istenek és emberek atyja: „Iapetos
fia, kiv{ló uralkodó, milyen egyenlőtlenül készítetted el az oszt{lyrészeket!" Így korholta őt
Zeus, az örök tervek tudója, Prométheus pedig, a csavaros eszű, a csel tudat{ban, szelíd
mosollyal így felelt: „Zeus, te leghíresebb és legnagyobb az örök istenek között, azt a részt
v{laszd, amit {hítasz!" Zeus, az örök tervek tudója, {tl{tott a tit{n cselén, de rosszat forralt
lelkében az emberek ellen, ami azut{n be is következett. Két kézzel nyúlt a fehér, zsírosan
csillogó részért. [d{z haraggal telt el a szíve, amikor az ügyesen elrejtett fehér csontokat
megpillantotta. Azóta az emberek a földön, amikor {ldozatot mutatnak be az isteneknek,
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csak a fehér csontokat égetik el az olt{rokon. Akkor azonban felfortyant Zeus: „Iapetos fia,
aki több fortélyt tudsz, mint b{rki m{s, meg akart{l h{t csalni!" Így dúlt-fúlt Zeus, az örök
tervek tudója, és soha nem felejtette el a csal{st, s megvonta az emberektől, a kőrisf{k
ivadékaitól, a tüzet. Elrejtette, ugyanennek a történetnek m{s v{ltozata szerint.36 Iapetos
derék fia visszalopta Zeustól s elvitte az embereknek, egy narthéx-cserje kiv{jt sz{r{ba rejtve.
Eddig tart az elbeszélés, melyhez közvetlenül kapcsolódik Pandóra története. Az első nőt
Epimétheus fogadta be, s ezzel ismét gyengébb lett, ahogyan előbb a tűz elrejtésétől, az
emberi nem. Hogy honnan vette elő Prométheus az elrejtett tüzet, arról többféle elbeszélés is
volt, de azok ugyanúgy elvesztek, mint a tragédia, melyben Aiskhylos a tit{n tűzlop{s{t
színre vitte. Minthogy ennek a tragédi{nak Lémnos szigete volt a színhelye, többnyire azt
hitték - s úgy is {br{zolt{k -, hogy Prométheus Héphaistos műhelyéből csente a tüzet. De
szavakban legal{bb annyi fennmaradt a tűzlop{sról,37 hogy Prométheusnak sikerült Zeus
tüzéhez - alighanem az olymposi istenpalota h{zi tűzhelyéhez - loppal hozz{férnie. Vett
belőle, a szikr{t a narthéx-cserje kiv{jt sz{r{ba rejtette - az a növényfajta ez, mely a dionysosi
menetben thyrsosul, a bakkh{nsok és bakkh{nsnők hosszú botj{ul szolg{lt -, s lengette, [142]
hogy a tűz ki ne aludjék, miközben örvendezve sietett, szinte repült az emberekhez. Azt is
beszélték, hogy Prométheus, mint egy m{sodik Kédalión, a Naphoz hatolt el, és a
napkorongon gyújtotta meg f{kly{j{t. Abban a késői v{ltozatban, melyben ez a hagyom{ny
fennmaradt, Pallas Athéné segített a tit{nnak. Eredetileg alig lehetett erről az esetről szó, de
Prométheus tette csak abban az elbeszélésben volt igazi lop{s, melyben a Nap tüzét lopta el. 38
3. Pandóra története
Mint m{r jeleztem, az emberek és istenek közötti vetélkedésnek, melyben az egyik oldalon
Prométheus és Epimétheus, a m{sikon Zeus {llt, Pandóra története volt a folytat{sa. A
történet ismert v{ltozat{n mindenképp l{tszik Hésiodos nőellenes elfogults{ga, de annyira
mégsem, hogy föltételezni lehetne : ő tal{lta ki az egész elbeszélést. Az biztos, hogy m{r
készen kapta, de annyira megtetszett neki, hogy kétszer is elmondta, mindkétszer a tűz
sikeres visszaszerzése kapcs{n. Egyszer a következőképpen.39 Lelkébe mart a
Mennydörgőnek, és harag töltötte el Zeus szívét, amikor megpillantotta a tűz messze vil{gító
fényét az embereknél. A tűz ellensúlyoz{s{ra nyomban valami bajt tervezett az emberek
sz{m{ra. A híres mester, Héphaistos megform{lta földből egy szemérmes le{ny hasonm{s{t,
Zeus akarata szerint. Övvel és fehéren csillogó köntössel Athéné istennő ékesítette fel. A l{ny
haj{ra finom mívű f{tylat borított, csodaszépet. Vir{gkoszorúk csüngtek róla kétfelől, s fejére
aranydiadémot tett, amit a mester saj{t kezűleg remekelt, Zeus kedvéért. A földnek és a
tengernek sokféle {llat{t {br{zolta csod{san, szinte úgy, mintha élnének; művét b{j sug{rozta
be. Miut{n a szép Rossz elkészült, a Jó ellensúlyaként, Zeus a le{nyt, akit a hatalmas atya
bagolyszemű l{nya oly csinosan fölcicom{zott, az egybegyűlt istenek és emberek elé vezette.
Csod{lkoztak a halhatatlanok és a halandók mind, amikor megpillantott{k a fenyegető cselt,
mellyel szemben az emberek védtelenek. Tőle sz{rmazik a női nem.
A m{sik helyen Hésiodosn{l40 így szólt Zeus: „Iapetos fia, aki több fortélyt tudsz, mint b{rki
m{s, örvendezel, hogy elloptad a tüzet és félrevezettél engem. K{rodra lesz ez neked és a
jövendő embereknek. Mert a tűzért egy Rosszat kapnak tőlem, melynek megörülnek majd
mind, szeretettel véve körül saj{t bajukat." Így szólt az istenek és emberek atyja, és
fölnevetett. Megparancsolta Héphaistosnak, hogy azonnal keverjen össze földet vízzel,
tegyen belé emberi hangot és erőt, s teremtsen egy v{gyat ébresztő, szép le{nyt, aki arcra a
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halhatatlan istennőkhöz hasonlatos. Athéné azt a feladatot kapta, hogy tanítsa meg szövésrefon{sra, az asszonyok munk{j{ra; az arany Aphrodité, hogy bűb{jjal sug{rozza körül a l{ny
fejét, s emésztő v{gyakoz{sokkal. Hermésnek pedig azt parancsolta meg Zeus, hogy kutya
szemérmetlenséget és csal{rds{got leheljen a teremtménybe. Valamennyien szót *143+
fogadtak az uralkodónak. A híres mester megform{lta földből egy szemérmes le{ny m{s{t.
Övvel és köntössel Pallas Athéné ékesítette fel. A Kharisok és Peithó arany nyakl{ncokat
csatoltak r{. A Hór{k tavaszi vir{gokkal koszorúzt{k meg. Keblébe Hermés hazugs{got,
hízelgést és csalfas{got ültetett. Az istenek követe hangot adott neki és Pandór{nak nevezte a
nőt, minthogy az összes olymposiak adt{k aj{ndékul, k{r{ra a kenyérevő embereknek.
Amikor kész volt a fenyegető csel, mely ellen nincs védekezés, az atya híres gyors követét az
istenek aj{ndék{val Epimétheushoz küldte. Ez nem fontolta meg, amit Prométheus mondott
neki egyszer, hogy soha ne fogadjon el Zeustól aj{ndékot, hanem küldje vissza, hogy baj ne
sz{rmazzék belőle a halandókra. Elfogadta az aj{ndékot, és csak később vette észre a
szerencsétlenséget. Az emberi nem azelőtt bajok nélkül élt a földön, nem ismerte a
f{radoz{st, sem a betegségeket, melyek azut{n hal{lt hoznak az emberekre. A nő most
fölemelte a nagy edény fedelét, s a bajok szerteszéledtek mindenfelé, szomorú gondot
okozva az embereknek. Csup{n Elpis, a Reménység maradt benn, széttörhetetlen fogs{gban,
az edény pereme alatt, s nem repült ki. A nő r{csapta a fedelet, így akarta Zeus. A többiek
megsz{ml{lhatatlan, szomorú raja azóta kering az emberek között, tele van bajokkal a föld,
tele bajokkal a tenger. Betegségek l{togatj{k az embereket nappal, hívatlanul éjszaka,
végzetesen és hangtalan, mert hangjukat elvette Zeus, a bölcs tervek tudója. Nincs mód Zeus
élesl{t{s{t félrevezetni.
Így folytatódott a nő teremtéséről szóló történet annak elbeszélésével, hogy hogyan emelte
föl az épp vil{gra jött teremtmény puszta kív{ncsis{gból egy edény fedelét - olyasfajta tart{ly
volt ez, mint azok a hatalmas agyagedények, melyekben olajat és gabon{t tartanak n{lunk
még ma is -, s bocs{totta így szabadon a bajok raj{t, mely - mint hajdan Arés - beléje volt
z{rva. Ezekkel a bajokkal, nevezetesen a betegségekkel jött a vil{gra a hal{l is. Ez{ltal teljessé
v{lt a megkülönböztetés az emberek és a halhatatlan istenek között. A teremtményt, minden
halandó asszonyok ősanyj{t, Pandór{nak hívt{k, nevének helyes fordít{sa: „az aj{ndékokban
gazdag", „aki mindent aj{ndékoz" :41 neve ez a földnek mag{nak is, melyből Pandór{t
form{lt{k. Egy régi {br{zol{son még az Anésidóra név is melléje van írva, „az aj{ndékokat
fel-küldő", a Földistennő m{sik neve. De az első férfiak első felesége, noha a Földből
sz{rmazott, s neve {ltal mintegy hasonm{saként kapcsolódott hozz{ - hisz azt tartotta a
hagyom{ny: a nő ut{nozza a Földet, és nem megfordítva -, mégiscsak műalkot{s volt. Az
előadott elbeszélésekben Héphaistos kezeműve, m{s, elveszett történetekben Prométheus,
vagy ak{r Epimétheus teremtménye. Ebben a m{sik v{ltozatban, mely csak v{zaképeken
maradt fenn, Pandóra a Földből emelkedett ki - néha csak egy hatalmas, szép női fej -, de a
Földet előzetesen kalap{csokkal megmunk{lt{k. Epimétheus még kezében tartja a
szersz{mot, amikor Pandóra fölmerül előtte. Erós a menyegzőt hirdető szalaggal a feje fölött
lebeg. Hermés sietve jön egy vir{ggal: Zeus *144+ küldte, mert így akarta. De soha nem
kapt{k volna meg az ősemberek - a v{z{kon Kabirok helyett szilének vagy szatírok - az
asszonyt, aki kalap{cs és cs{k{nyütések közepette teliholdszerűen emelkedik föl, ha a
Földanya nem akarta volna saj{t képm{s{val megaj{ndékozni őket. Ezt persze dolgos fiainak
közreműködésével tette.
4. Prométheus megbüntetése és megszabadít{sa
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M{r az a történet is eléggé archaikus volt, mely az emberiségnek az első nő {ltal való
megbüntetéséről szólt. De még archaikusabb büntetések is előfordultak mitológi{nkban,
borzalmasabb büntetések és a megbüntetettek borzalmasabb szenvedései, vagy legal{bbis
olyanok, amik borzalmasabbnak tetszettek. Gondoljunk csak arra, hogy isteneinknek
nemcsak emberi tulajdons{gaik voltak, hanem még sok közös tulajdons{guk volt a nappal és
bizonyos csillagképekkel is, elsősorban a Holddal és annak szenvedéseivel: l{tható, az égen
megfigyelhető szenvedéseivel. Héra, mint m{r meséltem, büntetésből ég és föld között
csüngött, s l{b{t két üllő húzta le. Volt egy régi elbeszélés42 Héra megsebesüléséről is:
Héraklés nyila eltal{lta jobb keblét, s gyógyíthatatlan sebet ejtett rajta. Tityos
megbüntetésének történetét m{r elmondtam : keselyűk falt{k a m{j{t, de az a Holddal együtt
újranőtt. Mindezeknek a szenvedéseknek - a Hér{énak, ahogy ott függött vagy megsebesült
a mellén, s Tityosénak, ahogy a m{ja fogyatkoz{s{t és növekedését elszenvedte - l{tható
szenvedések felelnek meg az égen.
Prométheusnak ugyanazt a büntetést kellett ki{llnia, mint Tityosnak, s r{ad{sul úgy
szenvedte el, hogy a Kaukasos csúcs{n odal{ncolva csüngött. Héphaistos*3 szegezte oda. A
hagyom{ny szerint44 Zeus Prométheust, az agyafúrt tit{nt, különleges, leoldozhatatlan
béklyókkal kötözte meg, s egy oszlopot vert karóként keresztül rajta. Egy régi v{zakép így
{br{zolja Prométheust : „egy oszloppal {tdöfötten", amint egy sas marcangolja. Zeus küldte így mesélték45 - a madarat, mely Prométheus halhatatlan m{j{t falta. Amit a sas napközben
elfogyasztott, az éjszaka ut{nanőtt. A büntetésnek nagyon sok{ig kellett tartania.
Lel{ncoltat{sa eredetileg örökre szólt, hogy az embereknek soha többé ne legyen ilyen ravasz
segítőjük az istenek ellen. Aiskhylos elveszett tragédi{ja, A tűzszerző Prométheus, azzal
fejeződött be, hogy a tit{nt46 harmincezer évre l{ncolt{k le. Ez akkor a leghosszabb
vil{gkorszakot jelentette. A r{nk maradt tragédi{ban, A lel{ncolt Prométheusban azonban
megszabadít{s{t m{r a tizenharmadik nemzedékre jövendölik.47 S így is történt.
Héraklés volt a megszabadító: lelőtte nyil{val a kínzó madarat. Ennyiben ezeknek az
emberek és istenek közti vetélkedésről szóló elbeszéléseknek a vége a hősmond{ba
tartoznék. De mindaz, amit Prométheus az emberek miatt elszenvedett, egy isten szenvedése
volt; Aiskhylos és mindazok felfog{sa *145+ szerint, akik éppoly emberbar{tian
gondolkodtak, mint ő, nem volt igazs{gos szenvedés, hanem olyan, aminek maga Zeus
kellett hogy véget vessen. Hésiodos azzal indokolta48 Prométheus megszabadít{s{t, hogy az
Olymposi dicsőséget akart szerezni fi{nak, Héraklésnek. Aiskhylos emlékeztetett bennünket
arra a lehetőségre, hogy a vil{gnak egy m{sik uralkodója következhet Zeus ut{n, amiről
rövidesen bővebben is lesz szó. Prométheus az anyj{tól, Themistől - vagy Gai{tól, fűzte
hozz{ valaki49 - tudta meg ezt a titkot. E titok {r{n engedte őt Zeus szabadon. De így is föl
kellett valakit aj{nlania kínjai örököséül,50 egy halhatatlant, aki v{llalja helyette a szenvedést,
s lesz{ll az Alvil{gba. Ez a halhatatlan Kheirón volt, a bölcs kentaur,51 akit Héraklés
véletlenségből mérgezett nyil{val gyógyíthatatlanul megsebzett. A gyógyít{s mesterségének
feltal{lója mag{ra v{llalta a jótevő tit{n szenvedését és hal{l{t. A megszabadított Prométheus
pedig - ezzel végződött a története Aiskhylos színpad{n - ettől fogva, Zeus hatalma al{
vettetésének jeleként, különleges koszorút viselt.52 A m{sik jelkép, amit viselt, egy vas-gyűrű
volt;53 {llítólag egy kő volt belefoglalva,54 hogy emlékeztesse a szikl{ra, melyre lel{ncolva
szenvedett. Persze az is lehetséges, hogy a vasgyűrű az utolsó emlék abból a korból, amikor
Prométheus még vassal dolgozó Kabir vagy Daktylos volt.
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5. Niobé története
M{r tudjuk, hogy az emberi nem története nem minden görög vidéken kezdődött
Prométheusszal, Epimétheusszal és Pandór{val. A boiótiai Kópais-tón{l Alalkomeneus
ősember merült föl, és Athénaisszal, vagyis nyilv{n az ugyanitt a vízből felmerülő Athéné
istennővel alapított csal{dot. Egy m{sik elbeszélésben55 Alalkomeneusnak Niobé a felesége.
Boióti{ban is az emberiség egyik ősanyjaként jelenik meg. Egyik l{ny{t Meli{nak56 hívt{k,
mint a kőrisfa-nimf{kat. Argosban Phoróneusról, az egyik Melia fi{ról mesélték, hogy ő volt
az első ember,57 ő alapította az első emberi közösséget, s hozta le a tüzet az égről.58
Kov{csmunk{ra haszn{lta fel, és {ldozatok bemutat{s{hoz.59 Az istennő, akinek {ldozott, és
a kov{csolt fegyvereket vitte, Héra volt.60 Héra kedvééit tette meg Zeus Phoróneust az első
kir{lly{,61 miut{n előbb ő maga uralkodott az embereken. De Hermés összezavarta az
emberek nyelvét, s elvette Zeus kedvét az uralkod{stól. Phoróneusszal együtt történik
említés Niobéról,62 az első halandó asszonyról, akit Zeus szeretett.63 Ez a hagyom{ny64
Phoróneus anyj{nak vagy l{ny{nak tartotta. Valószínűbb, hogy Argosban ugyanúgy az első
ember felesége volt, mint Boióti{ban. Ő szülte Zeusnak az orsz{g lakóinak őseit, Argost és
Pelasgost.
A többi elbeszélés, melyekben nem esik arról szó, hogy Niobé lett volna az első asszony és a
görög törzsek őseinek anyja, gyermekeinek nagy sz{m{ról tudósít, és arról, hogy versengett
Létó istenasszonnyal, aki csak két gyermeket szült, az Apollón-Artemis testvérp{rt. Egykor
Létó és Niobé nagyon *146+ jó bar{tnők voltak - írta65 nagy költőnőnk, Sapphó. Bar{ts{guk
idejében még biztosan nem volt végleges megkülönböztetés istenek és emberek között.
Niobét istennőnek is nevezik,66 noha a mond{ban csup{n kevély kir{lyné, s Tantalos lydiai
kir{ly l{nya.67 Mindezek szerint az elbeszélések szerint keservesen kellett bűnhődnie. A
történet m{r Homérosunkn{l megvan:68 Tizenkét gyermeke pusztult el, hat le{nya és hat
viruló fia. Fiait Apollón ölte meg ezüst íj{val, a l{nyokat Artemis terítette le, Niobé elleni
haragj{ban, mert az vetélkedni mert Létóval. Az csak kettőt szült, bezzeg ő sokat. A megöltek
kilenc napig feküdtek ott vérbefagyva, és senki nem akadt, aki eltemesse őket, mert az
embereket körös-körül kövekké v{ltoztatta Kronos fia. A tizedik napon maguk az égi istenek
temették el a halottakat. Niobé, a sír{stól kimerülten, azon a napon nyúlt végre ételhez.
Azóta pedig szikl{v{ v{ltozva ott {ll a Sipylos-hegységben, s kőalakban szenved tov{bb, az
istenek akarata szerint.
A történet m{s elbeszélői Niobé tizennégy, tizennyolc, tizenkilenc vagy húsz gyermekéről
tudtak, akik {rtatlanul pusztultak el, azért, hogy az emberek és istenek közti különbség
vil{gosan kidomborodjék. Csup{n egyetlen le{nygyermekéről, Khlórisról mondt{k,69 hogy
megkímélték életét az istenek, és Nestór, a hosszú életű hérósz anyja lett; neki aj{ndékozta
Apollón azokat az éveket, melyeket Niobé fiaitól elvett. A kis{zsiai Sipylos egyik szikl{j{ból
évről évre kicsorduló70 könnyekről még a késői időkben is azt beszélték, Niobé szeméből
fakadnak. Mutogatj{k a kővé v{lt F{jdalmak Anyj{t a v{ndoroknak. Ne feledjük: az emberi
nem egyik ősanyja volt mitológi{nkban.
6. Thetis és a leendő vil{g-ura
Többször is jeleztem m{r, hogy Thetis - b{r csak a Néreisek sor{ban említettem71 - egyike volt
legnagyobb tengeristennőinknek, olyan, mint Amphitrité, Eurynomé, vagy ak{r a nagyanyja,
Téthys. Ő védte meg Zeust a sz{zkarú tengeristen, Briareós segítségével, ő fogadta be
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Eurynoméval a kicsiny Héphaistost. Thetis lakodalma - ak{r Eurynoméé Zeusszal és
Amphitritéé Poseidónnal - ugyanolyan, sőt még nagyobb következményekkel volt terhes a
vil{grendre nézve, mint az említett két frigy.
Azt mesélték:72 Két isten versengett Thetisért, Zeus és Poseidón. Mindketten feleségül
kív{nt{k maguknak a szép istennőt. Mindkettejüket hatalm{ba kerítette Erós. De isteni
élesl{t{suk visszatartotta őket a n{sztól egy jóslat miatt. Mert fölemelkedett közöttük a
tan{csadó Themís, és azt jövendölte : a sors rendelése szerint a tengeristennő, ha odaadn{
mag{t Zeusnak vagy egyik testvérének, olyan fiat szülne, aki a vill{mn{l és a h{rom{gú
szigonyn{l is hatalmasabb fegyverrel rendelkezik. Ez a jövendölés volt a titok, amit
Prométheus az anyj{tól, Themistől megtudott. A színpadon a megl{ncolt tit{n meghirdette a
vil{g új uralkodój{nak érkezését,73 minthogy úgy *147+ l{tta, Zeus rövidesen megüli
menyegzőjét Thetisszel. M{s elbeszélések szerint74 a tengeristennő maga {llt ellen az istenek
kir{ly{nak, mert félt Hér{tól, vagy a h{la kötötte hozz{,75 hiszen ő nevelte föl. Zeus mégsem
hagyta volna annyiban, ha nem kapott volna figyelmeztetést, s ha nem félt volna attól, hogy
ő is Kronos sors{ra jut. Prométheus figyelmeztette, Aiskhylos szerint, mert kínjaitól
szabadulni akart.
Themis azt tan{csolta76 a vetélkedő testvérp{rnak, Zeusnak és Poseidónnak: adj{k Thetist
egy halandó hőshöz, a j{mbor Péleus hérószhoz, egy teliholdas éjszak{n. A testvérek
beleegyeztek. Olyan v{ltozat is volt,77 hogy Zeus megharagudott az istennő ellenkezése
miatt, s ezért megesküdött, hogy emberhez adja férjhez. Kheirón78 segített Péleusnak, aki
saj{t hegyén, a Pélionon lakott. Hi{ba j{tszotta ki Thetis az ősi tengeristenségek összes
{tv{ltoz{si furfangjait ostromlója ellen. Tűzzé v{ltozott79 és vízzé, oroszl{nn{ és kígyóv{, s
mindenféle tengeri {llatt{. Hangtalan birkóz{s volt.80 A tengerpart lakói azt mesélték,81
tintahal alakban tette őt végül Péleus mag{év{. A sors rendelése betelt. Az istenek
aj{ndékokat vittek,82 hogy méltóképpen ünnepeljék meg a menyegzőt, melyből a trójai
h{ború legnagyobb hőse, Akhilleus, Thetis túl rövid életű fia volt születendő. Ezen az
ünnepen gurult Eris alm{ja a h{rom istennő: Aphrodité, Héra és Pallas Athéné közé. Ezt
követte Paris ítélete: végzetes fejezete a vil{gtörténelemnek, hősmond{nk elbeszélése szerint.
Nem csup{n a trójai h{ború kezdődött ezzel, hanem az egész hérósz-kor is, az istenek
kísérlete az emberi nem meggyengítésére. Vil{gosan ezt mondja az epikus költemény, mely a
nagy h{ború előtörténetét elmesélte ;83 a Föld szenvedett a túl nagysz{múv{ v{lt emberiség
terhe alatt. Zeus megkönyörült a Földistennőn, és elhat{rozta, hogy könnyebbít rajta.
7. Az emberi nem sorsa
A hérószok tettei és szenvedései nem tartoztak istentörténeteink közé, b{r az elbeszélők épp
eléggé belebonyolított{k az isteneket a hősök kalandjaiba és h{borúiba. Ellenben oda
tartozott az emberi nem, vagy helyesebben szólva: az emberi nemek sorsa, mert egyik
elbeszélés szerint, amit most fogok előadni, több emberi nem v{ltotta egym{st. Az efféle
elbeszélések, vagy az, hogy a Föld szenvedett az emberek sokas{g{nak terhe alatt, vagy az
özönvíz története, keletről kerültek hozz{nk, s Görögorsz{gban soha nem lettek olyan
{ltal{nos érvényűek, mint a keleti népeknél. Az elbeszélők csak néha, alkalmilag hivatkoztak
egy özönvízre, hogy megmagyar{zzanak bizonyos v{ltoz{sokat, péld{ul a Telkhinek
eltűnését Rhodosról. De hivatkoz{saik annyira nem voltak egybehangzók, hogy
végeredményben legal{bb h{rom nagy vízözönt kell megkülönböztetnünk :84 Ógygos
özönvizét, Deukaliónét és Dardanosét (azoknak a nevével jelölöm őket, akik
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megmenekültek, és megmentették az emberi nemet). Deukalión történetét mindj{rt
elmondom. [148]
De előbb hallgassuk meg az egym{st követő emberfajt{król vagy korokról szóló elbeszélést.
Eredetileg négy korszak, illetve négy emberi nem volt. De Hésiodos ötről írt, mert nem
akarta héroszainkat sem a réz-nemzedékkel, sem a saj{t vas-nemzedékével összekeverni. Ő
m{r az első, arany-nemzedék eredetét is az olymposi istenekre vezette vissza, ami nem
egészen helyénvaló, mert épp őszerinte is még Kronos uralkodott akkor, nem pedig a
későbbi olymposiak. Így mesélte:85 Aranyból teremtettek emberi nemzedéket először az
Olym-poson lakozó halhatatlanok. Kronos uralma alatt élt mindenki, ő uralkodott akkoriban
az égben. Az emberek, ak{rcsak az istenek, gondtalanul éltek, f{rads{g és kínlód{s nélkül.
Nem fenyegette őket a nyomorús{gos vénség, nem öregedő tagokkal élvezték ünnepeiket,
minden bajtól érintetlenül. Úgy haltak meg, mintha {lom bírn{ le őket. Készen kaptak
minden jót: az életadó sz{ntóföld mag{tól hozott sz{mukra bőséges termést. Jó szívvel és
békességben éltek belőle, csupa jó emberből {lló közösség voltak. Bővelkedtek a jósz{gban, s
bar{tai voltak a boldog isteneknek. Miut{n ezt a nemzedéket mélyébe nyelte a föld, Zeus
akarat{ból jó szellemekké v{ltak, akik az emberek őreiként, az igazs{goss{g oltalmazóiként,
az igazs{gtalans{g elh{rítóiként j{rnak körbe a földön, l{thatatlanul mindenütt jelenvalóan.
A gazdags{got is ők adj{k: kir{lyi természetükhöz ez illik.
M{sodikul egy sokkal kisebb értékű, ezüst-nemzedéket teremtettek az olymposiak. Ez sem
testben, sem lélekben nem hasonlított az aranykorihoz. A gyermekeket sz{z évig nevelte az
anyjuk, mellette maradtak odahaza, j{tszadozva és gyermetegen. Amikor azt{n végül is
felserdültek, és elérték az ifjús{g vir{gj{t, m{r csak nagyon rövid ideig éltek ezek az
emberek, balgatagon, különféle bajok közt. Nem bírt{k leküzdeni féktelen uralomv{gyukat
egym{ssal szemben. Nem akart{k tisztelni az isteneket, sem {ldozatokat bemutatni nekik,
ahogy az embereknél szok{s, különféle hagyom{nyaiknak megfelelően. Zeus haragj{ban
eltüntette őket, mert nem mutattak tiszteletet az olymposiak ir{nt. Miut{n ezt a nemzedéket
is mélyébe nyelte a föld, föld alatti boldogoknak hívj{k őket az emberek, s noha csak a
m{sodik helyen, de bizonyos tisztelet még nekik is kij{r.
Zeus atya egy harmadik emberi nemet is teremtett, a réz-nemzedéket, mely még az ezüsthöz
sem hasonlított, kőrisf{ból: egy rettenetes és kemény emberiséget, melynek csak Arés
siralmas művei, csak az ő erőszakos cselekedetei tetszettek. Ezek az emberek nem ettek
lisztből való ételeket, acélból volt a lelkük, e megközelíthetetleneké. Óri{serejük volt, és
hatalmas kezük hatalmas tagjaikhoz. Rézből voltak fegyvereik, rézből a lak{suk, rézzel
dolgoztak : a fekete vas még nem létezett. Egym{s kezétől legyőzetve sz{lltak al{ az iszonyú
H{dés komor palot{j{ba, névtelenül: b{rmennyire félelmetesek voltak is, elvitte őket a fekete
hal{l, el kellett hagyniok a Nap ragyogó vil{goss{g{t. *149+
Miut{n ezt a nemzedéket is mélyébe nyelte a föld - így fűzte tov{bb Hésiodos a négy
korszakról szóló elbeszélést -, Zeus a héroszok isteni nemzedékét teremtette meg, akik a
híres h{borúkat viselték Thébai és Trója alatt. Igazs{gosabbak és jobbak voltak, mint a réznemzedék, s hal{luk ut{n a Boldogok Szigeteire jutottak, melyeket Ókeanos habjai
körülfolyva öveznek, ahol az életadó sz{ntóföld évente h{romszor hoz édes gyümölcsöt, s
ahol Kronos uralkodik, miut{n Zeus leoldozta bilincseit. Az ötödik nemzedékre, a vasnemzedékre, mely ez ut{n következett, Hésiodos csak panaszkodni tudott: kor{bban vagy
később szeretett volna élni. E nemzedék leír{sa komor jóslatokba csapott {t, kezdve azon,
hogy a gyermekek ősz fejjel jönnek a vil{gra, s végezve azzal, hogy Aidós és Nemesis
istennők, mindketten fehér köntösbe öltözve, visszatérnek az istenekhez, s az embereket
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oltalom nélkül hagyj{k elpusztulni.
Hésiodos a leír{s{ban nem említett vízözönt. M{s hagyom{ny szerint86 Zeus ez{ltal akarta
eltüntetni a vas-nemzedéket. Prométheusnak volt egy Deukalión nevű fia, így hangzik ez a
történet a legegyszerűbb alakj{ban. Deukalión a thessz{liai Phthi{ban uralkodott, és Pyrrh{t,
a „Vörösesszőkét". Epimétheus és Pandóra l{ny{t vette feleségül. Amikor azt{n Zeus el
akarta pusztítani a réz-nemzedéket, Deukalión Prométheus utasít{s{ra egy l{d{t készített,
beléje hordott mindent, ami szükséges, és helyet foglalt benne Pyrrh{val együtt. Zeus
hatalmas esőt zúdított le az égből, és Görögorsz{g legnagyobb részét el{rasztotta vele. Az
emberek mind elpusztultak, kivéve azt a néh{nyat, akik a közelükbe eső magas hegyekre
menekültek. Akkor történt az is, hogy meghasadtak Thessz{lia hegyei, s az egész orsz{g
egészen az Isthmosig és a Peloponnésosig egyetlen víztükörré v{lt. Deukalión ezen a
tengeren h{nyódott a l{d{j{ban, kilenc nap és kilenc éjjel, s végül a Parnassoson kötött ki. Ott
kisz{llt, miut{n az eső el{llott, s {ldozatot mutatott be Zeusnak, aki megmenekülését
vezérelte. Zeus elküldte hozz{ Hermést, hogy kérdezze meg, mit kív{n: kív{ns{ga teljesülni
fog. Ő embereket kív{nt mag{nak. Zeus pedig megparancsolta neki, hogy vegyen föl köveket
a földről, és dobja h{tra a feje fölött. Azok a kövek, amiket Deukalión dobott a h{ta mögé,
férfiakk{ v{ltak, amiket Pyrrha dobott, asszonyokk{. Innen ered, hogy a laoi szóval jelölik az
embereket és a népeket; ugyanis nyelvünkön hasonlóan hangzik a kő neve: laas vagy laos.
Az emberiség m{sodszori megteremtésének módja nem csup{n az ősi szój{tékon nyugodott.
Úgy is mesélték a történetet,87 hogy Deukalión és Pyrrha Themis közeli jóshelyétől - a
későbbi delphoi jóshelytől - azt az utasít{st kapt{k, hogy „nagy anyjuk" csontjait dob{lj{k a
h{tuk mögé. Pandór{ra kellett gondolniok. Különben is volt olyan elbeszélés, amiben
Pandóra Deukalión anyjaként szerepelt,88 s a rejtvény megfejtése az ő nevében rejlett: a
testvérp{rnak a Földanya csontjait kellett maga mögé dob{lnia. Azok az *150+ új emberek,
akik a csontjaiból - a kövekből - keletkeztek, szintén az ősany{tól sz{rmaztak. Maradt fenn
egy történet89 az első lényről is, aki akkor létrejött : egy l{ny volt, Prótogeneia, s Zeus rabolta
el mag{nak. Neve ugyanazt jelenti, mint Prótogonos, „az elsőnek született", ami jelzője volt
mag{nak a Földany{nak90 s egy híresebb elrabolt le{nynak, Persephonénak is.91 [151]

XIV. H{dés és Persephoné
Kronos h{rom fia közül, akik vil{gunkon uralkodtak, a harmadik nemcsak Zeusnak, hanem
Héliosnak is sötét ellenpólusa volt. Nevének legkésőbbi alakja H{dés, a régebbi Aidés vagy
Aidóneus, egy még kor{bbi Ais, ami csak a „h{z" vagy „palota" megjelölésére szolg{ló szóval
összekapcsolva maradt fenn: „Ais h{z{"-nak hívt{k az Alvil{got; b{r később azt is H{désnak
hívt{k: a hely {tvette uralkodój{nak nevét. Ais, Aidés, H{dés jelentése minden valószínűség
szerint a „l{thatatlan" és „l{thatatlann{ tevő", ellentétben Héliosszal, a l{thatóval és l{thatóv{
tevővel. Vagyis vele nagyobb ellentétben {ll, mint az égi kir{llyal, Zeusszal, akinek a neve
egykor „nappali vil{goss{got" jelentett. Ezt a jelentést időközben az istenek uralkodój{nak
emberi arculata teljesen h{ttérbe szorította. Ami mitológi{nkban a Napistennel sosem
történhet meg: hogy tudniillik az alvil{gi kir{ly szerepében tűnik fel s „éjszakai Nap"-nak
szólítj{k: Zeusszal megtörtént. Ő, mint Zeus Katakhthonios vagy Khthonios - m{r volt
ezekről a jelzőiről szó - „alvil{gi Zeus" is volt, s ez megint csup{n egy m{sik neve Aidésnek
vagy H{désnek.1 Amikor egy „m{sik Zeusról",2 „a holtak vendégszerető Zeus"-{ról3 esik szó,
mindig H{dést értik rajta. Ez nem olyasmit jelent, hogy „a nappali ég m{sik istene", hanem
az Alvil{g uralkodój{t, aki a vil{g többi részén uralkodó Zeus lenti megfelelője, s vele
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egyenrangú.
A vil{g mitológi{nkban, tudnivaló, nem két, hanem h{rom részre oszlik. Vagy azért, mert
kor{bban sokkal ink{bb {llt egy h{rmasistennő uralma alatt, mint az egyetlen férfiistenségé
alatt, aki férjként volt melléje rendelve, vagy azért, mert a legrégebbi nagy istennőhöz, az
istenek anyj{hoz eleve h{rom fiúgyermek tartozott: két idősebb, testvérp{rként szorosabban
egym{shoz kapcsolódó, és egy harmadik, a legfiatalabb, aki később uralomra jutott. Egy
alapképletet ismerhetünk föl itt, melyben vagy egy női, vagy egy férfi-h{roms{g uralkodik: a
női h{roms{ghoz negyedik tagként egy férfi, a férfi-h{roms{ghoz egy nő z{rkózik, mellévagy fölérendelve. Vall{sunkban m{r készen {llt a hely a harmadik fiútestvér sz{m{ra,
amikor Poseidón partjainkon megjelent, s tengerünk új uralkodój{v{ v{lt. Tudunk4 egy olyan
h{roms{g tiszteletéről is, melyben ő nem szerepel: Zeus mint égisten (Hypsistos), mint
alvil{gi isten (Khtonios) és mint jelző nélküli isten kultusz{ról. Poseidónnal a h{roms{g még
hangsúlyozottabb{ v{lt. Egy régi v{zaképen l{tni a h{rom fiútestvért, a vil{g h{rom
uralkodójaként, hatalmuk jelképével: Zeust a vill{mmal, Poseidónt a h{rom{gú szigonnyal,
H{dést h{trafordított fejjel. Ő volt a megnézhetetlen, a rettenetes hal{listen, aki mindent, ami
élő, eltüntetett, l{thatatlann{ tett. Ezért elfordított arccal kellett az alvil{giaknak az {ldozatot
is bemutatni.
A m{r említetteken kívül is sok nevet adtak Zeus föld alatti testvérének *152+ - mert ezzé v{lt
H{dés mitológi{nkban, noha eredetileg csup{n egy különben vil{gos isten sötét aspektusa
volt. Nem csup{n olyan neveket, melyek holtak istene jellegét fejezték ki, mint Polydegmón,
„a sok vendéget fogadó". Ő volt „a gazdag" és „gazdags{got osztó": Plutón is, meg „a jó
tan{csadó": Eubuleus vagy Eubulos. Hasonló nevek - Plutos, Eubulos, Eubuleus - jelölik azt a
rejtélyes, misztikus fi{t is, akit egy istennővel nemzett, aki ugyancsak sok néven ismeretes, s
azonkívül egyszerre anya és le{nya: Gaia és Rhea, vagy Rhea és Démétér, s H{déshez való
vonatkoz{s{ban legkiv{lt Démétér és Persephoné. Ahogyan a történetet nyíltan mesélték,
H{dés nem h{lt testvérével, Démétérrel - ezt a titkosabb elbeszélésben, amit m{r hallottunk,
Zeus tette, vagy egy m{sikban, amit ugyancsak ismerünk m{r, Poseidón -, hanem elrabolta
unokahúg{t, Persephonét, akit egyszerűen csak Korénak, „a le{ny"-nak is hívtak. A
Persephoné név, mely a Persé, Persó, Perséis, Persés, Perseus, Persaios nevekkel függ össze,
valószínűleg m{r a görög-előtti idők óta az Alvil{g kir{lynőjét jelölte. Ezzé v{lt a „Le{ny",
miut{n mint anyj{nak első és egyetlen le{nya - ezt a tulajdons{got Hekatéval, de Pandór{val
és Prótogenei{val is osztotta - a hal{listennek jutott oszt{lyrészül. Története a Halottak
Birodalma megalapít{s{nak története - s ez a birodalom sz{munkra a kir{lynője nélkül
elképzelhetetlen volt -, s egyúttal az eleusisi misztériumok megalapít{s{nak története is.
Először abban az alakj{ban mondom el, ahogy egy homérosi stílusú nagy himnusz form{lta
meg.
1. Persephoné elrabl{sa
H{dés5 elrabolta Démétér le{ny{t, Zeus adta neki, az anyja tudt{n kívül. A le{ny épp
Ókeanos l{nyaival j{tszott, és vir{got szedett: rózs{t és s{fr{nyt, iboly{t, íriszt és j{cintot, a
l{gyfüvű réten. Csaknem leszakította a n{rciszt is, amit Gaia istennő cselből termett, hogy
elcs{bítsa a bimbóarcú le{nyt, az alvil{gi isten kedvéért; egy ragyogó csod{t. Mindenki
{lmélkodott, aki a vir{got megpillantotta, istenek és emberek. Gyökeréből sz{z vir{g fakadt,
édes illat {radt, és nevetett az Ég, a Föld és a tenger sós habjai. Az {muló le{ny két kézzel
kapott a p{ratlan tünemény ut{n, mint valami szép j{tékszer ut{n. Megnyílt a Föld; szakadék
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t{tongott a nysai rónas{gon; előszökkent belőle az Alvil{g ura halhatatlan parip{ival, Kronos
fia, a soknevű isten. Arany kocsij{ba emelte az ellenkező le{nyt, s elrabolta a jajveszékelőt.
Sikoltozva hívta Persephoné az apj{t, Kronos fi{t, a legfőbb uralkodót; nem hallotta hangj{t
sem isten, sem ember, egyetlen olajfa sem rezdült meg. Csup{n Persaios gyengéd le{nya, a
csillogó fejékű Hekaté hallotta barlangj{ban a ki{lt{st, és Hélios hallotta, Hyperión ragyogó
fia. Az atya a többi istenektől t{vol ült, sok ember-l{togatta templom{ban, s fogadta az
{ldozatokat. Le{ny{t az ő buzdít{s{ra rabolta el a nagyb{tyja, a sokaknak parancsoló, sok
vendéget fogadó Kronosfi, a soknevű isten. Mindaddig, amíg l{tta *153+ még a földet és a
csillagos eget, a tengert és a Napot, reménykedett az istennő, hogy viszontl{thatja anyj{t és
az örök isteneket. Addig még {polgatta f{jdalm{ban a reményt. A hegyek csúcsai meg a
tenger mélyei visszhangozt{k halhatatlan hangj{nak csengését. Meghallotta anyja, az úrnő.
Éles f{jdalom markolt szívébe; letépte fejékét halhatatlan haj{ról, ledobta sötét köntösét
v{llairól, s elsz{llt, mint a mad{r, a vizek és a föld felett, megkeresni le{ny{t.
Senki nem akarta az igazs{got megmondani neki, sem isten, sem ember. Egyetlen mad{r sem
sz{llt jósjelzésül elébe. Kilenc napig bolyongott Démétér, az úrnő, körbe a földön, két égő
f{kly{val a kezében. Nem nyúlt f{jdalm{ban sem ambroszi{hoz, sem nekt{rhoz, s fürdővíz
sem érte a testét. Csup{n a tizedik napon tal{lkozott Hekatéval, az ugyancsak f{kly{t
hordozóval, s az adta hírül: "Démétér úrnő, mindent érlelő, gazdagaj{ndékú, vajon ki rabolta
el Persephonét s szomorította meg ennyire szívedet? Hallottam a l{nyod hangj{t, de nem
l{ttam, ki volt az. Megmondan{m neked az igazs{got." Szó nélkül iramodott el vele együtt
Rhea le{nya, a két égő f{kly{val a kezében, Hélioshoz, az istenek és emberek kémlelőjéhez.
Meg{lltak parip{i előtt. A nagy istennő megkérdezte, l{tta-e le{ny{t és a l{nyrablót.
Hyperión fia így felelt: „Rhea le{nya, Démétér úrnő, megtudod tőlem. Tisztellek és részvétet
kelt bennem f{jdalmad, amit a szépbok{jú le{ny miatt érzel. Senki m{s nem bűnös a
halhatatlanok közül, csup{n Zeus, mert odaadta b{tyj{nak, H{désnak feleségül. Az rabolta el
fogat{n a le{nyt, erőszakkal, a sötétség birodalm{ba, hangos sír{s{val mit se törődve. Te
pedig, istennő, hagyd abba a jajveszékelést. K{r oly engesztelhetetlenül haragudnod. Hisz
nem méltatlan vőt kapt{l az istenek közül a b{ty{d, H{dés személyében. Hiszen a vil{g
egyharmad{val tisztelték meg annak feloszt{sakor, és ahol lakik, ott ő a kir{ly."
Így szólt, s megindította fogat{t. A parip{k szót fogadtak neki, s mad{r-sebességgel
röpítették tova. Még sokkal szörnyűségesebb és kuty{bb f{jdalom sz{llta meg az istennő
lelkét. Zeus ir{nt való haragj{ban otthagyta az istenek gyűlését és az Olympost, az emberek
közé ment, s felkereste v{rosaikat és földjeiket. Elcsúfította alakj{t hosszú időre; senki sem
ismert r{, sem férfi, sem asszony, míg a bölcs Keleos palot{j{ba nem ért, aki akkor az
{ldozatoktól illatozó Eleusis kir{lya volt. Leült az út szélére, szíve b{nat{ba merülve, a
szüzek kútj{n{l, melyből a v{rosbeliek a vizet hozt{k. Itt ült az {rnyékban egy olajfa alatt.
Öregasszonyhoz volt hasonló, aki soha többé nem szülhet, s nem részesülhet a
szerelemistennő aj{ndékaiban. Olyan, mint a kir{lyok gyermekeinek dajk{i s visszhangzó
palot{juk kulcs{rnői. Így pillantott{k meg Keleos eleusisi kir{ly le{nyai, akik eljöttek, hogy
vizet vigyenek bronzedényekben az atyai h{znak. Négyen voltak, istennőkhöz hasonlatosak,
le{nykoruk vir{gj{ban: Kallidiké, Kleisidiké, Démó és Kallithoé, a legidősebb. Nem ismerték
fel az istennőt - hisz nem egykönnyen esik meg, hogy halandók halhatatlant l{ssanak
szemtől szembe -, és így szóltak hozz{: „Ki *154+ vagy te, anyóka, és honnan jössz ? Miért
hagytad el v{rosodat, és miért nem jössz palot{nkba ? Az {rnyas termekben otthont tal{ln{l,
vannak ott hasonló korúak és ifjabbak is, akik szívesen fogadn{nak szóval és tettel."
Az istennő bar{ts{gosan v{laszolt, kedves gyermekeinek nevezte a l{nyokat, megmondta
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nevét, csak elferdítve, s egy kital{lt történetet mesélt nekik. Krét{ból hurcolt{k ide, mondta,
tengeri rablók, akarata ellenére. Amikor a kalózok kikötöttek Thorikosban, s a többi
asszonnyal a parton lakom{t kezdtek készíteni, ő megszökött, és most nem tudja, hol van.
Segítséget kért, s hogy fogadj{k be aa h{zba, ahonnét a le{nyok valók. Tal{n akad egy
gyermek is, akire mint dajka vigy{zhat? Megvetné {gy{t az úrnak és az úrnőnek, a h{z többi
asszony{t kézimunk{ra tanítan{. Kallidiké, a legszebb a szüzek közt, felsorolta neki az
orsz{g urait: Triptolemos, Dioklés, Polyxeinos, Eumolpos, Dolikhos és a saj{t apja.
Mindegyiküknek van felesége, s egyikük sem utasítja vissza az oltalomkeresőt. Mindegyikük
fölfogadja első l{t{sra, olyannyira hasonló az istennőkhöz. De v{rjon, amíg ők, a négy l{ny,
megkérdezik anyjukat, Metaneir{t, nem akarja-e ő meghívni h{z{ba, hogy ne kelljen m{s
h{zba mennie. Hisz van egy kedves, későn született fiúgyermek a palot{ban: aki őt
gondozn{ s felnevelné, míg ifjúi kor{t eléri, azt joggal irigyelnék a többi nők. Mert bőséges
bért kapna érte.
Így hívt{k meg az istennőt, nagy bér ígéretével, Keleos h{z{ba. A l{nyok futva tértek vissza, s
h{zukba kísérték. Démétér elf{tyolozott arccal követte őket, hosszú, sötét köntöse
hull{mokban omlott al{ gyengéd l{baira. Beléptek a kir{ly előcsarnok{ba. Itt ült az úrnő,
Metaneira, h{lóterme előtt. Ölében tartotta a gyermeket, a h{z ifjú sarj{t. A l{nyok
odaszaladtak anyjukhoz, az istennő {tlépett a küszöbön. Feje a mennyezetet érte, a bej{rat
nyíl{sa megtelt isteni fénnyel. Tisztelet, {mulat és rémület fogta el a kir{lynő szívét. Fölkelt
székéről, és hellyel kín{lta az istennőt. De az nem fogadta el, hanem {llva maradt, hallgatva,
lesütött szemmel, míg Iambé, az okos szolg{ló oda nem tett egy alacsony széket, s ezüstfehér
gyapjas birkabőrt nem dobott r{. Erre leült Démétér, s arca elé bocs{totta f{tyl{t. Sok{ig ült
ott szótlanul, mély búb{nat{ban, egyetlen szót se szólt, s jelt sem adott. Nem mosolyodott el,
nem nyúlt ételhez-italhoz, úgy ült ott, gy{szolva le{ny{t, míg az okos Iambé végül tréf{val,
mók{z{ssal el nem érte, hogy a szent úrnő előbb elmosolyodott, majd felnevetett, s ismét
felvidult a lelke. Iambé később is mindig meg tudta békíteni, ha az istennő megharagudott.
Metaneira édes borral telt serleget nyújtott neki, de Démétér visszautasította: nem szabad
vörösbort innia. Megparancsolta viszont, keverjenek össze {rp{t vízzel, s l{gy mént{val
fűszerezzék. A kir{lyné elkészítette a keveréket, s az istennő mag{hoz vette, ahogy azóta a
beavatottak teszik, a szent tisztas{g kedvéért, mely tiltja a boriv{st.
Csak most köszöntötte Metaneira a jövevényt, s fogadta szíves szóval. Úgy vélte, l{tja az
istennő szemében kir{lyi rangj{t még szerencsétlenségében is, *155+ ami ugyanúgy az
istenektől sz{rmazik, mint a szerencse. De mostantól fogva úgy fog menni a sora, mint
őnekik. R{bízza későn született, m{r nem remél: fi{t. Ha v{llalja, hogy gondozza és neveli,
míg az ifjúi korba elér, joggal irigylik majd a többi asszonyok, oly gazdag lesz a jutalma.
Démétér, a szépkoszorús istennő, v{llalta a gyermek gondoz{s{t, s megígérte az any{nak,
hogy nem lesz rossz dajk{ja, hanem olyan, aki ismeri ellenszerét minden gonosz
var{zslatnak. Illatos keblére vette Démophoónt, Keleos fi{t, halhatatlan kezével. Örvendezett
Metaneira. Démétér nevelgette a gyermeket a palot{ban. Úgy növekedett, mint egy isten,
étel-ital nélkül. Ambroszi{val kenegette az istennő, édes leheletét lehelte re{, és ölében
tartotta. Minden éjszaka tűzprób{nak tette ki, ak{r egy fahas{bot, amiből f{kly{t készítenek,
szülei tudt{n kívül. Azok csod{nak vélték, hogy fejlődött a fiuk: olyan volt m{r. mint egy
isten. Démétér a sosem öregedő halhatatlanok egyikévé tette volna, ha Metaneira oktalanul
ki nem leste volna h{lóterméből egyik éjszaka, s meg nem l{tja, mi történik a gyermekkel.
Felki{ltott, rémületében combj{ra ütött mindkét kezével, s hangos jajveszékelésben tört ki:
„Fiam, Démophoón, elpusztít a nagy tűzben az idegen asszony, s keserves gy{szba dönt
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engem!''
Így szólt jajongva. Meghallotta szavait az istennő. Haragra lobbant a kir{lyné ellen.
Halhatatlan kezével a gyermeket a tűzből haragosan kiragadva letette a földre, s így szólt
Metaneir{hoz: „Tudatlanok vagytok, ti emberek, és meggondolatlanok, sem a jövendő jót
nem l{tj{tok előre, sem a rosszat. Balgas{godban most te is helyrehozhatatlan k{rt okozt{l
magadnak. Esküszöm az istenek nagy esküjével, a Styx vizére: halhatatlann{, örökkön
fiatall{ tettem volna kedves gyermekedet, s soha el nem múló tiszteletet szereztem volna
neki. Most nincs többé sz{m{ra mód, hogy elkerülje a hal{lt. Örök tiszteletben lesz része
mégis, mivelhogy ölemben ült és karjaimban aludt. Tiszteletére az eleusisiak fiai
meghat{rozott időközökben viadalt fognak vívni. Én pedig Démétér vagyok, a mindenkitől
tisztelt úrnő, a leghasznosabb istenség, aki a legtöbb örömöt szerzi a halhatatlanoknak és a
halandóknak. Építsetek nekem, egész népetek, egy nagy templomot, s elébe olt{rt, a v{rosfal
al{, a kút fölé, a kiugró dombra, ahol a szép t{nctér van. Megtanítalak benneteket a szent
szertart{sokra, hogy a jövőben megadj{tok nekem a tiszteletet, mely megengeszteli
szívemet."
Így szólt az istennő, s fölvette eredeti nagys{g{t és valódi alakj{t. Nem volt m{r öregasszony:
szépsége tündökölt, illatos köntöséből v{gyat keltő édes illat {radt, halhatatlan testének
ragyog{sa messze sug{rzott, aranylón hullott al{ a haja v{llaira, vakító vill{mhoz hasonló
fény töltötte be a h{zat. Kilépett az istennő a palot{ból. A kir{lyné {jultan esett össze. Sok{ig
hevert hangtalanul, s arra se gondolt, hogy fölvegye a gyermeket a földről. A kir{lyl{nyok
meghallott{k sír{s{t, s kiugrottak {gyukból. Egyikük fölkapta a gyermeket, s keblére ölelte.
A m{sik tüzet gyújtott. A harmadik anyj{hoz szaladt, fölsegítette a földről s {gyash{z{ból
odakísérte. Valamennyien a gyermek *156+ körül szorgoskodtak, mosdatgatt{k a rúgkap{ló
csecsemőt, gyengédséggel vették körül. De az vigasztalhatatlan volt, mert sokkal rosszabb
dajk{i voltak most. Azzal telt az egész éj, hogy im{dkoztak a nagy istennőhöz, félelemtől
reszketve. Virradatkor elmondtak mindent a messzeuralkodó Keleosnak, ahogy az istennő
parancsolta, a szépkoszorús Démétér. A kir{ly összehívta a népet, s felszólította, hogy
építsenek Démétérnek pomp{s templomot, s olt{rt a kiugró dombon. Nyomban szót
fogadtak, s úgy tettek, ahogy parancsolta. Felépült a templom az istennő kív{ns{ga szerint.
Amikor a szentély elkészült, s l{tt{k f{rads{guk gyümölcsét, hazatértek. A templomban ott
ült Démétér, messze a boldog istenektől, s gy{szolta le{ny{t. Rettenetes évet küldött a
mindent t{pl{ló földre, kutyaévet az emberekre. Egyetlen mag sem csír{zott ki a földből,
Démétér mindet arra kényszerítette, maradjon rejtve a talajban. Hasztalan húzt{k az ökrök a
földeken az ekét, hasztalan hullt a fehér {rpa a földbe. El is pusztította volna keserves
éhínséggel az egész emberi nemet, s az olymposiak nem részesültek volna többé tiszteletben,
sem {ldozatban, ha Zeus jobb bel{t{sra nem tér a szívében. Legelőbb Irist küldte el, az
aranysz{rnyú, b{jos istennőt, hogy hívja vissza Démétért. Iris szót fogadott, és Eleusisbe
sietett. Templom{ban tal{lta Démétért, sötét köntösébe burkolózva ült ott, s hi{ba kérlelte
Iris, az istennő nem hajlott a szav{ra. Az összes boldog isteneket elküldte hozz{ az atya:
sorra elmentek mind, hogy visszahívj{k Démétért, s pomp{s aj{ndékokat vittek neki. De
egyikük sem tudta a haragvót elhat{roz{s{nak megv{ltoztat{s{ra bírni. Nem volt hajlandó
az olymposi jóillatú palot{ba belépni, nem engedte, hogy a Föld termést hozzon mindaddig,
amíg viszont nem l{tja le{ny{t.
Miut{n Zeus ezt meghallotta, leküldte Hermést, az aranyvesszős istent az Alvil{g
hom{ly{ba, hogy ny{jas szókkal győzze meg H{dést, s kísérje föl Persephonét a sötétségből
az istenekhez, a vil{goss{gra, hogy viszontl{thassa az anyja, s szűnjék meg haragudni.
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Hermés szót fogadott, s leszökkent olymposi székhelyéről a föld alatti mélységekbe. Otthon
tal{lta a palota ur{t. Kerevetjén felkönyökölve hevert szemérmes feleségével, aki
búb{natosan v{gyakozott anyja ut{n. Hermés meg{llott előttük, és elmondta H{désnak, a
holtak ur{nak, a sötétfürtű istennek, mivégre jött. H{dés szemöldöke mosolyra r{ndult. Szót
fogadott Zeusnak, s nyomban így szólt feleségéhez: „Térj vissza, Persephoné, any{dhoz, a
sötétköntösű istennőhöz, menj kegyes szívvel, ne légy m{r oly mértéktelenül szomorú. Nem
leszek én méltatlan férjed a halhatatlanok közt, hisz testvérb{tyja vagyok Zeus aty{nak.
Uralkodni fogsz, míg itt vagy velem, az összes élőlények felett, s a legnagyobb tiszteletet
élvezed majd az istenek között. Aki megsért téged, s nem mutat be neked engesztelő
{ldozatot, bűnhődni fog érte örökké."
Így szólt. Megörült s fölpattant Persephoné. Férje azonban észrevétlenül, a h{ta mögül előre
nyúlva, egy mézédes gr{n{talmamagot dugott a sz{j{ba, *157+ hogy ne maradjon örökre
Démétérnél. Befogta a halhatatlan parip{kat aranyos fogat{ba, az istennő felsz{llt a kocsira.
Hermés hajtotta a hintót, kezébe ragadva a gyeplőt meg az ostort, tova a palot{ból. Örömest
sz{guldottak a mének, s gyorsan lebírt{k a nagy t{vols{got. Sem tenger, sem folyók, sem
szakadékok, sem hegyszirtek nem g{tolt{k rohan{sukat: {tszelték a levegőt. Hermés ott
{llította meg őket, ahol Démétér ült illatozó temploma előtt. Amikor megpillantotta le{ny{t,
úgy ugrott föl, mint egy bakkh{nsnő a hegyekben. Persephoné otthagyva kocsij{t, repesve
futott elébe. M{r amikor {tölelték egym{st, megkérdezte le{ny{t Démétér, vett-e mag{hoz
t{pl{lékot H{désn{l. Ha igen, akkor az év egyharmad{t a föld alatt kell töltenie, s csak a
m{sik két harmad{ban szabad anyj{n{l és a többi halhatatlann{l időznie, tavaszonként térhet
vissza hozz{juk.
Persephoné elmesélte, hogyan dugott a férje abban a pillanatban, amikor örvendezve
felugrott, hogy anyj{hoz visszatérjen, észrevétlen egy gr{n{t-almamagot a sz{j{ba, s
kényszerítette arra, hogy megegye. Azt is elmesélte, hogyan rabolta el őt: hogyan j{tszott s
szedett vir{got Ókeanos le{nyaival, meg Athénével és Artemisszel, amikor H{dés elragadta.
Így töltötték az egész napot, szeretettel véve körül egym{st. Eljött a csillogó fejékű Hekaté is,
ő is szeretetteljesen ölelte {t a szent Démétér le{ny{t; szolg{ló kísérője azóta. Zeus Rhe{t, az
anyj{t, a sötétköntösű istennőt küldte követül hozz{juk, Démétérhez és Persephonéhoz, hogy
jöjjenek föl vele az Olymposra. Minden megbecsülést megígért, amit csak kív{nnak
maguknak, s hogy az év kétharmad{t a le{ny anyj{val és a többi halhatatlanokkal töltheti.
Rhea leszökkent az Olymposról a rharosi rónas{gra, mely azelőtt termékeny volt, most
azonban kietlen, parlagon hevert, egy sz{l fű se zöldellt rajta, s a fehér {rp{t visszafogta
mag{ban a szép bok{jú Démétér akarata szerint. De csakhamar ismét, ha eljő a kikelet,
gazdagon beborítj{k a kal{szok. Erre a földre lépett az istennő először, amikor megjött az
égből. Örömmel l{tt{k egym{st viszont az anya és le{nya, Rhea és Démétér. Az istenek anyja
elmesélte, mit ígért nekik Zeus, s kérte le{ny{t, engedje, hogy ismét kisarjadjon az életadó
gabona.
Démétér nem vonakodott tov{bb, s ismét termést fakasztott a göröngyös sz{ntóföldekből. A
csír{k zöldje és vir{gja dúsan beborította a széles földet. Az istennő pedig elment Eleusis
kir{lyaihoz, s megmutatta nekik a szent cselekményeket, s mindny{jukat beavatta a titkos
szertart{sba, amit sem tov{bbadni, sem hallani róla, sem kibeszélni nem szabad: az istenek
ir{nt való tisztelet elnémítja a szólót. Boldog a földön az ember, aki ezt l{tta. Aki azonban
beavatatlan marad, s nem részesül benne, annak majdan, ha meghal, éppúgy nem lesz ebből
az {ld{sból része odalent az éji hom{lyban.
Miut{n Démétér mindezeket az utasít{sokat megadta, visszatértek az istennők az
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Olymposra, a halhatatlanok gyűlésébe. Ott laknak Zeus mellett *158+ nagy tiszteletben.
Boldog az az ember a földön, akit szeretnek. Nyomban elküldik hozz{ palot{j{ba, tűzhelye
t{rs{ul Plutost, a gazdags{g istenét, aki javakkal ak{ndékozza meg a halandó embereket.
2. M{s elbeszélések az elrabl{s, a vigasztal{s és a fölsz{ll{s történetéről
Az itt előadott történetben H{dés a nysai rónas{gon rabolta el Persephonét: a Nysa hegy
egyik mezején - ez a hegy Dionysos születésének történetében is elő fog fordulni -, az
Ókeanos t{voli partj{n. A rabl{s időpontja abból sz{mítható ki, hogy az elrabolt, miközben
az Alvil{gba rohant vele a fogat, a csillagos égre nézett, de a Napot is l{tta. Hélios is l{tta őt,
amikor az alvil{gi isten kocsij{n eltűnt a föld színéről: alighanem kora reggel. J{tszót{rsnői,
Ókeanos l{nyain kívül, Athéné és Artemis voltak. A h{rom nagy szűzi istennő, akik közé
akkor még Persephoné is tartozott, h{roms{got alkotott, melynek egyharmada a rablónak
jutott oszt{lyrészül, s az év egyharmad{t a föld alatt töltötte. Démétér nem volt jelen, amikor
le{ny{t megszöktették. Egyik elbeszélés szerint6 épp kedves szigetén, Szicíli{ban
tartózkodott, ahol - egy m{sik elbeszélés szerint7 - a rabl{s a Pergus-tón{l, a magas fekvésű
Enna v{ros közelében történt. Ut{na a rabló {ldozat{val Syrakusai közelében tűnt el, ott,
ahol azóta a Kyané, a „Sötét" forr{s fakad.
Sz{razföldünkön ugyancsak több helyről {llítj{k, hogy itt lelt Démétér elrablott le{nya
nyom{ra. A keresés sor{n, azt mesélték,8 egy akkori emberhez - az emberek egyik őséhez tért be, s az jó szívvel befogadta. Argosban Pelasgosn{l történt ez, akinek a felesége,
Khrysanthis, az „Aranyvir{g", elsőnek értesítette az istennőt elrablott le{nya sors{ról. A
leghíresebb hely azonban, ahol Démétér sors{ról értesült, Eleusis maradt. Orpheus hívei egy
régebbi történetet őriztek erről, mint amit az imént Homéros stílus{ban elmondtam. Ebben a
nagy himnuszban csak Keleos kir{ly neve - jelentése: „hark{ly" - utalt nagyon régi, archaikus
viszonyokra. Egy ilyen kir{ly erdő-lakókhoz illett, akik még nem ismerték a földművelést,
amikor Démétér megérkezett, és az emberek ir{nti h{l{ból, akik befogadt{k és l{ny{ról hírt
adtak, megaj{ndékozta őket a gabon{val. Az előadott történetből kiesett a h{la motívuma;
viszont egy m{sik régi motívum megmaradt: az istennőt Iambé tréf{i vigasztalt{k meg. A
név a iambos szóból keletkezett, amivel a gúnyverset jelöljük, s a szó bizonnyal nem oly régi,
mint a vigasztal{s motívuma.
Hadd meséljem most el a vigasztal{s régi történetét az orphikusok nyom{n. A rharosi
rónas{gon,9 Athén és Eleusis közt, Démétér a földből sarjadt emberekre tal{lt: az asszony
neve Baubó volt, férjéé Dysaulés, a fiaiké pedig Triptolemos, Eumolpos és Eubuleus. A Baubó
név jelentése „has". Dysaulés egy szegény udvarról kapta nevét, ahol nem jó lakni. Fiaikról
azt tartotta a hagyom{ny - mert mindh{rman az ő fiaik voltak, noha csak az első *159+
kettőről mondj{k ki vil{gosan10-, hogy Triptolemos guly{s volt, Eumolpos juh{sz. Eubuleus
kond{s. Nevéről ítélve Triptolemos, a „h{romszoros harcos", éppúgy, mint Keleos fia,
Démophoón, a „népölő", eredetileg Arés hadistennel rokon alak lehetett. Az Eumolpos,
„szépen éneklő" névben az eleusis: misztériumok celebr{ló papj{t ismerhetjük föl,
Eubuleusban mag{t az alvil{gi istent. A legrégibb történetben alighanem ő j{tszotta a
főszerepet, s egyedül ő volt p{sztor. Azt mesélték,11 Eubuleus disznait ugyanaz a szakadék
nyelte el, melyben Persephoné eltűnt. Ezért tudta épp ő jelenteni később Démétérnek a
le{nya sors{t. A legtöbb elbeszélés vele együtt, vagy ak{r helyette, Triptolemost említi, mint
jelentéstevőt. Triptolemos volt eszerint az. akit Démétér a gabon{val megaj{ndékozott, s ő
ment ki azut{n a vil{gba, hogy elterjessze a h{l{s istennő aj{ndék{t az emberek között. Ha
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azelőtt harcias lény volt, most Démétér {ltal a kenyeret nem ismerő ősemberek vad
szok{sainak megszelídítője lett. V{zaképeken l{thatjuk, amint kocsij{n ül, mely csak két
kerékből meg egy trónusból {ll; a kerekeken sz{rnyak és kígyók l{thatók, s a trónus{n ülő
Triptolemos kal{szokat tart a kezében.
Démétér megvigasztal{s{t pedig a következőképpen mondt{k el az orphikusok:12 Baubó
szíves vendégbar{ts{ggal fogadta az istennőt, s az {rp{ból való itallal kín{lta, amit m{r
ismerünk. Az istennő visszautasította, s nem akarta abbahagyni a böjtölést. Ekkor Baubó
m{svalamit tett. Szétterpesztett l{bakkal ült le a gy{szoló Démétérrel szembe, ahogy
k{poln{iban a szobrain is l{tni, s még ruh{j{t is magasba emelve, megmutatta
elform{tlanodott altestét; s íme, a gyermek Iakkhos nevetett ki Baubó méhéből. Erre az
istennő is felnevetett, s mosolyogva elfogadta az italt. Iakkhosnak nevezték az eleusisi
misztériumok isteni gyermekét, Persephoné fi{t, akinek megszületését a celebr{ló pap
kihirdette. Efféle vigasztal{sra emlékeztetett az eleusisi beavatottak mond{sa:13 „Böjtöltem,
{rpaitalt ittam." Amit l{ttak, azt nem volt szabad kifecsegniök. Nem is lenne könnyű
pontosabban leírni, mit l{tott Démétér Baubó meztelen ölében. Ez m{r a misztériumok
Kimondhatatlanj{t súrolja.
Meglehet, ezt a történetet valaha úgy értették, hogy Démétér Baubón{l és Dysaulésn{l akiknél olyan rossz lakni - voltaképpen az Alvil{gban volt. Az orphikusok elbeszélése
szerint14 lesz{llt az Alvil{gba, alighanem ugyanazon a t{tongó szakadékon {t, mely
Persephonét a disznókkal együtt - a két istennő {ldozati {llataival - elnyelte. H{dés híres15
fekete parip{i és Démétér kígyófogata,16 mellyel a rablót űzőbe vette, későbbi eredetűek,
mint a l{ny eltűnése a föld hasadék{ban. Ennek megfelelően alakultak azok az elbeszélések,
melyek Persephonénak az Alvil{gból való fölsz{ll{s{ról szóltak. A későbbi elbeszélés
szerint17 fehér parip{k vitték az Olymposra. De azt is mesélték,18 hogy a Moir{k, Hór{k és
Kharisok kísérték föl Persephonét a napvil{gra, egy kilenc t{ncosnőből {lló t{nckar. A
gy{szoló anya vigasztalójaként - s ez az anya Rhea és Démétér volt egy személyben Aphrodité is *160+ felbukkant.19 Nyilv{n emlékszünk r{, hogyan szolg{ltak neki a Hór{k és
Kharisok érkezéseinél és indul{sain{l, ak{r a születésekor, ak{r egyéb epiphani{i,
megjelenései alkalm{val. Persephoné felmerülése az Alvil{gból olyan volt, mint Aphrodité
születése, csup{n nem a tengerből, hanem a megnyíló földből emelkedett ki. Két szolg{ló
istennő burkolta be lepellel, mert csak egy vékony ingbe volt öltözve. A Ludovisi trónuson
megcsod{lhatjuk ezt a jelenetet. Dél-it{liai görög szentélyekből való, hasonló stílusú és korú
{br{zol{sokon az istennő kocsin robog tova, mely elé egy Erós van befogva, meg egy
sz{rnyas l{nyalak.
3. Történetek az alvil{gról
Ha fennmaradt volna a történet, mely arról szólt, miképpen v{ndorolt Démétér az
Alvil{gban, míg a le{ny{hoz eljutott, akkor többet mesélhetnék a holtak birodalm{ról.
Mitológi{nkban ugyanis az Alvil{gról szóló elbeszélések rendszerint a holtak birodalm{ba
való al{sz{ll{ssal kapcsolatosak, egy istenség vagy egy hős, beavatott vagy ak{r beavatatlan
alvil{gi útj{val; az istenek és a hősök vissza is tértek erről az útról. A beavatottak és a
beavatatlanok sorsa ezekben a történetekben nem volt egészen egyforma. Az egészen nagy
bűnösök sz{m{ra, amilyen Tityos, Phlegyas, Ixión volt, örök büntetések voltak kiszabva, s
különleges büntetések azok sz{m{ra is,20 akik a szüleiket ölték meg, s akik a vendégüket
vagy az oltalomkérő idegent b{ntott{k; tov{bb{ a templomrablók és a hamisan esküvők
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sz{m{ra, hogy ritk{bb bűnöket ne említsünk. Az ilyen bűnösöket az Erinysek még az
Alvil{gban is kínozt{k, b{r gyakran m{r életükben is üldözték őket. Különleges alvil{gi
daimónokat is ismerünk név szerint,21 ilyen péld{ul Eurynomos, aki Polygnótos Alvil{got
{br{zoló képein kékesfeketére festve, fogait vicsorítva ült egy hiúzbőrön. L{tni lehetett itt 22
Oknost is, a "halogató"-t, amint a mocsaras alvil{gi folyó s{s{ból fon kötelet, melyet a h{ta
mögött egy szam{r folyton ler{g. A beavatatlanokra ugyanaz a büntetés v{rt, mint Danaos
le{nyaira, akik vőlegényüket a n{széjszak{n megölték, s beteljesítetlenek maradtak: vizet
hordtak rost{ban, vagy az volt a feladatuk, hogy egy feneketlen edényt töltsenek meg.
Ilyen és különféle m{s alakokat a hérószok alvil{gj{r{s{ról szóló elbeszélésekből
ismerhettünk meg. Héraklés azért sz{llt al{, hogy fölvigye Kerberost, H{dés mérges kuty{j{t,
melyről m{r esett szó; Théseus a t{rs{val, Peirithoosszal a H{dés kir{lynéj{t, Persephonét
akarta elrabolni. Ezek az elbeszélések elvesztek, s amúgy is a hősmond{ba tartozn{nak,
ugyanúgy, mint Orpheus még híresebb története, a halottak birodalm{ban tett l{togat{s{ról.
Ő azért ment le, hogy feleségét, Eurydikét, visszaszerezze énekével. Meg is kapta; egy m{sik
elbeszélés szerint azonban újra el is vesztette. Részletesebb besz{moló maradt fenn erről,
mint a dalnok alvil{gj{r{s{ról mag{ról, vagy *161+ Démétér v{ndorl{s{ról, amiről itt kell
beszélnem. Lehet, hogy az istennő Kharón ladikj{n kelt {t a holtak birodalm{nak
hat{rfolyój{n: így tett23 papnője, Kleoboia is Polygnótos festményén. Tal{n egy {gat tartott
kezében az istennő, ahogy az esdeklők ilyenfajta útjain szok{sos volt, a híres arany{gat, mely
megszelídítette a durva révészt, Kharónt. Úgy tűnik, erre utal a latin Vergilius,24 akitől még
tanulhatunk alvil{g-ismeretünk gyarapít{sa végett egyet s m{st. A beavatott a dél-it{liai
v{zaképeken fején kal{szkoszorúval - Démétér koszorúj{val - vagy kezében gallyal lépett
H{dés és Persephoné elébe, akik egy nyitott, k{polnaszerű kis palot{ban trónolnak, a
halottaktól körülvéve. Az orphikusok oktat{sai szerint25 addigra m{r innia kellett a
jobboldalt csordog{ló forr{sból, Mnémosynéből, „az emlékezésből", s el kellett kerülnie a
baloldalt folyó Léthét, a feledés vizét, a mellette {lló fehér ciprussal.
Arról, hogy a beavatatlanok s mindazok, akik nem-megszentelt élet ut{n haltak meg, hogyan
érkeztek meg Túlnanra, abból az elbeszélésből tudhatunk meg valamennyit, mely Hermés
Psykhopompos-i, „lélekkísérői" tevékenységét írja le. Az Odysseia elbeszéli,26 hogyan
cselekedett megöletésük ut{n a kérők lelkével, akik a hűséges Pénelopét zaklatt{k. Hermés,
Kylléné istene, előszólította a szanaszét heverő holtak szellemét. Kezében a szép arany botot
tartotta, mellyel {lmot igéz az emberek szemére, amikor kedve tartja; s ha úgy akarja,
fölébreszti vele a szendergőket. Ezzel a bottal terelte a szellemeket. Surrogva követték, ak{r a
denevérek egy szent barlang zug{ban, amikor egyikük kiesik l{ncolatukból. Surrogva
sz{lltak a szellemek a komor ösvényen Hermésszel, a minden gonoszat megzabol{zó
istennel az élükön. Röptükben maguk mögött hagyt{k az Ókeanos habjait, a fehér szikl{kat,
a kaput, melyen {t Hélios újra megjelenik, maguk mögött az {lmok földjét. Hamar elérték
így az asphodélos-rétet, ahol a lelkek laknak, az élettől kimerült emberek képm{sai. Itt a
Trój{n{l elesett hősök szellemeivel tal{lkoztak: a réten, mely ama magasra nőtt
asphodélosokkal volt tele, melyeknek hamuszín vir{ga szürkéslila f{tyolként lebeg a
Földközi-tenger sz{mtalan parti mezején.
A holtakról ugyanúgy beszél az Odysseia,27 mint Skyll{ról és Kharybdisról, Próteusról és a
szirénekről. Kirké, Hélios le{nya küldte Odysseust H{dés h{z{ba, vagy legal{bbis oda, ahol
az kezdődik, az Ókeanos habjain{l. Itt torkollik - magyar{zta Kirké28 - a Pyriphlegethón, a
„tűzként égő" folyó, meg a Kókytos, „a siratott", a Styx egyik el{gaz{sa, az Akherónba, a
siralom folyój{ba. Itt van Persephoné szent ligete: fekete ny{rf{k és meddő füzek, a naptalan
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sötétség birodalma szegélyén. Id{ig jöttek a lelkek a Túlnanról Odysseus elébe, egészen a
gödörig, melybe a fekete kosok és juhok, a H{désnek és Persephonénak fel{ldozott {llatok
vére folyt. Az odasereglő lelkek ittak a vérből, belőle merítve erőt, s azut{n beszéltek
Odysseusszal. De azokat is l{tta Odysseus - hogy miképpen, azt nem mondja meg az
elbeszélés -, akik *162+ H{dés h{z{ban maradtak: Minőst, a holtak aranyjogaras bír{j{t,
Óriónt, az örök vad{szt, Tityost a keselyűkkel, Tantalost, Lydia kir{ly{t, az istenek méltatlan
vendégbar{tj{t és asztalt{rs{t, aki szomjús{gtól és éhségtől gyötörve, sem a vizet nem tudta
elérni, mely fölért ajk{ig, sem a gyümölcsöket, melyek sz{j{ba csüngtek, a furfangos
Sisyphost, aki egy óri{si követ hengergetett hasztalan fölfelé, és Héraklés képm{s{t. A
Théseus-Peirithoos p{rt is megpillanthatta volna Odysseus, akik rabl{si kísérletükért
bűnhődtek. De nem jutott el od{ig. A holtak sokas{g{nak surrogó hangja visszariasztotta a
hőst, s megijedt: csak nem küldi ellene az iszonyatos gorgófőt a magasztos Persephoné
kir{lyné!
Így festették le sz{munkra az Alvil{got, mintegy szürkével festve szürke alapon: csupa
lidérces {lomként gyötrő kép. De emellett voltak színekben gazdag elbeszélések is29 a
Boldogok Szigeteiről, melyeket m{r említettem; ott tov{bbra is Kronos uralkodott, és oda
kerültek az istenektől szeretett hősök. Ott uralkodott Rhadamanthys, Minós testvére is, az
Élysion síks{gon, az Élysioni Mezőkön. Vagy m{s elbeszélések30 a „lenti" t{jakról, a föld
m{sik feléről, ahol süt a nap, míg idefenn éjszaka van. A mezőn, melyen a holtak lovagl{ssal
és torn{val, kockaj{tékkal és lantmuzsik{val szórakoznak, a hagyom{ny szerint piros rózs{k
nyíltak, tömjéncserjék vetettek {rnyékot, s a f{król súlyosan csüngtek al{ az arany
gyümölcsök. Az ilyen képeket valószínűleg a régi krétaiaktól kaptuk örökségbe, mert tőlük
került hozz{nk Rhadamanthys, s tal{n az Élysion szó is, amit csak utólag igazítottak hozz{
nyelvünkhöz, úgyhogy „a megérkezés rón{j{nak" lehetett érteni. Vajon csup{n költőink és
filozófusaink kapcsolt{k össze a Boldogok Szigeteiről és az Élysioni Mezőkről szóló
elbeszéléseket a lélekv{ndorl{s tan{val, s azzal a hittel, hogy az élőlények többször élik le
életüket a föld mindkét felén?31 Vagy ez az összefonód{s is régebbi volt, s Kréta kor{bbi
lakóitól sz{rmazott? Erről az ismert történetek nem {rulnak el semmit. *163+

XV. Dionysos és t{rsnői
M{r csak utolsó istentörténeteinket kell elmondanom: azokat az elbeszéléseket, melyek
Dionysosról, Zeus legifjabb halhatatlan fi{ról szólnak, aki nemcsak utólag kapta jutalmul az
istenséget, mint péld{ul Héraklés. Sz{mos elbeszélésben halandó anyja volt neki is, ak{r
Alkméné hérósz-fi{nak. M{s történetek Persephoné fiaként emlegették, s a Khthonios,
„földalatti" jelzővel l{tt{k el. Először azt kellene tiszt{zni, hogy kitől szülte gyermekét
Persephoné.
A gyermek atyjaként H{dés is szerepel.1 Persephoné, miut{n a gr{n{talmamagot
elfogyasztotta, nem szivesen hagyta ott férjét, vagy pedig - így is mesélték2 - egy{ltal{n nem
hagyta ott. A holtak birodalm{nak tiszteletre méltó, érinthetetlen kir{lynéja volt, aki nem
engedte, hogy Théseus és Peirithoos megszöktesse. S az alvil{gi uralkodóp{r abban is
méltónak bizonyult népéhez, a halottakhoz, hogy - legal{bbis a beavatatlanoknak így
mesélték -terméketlen volt, mint a hal{l. Maga a H{dés név csak valamilyen negatívumot, az
Alvil{g színtelen képéhez illőt fejezett ki: csup{n egyik aspektus{t egy nagy istennek. De
tudjuk, hogy Persephoné férje a Zeus Katakhthonios, „földalatti Zeus" nevet is viselte, s hogy
a kir{lynét apja, Zeus elcs{bította. Zeus mint Katakhthonios volt apja a földalatti
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Dionysosnak. Alvil{gi isten-minőségében3 Zagreusnak, a „nagy vad{sz"-nak is hívt{k, s így
hívt{k4 a fi{t is. Erről az azonoss{gról m{r volt szó Zeusszal kapcsolatban. Hadd tegyem
hozz{, hogy azonoss{guk nem csup{n ebben a főleg Krét{n haszn{latos5 névben mutatkozik
meg. Dionysost igen sokféle alakban ismerjük. Emberalakban egy szak{llas maszk {br{zolta.
Még amikor nem {larcként jelent meg - amit emberek viseltek, vagy a tiszteletére
felakasztottak -, akkor is különleges, lenyűgöző maszk-arca volt. Kezében a kantharosszal,
egy nagyfülű borosedénnyel, azt a helyet foglalja el a régi {br{zol{sokon, ahol H{dést v{rn{
az ember. Az archaikus mester, Xenoklés v{z{j{n - azon, melynek a m{sik oldala Zeust,
Poseidónt és H{dést {br{zolja, hatalmi jelvényükkel, ez utóbbit h{trafordított fejjel l{thatjuk az alvil{gi Dionysost, amint fogadja Persephonét, akit Hermés vezet hozz{, s
szemmel l{thatólag az anyja küldi. Menyasszonya elé siet itt, egy szak{llas, sötét vőlegény,
kezében a kantharosszal, h{ta mögött szőlőtőkével. Vagy a búcsújelenet ez? Akkor l{tszik,
hogy az istennő vissza fog térni ehhez a férjéhez.
A legtöbb elbeszélésben azonban Dionysos zsenge fiú, az anyja fia; de az anya nyomban
eltűnik, s szerető dajk{k helyettesítik. Ismét felismerhetjük a két arculatot, amit Zeusn{l is
l{thattunk: egyfelől az ap{ét és férjét, m{sfelől a fiúét és az isteni gyermekét. Nemcsak
Zeusnak és Dionysosnak volt ilyen kettős arca mitológi{nkban. De egyetlen isten sem tűnt
annyira m{sik Zeusnak, mint Dionysos: főként az asszonyok Zeus{nak, míg az Olymposi
[164] sokkal ink{bb a férfiak Zeusa volt. Poseidón alighanem előbb volt ismeretes, mint
nőrabló, s előbb volt jellegzetes {llata a paripa; Zeusra és Dionysosra, legal{bbis
kultuszuknak azokban a form{iban és azokban a történetekben, melyekben alig lehet őket
megkülönböztetni egym{stól, ink{bb a kígyó és a bika - a Földközi-tengermellék régebbi
{llatai - voltak jellemzők. Egy olyan történettel kezdem most, mely m{r részben ismerős,
mert Zeus egyik szerelmi kalandj{ról - tal{n a legtitkosabbról - van benne szó.
1. Dionysos, Démétér és Persephoné
Az a történet, melyben Zeus Persephoné anyj{val és később ővele, a saj{t l{ny{val is, kígyó
alakban h{lt, orphikus történetként maradt fenn,6 s úgy is alig néh{ny töredékben. Ezeknek a
n{szoknak és a nemzést követő szüléseknek a helye egy barlang volt, amit az orphikusok7 a
h{rom éjistennő és Phanés barlangj{nak tartottak. Ezt a barlangot azonban az orphikus
felfog{stól függetlenül is {br{zolt{k, s teljesen görög alakokkal töltötték meg, úgyhogy
semmit sem kell belőle keleti elbeszélésekre visszavezetni. Az istennő, akivel Zeus
Persephonét nemzette,8 eredetileg az anyja, Rhea volt; Démétér csak később bukkan fel, mint
harmadik alak, beiktatva anya és l{nya közé, akik előbb voltak jelen Görögorsz{gban, mint ő.
Róla mint Rhea alteregój{ról történik említés,9 de megintcsak összekeveredik Persephonéval
is: Zeus - ez vil{gosan kiderül10 - Démétérrel vagy Persephonéval nemzette Dionysost.
Bevezetőben a történet késői, költői v{ltozat{t11 mondom el: Démétér Krét{ból érkezett, s egy
barlangot fedezett fel Szicíli{ban, a Kyané forr{s közelében. Ide rejtette le{ny{t, Persephonét,
s két kígyóval őriztette, amelyek különben a kocsija elé fogva l{thatók. A barlangban a szűz
gyapjút szőtt, ahogy Pallas Athéné oltalma alatt szent v{r{ban, Athénben is szok{sos volt.
Épp egy nagy szőttesbe kezdett12 - köpenynek sz{nta az apja vagy az anyja sz{m{ra13 -, mely
az egész vil{got {br{zolta. E munka közben Zeus kígyó alakban közeledett hozz{, s a
l{ny{val egy istent nemzett, aki az orphikus történetek szerint az őut{na következő, hatodik
vil{g-ura lett volna. Az orphikusok egyik himnusz{ból az is kiderül,14 hogyan adt{k elő ezek
a történetek Zeus és Persephoné n{sz{t. Nem az anya akarata ellenére való cs{bít{s volt:
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minden, még Zeus kígyóv{v{ltoz{sa is, Démétér sz{ndék{nak megfelelően, az ő buzdít{s{ra
történt. Ebből l{tni, milyen korai időkből kell az eredeti történetnek sz{rmaznia: azokból az
időkből, amikor az any{k aj{ndékozt{k meg férjjel a l{nyaikat, nem pedig az ap{k
rendelkeztek velük s raboltatt{k el őket. A fiúgyermek és trónutód születése is az anyai
barlangban esett meg: egy késői elef{ntcsont-domborművön a barlangban {ll az {gy,
melyben az istennő a kétszarvú gyermeket - innen ismerni fel Persephoné fi{t - épp vil{gra
hozta. [165]
Ugyanez a régebbi minta nyom{n készült késői {br{zol{s mutatja a r{következő jelenetet is,
ugyancsak a barlangban: a gyermek trónra ültetését; régi szertart{s ez15 a Nagy Anya, Rhea
és a Korybasok - vagy m{s nevű férfi-kísérői - misztériumaiban. Itt két Kurés t{ncol kivont
karddal a trón körül, miközben egy térdelő nőalak tükröt tart a férfimód fölajzott fiú elé. Az
orphikus történet16 az új vil{g-ura j{tékszereit is fölsorolta: ezek jelképeivé v{ltak a
felavat{snak, mely azonos volt azzal, amin elsőként ez az isteni fiú, az első Dionysos esett {t:
kocka, labda, pörgettyű, aranyalma, kereplő, gyapjú. A két utóbbi a beavat{si szertart{shoz
tartozott, a többi ink{bb az elbeszéléshez. Ezt most csak az orphikusok megfogalmaz{s{ban
folytathatom, akik itt tit{nokat szerepeltettek a történetben. De úgy is mesélték,17 hogy nem
voltak föltétlenül épp tit{nok, akik oly borzalmasan b{ntak Zeus és Persephoné fi{val,
hanem csak „földből sarjadtak", közelebbi megjelölés nélkül. Eszerint Kurések is lehettek.18
Azt is tudjuk, hogy a Nagy Anya fiai közül mindig két idősebb {llt szemben az ifjabbal.
Azoknak a tit{noknak a sz{ma pedig, akik az első Dionysost megölték, kimondottan kettő.19
Teh{t a történet orphikus folytat{s{ban a Kurések helyébe tit{nok lépnek. Azt mesélték,20 az
isteni gyermeket j{ték közben lepték meg: épp j{tékszereivel szórakozott. [llítólag a
féltékeny Héra bujtatta fel őket,21 aki egyszer m{r22 a Kuréseket küldte a tehén alakú Ió és
Zeus egyik, Dionysoshoz hasonló fia, Epaphos ellen is. A tit{nok arcukat gipsszel fehérre
festették.23 Úgy jelentek meg, mint halottak az Alvil{gból,24 ahova Zeus sz{műzte őket;
leteperték a j{tszadozó fiút, hétfelé tépték25 - vagy hasogatt{k -, s darabjait egy üstbe
dobt{k,26 mely egy h{roml{bon {llt. Miut{n a hús megfőtt, sütni kezdték hét ny{rson a tűz
fölött.
Az ember hajlamos volna az efféle lakom{t kannibalizmusnak nevezni, ha a földarabolt,
megfőzött és megsütött gyermek szarvai nem arra utaln{nak, hogy egy föl{ldozott
gödölyéről vagy kisborjúról van szó - bizonyos szertart{sokn{l, bizonyos vidékeken az egyik,
m{sokn{l, m{s vidékeken, a m{sik {llatról -, melynek szenvedései és az isten szenvedései
ebben a történetben pontosan megfeleltek egym{snak. Egyik elbeszélés szerint27 Zeus maga
is megjelent a tit{nok lakom{j{n, odacsalogatta a sült hús illata. Vill{m{val visszavetette a
tit{nokat a Tartarosba, s Dionysos tagjait Apollónnak adta, aki a Parnassosra vitte és a saj{t
h{roml{bja mellé helyezte Delphoiban. Egy m{sik elbeszélés szerint28 addigra m{r
elköltötték a tit{nok Dionysos hús{t, mire Zeus a vill{m{val agyonsújtotta őket. Alighanem
visszahullottak az Alvil{gba, mivel az orphikusok az emberi nem alvil{gi őseinek szólított{k
őket.29 A kigőzölgésből azonban, annak a vill{mnak a következményéből, mely őket l{ngba
borította, egy bizonyosfajta hamu keletkezett. Ebből a hamuból lettek az orphikusok tanít{sa
szerint az emberek. Ez azonban sokkal későbbi tan, mint amilyen a kétszarvú isteni gyermek
szenvedésének története volt.
Ezt a történetet még a következőképpen is mesélték:30 Az első Dionysos, *166+ Démétér fia
testének megfőzött darabjai bekerültek a Földbe. A földbőlsarjadtak széttépték őt és
megfőzték, de Démétér újra összeszedte tagjait. Ezen pedig a szőlőtőke keletkezését kell
érteni. Így tanított{k Orpheus követői is :31 a bor Dionysos utolsó aj{ndéka volt, s őt mag{t is
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Oinosnak, „bor"-nak nevezték. Teh{t Zeus hozta a beteljesülést, de Dionysos tökéletesítette,
mai szavakkal: megkoron{zta a vil{gteremtést. De ez is m{r későbbi felfog{s. Az eredeti
elbeszélés szerint az isten megfőzött tagjai - egyetlen kivételével -elégtek, s a hamuból
keletkezett a szőlőtőke. Arról, hogy egy testrész kivételt képezett, mindegyik elbeszélésben
szó esett: ezt sem a tit{nok, sem a tűz, sem a föld nem emésztette el. A lakom{n{l jelen volt
egy istennő - a későbbi elbeszélések szerint32 Pallas Athéné -, aki elrejtette egy fedett
kos{rban. Zeus mag{hoz vette. Azt tartott{k, Dionysos szíve volt az. Ebben szój{ték rejlik.
Mert azt is mondt{k,33 hogy Zeus a "kradiaios Dionysos"-t Hipta istennőre bízta, hogy a fején
viselje. Hipta a Nagy Anya, Rhea kis{zsiai neve volt, kradiaios kétértelmű szó: ugyanúgy le
lehet vezetni a kradia, „szív", mint a kradé, „fügefa" szóból, s jelenthet fügef{ból készült
t{rgyat is. A kos{r Hipta fején viszont egy liknon, szórólap{t volt, amiben, ha ünnepi
menetben a fejükön körülhordozt{k, gyümölcsök al{ rejtve rendszerint egy phallos feküdt:
egy t{rgy, amit maga Dionysos készített fügef{ból.34 Arról is értesülünk, hogy a Liknitést,
vagyis a „szórólap{tban szunnyadót", azok a nők, akik a Parnassoson Dionysosnak
szolg{ltak, a Thyiasok, mindig újra „felkeltették".
2. Dionysos és Semelé
Mitológi{nk az alvil{gi istennő fi{n - a kétszarvú fiún, akit a Nagy Anya le{nya és földalatti
képm{sa szült Zeusnak - kívül is ismert egy Dionysost: Kadmos kir{ly le{nya, Semelé fi{t. A
Semelé név a kis{zsiai phrygeknél és a thr{kokn{l - európai rokonaikn{l és szomszédaikn{l ugyanazt jelentette, mint Khthonia, „a földalatti". Kis{zsi{ban azt tartott{k,35 Zeus a Sipylos
hegyen ülte meg n{sz{t Semelé istennővel; Thébaiban viszont egy tűz színhelyét
mutogatt{k36 - Démétér szent kerületében,37 Kadmos palot{j{nak {llítólagos helyén -, ahol
egy szőlőtő nőtt, s azt mondt{k, itt égette el Zeus a vill{m{val kedvesét. A hagyom{ny
szerint Semelé v{randós volt Dionysosszal, amikor így tűzhal{lt halt. Zeus mag{hoz vette a
gyermeket, aki az ő fia volt. A történet nem nagyon különbözik attól, amit az előbb
hallottunk. Ott a szőlőtőke keletkezett egy tűz ut{n, itt a boristen. Valószínűleg hasonló volt
a helyzet Dionysosszal, mint a Nagy Istenany{val, akinek tisztelete ugyancsak többször
érkezett hozz{nk: egészen korai időkben Rhea néven ismerték az őseink, később a phrygiai
Kybelé néven: mert ha valaki, ő csakugyan soknevű istennő volt mitológi{nkban.
Dionysosnak is több nevét vagy jelzőjét kell említenünk: a Zagreus, „a vad{sz" néven kívül
Bakkheosnak, "a sarjnak" is hívt{k, ahogy a sarjadó gallyakat vagy venyigéket. De főleg *167+
az anyja tűnt fel különböző neveken. Mivel még halandó kir{lyl{nyként is szerepelt, az
elbeszélőnek nem lehetett könnyű a kétféle történeteket összehangolni : azokat, melyek
Persephoné fi{ról szóltak, arról a Dionysosról, aki valószínűleg Krét{ról jött hozz{nk, és
amelyek Semelé fi{ról - ugyanarról az istenről, de abban az alakj{ban, ahogy később ismét
bevezették.
Ez utóbbiak közül az egyik úgy tudta,38 hogy Zeus, amikor Semeléhez közeledett, ezt nem az
isteni n{szok módj{n cselekedte. Italt készített Dionysos szívéből, s ezt adta inni Semelének.
A l{ny teherbe esett az italtól. Amikor ezt Héra megtudta, meg akarta akad{lyozni a szülést.
Semelé dajk{j{nak alakj{t öltötte mag{ra, s r{beszélte a mitsem gyanító le{nyt: kív{nja azt,
hogy Zeus ugyanabban az alakban jöjjön el hozz{, mint Hér{hoz szokott, hogy ő, Semelé is
megtudja, milyen egy isten ölelése. L{tjuk, hogy ez a késői elbeszélés az előbb említett
szój{tékon alapul, a „szív" szót helyettesítve be a „fügefa" helyére. Ugyanennek a történetnek
m{s ismert v{ltozatai39 is megegyeznek abban, hogy Zeus nem a vill{mló égisten alakj{ban
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érkezett először Semeléhez. Semelé titkos férjének alakja olyan volt, mint a halandó férfiaké.
[ldajk{j{tól elbolondítva, Semelé előbb csup{n egy kérésének teljesítését könyörögte ki.
Zeus megígérte, és amikor szerelmese azt kív{nta, mutatkozzék meg előtte ugyanabban az
alakban, mint Héra előtt, akkor kereste fel vill{m{val. V{zaképek mutatj{k, hogyan prób{lt
menekülni előle. De m{r késő volt: a vill{m hal{lra sújtotta, s lekerült az Alvil{gba. Zeus
kimentette a testéből az éretlen magzatot, a gyermek Dionysost.
Az apa a saj{t combj{ba rejtette a koraszülött istent: belevarrta,40 vagy csatokkal z{rta le ezt
az atyai méhet.41 Egy m{sik hagyom{ny szerint42 a sz{mos görögorsz{gi hely közül, ahol
{llítólag Dionysos Semelétől született - mert nemcsak Thébait emlegették -, egyik sem tartja
mag{t jogosan Dionysos szülőhelyének. Apja szülte meg Nysa hegyén, a messzi keleten,
amikor a szülés ideje elérkezett. Zeus elküldte Hermésszel, vagy maga adta {t a csecsemőt az
isteni dajk{knak, hogy egy barlangban gondozz{k. Dionysos dajk{jaként43 Nys{t, a hegyet
mint istennőt is említik. M{s dajk{it is megnevezik az elbeszélések, köztük Inót, Semelé
h{rom testvére közül az egyiket, akiről még külön lesz szó, és Thyónét, „a rajongót", ahogy
később mag{t Semelét nevezték. Egy régi v{zaképen h{rom nimf{t l{tunk Nysai felirattal, s
különben is gyakran h{rom Dionysos dajk{inak sz{ma. Naxos szigetén44 egyiküket
Korónénak, „varjúszűznek" hívt{k; neve hasonlít Koróniséhoz, Apollón kedvesééhez, akinek
a sorsa annyira hasonlított Semelé sors{hoz.
Későbbi {br{zol{sokon négy nő foglalatoskodott a csecsemő Dionysos körül: ez megfelel
Kadmos l{nyai sz{m{nak, Semelé és h{rom l{nytestvére négyesének. Egyikük csitítgatja a
gyermeket. A fürdőt készítik elő, vagy tal{n m{r ut{na vannak. Egy férfiszemély is jelen van,
és arra v{r, hogy tisztét betölthesse a fiú mellett: Silénos, a későbbi45 - de nem túl késői elbeszélésekben46 Dionysos nevelője. B{r a „férfiszemély" megjelölés szinte m{r *168+ túlz{s.
Dionysoshoz való vonatkoz{s{ban nagyon elüt azoktól a szilénektől, akik a nimf{k szeretői:
öreg, elnőiesedett figura, pocakos, szinte nőies keblekkel, gyakran hosszú ruh{ban, ami
egyébként a szak{llas Dionysost is jellemzi. Úgy tűnik, a jelenetben az egyetlen hímnemű
lény a gyermek, akivel a dajk{k foglalatoskodnak. B{r Zeustól született - ami m{r-m{r
túlzott hangsúlyt kap az elbeszélésekben47 -, s mintegy apja kiz{rólagos folytat{sa, úgy
l{tszik, csak nőkkel {ll kapcsolatban, éspedig életének ebben az időszak{ban any{skodó,
szoptató, gondoskodó nőkkel. Csak miut{n ők felnevelték, vonult el - a hagyom{ny szerint48
- az erdőkbe, babérral és repkénnyel koszorúzva, de venyigével még nem. Nők kísérték, az
erdők nimf{i; arról, hogy az isten mit művelt női kísérőivel együtt életének m{sodik
szakasz{ban, rövidesen bővebben is lesz szó.
De a Dionysosról és Semeléről szóló elbeszélésnek sincs még vége azzal, hogy az any{t
agyonsújtotta Zeus vill{ma. Az a szóbeszéd is j{rta,49 hogy nem halt meg. Olyan lehetett,
amilyen Persephoné volt abban az időszakban, amikor az Alvil{gban időzött. Dionysosnak
kellett eljönnie, hogy ismét fölvigye Semelét. A mély Lerna forr{s közelében, ahol Démétér
misztériumait is ünnepelték, fennmaradt egy történet,50 mely a Persephonét megl{togató
Démétér alvil{gj{r{s{hoz hasonlított. Dionysos Semelé keresése sor{n lesz{llt az Alvil{gba, s
vezetőre és kalauzra volt szüksége; hogy ezt megkaphassa, teljes női odaad{st kellett ígérnie:
csak így juthatott el az anyj{hoz, s vihette vissza a földre. Ígéretét egy fügefa-phallos
segítségével teljesítette, amit föl{llított erre a célra. A kalauzt - eredetileg alighanem ezt a
kultikus jelvényt mag{t - Prosymnosnak vagy Polyymnosnak, „a sokat megénekelt"-nek
hívt{k. Azt is mondt{k tov{bb{,51 hogy Dionysos, miut{n Semelét fölhozta és halhatatlann{
tette, a Thyóné, „rajongva őrjöngő" nevet adta neki. Az ugyanilyen jelentésű Thyias szóval
jelölték Dionysos rajongó papnőit a Parnassoson, akik, mint m{r mondtuk, a Liknitést
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felkeltették. Thyóné istennővel pedig - így végződik ez a történet52 - Dionysos fölment az
égbe.
3. Dionysos t{rsnői és női ellenségei
Dionysos tiszteleténél asszonyaink egym{s közt maradtak. Egyetlen férfinak se volt szabad
jelen lennie, amikor ők helyettesítették az istennőket, akik az istennel szoros kapcsolatban
{llottak. Aki t{volról figyelte őket, viselkedésüket az „őrjöngés" kevéssé megkülönböztethető
form{inak vélhette: így fordíthatjuk manía szavunkat, persze az „őrjöngés" olyan értelmében,
mely annak mindegyik v{lfaj{t felöleli, a szerelmi őrjöngéstől a dühkitörésig. Ezért hívt{k a
Dionysost körülvevő nőket mainadesnek, mainasoknak, mag{t az istent mainomenosnak53 vagy
mainolésnek,54 „az őrjöngő"-nek, ebben a tgabb értelemben, mely nem azonos az „őrült"-tel;
ahogy a dionysosi nők i Bakkhai, bakkh{nsnők, vagy helyesebben: „Bakkhosok" voltak, a
tisztelők *169+ és a tisztelt ugyanis teljesen megfeleltek egym{snak. Gyakran {br{zolt{k őket:
hosszú köntösben, mereven h{travetett fejjel, repkénykoszorúsan, kezükben a thyrsosszal - a
narthéx-cserje sz{r{ból készült, n{dp{lcaszerű hosszú bottal -, melynek hegyébe fenyőtobozt
illesztettek. Így rohantak ink{bb, mint t{ncoltak, a fuvol{k, dobok és tamburinok hangjaitól
kísérve.
Dionysost első életszakasz{ban m{r bemutattam: az isteni gyermek a barlangban, női
gondoskod{ssal körülvéve. Ebben a szakaszban tisztelték a szórólap{t titkos tartalmaként.
Az őt körülvevő isteni asszonyok még nem „őrjöngők" voltak, hanem dajk{k, s közéjük
tartozott az anyja is. M{r azt is jeleztem, hogy milyen volt Dionysos a következő szakaszban:
fiatal isten az erdőben. A késői elbeszélők annyira különösnek tartott{k az akkori női
kísérőiről szóló történeteket - ugyanazok az isteni asszonyok voltak, őrjöngőkké v{ltozva -,
hogy ezeket az asszonyokat Dionysos ellenségeivé tették. Azt mesélték:55 Minyasnak, a
boiótiai Orkhomenos kir{ly{nak volt h{rom l{nya; ezek felettébb dolgosak voltak, és
szidalmazt{k azokat a nőket, akik elhagyt{k a v{rost és Dionysos tiszteletére a hegyekben
tomboltak. Az isten maga jelent meg l{ny alakban a h{rom józan kir{lyle{nynak, s intette
őket, hogy ne hanyagolj{k el a titkos rítusokat. Minyas le{nyai nem hallgattak r{. Erre az
isten előbb bik{v{ v{ltozott, azut{n oroszl{nn{, végül leop{rdd{. Szövőszéküket repkény és
szőlő ind{zta be, gyapjaskosaraikban kígyók fészkeltek. A h{rom nő megijedt, és sorsol{ssal
kijelölték egyikük gyermekét {ldozatul. Tulajdon anyja tépte szét, testvéreivel együtt.
Repkénnyel, folyond{rral és babérral koszorúzva tomboltak a hegyekben, míg {t nem
v{ltoztak: egyikük denevérré, m{sikuk bagolly{, harmadikuk uhuv{ vagy varjúv{.
Hasonló történet j{rta56 a tirynsi Proitos kir{ly l{nyairól is. Ketten vagy h{rman voltak;
amikor felserdültek, téboly sz{llta meg őket, mert nem akartak Dionysos titkos rítusaiban
részt venni. M{s elbeszélések szerint Héra haragja döntötte őket őrületbe, és tehénnek hitték
magukat; vagy Aphrodité haragja tette őket férfibolondd{. Azt is mondt{k,57 hogy testüket
fehér foltok fedték, ami megint tehénné v{ltoz{st jelent, csak enyhébb form{ban. Tehénként
lettek igaz{n méltó t{rsnői Dionysos bikaistennek. Végigtombolt{k az egész Peloponnésost,
és fajtalankodtak a vadonokban. Melampus, „a feketel{bú" l{tnok, megígérte Proitosnak,
hogy meggyógyítja le{nyait, ha neki adja egyharmad kir{lys{g{t. Proitos vonakodott. A
l{nyok még jobban őrjöngtek, és a többi nőket is magukkal r{ntott{k tébolyukba. Mind
elhagyt{k csal{djukat, megölték gyermekeiket, és a vadonba vonultak. Amikor így
elhatalmasodott a baj, a kir{ly m{r hajlandó volt birodalm{nak egyharmad{t Melampusnak
adni. De a l{tnok most kétharmad{t kérte, és meg is kapta. Az őrjöngő nőket olyan helyre
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terelte, ahol meg tudta tisztítani őket. Proitos egyik le{nya a hajsza sor{n elpusztult, a
többiek meggyógyultak.
Egy harmadik történet Semelé testvéreiről, Dionysos nagynénjeiről szól. Nevük Agaué,
Autonoé és Inó volt. Sz{muk - h{rom, vagy Semelével együtt [170] négy - megfelelt az isten
dajk{i sz{m{nak, s azoknak a bakkhikus női karoknak58 az ősképei voltak, melyek titkos
rítusaikban Dionysosnak és az anyj{nak négyszer h{rom olt{rt szoktak {llítani. Agaué és
Autonoé neve a Néreisek közt is szerepel,59 Inó Leukothea néven tengeristennővé v{lt:
nyilv{n emlékszünk r{, hogy egy elkallódott elbeszélés szerint a Néreisek mutatt{k meg az
embereknek először Dionysos és Persephoné misztériumait. Mindegyiküknek volt egy fia,
ak{r Semelének: Inóé Melikertés volt, akiről rövidesen lesz szó, Autonoéé Aktaión, akit a
kuty{i szaggattak szét s az anyja volt kénytelen összekeresgélni a csontjait, Agauéé, a
„fenségesé" pedig Pentheus, akit a h{rom nő dionysosi őrjöngésében vad{szzs{km{nynak
hitt. Az elbeszélést Euripidés feldolgozta egyik tragédi{j{ban, mely azzal indokolja az
őrjöngést, hogy a h{rom testvér nem akart hinni unokaöccsük isten-volt{ban, s ezért kellett
bűnhődniök. Az volt a büntetésük, hogy kénytelenek voltak igazi mainasok módj{ra
ünnepelni Dionysost a vadonban, s mint mondtuk, Agaué fi{t v{lasztott{k
vad{szzs{km{nyul. Ők maguk vad{szkuty{kk{ v{ltoztak,60 s az istent hívt{k, mint vad{szt61
és hajtót, segítségül,62 úgy tépték szét Pentheust.
Ezek a nők, amikor Zagreus, „a nagy vad{sz" hatalm{ba kerítette őket, olyan vadat hajtottak
fel, amely, mint l{ttuk, egyikük fia volt. A nemrég csecsemőként kezelt istengyermek
vad{ssz{ v{lt, s egyszersmint agyonkínzott vad{szzs{km{nyukk{. Mitológi{nkban több
elbeszélés is szól az üldöztetésről, amit Dionysosnak ebben a korban - mint szép fiúnak, vagy
gyöngéd, Adónishoz vagy Attishoz hasonló, félig nőies ifjúnak - el kellett szenvednie, mert
őrjöngésre cs{bította a nőket. Tal{n az volt a legrégibb,63 melyben Perseus megölte őt, és
Lerna mély kútj{ba dobta. Egy m{sik régi történetben64 egy gyilkos természetű thr{kiai
kir{ly, Lykurgos, a „farkasember" Dionysos dajk{it vette űzőbe, mintha tehenek lettek volna.
A gyermekisten ijedtében a tengerbe ugrott, Thetis az ölébe fogta fel a reszkető fiút.
Lykurgost őrülettel büntették az istenek; azt hitte, egy szőlőtőt pusztít el, s közben a saj{t fi{t
ölte meg s testrészeit hasogatta le. Pentheus, a „szenvedések embere", az előbb előadott
történetben ugyancsak Dionysos üldözője, de neve el{rulja, hogy kezdettől fogva dionysosi
szenvedésekre volt rendelve. A kétszarvú Dionysos-gyermek szenvedéseiről szóló elbeszélés
a vad{szzs{km{ny megfőzésének és megsütésének a módj{t is leírta: hasonló dologról
fogunk Inó történetében hallani. De tudjuk, mi következett a fel{ldozott istengyermek
szenvedései ut{n: a bor keletkezése, amit őseink, ugyanúgy, mint a kenyeret, az {llati
durvas{g és vads{g elleni szernek tartottak. Semelének, a dionysosi nők ősképének hal{la
eredetileg alighanem büntetés volt azért, amit a halhatatlan fiú eszerint az elbeszélés szerint
nem a tit{noktól, hanem t{rsnőitől volt kénytelen elszenvedni. Dionysos újra megjelenése,
boldogító istenként való epiphani{ja ez ut{n a sötét vad{sz- és {ldozat-időszak ut{n,
ugyancsak előfordult a régi elbeszélésekben, melyek nem egészen *171+ nyomtalanul tűntek
el. Az egyik ilyen történetből eredhet, amit Euripidés Bakkh{nsnői l{tni véltek, miközben
istenüket kísérték:65 tejtől {radt a föld, bortól {radt, a méhek nekt{rj{tól {radt.
4. Dionysos, Inó és Melikertés
Dionysos üldöztetésének történetét nemcsak úgy mesélték, hogy egyedül ő ugrott a
tengerbe, illetve csak őt ölték meg és dobt{k a tengermélybe, hanem úgy is, hogy mindezt az
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anyj{val, Semelével együtt szenvedte el. Egy Brasiai nevű lakóniai partmenti v{rosk{ban
őrizték meg ezt az elbeszélést:66 Semelé titkon kihordta Dionysost, és apja palot{j{ban kellő
időben megszülte. Amikor Kadmos felfedezte a h{z szégyenét, egy l{d{ba z{rta az any{t és
gyermekét, és a tengerbe dobatta. Az úszó l{d{t az {r a lakóniai part felé sodorta. Ott
kivetették a hull{mok a sz{razföldre. A lakoss{g a l{d{ban Semelét holtan tal{lta és
ünnepélyesen eltemette. A gyermek n{luk nevelkedett fel. Erről is tudtak egy külön
történetet.67 Inó, Semelé testvére, bolyong{sa sor{n hozz{juk érkezett, s fölaj{nlotta, hogy
dajkaként őrzi a kicsiny Dionysost. Még a barlangot is mutogatt{k, ahol Inó az isteni
gyermeket ist{polta. „Dionysos kertjé"-nek hívt{k azt a vidéket.
Azok közül a történetek közül, melyek Inóról, Dionysos nagynénjéről és dajk{j{ról szóltak, a
legtöbb az Argonaut{k útj{nak előkészítésével kapcsolatos, és ezért a hősmond{ba tartozik.
Inó ott Athamas kir{ly felesége, Phrixos és Hellé gonosz mostoh{ja, a kir{ly két gyermekéé,
akik elsőnek tették meg az utat Kolkhisba az aranygyapjas kos, Poseidón és Theophané sarja
h{t{n. Inó a monda szerint68 r{beszélte a boiótiai asszonyokat, hogy piríts{k meg a
vetőmagot, hogy ne sarjadjon ki a vetés. De az is lehetséges, hogy eredetileg nem a
vetőmagot piríttatta meg, hanem egy{ltal{n, ő mutatta meg nekik, hogyan kell a gabon{t
megpirítani. Abban sem kell semmi rosszat l{tni, ami a gyermekeivel történt, hanem
lényegében csak a fel{ldozott istengyermekről szóló történetet. Azt mesélték:69 Miut{n Zeus
kioldozta combj{ból a kicsiny Dionysost, a gyermeket Hermésszel Inóhoz és Athamashoz
küldte, hogy neveljék fel le{nynak. De Héra tébolyt küldött mindkettejükre. Két fiuk volt:
Athamas az idősebbiket, Learkhost szarvasnak nézte, vad{szott r{, és leterítette. Inó a
kisebbiket, Melikertést, forróvizes üstbe dobta, azut{n holt gyermekével együtt a
tengermélybe vetette mag{t. Vagy pedig - így is mesélték70 - a leterített Learkhost dobta az
üstbe, és az élő Melikertésszel vetette mag{t a tengerbe. A r{bízott Dionysost Zeus
megmentette: előbb gödölyévé v{ltoztatta, azut{n Hermésszel elküldte Nysa nimf{ihoz, akik
később dajkaszolg{latuk jutalm{ul a Hyasok csillagképeként az égre emeltettek.
Inó a tengerbe buk{sa ut{n a Leukothea, „fehér istennő" nevet vette fel. Az Odysseia is azt
mondja róla,71 hogy előbb Kadmos egyik l{nya volt, de *172+ ugyanolyan tiszteletben
részesül, mint a tengeristennők. Odysseusnak kölcsönadta f{tyl{t, hogy övként teste köré
hurkolva, ki tudjon menekülni a hajótörésből, s el tudja érni úszva a t{voli partot. Azut{n
ismét a tengerbe kellett a f{tylat dobnia. Később azt mesélték,72 ez a f{tyol eredetileg az a
bíborszalag volt, amit a beavatottak kaptak a Kabirok misztériumaiban, Samothrakén, s a
tengeri veszedelmek ellen való oltalmul {llandóan övként viselték a testükön. A gyermek
Melikertés Palaimón néven ugyancsak a tengeren utazók egyik oltalmazó istenévé lett. Sorsa
ugyanolyan rokons{got mutatott Dionysoséval, mint Glaukoséval, aki, mint tudjuk, egy teli
mézes-edénybe fúlt Krét{ban, m{s elbeszélések szerint azonban tengeristenné lett. A
Melikertés név „mézv{gó"-t jelent, ami nemcsak a méhészettel, hanem egy m{morító italnak
mézből való elkészítésével is kapcsolatos lehet. Azt mesélték,73 egy delfin elvitte Melikertést vagy a tetemét74 - a korinthosi földszorosig, ahol az ő tiszteletére alapított{k az isthmosi
j{tékokat. Sok {br{zol{sról ismerjük a tenger delfinen lovagló, isteni fiúgyermekét. Diony-sos
körében Melikertésnek és Palaimónnak hívt{k, és m{sodik Dionysosként jelent meg; Apollón
körében a Taras nevet viselte, az alsó-it{liai Tarentum görög v{ros istenének nevét, s egy
m{sodik Apollón volt, vagy Hyakinthos - s ide tartozik a gyermekisten Erós is, aki
delfinh{ton lovagol, és egy tintahalat tart a kezében.
5. Dionysos a tengeren
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B{r Homérosunk a tengert {llandóan olyan helynek nevezi, ahol „nem lehet szüretelni", a
régebbi időkben biztosan még sokkal több történet mesélte el Dionysos megjelenését, vagy,
helyesebben szólva: újramegjelenését a tengeren. Egy régi v{zaképen az isten, szak{llas
alakj{ban, egyedül fekszik egy hajón, a venyigék magasan az {rboc és a vitorla fölé nőttek,
óri{si szőlőfürtök csüngenek róluk, s a hajó körül delfinek j{tszadoznak. M{s v{zaképeken
l{tni, hogyan vonult be ünnepélyesen az emberek közé. Köpenyébe burkolózva ül egy
kerekes hajón, amit a sz{razföldön ökrök húznak: a tengerből való epiphani{j{nak
{br{zol{sa ez. Egyik elbeszélés kimerítően előadja,75 hogyan nyilatkoztatta ki mag{t
Dionysos a tengeren teljes isteni hatalm{ban.
Első vir{gj{ban levő ifjú alakj{ban jelent meg az isten először a part előrenyúló fok{n. Sötét
fürtjei pomp{san omlottak le feje körül, széles v{ll{t bíbor köntös borította. Épp etruszk
kalózok érkeztek sebesen a borszínű tengeren {t jóevezőjű hajójukon. Balsorsuk hozta őket
ide. Amikor a kalózok megpillantott{k az ifjút, intettek egym{snak. Hamar a partra
szökkentek, nyomban megragadt{k, s örvendezve hajójukra cipelték. Azt hitték, egy kir{ly
fia, s meg akart{k kötözni erős kötelekkel. De semmiféle fűzfah{ncs nem bírta befonni az
ifjút; lehullottak kezéről és l{b{ról a kötelékek. Mosolyogva, sötét szemmel ült ott. A
korm{nyos tüstént észbekapott, s *173+ odaki{ltott t{rsainak: „Szerencsétlenek! Miféle erős
istent fogtatok el zs{km{nyul? Nem bírja el a jól épített hajó! Vagy Zeus ő, vagy az ezüstíjas
Apollón, vagy Poseidón. Nem a halandó emberekhez hasonlít, hanem az istenekhez, akik az
Olymposon laknak. Eresszétek tüstént szabadon, még itt, a sz{razföldön! Senki ne emeljen r{
kezet, mert még rossz szeleket és vihart küld r{nk haragj{ban!" A hajó parancsnoka azonban
keményen v{gott vissza: „Te szerencsétlen, te ügyelj csak a szélre s feszítsd ki a v{sznat az
összes vitorlaf{kra! A többi r{nk, férfiakra tartozik. Remélem, eljut velünk Egyiptomba, vagy
Kyprosra, vagy a hyperboreosokhoz, vagy még messzebbre. Végül majd megnevezi nekünk
a csal{dj{t s vagyon{t is, ha m{r balsorsa kezünkre j{tszotta őt."
Így szólt, mert nagy v{lts{gdíjat remélt az ifjúért. Fölhúzt{k a vitorl{t, kiduzzasztotta
közepét a szél, megfeszültek a kötelek. M{r ez is csod{nak tetszett. Majd bor kezdett
csörgedezni a gyors fekete hajón, édes ízű és istenien illatozó. Csod{lkoz{s fogta el a
legénységet. A vitorla csúcs{n hirtelen szőlőtőke hajtott ki, s dús fürtök csüngtek róla. Az
{rbocon repkény ind{zott virulva, s m{r kedves gyümölcsei is feltünedeztek. Az evezők
vill{ira koszorúk fonódtak. Amikor az evezősök ezt l{tt{k, m{r odaki{ltottak a
korm{nyosnak, hogy tartson a sz{razföld felé. [mde az ifjú a hajón oroszl{nn{ v{ltozott, aki
fentről, a hajó orm{ról fenyegette az embereket, hatalmas ordít{ssal. A hajó közepén egy
bozontos medve jelent meg az isten parancs{ra. A medve a h{tsó l{baira {llt, az oroszl{n meg
fenyegetően nézett a fedélzet orm{ról lefelé. A férfiak a hajó tatj{ra menekültek, s reszketve
{lltak meg az okosszívű korm{nyos mellett. Az oroszl{n hatalmas szökkenéssel a
parancsnokra ugrott. A többiek hal{lfélelmükben a hajóról a tengerbe ugr{ltak, és delfinné
v{ltoztak. A korm{nyost visszatartotta az isten. Megkönyörült rajta és boldogg{ tette.
A korm{nyosnak kinyilatkoztatta mag{t az isten, mint Dionysos, Zeus és Semelé fia. K{r,
hogy az itt elmondott himnuszban a férfiú neve, aki azut{n a hírt az emberek között
bizonnyal elterjesztette, nem olvasható ki vil{gosan. Tal{n Ikariosnak hívt{k, mint azt,76 aki
Attik{ban, Ikaria faluj{ban elsőnek fogadta be az odaérkező istent, s elterjesztette a bor
élvezetét, s akit megöltek honfit{rsai, mert azt hitték, a részegek mérgezés {ldozatai lettek.
Ez egy m{sik, tragikus történet volt Dionysos epiphani{j{ról. Az Ikarios név mellett szól,
hogy Dionysos - így hangzott77 a kalóztörténet egyik v{ltozat{ban -a tengeri rablókkal Ikaria
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szigetéről hajózott Naxosra. Későbbi elbeszélők78 Akoitésnek nevezték a dionysosi
korm{nyost, ami „férjet" jelent: ez az istennek mag{nak egyik megjelenési form{ja. *174+
6. Dionysos és Ariadné
Dionysos gyermekkora, vad{sz- és üldöztetési korszaka, majd újramegjelenése ut{n az
elbeszélések a diadal{ról, triumfus{ról is besz{moltak. A triumphus szót egyébként az
etruszkok és a rómaiak tőlünk vették {t; eredeti alakja, thriambos, Dionysos-himnuszt jelent, s
egyszersmind az isten egyik jelzője is. A diadalmenethez, amit eredetileg a dajk{kból és
őrjöngőkből {tszellemült, boldog t{rsnőkké v{ltozott nők alkottak, csatlakoztak a szatírok és
szilének, akiknek t{nca és felvonul{sa azelőtt egy nagy istennő és képviselői, a nimf{k
tiszteletének megnyilv{nul{sa volt. Az isten félig nőies jellege, ami a szak{llas Dionysos
hosszú ruh{j{ban és a meztelen, ifjúi Bakkhos csaknem hermafroditikus testében egyar{nt
kifejezésre jutott, kiegészítésként vonzotta mag{hoz e phallikus t{rsakat, s ugyanígy a
bakkhikus nők is. A legkésőbbi elbeszélések szerint79 Dionysos a diadalmenetével
meghódította Indi{t - Nagy S{ndor hadj{rat{nak késői, költött előképe -, s egyre több
egzotikus {llat bukkant fel kíséretében. Borral megszelídített nagy ragadozók - oroszl{nok,
p{rducok, leop{rdok - m{r előbb is voltak vele. Az etruszkok dionysosi asszonyai még
otthonukban is tartottak szelídített leop{rdokat. A mainasok a legrégibb {br{zol{sokon
szelíd kígyókat hordtak a karjuk köré tekerve, s az isten bika alakban jelent meg előttük. Az
őzgid{t, melynek bőrét v{llukra vetve viselték, saj{t kezűleg terítették le, s a szőlőevő
kecskebakok, melyeket ugyancsak l{tni a bakkhikus menetben, véres {ldozatra voltak
sz{nva.
Az elbeszélések főleg egy t{rsnőt kapcsoltak össze a triumf{ló istennel. Egy híres történetben
neki jutott oszt{lyrészéül, amit minden dionysosi asszony saj{t mag{ról érzett: Dionysos
felesége, egyetlen, igazi t{rsnője lett. Ő az egyetlen, akit név szerint Dionysos feleségeként
tartanak sz{mon:80 Ariadné. A történet leghíresebb v{ltozat{ban81 Minós kir{ly és Pasiphaé
naple{ny gyermeke volt: istennő-nevű halandó le{ny. Ariadné, eredetileg Ariagné jelentése
„szent" és „tiszta", nyomósított alakja a Hagné szónak, ami az alvil{gi kir{lyné egyik jelzője.
Az istennőt, aki ezt a nevet viselte, sz{mos szigeten tisztelték. A l{ny-Ariadnéval egy testvér
és vetélyt{rsnő {llt szemben, Phaidra, „a ragyogó", s még egy m{sik is,82 Théseus diadalmas
szeretője, Aiglé, „a fényes". Ez a m{sodik, vil{gos aspektus azonban közvetlenül Ariadnéhoz
is kapcsolódott: hiszen Aridél{nak is hívt{k,83 „a messze l{thatónak", nyilv{n azut{n, hogy
Dionysosszal felemelkedett a mennybe.
Ariadné ezen a néven segített Théseusnak testvérb{tyja, a bikafejű Mínós-sarj megölésében,
akit Minótauros néven főleg szörnyetegnek ismerünk. M{sik neve azonban, az Asterios, arra
vall, hogy „csillag" volt övéi sz{m{ra: ezzel a megjelöléssel szólított{k meg Dionysost mag{t
is, mint fiút és gyermeket, a misztériumokban.84 A közismert elbeszélés egyoldalúan mutatja
be Ariadné segítségét a gyilkoss{gn{l: csup{n Théseus és az athéni gyermekek *175+ életének
megmentését emlegeti, akiket t{pl{lékul a szörnyeteg elé vetettek. Ariadné adta a hősnek a
fonalat, melynek segítségével ki tudott jutni a labyrinthosból, a Minótauros lak{s{ból.
Théseus mag{val vitte őt és a testvérét, Phaidr{t a hajój{n, később azonban elhagyta
Ariadnét Dia szigetén, melyről még bővebben is fogunk szólni. Az elhagyott l{ny mélyen
aludt,85 mikor a hajó elt{volodott a megmentett athéniekkel. De a l{ny nem egyedül maradt
ott. Egyik elbeszélés86 megmondja dajk{ja nevét, aki vele együtt szökött meg, s ugyancsak a
szigeten maradt. Théseus nem ülte meg n{sz{t Ariadnéval, de nem hűtlenségből. A
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hagyom{ny azt tartja,87 hogy Dionysos megjelent neki {lm{ban, és tudt{ra adta, hogy a l{ny
az övé. A legtöbb elbeszélés szerint így történt, noha Ariadnét m{sfelől kimondottan88 a nagy
bűnös nők közé sorolj{k, mert saj{t b{tyj{nak gyilkosa lett.
A legismertebb elbeszélés szerint Ariadné mélyen aludt, amikor Théseus elhagyta, s helyette
Dionysos jelent meg, mint megmentője és vőlegénye, a szigeten. M{s, sokkal régebbi
történetekben89 a l{ny meg is halt: Artemis ölte meg, Dionysos kív{ns{g{ra. Teh{t
Korónisnak, Apollón kedvesének sors{n osztozott. Eszerint nemcsak a labyrinthosbeli
bik{hoz lett hűtlen, ha-nem Dionysoshoz is. Az egyik történet szerint90 ugyanis az isten m{r
Krét{n feleségül vette őt. Akkor adta aj{ndékba Ariadnénak a dr{gakövekkel ékesített
aranykoszorút, amit ő maga Aphroditétől kapott, s ez a koszorú vil{gított Théseusnak a
labyrinthosban: a hűtlen asszony tov{bbadta a koszorút a hősnek. Eredetileg ezzel segített
neki, nem a fon{llal. Hiszen eredetileg a labyrinthos nem útvesztő volt, hanem spir{lis, amin
vissza is lehetett térni, ha az ember {tment a középpontj{n. Ariadné ezt fénylő koszorúj{val
tette lehetővé Théseusnak, s ezért kellett bűnhődnie. A sírj{t is mutogatt{k Kyproson;91 itt
Aphrodité Ariadné néven tisztelték, és azt mesélték róla, vajúd{s{ba halt bele, anélkül hogy
szült volna. Ünnepén pedig egy fiatal ember ut{nozta a szülési f{jdalmakat, ak{rcsak egy
férfi-anya, ami épp Semelé, Zeus és Dionysos történetében fordult elő.
A Dionysosról és Ariadnéról szóló legrégibb történet nem sokban különbözhetett Dionysos
és Semelé történetétől, míg a hősmonda Théseus alakj{t a labyrinthosnak - az Alvil{g ősi
alakj{nak - krétai úrnőjével össze nem kapcsolta. Déli szigeteinken egy kétaspektusú és
kettős - sötét és vil{gos - sorsú istennőt hívtak Ariadnénak és Aridél{nak. A sz{razföldön
ugyanez az istennő a Semelé és Thyóné nevet viselte, vagy pedig, ha Apollónnal és
Asklépiosszal {llt összefüggésben, a Korónis és Aiglé nevet. Egy régi v{zaképen l{tni,
hogyan veszi Ariadné gondoz{s{ba a gyermek Dionysost. Dionysos dajk{i közé tartozott,
mint tudjuk, Thyóné néven Semelé is, s egy Koróné nevű dajk{ja is volt. De főleg a Semeléről
és Dionysosról, az any{ról és fi{ról szóló történetek csengtek messzemenően egybe az
Ariadnéról és Dionysosról, a feleségről és férjről szólókkal. Azt beszélték,92 hogy Ariadné
végül az istennel fölsz{llt kocsij{n az égbe: ilyen jelenetet Persephoné és férje *176+
mennybemeneteleként l{tunk egy {br{zol{son, s ez megfelel Semelé és Dionysos
mennybemenetelének is. Az az egyetlen különbség, hogy Semeléről sosem mondt{k legal{bbis az ismert történetekben -, hogy Dionysos anyj{ból, dajk{j{ból és t{rsnőjéből
megdicsőült feleségévé v{lt. Ez az aspektus Ariadnénak lett fenntartva.
Égbesz{ll{s{t megelőzte n{sza az istennel, Dia szigetén. Tengerünk több kicsiny sziklaszigete
viselte ezt az „égi" vagy „isteni" jelentésű nevet, a nagyobb szigetek, pl. Kréta vagy Naxos
előtt fekvők. Még {t is vitték a nevet mag{ra Naxos szigetére, mert elsősorban Naxost
tartott{k Dionysos n{sza helyének. A Naxos előtt fekvő kicsiny szigeten m{ig is {lló
hatalmas m{rv{ny templomkapu jelzi, hol folyt le a menyegző. Róm{ban egy kitűnő
{llapotban fennmaradt falfestményen l{tni, milyen form{ban képzelték el még Dionysos
tal{lkoz{s{t isteni menyasszony{val: Ariadné nem földi l{ny volt, hanem a mélyből
fölmerült Persephoné vagy Aphrodité, s nem {lm{ban bukkant r{ az isten, nem is
elhagyottan. Az istennő a sziklaszigeten ülve, szolg{lója kíséretében, fogadta a tengerből
egyedül feléje közeledő ifjú istent. Csészét tartott elébe, hogy Dionysos megtöltse, s így
bekövetkezzék az isten kezéből a bor epiphani{ja. Később még azt is mondt{k,93 hogy
Dionysos az égre emelte felesége és t{rsnője emlékére a híres aranykoszorút, Ariadné
koron{j{t.
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7. Dionysos jelzői
Alighanem a dalnok Orpheus hívei egyesítették a Dionysosról szóló p{rhuzamos
történeteket egyetlen nagy elbeszéléssé, melyben két anyja van az istennek és h{rom
születése, s ők nevezték Dimétórnak, „kétany{jú"-nak és Trigonosnak, „h{romszor
születettnek" is. De eredetileg csak egy történet volt, melyben az any{nak két aspektusa volt,
és mindkét aspektus{ban különféle nevei voltak: Persephoné és Aphrodité, Semelé és
Thyóné, Ariadné és Aridéla. Aphrodité és Dionysos frigyéről is fennmaradt egy történet. A
belőle sz{rmazó fiú94 hol Priapos, hol95 Hymenaios, hol96 Hermés Khthonios, „az alvil{gi
Hermés" volt, míg a Dionysos-Ariadné p{rnak Oinopión, „a bor-ember", Euanthés, „a
vir{gzó" és Staphylos, „a szőlő" nevű fiúgyermekeket tulajdonítanak.97
Dionysos jelzői ritk{n vonatkoznak az isten „phallikus" jellegére, amikor azonban mégis
el{rulj{k ezt a titkos aspektust, messzemenő, ha nem is teljes azonoss{got szögeznek le, mint
az Orthos, „az egyenes", vagy Enorkhés, „a herés" jelző. Ez utóbbival kapcsolatban egy
különös történetet mesélhetek el.98 Enorkhés eszerint egy testvérp{r fia volt, akik egy toj{st
nemzettek, s ő ebből kelt ki, ak{rcsak Léda gyermekei, vagy a Molione, vagy az orphikusok
kétnemű Phanése. Ezt a történetet Lesboson mesélték, ahol a szőlőkben Hermést tisztelték,
vagyis alighanem egy phallos alakú istenszobrot, amit nem akartak Dionysosnak nevezni. És
csakugyan egyoldalú elnevezés *177+ lett volna, mert Dionysost Pseudanórnak is hívt{k, „a
l{tszólagos férfinak", m{s gúnyneveiről - péld{ul gynnis, „az asszonyos", vagy arsenothélys, "a
férfi-nőies" - nem is szólva. A Dyalos, „felem{s" jelző nyilv{n hermaphroditikus lényére
vonatkozik, s mindez együttvéve az isten kétneműségéről szóló, titokban tartott
elbeszélésekre. Az olyan jelzők azonban, mint Dendreus, Dendrités, Endendros, „a faisten",
vagy „a f{ban levő", vagy a növényi túlburj{nz{ssal és növekedéssel összefüggők, mint
Phleón, Phleus, Phloios, arra mutatnak, hogy nem emberi felem{ss{gról van szó, hanem
olyan két-neműségről, ami a legtöbb f{nak saj{tja, s teljességük alapfeltétele.
M{s melléknevei e tulajdons{g ellenpólus{ra vonatkoznak, amit Dionysos története
ugyancsak mag{ban foglal: a Zagreus vads{g{ra. Óméstés és Ómadios nyershúst evő lényt
jelent, Eriphos viszont az istent a tiszteletére elfogyasztott gödölye alakj{ban. Mint Aigobolos
kecskéket terített le, mint Melanaigis fekete kecskebőrt viselt, mint Anthróporraistés még
embereket is ölt - mindezt abban az időszakban, mely növényi epiphani{it megelőzte.
Növényekkel élete alvil{gi szakasz{ban is minden bizonnyal kapcsolatban {llt. A babér, mely
ezt az időszak{t végigkísérte, jelzőiben nem fordul elő, minthogy sokkal bensőségesebben
tartozott Apollónhoz, s e két testvér közelsége - vagy tal{n még azonoss{ga is az alvil{gi
szfér{ban - rejtve kellett hogy maradjon. Dionysos ebben a vonatkoz{sban Kissos, „repkény"
volt, vagy - ugyanennek a szfér{nak egy m{sik aspektus{t hangsúlyozva - Sykités vagy
Sykeatés, „a fügeisten". Mint Omphakités az éretlen szőlő istene volt; mint Lysios és Lyaios a
„feloldó"; mint Nyktelios az éjszakai ünnepek istene, mint Mystés a „beavatott"; mint
Bromios, a bakkhikus körmenetek l{rm{j{nak istene; mint Eués vagy Euios az euoiki{lt{sok
istene. Ezek a jelzők csaknem mind Dionysos, a boristen megjelölésére vonatkoznak.
Egy különleges epiphani{j{t fejezte ki az Iakkhos név; egyszerre név és ki{lt{s, amivel az
eleusisi misztériumok isteni gyermekét ünnepelték, s mely nem véletlenül csengett össze a
Bakkhosszal, Dionysos m{sik nevével. Iakkhos" és Bakkhos nem két különböző istenséget
jelent, s ha megkülönböztették őket, csak azért, hogy Iakkhosban is egy Dianysost jelezzenek.
Persephoné fia volt, és - egyesek szerint - Démétér szeretője, az az Iasios vagy Iasión, akiről
az orphikus történetekben hallottunk, de egyúttal a misztikus gyermek is, aki Baubó
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méhéből nevetett. Mitológi{nk a H{désról és Persephonéról, a Dionysosról és t{rsnőiről
szóló elbeszéléseken {t olyan dolgok peremére vezet bennünket, melyeket misztériumok
foglaltak magukba, s melyeket nem volt szabad kimondani, sőt, ha csakugyan megélték őket,
nem is lehetett kimondani.
Ezért hadd {lljak meg itt. Az elmondottakn{l kisebb jelentőségű történeteket még
hozz{fűzhetnék elbeszélésemhez. De amire v{llalkoztam - hogy lehetőleg mindent, ami
fontos, elmondjak isteneinkről, és az emberekről is, amennyiben a mitológi{ba tartoznak -,
azt minden bizonnyal véghezvittem. *178+
M{sodik rész

Hérósztörténetek
Az eljövendő költőknek
Mert a föld megszüli újra,
Mit öröktől fogva szül.
Faust II, III, 3. (K{lnoky L{szló fordít{sa)

A mítosz a görög lét {ltal{nos feltétele. Az egész kultúra, mindenestül, még a
régi, az eredeti volt, b{r lassan tov{bb form{lódott. Még ismerték az élet sz{mos
form{j{nak mitikus és szent eredetét, s nagyon közel érezték magukat hozz{. Az
egész görögség a hérószi kor örökösének és jogutódj{nak tartotta mag{t; az
ősidőkben elszenvedett sérelmekért jóval később is bűnhődni kellett; Hérodotos a
Nyugat és Kelet nagy harc{ról szóló elbeszélését Ió elrabl{s{val kezdi, és a
perzsa h{ború a trójainak a folytat{sa. *182+
JACOB BURCKHARDT
Görög művelődéstörténet

Előszó
Ez a kötetünk, a Hérósztörténetek, még az istenekről és az emberiségről szóló történeteknél
is zsúfoltabb. Jószerével annak a napjainkban élő tudós görög szigetlakónak az elbeszélését
folytatja, akinek a sz{j{ba az istentörténeteket adtuk, s kiegészíti azokat mindenütt, ahol a
hérósztörténetekbe torkollottak. De ugyanígy lehetséges volna egy fordított út is: ezeknek a
félisteneknek és gyakran épp ezért még keservesebb kínokat szenvedő embereknek a nehéz
sors{ból kiindulni, s innen hatolni előre a könnyű életű istenek j{tékos létéhez. Nem az
istenek vil{ga, de mégis egy egész vil{g fog itt megnyílni előttünk, egy hol otthonos, hol
meghökkentően idegen vil{g, és, erről az oldalról nézve, tal{n először: egy vil{g, mely a
Guadalquivir torkolata és a Kauk{zus közt körülbelül Krisztus előtt 1500 óta, teh{t legal{bb
kétezer évig tartott, s melyet a nagy istenek és istennők fénye hérószként tisztelt fiaik
alakj{ban ragyogott be.
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Annak a történetnek egy része ez, amit mi, az emlékező- és felvevőképességünket
meghat{rozó, közös örökségként, „a mi történelmünknek" nevezhetünk. A pszichológia
tapasztalatai alapj{n kétlem, hogy egy ekkora darab történelmet teljesen ki lehet kapcsolni. S
mint történész, az emberiség történetéről alkotott összkép meghamisít{s{nak tartan{m, ha
ennek ismeretét b{rki mellőzni akarn{. Egy{ltal{n nem hiszem, hogy én itt végleges
form{ban mutatom be. Ezért aj{nlottam könyvemet az eljövendő költőknek: öntsék ők a
hajdan szellemi valós{gként jelenvoltat, ami Európa irodalom- és vall{störténetébe tartozik,
új form{ba, olyanba, ami jobban illik hozz{, mint amire egy ókortudom{nyi mű képes.
Könyvemnek nem a megszépítés a célja - mint az ifjús{g {br{ndjainak oly sok{ig megfelelő
Gustav Schwab könyvnek, A klasszikus ókor legszebb mond{inak, vagy m{s nyelveken
megjelent hasonló kiadv{nyoknak -, s óvakodik az antikvit{s lényegiségével vil{gló
hagyom{ny{nak mindennemű kendőzésétől. Kendőzheti az {thagyom{nyozott anyagot a
tisztességes sz{ndékú tudom{nyoss{g is: egy olyan tudni akar{s, mely nem ismeri fel a saj{t,
hagyom{ny megszabta hat{rait. A tudni akar{s ir{nyulhat arra, ami adva van, a részletekre
és az összefüggésekre, melyeket újabb leletek és megfejtések napról napra t{gíthatnak;
megkísérelheti szellemileg {tvil{gítani s élettel megtölteni az egészet, s akkor teljes joggal
tarthat igényt a „tudom{ny" névre. [m a kelleténél gyakrabban enged a kísértésnek, hogy
v{laszt prób{ljon adni a kérdésre: hogyan keletkezett, ami adva van, s itt többnyire a
kinyomozhatatlanba ütközik. Mert ritk{n őrizte meg a hagyom{ny a keletkezés folyamat{t.
Különösen érvényes ez az isten- és hérósztörténetek anyag{ra.
Ezt az anyagot szövegek és művészeti emlékek hagyom{nyozt{k r{nk. Ahhoz, hogy meg
lehessen ismerni, ami voltaképpen r{nk maradt, ezeknek *183+ a hagyom{nyőrző form{knak
a történetével is foglalkozni kellene. Ez azonban túls{gosan eltérítene bennünket attól, ami
r{nk maradt, a különféle eredethipotézisek és elveszett művek rekonstrukciója felé; olyan
fejtegetésekbe kellene bocs{tkoznunk, melyek alapj{ban véve mégiscsak a kinyomozhatatlanra vonatkoznak. Az efféle hipotézisek és rekonstrukciós kísérletek, még ha nem
v{lnak is a konkrétan meglevőtől elszabadult gondolati j{tékk{, könnyen elkendőzhetik ezt a
konkrétot. Ilyen értelemben kendőző jellegű Carl Robert csod{latra méltó műve, A görög
hősmonda is, m{sfélezer lapnyi terjedelemben, Ludwik Preller Görög mitológi{iénak bővített
kiad{sa. H{l{san említem ezt a könyvet, mint a nagy anyaghoz egyedül méltó vezérfonalat
azok sz{m{ra, akik mind az irodalmi, mind a régészeti hagyom{ny legt{volabbi
el{gaz{saival és v{ltozataival is foglalkozni kív{nnak. B{r ez a mű is felfrissítésre szorulna.
Nekem elsősorban arra kellett v{llalkoznom, hogy hat{rozottan a tartalomhoz hatoljak el.
Ebből a célból iparkodtam - amennyire lehetséges volt -benne élni a szövegekben, s szem
előtt tartani a v{zafestészetnek és a sírok művészetének (a sírok őrizték a hérósztisztelet
emlékét legtov{bb) kimeríthetetlen kincst{r{t is, nem értelmezésük, hanem ink{bb a
légkörük miatt. Az én feladatom, úgy l{ttam, a r{nk hagyom{nyozott anyagot annyira élővé
és könnyeddé tenni, hogy a hérósz-alakok mintegy maguktól lépjenek ki belőle, eredeti
körvonalaikkal. Ehhez az elbeszélőművészet fejlődése - az út, amit Virginia Woolf óta
megtett - a tudom{nyos írónak is adott némi bíztat{st. Mindegyik hérósz, ha kultusz{val
együtt szemléljük, egy-egy woolfi Orlando, s a hérószok és istenségek bizonyos
azonosul{sainak éppúgy lebegő {llapotban kell maradniok, ahogyan Thomas Mann ifjú
Józsefének mitológiai önazonosít{sai lebegnek.
A szépirodalomban az egysíkú elbeszélés sima felületét m{r rég feltörték. A tudom{nyos
irodalomban is ki kellett alakítani egy megfelelő form{t, mely egyszerre juttatja szóhoz az
antik elbeszélőket - ak{r többet is egym{s mellett és egym{s ut{n - és a mérlegelő ut{nuk-
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elbeszélőt, s még csak nem is igyekszik egy eredeti elbeszélő mű hat{s{t kelteni, csup{n egy
ősi elbeszélés-anyag önérvényesítésére hagyatkozik. Megvallom, épp ez a tudom{nyos
kísérlet volt sz{momra a cs{bító a v{logat{snak, a konkrét emberi tartalom felszabadít{s{nak
és összeillesztésének évekig tartó munk{ja sor{n: hogy kiprób{ljam az anyag
önérvényesítését, előbb saj{t magamon, majd m{sokon is; s egyúttal kísérlet volt ez az élő
humanizmus területén is, mely valamiképpen mindig vonatkoz{sban {ll a görögökkel: hadd
tal{lja meg helyes viszony{t a görögök hérósz-mitológi{j{hoz, egy sem pedagógiai okokból
nem egyszerűsített, sem szépirodalmi szempontból nem retus{lt, s b{rmi m{s módon sem
kendőzött vagy ködösített kép alapj{n.
Hadd mondjak köszönetet azoknak, akik a Hérósztörténetekhez - ehhez a humanista
kísérlethez, mely az istenekről és az emberiségről szóló *184+ történetekben megkezdettnek a
folytat{sa- a feltételeket biztosított{k: a Sv{jci Szövetséges Közt{rsas{gnak és kiadóimnak, a
zürichi Rhein-Verlagnak és { londoni Thames & Hudsonnak; a német nyelvű kiad{s név- és
t{rgymutatój{nak elkészítéséért, mely a könyvet haszn{lható kézikönyvvé tette, a
feleségemnek ; a kézirat {tolvas{s{ért Daisy Brody asszonynak, a korrektúraolvas{sban való
részvételéért dr. Walther Kraus bécsi professzornak, a képek megszerzésében nyújtott bar{ti
segítségéért a Róm{ban lakó dr. Hellmut Sichtermannak.
Útban Róm{ból Ascona felé, 1958. {prilis 21. *185+

Bevezetés
Ha a görög mitológia az istenekre és legföljebb még az emberi nem eredetének
mitologém{j{ra korl{tozódik, a hérószok szükségképpen a margóra szorulnak. De az istenek
megkövetelik a hérószokat: ők ugyancsak beletartoznak a mitológi{ba. Viszont {tnyúlnak
onnan egy későbbi korba: m{r nem a történetek idejébe, hanem a történeti időkbe. Épp az a
lényeges különbség a hérószokról szóló elbeszélések és a tulajdonképpeni mitológia, teh{t az
istenmitológia és a vele sokszorosan összefonódó, vagy legal{bbis vele hat{ros
hérószmitológia között, hogy ez utóbbi többé-kevésbé összefonódik a történelemmel, nem
egy időn kívüli „ősidő", hanem a történeti idők eseményeivel is, vagy olyan szorosan hat{ros
velük, mintha m{r történelem volna, nem pedig mitológia. A hérószoktól nem lehet a
történelmi egzisztenci{t, a történetiséget eleve elvitatni. Úgy lépnek föl, mintha történeti
alakok lettek volna, s csak kivételes esetekben nyerték volna el az istenlétet, Héraklés
esetében az Olymposon, különben az Alvil{gban. De még ha történeti személyek voltak is,
olyan módon szerepelnek a „történeteikben", mely kiemeli őket a „történelemből". Nem
egészen igazs{gos hozz{juk az ember, ha r{juk bizonyítja történetiségüket. Ennek a
mitológiai aspektusuk vallja k{r{t, mely összefüggésbe hozza őket az istenekkel, s mely {ltal
ősképekként hatnak. Egzisztenci{juk egy különleges quasi-egzisztencia, mely kevesebb és
több a szokott emberi egzisztenci{n{l: több, mert a kultuszban való tov{bbélésüket is
mag{ban foglalja.
Nem mindig és nem csup{n hős-mivoltukkal tűnnek ki: ezért részesítem előnyben a
lefordíthatatlan görög „hérósz" megjelölést a „hőssel" szemben, b{r ezt a szót is haszn{lom,
ahol a helyzetnek megfelel. A hérószokat az összes történetekben lényegiségük jellemzi, egy
saj{tos konszisztencia - sokkal ink{bb, mint egy tulajdons{g -, mely alakjukban közös az
istenekével. Ilyen közbülső helyzetet foglalnak el egyes, Elő-[zsia és a Földközi-tenger
magas-kultúr{itól független mitológi{k istenei is a görögök istenalak-típusa és az emberek
között. Ez a konszisztencia a költői megform{l{s sor{n, aminek a hérószok szüntelenül ki
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voltak téve, annyira v{ltozatlan maradt, hogy péld{ul egy teljesen {tform{lt Nagy S{ndor,
Caesar vagy Napóleon elképzelhetőbb, mint egy egészen m{smilyen Perseus vagy Oidipus;
illetve egy megm{sított Nagy S{ndor tal{n mégsem, mert hiszen ő m{r az ókorban a
hérószok sor{ba lépett. A történelem „hérószaihoz" hozz{tartozik a történeti idő. Egy olyan
egyszeri időtartamba {gyazódtak be, melyet sz{mtalan egyidejű adotts{g hat{rozott meg, s
melyen semmit sem lehet v{ltoztatni. Egy teljesen „új" Caesar vagy Napóleon is onnan
kapn{ körvonalait, időbeli burk{ról lenne fölismerhető. A mitológia hérószaiban viszont
belül van valami, egy mag, ami megv{ltoztathatatlan és összetéveszthetetlen, amit
ugyanann{l a *187+ hérószn{l mindig újra megtal{lunk. Ralph Waldo Emerson szavai
szorosan vall{störténeti értelemben is érvényesek: „The hero is he who is immovably centred.
*A hérósz az, aki legbelül rendíthetetlen.] Egyik-m{sik von{sa hasonlóv{ teheti m{s
hérószokhoz, s vannak hérósztípusok is, ahogy szokv{nyos embertípusok is vannak, de a
von{sait egyesítő központi magv{ban a hérósz egyedül{lló. Az egyedül{lló mivolt{ban
konszisztens hérósz visszavezetése egy, az emberben és vil{g{ban régóta preform{lt
lehetőségre, archetipikus jellegének bizonyít{sa és meghat{roz{sa külön, speci{lis
vizsg{lód{s feladata volna, amit valój{ban csak lélektani és filozófiai szemszögből lehetne
megkísérelni, de olyan történelmi alapvetés nélkül aligha, amit a görög hérószokra
vonatkozó hagyom{ny önnön korl{tainak tudat{ban levő bemutat{sa ad. De ebben a
bevezetésben mégsem kerülhetjük el egészen a filozófiai kifejezésmódot, s „a hérósz
mítosza" fog kirajzolódni benne.
A hérósz, ahogy „történeteiben" elénk lép, még sokkal ink{bb egy filozófiai ember-tanba
tartozik, mint a görög istenek. Teljességgel emberi módon is jellemezhető. Emellett olyan
fény esik r{, amit a vall{störténet szemszögéből nézve, mely sz{m{ra az „isteni" az adott
kiindulópont,1 az isteniség fényének nevezhetünk: a „fény" szót itt metaforikusan
haszn{ljuk, de éppoly jogosan, mint amikor egy műalkot{s fényéről beszélünk, s megérti, aki
fogékony r{ (mert ez a fogékonys{g is nem egyenlő mértékben kiosztott {ltal{nos emberi
tulajdons{g). Az isteninek a hérósz alakj{ra eső fénye saj{tosan keveredik a halandós{g
{rnyék{val. Így alakul ki mitológiai jellege, egy olyan különleges lény jellege, akihez legal{bb
egy történet szorosan hozz{tartozik: ami éppen róla, és nem valamelyik m{s hérószról szól.
Ahol ezt a mitológiai jelleget teljesen emberi jellemzés helyettesíti, ahol a hérósztörténetek
harcias férfiakról szóló elbeszélésekké v{ltoznak, akiket csak ebben a nem-kultikus
értelemben illet meg a „hérósz" megszólít{s, ahogyan Homéros alkalmazza - olyanform{n,
mint: „Nemes urak" -, ott véget ér a mitológia; a hérósz-mitológia is.
Ez történt az epikus költészetben, mely egész hérósz-hadak útjairól és hadj{ratairól szólt,
mint péld{ul az Argonaut{k útj{ról, vagy a trójai h{borúról. Mindez - nyilv{n m{r a Heten
Thébai ellen hadj{rat is, meg töméntelen m{s, elveszett Homéros előtti eposz - saj{t
atmoszfér{jú hérószköltészetté v{lt, még ha hősei a mitológia hérószai közé tartoznak is.
Mint minden mitológia, a hérószmitológia is szoros kapcsolatban {ll a kultusszal. A héróikus
költészet azonban, amennyire ismerjük, független volt a kultuszoktól. A kultusszal övezett
hérószt élesebb hat{r v{lasztja el az eposzbeli hérósztól, mint a tragédia hérósz{tól, a
tragédia ugyanis mindig megjelenít egy kultikus cselekményt is. Nem anyagukban húzódik
a hat{rvonal, hanem az atmoszfér{k között. Ezt a hat{rvonalat kell szem előtt tartani a görög
mitológia hérószainak bemutat{sakor is: vigy{zni kell, hogy ne v{ljék végül is a héróikus
költészet tartalmi ismertetésévé, ne sikkassza el annak saj{tos atmoszfér{j{t *188+ - amúgy
sem kív{nja épp a csataleír{sok ir{nt fölkelteni az érdeklődést -, s egy egészen m{smilyen
atmoszfér{t se keverjen hozz{. De azért a hagyom{ny-előad{snak az a módja, ahogy az
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Argonaut{k útja és a Heten Thébai ellen-had j{rat fennmaradt - az egyiket a tudós költő, a
Rhodosi Apollónios őrizte meg sz{munkra, a m{sikat a tragédiaköltők -, mégiscsak olyan
közbülső lépcsőfok, amit a hérószmitológia újraelbeszélője nem hagyhat figyelmen kívül.
Lehetségesnek, sőt kív{natosnak tartom a tiszta hérószköltészet újraelmond{s{t is, mely a
Homéros nevéhez fűződő két eposz, az Ilias és az Odysseia tartalm{t közvetítené a mai
emberekhez, csak nem ebben a könyvben.
Minden hérószhoz hozz{tartozott a kultusza: tiszteletének saj{tos módja, amit nem szabad a
carlyle-i értelemben vett „hérósztisztelettel" összetéveszteni. Ténylegesen „kultusz" volt,
egyszerű és szigorú ritu{lis cselekmény, a hérószt megillető, mag{tól értetődő adó-féle, nem
pedig a felmagasztal{s aktusa. Ugyanaz a tisztelet volt kicsiben, amivel nagyban az alvil{gi
isteneknek, az elköltözöttek urainak adóztak. A hérószt még a holtak közt is beragyogja az
istenség fénye, s ez a holtak birodalm{ból felvil{gló fény a közönséges halandók hal{lba
költözött alakj{n{l is jobban idézi elő azt a mély borzad{lyt, amiről Walter F. Otto tal{lóan
{llapította meg, hogy túls{gosan egyoldalú volna félelemnek nevezni, mert egyúttal a
legünnepélyesebb és legmagasztosabb hangulat is.2 A holtak isteneinek és a hérószoknak
bemutatott {ldozat neve enagisma volt; meg kell különböztetni a thysi{tól, mely elsősorban az
égi isteneknek j{rt. Különleges alakú olt{rokon mutatt{k be; ezek alacsonyabbak voltak, mint
a bómos, a szok{sos olt{r, és eskhara, „tűzhely" volt a nevük. Rajtuk keresztül kellett az
{ldozati {llatok vérének és az ital-{ldozatoknak az {ldozati gödörbe folyniok. Ezért tölcsér
form{júak voltak, és lefelé nyitottak. Mert az {ldozat-bemutat{snak ez a módja nem csapott
{t istenek és emberek közös, víg lakom{j{ba. Az {ldozati {llatot fejjel lefelé tartott{k a gödör
fölé, nem emelték h{trahajlított nyakkal a magasba, mint az égi istenek sz{m{ra, és teljes
egészében elégették. Ezek a jellemző von{sai a hérószkultusz rítusainak, melyek persze nem
folytak mindenütt egyazon merev, megv{ltoztathatatlan szertart{s szerint. Péld{ul a
Héraklésnek bemutatott {ldozatok ezt a sötét módot egyes helyeken vil{gosabbal
egyesítették: Attik{ban olyan rítussal {ldoztak neki bik{kat, mint az olymposiaknak.
Egyébként olykor m{s, kevésbé sötét von{sok is jelezték, hogy a görögök még ebben a
kultuszban is örömüket lelték.
A kultuszuk egymag{ban, b{rmennyire hozz{tartozik is a teljes hérósz-portréhoz, bizonnyal
nem tette volna a hérószokat sz{munkra oly jelentőssé. Fennmaradt sírjaik sem, b{r eléggé
impoz{nsak: péld{ul azok, amelyek Mykénai kyklópsi falain belül és kívül tal{lhatók, vagy
az esetlen, „hérószian" hatalmas sírok Eleusis mellett, a Peloponnésosról Thébaiba vezető
úton, melyekben {llítólag a híres Hetek közül nyugosznak hatan. Sőt, még nevük *189+ sem
lett volna - b{r v{rosok alapít{s{val, uralkodócsal{dokkal, nemesi nemzetségekkel, egész
törzsekkel függött össze - elég ahhoz, hogy {ltal{nosabb jelentőségre tegyenek szert, azokról
a hérószokról nem is beszélve (akadtak bőven), akik sz{munkra csup{n üres nevek, vagy
ak{r névtelenek maradtak. A tudom{ny érdeklődnék valamennyiük ir{nt, mert
beletartoznak a görög kultúra összképébe; emberi jelentőségük azonban a r{nk
hagyom{nyozott történetekben rejlik, melyeknek a kultuszuk a h{ttere volt.
Úgy tűnhet néha, mintha az isten- és hérósztörténeteket egyar{nt bizonyos
„mesemotívumokra" lehetne visszavezetni, mintha csup{n egy maréknyi ősrégi mese
tov{bbfejlesztésével volna dolgunk, s könnyen lennének ismét ezekre reduk{lhatók. Ez a
l{tszat, amellett, hogy csalóka, arra is kiv{lóan alkalmas, hogy elterelje az emberileg
megragadó tartalomról a figyelmet. A „motívumok" vagy „elbeszélésszkém{k", ha
önmagukban v{lnak vizsg{lat t{rgy{v{, mindig csak valamilyen absztrah{l{s vagy redukció
eredményei. Nem léteznek és nem hatnak önmagukban, csup{n a „történetekben", melyek
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többek a motívumokn{l és szkém{kn{l. A mesék tényleg nagyon motívum jellegűek és
nagyon szkematikusak, s ha ebben nem merülnek is ki teljesen, mégiscsak nagymértékben
erre reduk{lódnak. Ezzel is el{rulj{k, hogy viszonylag késői eredetűek. A legkor{bbi mesék
és mesegyűjtemények mind viszonylag, sőt: abszolút késői korokból sz{rmazó szövegekben
maradtak r{nk. Egy nem végiggondolt történeti módszer következetlensége, hogy ezeknek a
szövegeknek az analógi{j{ra a „meséket" tartj{k az isten- és hérósz-történetek régebbi
form{j{nak. De épp ezek a szövegek nyújtanak nekünk alapot - az egyetlent, amire valóban
építeni lehet - arra, hogy a „mesének" nevezett elbeszélésforma jellegén elgondolkozzunk.
Aki ezt lelkiismeretesen megvizsg{lta és végiggondolta,3 annak a mese relatíve késői eredetét
a jellegéből is föl kellett ismernie. A mesemondó szembefordul a korl{taitól szenvedő emberi
lét tragikus valós{g{val, és egy antitragédi{t szegez vele szembe. A meseköltő - tudatosan
vagy öntudatlanul - c{foló-művész, mondhatni antitragédiaíró, s alkot{sa a megc{folthoz
képest m{sodlagos: az elsődleges, amit c{fol, a mítoszban van jelen. A mese rendszerint
véget ér a menyegzővel, a beteljesüléssel. Annak, hogy péld{ul Perseus történetében is így
van, e mítosz meseszerűségének épp az az oka, hogy egy viszonylag késői, a mykénéi korból
sz{rmazó alakj{ban került azokhoz a költőkhöz, akik tudom{sunk szerint először
hivatkoztak r{. A Théseus-történetnél vagy Péleus történetében - csupa hasonló típusú név még szinte szemmel kísérhető, hogyan lett a mítoszból mese: az egyiknél a tragikus
befejezés, Théseus hal{la Lykomédésnél, teljesen indokolatlan, de mégis ott van, a m{sikn{l
enyhítő körülmény, hogy az istennővel kötött n{szt a mítosz is, a belőle kialakult mese is
olyan szerencsének tartja, mely az összes tragikus következményeket ellensúlyozza.
A mitológia hérósztörténeteihez egy m{sik műfaj {ll közel: az *190+ elbeszéléseknek egy, épp
tragikum{ban velük rokon form{ja. A neve ó-északi nyelven saga, németül Sage (magyarul
monda). A sag{t az óizlandi irodalom konkrét műveiből ismerjük, melyek föltehetően az
Izlandba kiv{ndorolt nemesi nemzetségek sz{jhagyom{ny őrizte csal{di krónik{in
alapulnak. A „mond{t" André Jolles nyom{n „egyszerű form{nak" nevezhetjük, ak{rcsak a
„mesét", de több a valós{gtartalma, mint a meséé: épp annak a műfajnak form{ló elveként,
mely a vil{got a sag{ban form{ba öntötte és rögzítette. „A csal{ddal, törzzsel,
vérrokons{ggal való szellemi foglalkoz{sból eredt - így jellemzi a sag{t a nagy germanista4 -,
s fölépített egy csal{df{ból egy vil{got, mely sz{z csillogó v{ltozatban azonos maradt
önmag{val, az ősökkel való büszkélkedés és az apa{tkok, a csal{di tulajdon és a csal{di
h{borús{gok vil{g{t, a nőrabl{sok és h{zass{gtörések, vérbosszú és vérbűn, rokoni hűség és
rokongyűlölet, az ap{k és fiak, fiú- és l{nytestvérek vil{g{t, az öröklődés vil{g{t." Ebből a
leír{sból szemünkbe ötlik, hogy vannak bizonyos hasonlós{gok a görög hérósztörténetekkel,
péld{ul Atreus dinaszti{j{nak történeteivel, de akadnak bőven különbségek is. Közéjük
tartozik m{r az is, hogy Görögorsz{gban nem fogad bennünket olyan sűrű, összefüggő,
ön{lló, a hérószokra vonatkozó tradíció - igazi csal{di hagyom{ny -, amilyen Izlandban a
saga. Töredékeket kell összegyűjtenünk, s r{ad{sul mindig m{sodkézből! Igaz, ez a
m{sodkéz gyakran nagy költők keze, elsősorban Homérosé. Mindenesetre
következtethetünk belőle a homérosi költészet megelőző szellemi vil{g{ra, az eredeti
hérószmitológia vil{g{ra, s jogosan vetődik fel a kérdés, hogy a hérószokról szóló mitológiai
hagyom{ny csakugyan az volt-e görög talajon, ami a saga Izlandban, s nem sokkal ink{bb az
emberiségtörténet saj{tos jelensége?
Ha belépünk Mykénai erős v{r{nak és kir{lyi v{ros{nak híres kapuj{n, melynek oromdísze
és megkoron{z{sa egy két oroszl{n-közrefogta oszlop - a Nagy Istennőnek, a vad{llatok
úrnőjének kultusz{t jelképezi, meglehet: mad{r alakú epiphani{ja helyett -, először egy nagy
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temetkezési helyet pillantunk meg. P{rhuzamosan föl{llított kőlapok övezik. Ezzel a
gyűrűvel vették körül i. e. a 14. sz{zadban, amikor a v{r kapuja és hatalmas kyklópsfalai m{r
fölépültek, a kor{bbi kir{lyok mély aknasírjait; ebből arra következtethetünk, hogy az
utódok tisztelték az elődöket, akik tal{n nem is voltak az ut{nuk következő uralkodók vér
szerinti ősei - haszn{ljuk itt a hérószmitológi{ból vett neveket, eltekintve hitelességük
bizonyít{s{tól -, az Atreus-dinasztia tisztelte a Perseus-h{zat. Schliemann, amikor a
sírkörzetet ki{sta, egy olt{rt tal{lt itt, mely az imént leírt módon szolg{lt a hérószkultusznak.
Abból az időszakból, amikor a kir{lyi v{r nem volt m{r birodalmi székhely, Mykénai-val
kapcsolatban két tov{bbélő hérószkultusz nyomai maradtak fenn, mindkettő a v{roson
kívül: Perseus kultusza - nem a kir{lyoké, akiket tal{n utódainak, Perseid{knak tartottak -,
amit a hagyom{ny őrzött meg, és az Atreusfi *191+ Agamemnón kultusza, amit a régészeti
leletek bizonyítanak: megtal{lt{k a kultuszhelyét.
Viszont nem tal{lt Schliemann egyetlen olyan sírkövet sem, melyen a sír-körzetben tisztelt
kir{lyi halottak valamelyikének a neve lett volna olvasható. De akkoriban nem is v{rtak
ír{sbeli dokumentumokat ilyen korai időkből. Amikor azonban nemrégiben egy m{sodik,
hasonló sírokból {lló körzetet tal{ltak s {stak ki a v{rfalakon kívül, és olyan sírsztélékre
bukkantak, melyeken {br{k voltak, vad{szatot és hatalmas {llatokkal való küzdelmet
{br{zoló jelenetek, de egyetlenegy felirat sem, kezdett a kövek hallgat{sa sokatmondó lenni.
Mindm{ig semmiféle m{sutt előkerült leletből sem következtethetünk arra, hogy ez a
hallgat{s csup{n a véletlen műve; nyilv{n megvan a jelentősége. Ma m{r ismerjük a mykénéi
ír{st. Emlékei előkerültek a knóssosi palot{ban, Krét{n, s hellyel-közzel a sz{razföldön is:
Nestór pylosi palot{j{ban, Mykénaiban és - hogy itt csup{n a hérósztörténeteknek ezt a
központj{t említsük - Thébaiban. Plutarkhos mesél nekünk erről az ír{sról, mely a történeti
idők görögjei szerint jobban hasonlított az egyiptomi hieroglifekhez, mint saj{t betűikhez. A
sp{rtaiak, akik Agésilaos alatt, i. e. 380 körül Boióti{-ban uralkodtak, felnyitottak
Haliartosban egy sírt, melyben a hagyom{ny szerint Alkméné, Héraklés anyja nyugodott, s
egy bronzt{bl{t tal{ltak benne, ilyen ír{sjelekkel,5 de sokkal szerényebb kísérőaj{ndékokkal,
mint amelyek a mykénéi kőgyűrűk sírjaiból kerültek napvil{gra. Sok mykénéi korból való
sírt t{rtak fel az archeológusok, de egyetlenegyben sem tal{ltak feliratot. A palot{kban és
h{zakban tal{lt ír{sos t{bl{k az anyagi javak, az isteneknek és embereknek j{ró {ldozatok és
adók jegyzékei. Még mindig érvényesnek l{tszik Krét{ra és Mykénaira az a megfigyelés,
amit egyszer m{r megfogalmaztam,6 s hadd ismételjem itt Oswald Spengler szavaival: „A
krétai leletekből a maguk összességében hi{nyzik mindennemű utal{s egy olyan történeti,
politikai vagy ak{r biogr{fiai tudatra, amilyen az egyiptomi kultúra embereit az óbirodalom
legrégibb időszak{ban is teljesen eltöltötte." Legal{bbis a nagy gonddal készített és óvott
mykénéi sírokban nem maradt az ír{sbeli megörökítés v{gy{nak semmiféle nyoma.
De azért valamilyen megörökítés mégiscsak maradt r{nk, ha nem is ír{sos. A nagyszab{sú
kupolasírok a v{roson kívül, i. e. a 15-től a 13. évsz{zadig épültek. Az értékes
kísérőaj{ndékokkal oly gazdagon ell{tott aknasírok nem csup{n a mykénéi halottkultuszról
tanúskodnak, mely a történeti kor görög hérószkultusz{nak elődje volt, hanem épp a maguk
némas{g{ban az emlékezés kultusz{ról is, a bizalomról, amit - hogy a történeti görögöknek a
sírkörzetek v{r{ban m{r beszélt nyelvén szóljunk - Mnémosyné istennőbe vetettek. Egy
olyan hitnek sokkal későbbi bizonyítékai szerint, mely bizonnyal a régi halottkultuszon
alapult, a halottnak személyesen is őr{ kellett bíznia mag{t, forr{s{ból kellett az Alvil{gban
innia. Aki visszaemlékszik saj{t mag{ra, megfelel a róla való emlékezésnek, amiben tov{bb
él: alighanem ez *192+ Mnémosyné legnagyobb adom{nya. A mykénéi halotthitről nincsenek
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olyan bizonyítékaink, mint azok az arany t{bl{csk{k, melyeken útmutat{s {ll, hogy hogyan
lehet elérni ezt a legnagyobb adom{nyt. Azt azonban nem mulaszthatjuk el, hogy
körülhat{roljunk Mnémosyné sz{m{ra egy időszakot, mely nem kiz{rólag a többé vagy
kevésbé komor csal{di visszaemlékezések kora volt, s melyből m{r a nagy istennő l{nyai is
kivették a részüket. Nestór palot{j{nak felt{r{sa Pylosban, úgy hiszem, meghozta a
bizonyítékot arra, hogy egy nagyon emberi, a dolgoknak nagyon örülni tudó epikus
költészet előzte meg Homérost, s az ezredforduló zavaros korszak{n {t egészen az ő
fellépéséig tartott.7
Hogy az ír{s mégis mennyire t{mogatta mind az emlékezetet, mind a költői munk{ss{got,
bajos lenne most megmondani; annyi bizonyos, hogy az ír{sos emlékek nem {llottak
előtérben abban a korban, amit épp ezért Mnémosyné kor{nak neveztem. És ha épp ebben
van is némi hasonlós{g az izlandi sag{val, mégsem tartjuk az Atreus-h{z komor
csal{dtörténetét a görögök egész hérószmitológi{j{ra jellemzőnek. Egyes hérószok és
héróin{k alakj{ra vil{gosabb isteni fény esett: mintha hajdani istenségek villann{nak föl
bennük. Nem tudjuk, mennyire törekedtek Mykénai kir{lyai arra, hogy az istenekhez
hasonlítsanak, s halottkultuszuk mennyire fejezte ki ezt az igényt. A régészeti leletek8
mindm{ig egyértelműen amellett szólnak, hogy a görög hérószkultusz nem egy {ltal{nos
mykénéi halottkultusznak, hanem a mykénéiek kir{lyi halott-kultusz{nak a folytat{sa. Ha
rejlett is benne bizonyos theomorfizmus - még nem tudjuk, milyen értékű -, ez az istenek
mítosz{ban rejlő antropomorfizmussal tal{lkozott, amiről egy, m{r a görög mitológi{t idéző,
két istennőből és egy isteni gyermekből {lló elef{ntcsont-csoport tanúskodik.9 A
tal{lkoz{snak a hérószmítoszban kellett megtörténnie. Az isteni behatolt az emberibe, az
emberi fölemeltetett az istenekhez; s létrejött a hérósz mítosza. Az emberben volt meg az
alapja, s Mnémosyné kettős birodalm{ból t{pl{lkozott: a halottakéból, mely felé a sírokon
gyakorolt kultusz fordult, és a múltból, mely jelenvaló maradt az emlékezés {ltal, s ez
embereket istenivé eszményíthetett.
De ez csup{n egy feltevés a görögök hérószkultusz{nak keletkezéséről. Amennyiben
hajlamosak vagyunk arra, hogy a hérószkultusszal övezett emberek isteni fényét az emberi
természetben eleve meglevő törekvés hal{lban elért megvalósul{s{nak tartsuk, ezt úgy
fejezhetjük ki a legmegfelelőbben, ha egy ellentmond{sos alakról beszélünk, mely a
hérószmitológia összes vari{cióit mag{ban foglalja: az istenember alakj{ról, sz{mtalan
v{ltozat{ban, sz{mtalan történetben. Ebben az esetben az az emberi saj{toss{g volna a
hérósztörténetek alapja, hogy az ember a törzsi és csal{di kötelékben is tudat{ban van annak
az egyedül{llónak, ami nem olvad fel ebben a kötelékben. Az egyedül{lló eredete, egy lény
eredeti volta, akit az anyja mint csod{latra-méltóan újat, még sose voltat hozott a vil{gra, a
vil{gba-betörés *193+ közvetlensége, mely egy egyedül{lló életp{ly{t kezd, a
hérószmitológi{ban az istenektől való sz{rmaz{sként fogalmazódik meg. Ez a filozófia
nyelvén a létezés megnyilv{nul{sa az emberben, amihez hozz{ kellene fűzni, hogy minden
létezésmegnyilv{nul{s alakokba ömlött, ak{rhol történt is: a történelemben ugyanúgy, mint a
mitológi{ban, de vizsg{latunk kiz{rólag ezzel az utóbbival foglalkozik. Az „istenember"
kifejezést keresztény jelentésétől függetlenül v{lasztom, a görög nyelvhaszn{lat szerint: itt
nem az ember megv{lt{s{t jelenti, hanem az embernek az egyetemes vall{störténetben
egyedül{lló, magasabb rendű fogalm{t. Az {ltal{nos emberit, amire itt gondolunk, és
kereszténységut{ni kifejezésmódj{t m{r Carlyle szavaival jellemezhetjük:10 „Létünk lényege,
a bennünk rejlő misztérium, mely »Én«-nek nevezi mag{t - vannak-e r{ szavaink ? - az ég
lélegzete; a Legfőbb Lét nyilv{nul meg az emberben. Ez a test, ezek a képességek, ez az
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életünk, mindez együtt nem egy köntöse-e a Megnevezhetetlennek ? »Csak egy templom van
a vil{gon
- mondja a j{mbor Novalis -, és ez az emberi test. Semmi sem szentebb ennél a magasztos
alakn{l. Ha meghajlunk az ember előtt, ennek a húsban való kinyilatkoztat{snak hódolunk.
Az eget érintjük, ha megérintjük az emberi testet!« Ez a meg{llapít{s retorikus szóvir{gnak
tűnik, de nem az. Ha jobban belegondolunk, ki fog derülni, hogy tudom{nyos tény, olyan
kifejezés, mely a tényszerű igazs{got foglalja megfelelő szavakba. Mi vagyunk a csod{k
csod{ja - Isten nagy, kifürkészhetetlen misztériuma."
Carlyle a maga egzalt{lt hérósztiszteletét indokolta így, mely sz{m{ra a kereszténység alapja
is volt, igaz, egy ari{nus s ez{ltal az antikhoz közel{lló módon felfogott kereszténységé; egy
hérósztiszteletet, mely - hallgassuk meg a saj{t szavait -: „heartfelt, prostrate admiration,
submission, burning, bondless, for a noblest godlike Form of Man" - leboruló, szívbeli
csod{lat, al{zatoss{g, égő, féktelen, a legnemesebb isteni emberalak előtt - „nem ez-e a magja
(fűzi hozz{) - mag{nak a kereszténységnek is? Ő, akit nem nevezünk meg, a legnagyobb
minden hérószok közül!" A görögök hérósztörténetei viszont éppoly kevéssé egzalt{ltak,
mint a hérószkultuszuk. Ink{bb b{mulatosan realisztikusak, és semmi sem {ll tőlük
t{volabb, mint a moralista idealiz{l{s, amikor hérószaik emberi tulajdons{gairól szólnak.
Carlyle pontosan ennek az ellenpólusa. A görög hérószmitológia a v{rosok, csal{dok, törzsek
eredetével foglalkozik - s foglalkozik ugyanakkor az „istenemberrel" is: ez teszi oly saj{tosan
magasztoss{. E két téma közt helyezkednek el, de jóval csekélyebb szerepet j{tszanak a
gazdas{gi és technikai halad{s terén elért vívm{nyokról és tal{lm{nyokról szóló történetek.
A „kultúrhérósz" fogalma, amit az etnológusok vezettek be, m{sfajta mitológi{kba tartozik,
mint amilyen a görög, s csup{n erőszakkal lehetne belegyömöszölni. A „kultúrhérósz" csak
egyetlen funkciój{ra reduk{lt hérósz volna, s a görög hérószoknak épp emberi mivolta nem
tűrne ilyen redukciót. Héraklés, ha a „kultúrhérószt" akarnók hangsúlyozni benne, legföljebb
vad{szhérósz volna, [194] a vad{llatok ellensége, egy Órión, pedig az is több volt ennél.
Héraklés tetteinek elemzése ugyanis m{st mutat. Csak késői felfog{sa hajlik egy ilyen
egyszerűsítés felé. Az emberi kultúra létrejöttéhez szükséges nagy vívm{nyok közül kettőt, a
gabon{t és a tüzet, isteneknek és tit{noknak (Démétérnek, Hermésnek, Prométheusnak)
tulajdonítottak, a fémek megmunk{l{s{t isteneknek és földből született őslényeknek:
Héphaistosnak, a Daktylosoknak és a Kabiroknak. Csup{n a bor adom{nyozója
„istenember", b{r az istenek közül való istenember: Dionysos.
A görög hérószmitológi{ra, noha egyenlő mértékben foglalkozik az istenemberrel és a
v{rosalapít{sokkal, jellemző, hogy az emberit hangsúlyozza fokozottan, nem pedig valamely
alapít{s fontoss{g{t. Az indek péld{ul az istenit hangsúlyozz{k és fokozz{k fel egészen
durv{n: hőseikben az isten, aki épp ember alakot öltött, mérhetetlen erőkifejtés {ltal
nyilv{nul meg. A görögök hérószmitológi{j{ra mi sem jellemzőbb, mint hogy az isteni itt
mag{tól értetődik: epiph{ni{i a vil{gon a legtermészetesebbek. Sokkal ink{bb felfokozódik
benne, ami emberi, valamennyi megnyilv{nul{si form{j{ban, nem utolsósorban annak a
sorsnak és szenvedésnek a nehézségében, amit a hérószok viselnek. A hérószmitológia az
emberinek ilyenfajta hangsúlyoz{s{val kezdettől fogva arra az útra lép, mely jellemző
módon a tragédi{ba torkollik. A hérósztörténetek az ünnepélyesen mag{tól értetődő
hérószkultuszból a tragikus színpadra vezetnek {t oda, ahol a régi anyag mindig újabb
megrendülések forr{sa. Ha görög kifejezést keresünk erre a saj{ts{gos mitológiai anyagra mert a görögben nincs „monda", „saga" értelmű szó -, a trógilosi Asklépiadéséhez jutunk el,
aki a tragédiaköltészet elhal{s{nak korszak{ban egy prózai műben adta elő ezt az anyagot, s
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könyvének a Tragó-dumena, vagyis „Tragédi{ra valók" címet adta. Ezek a történetek mind
mélt{n nevezhetők így, azok is, melyeket a tragédiaköltők véletlenül épp nem dolgoztak fel.
Mindig potenci{lis tragédi{k voltak.
Ebben az anyagban nem csup{n kicsiny dr{m{król van szó, melyeknek archetipikus
tervében a személyek kellő sz{mú csoportja szerepel, ak{rcsak az istentörténeteknél, hanem
lényegében mindig egy bizonyos dr{m{ról, melyben az „istenember" sors{ról, teh{t egy
sz{mtalan v{ltozatú dr{m{ról van szó. Készenlétben {llanak rajta kívül a dr{ma m{s, nem
mindig színre lépő személyei is: elsősorban az istenember anyja, aki őt egy istentől foganta,
azut{n az isten helyettese, a hérósz földi apja, és gyakran egy egyenlőtlen rangú fiútestvér,
sőt ak{r ikertestvér is. De nincs semmiféle k{non a p{ly{ra, amit be kell futnia, a tettekre,
amiket végre kell hajtania ahhoz, hogy hérósz legyen. Sors és kifejlet nem azonos. Az
igazs{got a hérószról Emerson mondta ki az idézett mondattal: „The hero is he who is
immovably centred" - és Rilke erősítette meg. Ezt a mondatot kell mindig újra
emlékezetünkbe idéznünk, amikor hérósztörténetekkel foglalkozunk. Az isteniség fénye a
*195+ hérószban rejlő mozdíthatatlanon nyugszik, de sorsa {rnyékot vet r{. Sorsszerű
feladatait annak a mozdíthatatlannak a segítségével oldja meg, melyről a kultusza még
hal{l{ban is bizonys{got tesz. A legritk{bb kivétel, ha - mint Héraklés esetében - nem lesz a
hal{l martaléka. De mindig megérinti a hal{l, „alakj{hoz" tartozik, s a kultusz is erről, a
hérószélet utolsó sorsszerű fordulat{ról tanúskodik: hiszen halottkultusz.
A hérósz kultusza és mítosza mag{ban hordja a tragédia magv{t. Az attikai tragédia
nemcsak anyaga, form{ló elve és lényege szerint, hanem időben is a hérószkultuszhoz és a
hérószmitológi{hoz kapcsolódik. Nincs köztük törés vagy szakadék. A szellemi tevékenység
hézagtalan folytonoss{g{nak lehetünk itt tanúi, melyet - minthogy a hérószmitológia a
hérószok elbeszélés {ltal gyakorolt kultusza - jogosan nevezhetünk kultusz-gyakorl{snak. A
tragédia nem kevésbé kultikus aktus, mint a hérósztisztelet szent cselekményei: a Dionysoskultusz nagy, ünnepi, a hérószok szenvedéseit megelevenítő aktusa. Ezért még erre az egy
kérdésre kell v{laszolnunk: Dionysoshoz tartoznak-e a hérószok, és Dionysos őhozz{juk ? Itt
a kultusz és elbeszélés a hérószok tiszteletére, ott a tragédi{nak nevezett dr{mai j{ték,
Dionysos tiszteletére : szoros összefüggés van a kettő között, s ez m{r eleve az istennek olyan
aspektus{t bizonyítja, mely v{laszt ad kérdésünkre: hiszen ő volt a hérósz az istenek között.
Így szólított{k az élisi asszonyok: „Jöjj el, Dionysos hérósz !"11 Ha biztosak voln{nk abban,
hogy a „hérósz" ebben az összefüggésben csak „urat" jelent, akkor is fel kellene figyelnünk
arra a körülményre, hogy a kitüntető nevet, mellyel Homérosn{l semmiféle kultuszban nem
részesülő embereket szólítanak meg, itt egy istennek adj{k a kultusz{ban: mégpedig olyan
istennek, aki m{r születésének története {ltal is szoros kapcsolatban {ll a holtak birodalm{val
és a hal{llal mag{val. Ak{r Persephoné alvil{gi kir{lynő szülte, ak{r Semelé, a thébai
kir{lyl{ny, amikor Zeus vill{ma m{r felgyújtotta,12 születése mindenképp alvil{gi születés,
vagy hal{lban-születés volt. Ahogyan a gyógyító istent, Asklépiost Apollón a m{gly{ról vette
{t anyj{tól, Korónistól, úgy Dionysost is hal{los tűzből emelte ki Zeus. A tűzben-születés
története ez, egy olyan isten születése, aki a hal{lból jön, s akit megérint a hal{l.
Asklépiosnak is meg kellett halnia; de születése a gyógyít{s istenéhez méltó születés volt. És
„héróis", héróina volt Semelé is - így nevezték róla a delphoi ünnepet, melyen titkos
rítusokkal ünnepelték:13 Dionysosnak fel kellett őt az Alvil{gból hoznia.14 De maga Dionysos
is meghalt.
Egy isten születése a sírban - ez, az elégés motívuma nélkül is, minden bizonnyal nagyon
régi történet volt, mert Perseusról, Mykénai alapító hérósz{ról is mesélték, az ő születésének
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történeteként. Egy föld alatti kamr{ban született, egy ércteremben, ahov{ örökre bez{rt{k az
anyj{t, ak{r egy sírkamr{ba. A gyermek hangja felhatolt innen a palota udvar{ba. A történet
Argosban, a Mykénaival szemben fekvő kir{lyi v{rban j{tszódik le. *196+ Megeleveníti
sz{munkra a sírok kőgyűrűjét a mykénai v{rudvaron, mintha a régi elbeszélők arra
gondoltak volna, hogy itt volt az az érckamra a föld alatt. Dionysos hal{l{t viszont Perseus
rov{s{ra írt{k. Ő ölte meg, mert t{vol akarta tartani a kultusz{t, így indokolta a hagyom{ny
később Perseus tettét.15 Lerna mély vizébe dobta az istent. De maga a Dionysos és Perseus
közti ellenségeskedésről szóló történet is indokol valamit: azt a Mykéné és Argos környékén
uralkodó hiedelmet prób{lja megmagyar{zni, hogy Dionysosnak köze van az Alvil{ghoz,
melynek bej{rat{t Lerna, a tőlük nem messze fekvő, történelem előtti v{ros környékére
képzeltek. Itt is volt, ak{rcsak Élisben, egy ünnep, melyen az Alvil{gból hívt{k föl az istent.
Élisben azt énekelték az asszonyok, jöjjön Dionysos hérósz bikal{bon sz{guldva a
templom{ba. Lern{ban a Bugenés Dionysost, a „bikafit" hívt{k.16 Trombitaszóval hívogatt{k:
ritka az ilyen szertart{s Görögorsz{gban - egy kor{bbi vil{gból, bizonnyal a mykénéi korból
hangzik felénk -, s egy b{r{nyt fojtottak a Pylaokhos, a „kaputartó" sz{m{ra a vizek mélyébe.
Az Alvil{g uralkodój{t hívt{k „kaputartónak vagy kapuz{rónak", Pylartésnek, akit különben
H{désnak is neveztek. Abban az elbeszélésben, mely szerint Dionysos visszahozta Semelét
az Alvil{gból, az anyj{ért sz{llt al{ Lern{n{l; a Perseus-történet szerint ledobt{k. De kinek
szólhatott a trombitaszó, ha nem olyasvalakinek, aki itt odahaza volt, s csup{n a hív{sra v{rt,
hogy ismét megjelenjék az élők között?
Ha hérószként hívt{k, az is a holtak birodalm{val való szoros kapcsolat{ra utalt. És ezzel
még igen keveset mondtunk. Nagyobb dolog, amit a filozófus Hérakleitos mondott ki.
Mindenütt annak az Egynek a péld{ira bukkant, ami az ellentmond{sosban nyilv{nul meg.
Vette a péld{kat, nem ő tal{lta ki: különben hogy lettek volna péld{k, bizonyít{sra valók? A
l{tható vil{gból: „A tengervíz a legtiszt{bb és a legtiszt{talanabb - a halak sz{m{ra iható és a
menekvés maga, az ember sz{m{ra ihatatlan és a hal{l maga;" „A felfelé és a lefelé vezető út ugyanaz". És a l{thatatlan vil{gból: „H{dés és Dionysos ugyanaz".17 Ugyanaz a tanít{s ez sz{munkra tanít{s, nem a kort{rsak sz{m{ra -, melyben műalkot{sok is részesítenek
bennünket, elsősorban az archaikus mester, a Xenoklés festő egyik v{zaképe, mely a maga
módj{n meséli el, hogyan fogadja - vagy bocs{tja útj{ra18 - Dionysos, kezében a
kantharosszal, Persephonét. A legtöbbet azonban néh{ny Sp{rta közelében tal{lt archaikus
sírt{bla {rul el,19 s legutóbb egy gazdag agyagt{bla-lelet,20 mely ugyanezt az azonoss{got
{llítja szemünk elé. Ezeken a t{bl{kon ott trónol az isten, kezében ugyanazzal a
borosedénnyel, a kantharosszal, vagy a gr{n{talm{val is, amit eledelként nyújtott
Persephonénak, s mellette az alvil{gi kir{lynő. M{s jelek - a kígyó, a kutya, a ló, egyszer az
ifjúnak form{lt fej, meg az {ldozat, amit kicsiny emberalakok mutatnak be az isteni p{rnak félreérthetetlenül arról tanúskodik, hogy ez a H{dés és Dionysos egy személyben a „hérószt"
{br{zolja. Sőt mi több! A sírsztélék egyike a sp{rtai bölcs, Kheilón nevét viseli, s azt
bizonyítja, hogy az {br{zol{s nem {ltal{ban *197+ valamilyen hérószra vonatkozik, hanem az
épp itt eltemetett halottra mint hérószra, mint - s ez a legfontosabb tanuls{g - Dionysosra.
A theomorfizmus magasabb rendű célja egykor Görögorsz{gban, úgy tűnik, Dionysos volt.
Nem valamilyen {ltal{nos apotheosisra törekedtek, mely nem kív{n egy meghat{rozott
alakot mag{ra ölteni, hanem konkrétan ezzel az istennel, az alvil{gi kir{lynő férjével és a
halottak birodalm{nak uralkodój{val kív{ntak azonosulni. Ez eredetileg nyilv{n kir{lyi
törekvés volt, amit a homérosi költészet, mely szigorúan elz{rkózott a dionysositól, nem vett
tudom{sul. Főleg ott lehetett honos, ahol Dionysost alvil{gi kir{lynak tartott{k; elsősorban a
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Peloponnésoson, egy olyan területen, melyet Homéros szelleme sokkal kevésbé hatott {t,
mint a szigetvil{got vagy Athént. E törekvés lényegét azonban még legszerényebb nyomai is
el{rulj{k: péld{ul a venyigék, amikre az athéniek halottaikat sírjukban fektették.21 S milyen
nagyszerű nyomai maradtak egy m{sik szok{snak, melynek hasonló értelme oly könnyen
elp{rolgott: hogy borosedényeket tettek a sírokba az eltemetettek mellé! Ennek a szok{snak
köszönhetjük a v{zafestészet remekeit, s egy{ltal{n, e művészetre vonatkozó tud{sunk jó
részét. Az antik temetkezési szok{sok - ez a lefokozott hérószkultusz - egészen a legkésőbbi
időkig tele vannak dionysosi elemekkel. Minden arra a boldogs{gra utal, azt idézi itt, amit az
élet elkerülhetetlen, hadi tettekkel csak szaporított szenvedései ut{n Dionysos, a
szenvedésekben és hal{lban részes isten nyújt. Ő volt a hérósz az istenek között, akit a
kir{lyok egykor követni igyekeztek. Egy dalt is énekeltek neki a kecskebakról, mely {ldozati
{llatként szenvedésével helyettesítette őt.22 A dalt tragédi{nak, "a kecskebakra mondott
dalnak" hívt{k, s épp ebben, a tragédi{ban mutatt{k be Dionysosnak az egyre merészebb
költők a hérószok szenvedéseit.
Mítosza, mely eredetileg minden élőlény sors{t - a növényekét, {llatokét és emberekét
egyar{nt - felölelte, az isten thébai születéstörténetében olyan von{sokat vett föl, melyek az
istenember mítosz{ra jellemzők. Lernai „Bugenés" jelzője {llat alakú istenségektől való
sz{rmaz{s{ra utal. Thébai anyja, Semelé, még azt a nevet viseli, mely Phrygi{ban az Alvil{g
kir{lynőjét jelölte.23 De itt m{r csak kir{lyl{ny, az istenek kir{ly{nak kiszemelt
menyasszonya. Nem vagyunk hozz{ igazs{gtalanok, ha csup{n földi l{nyt l{tunk benne.24
Azoknak a hérósz-szülő any{knak hosszú sor{ba tartozik, akiket istenek szerettek, s akik
oda{t, Túlnan, ahogy az Odysseia elmondja, a legelőkelőbb helyet foglalj{k el. A csal{dfaköltészet külön fölsorolta és egym{s ut{n dicsőítette őket. „Vagy mint ez a..." - így kezdődött
mindegyikük dicsérete, s a költészet egyik műfaj{v{ v{lt. Odysseus eredetileg a saj{t
anyj{val való tal{lkoz{s{n kívül csak őróluk akart tudósítani. Semeléről azonban hallgatott;
ez sokatmondó hallgat{s, s két egym{ssal ellentétes magyar{zatot tesz lehetővé. Vagy
elz{rkózott a költő az istenanya elől is, ahogy az isten elől, vagy azért hallgat róla, mert azzal
az elbeszéléssel ért egyet, mely úgy *198+ tudta, Dianysos nem hagyta Semelét sok{ig az
Alvil{gban. A thébai szent történet szerint Semelé apja h{z{ban foganta és szülte, mint
halandó és a szüléskor meghaló anyja, az istent. Így torkollott az istenmítosz Kadmos
palot{j{ban a hérószmítoszba. Egy pillanatra tiszt{n megmutatkozott itt az istenembernek
isteniséget és halandós{got egyesítő alakja: Dionysosban, a halandó nő fi{ban.
De ilyenek voltak a hérósz-születések mind. Egy isteni sz{rmaz{sú lény született, ha nem is a
hal{lban, mint Semelé fia, de végeredményben mégiscsak a hal{lnak, az Alvil{gnak, hogy
azut{n tov{bb hasson a sírból, és a sírj{n részesüljön tiszteletben. Ha a hérósztörténeteket a
hérószkultusszal kapcsolatos mitológi{nak tartjuk, ez a felfog{s természetesen és
következetesen vezet a görög tragédia eredetéhez. Semmi sem {llt annyira közel
Dionysoshoz, mint egy hérósz sorsa, aki szenvedésein és hal{l{n {t emelkedett a kultusz
középpontj{ba. Ez a felfog{s mag{tól értetődően kín{lja a régi probléma megold{s{t, s
egyúttal a megold{s helyességét is igazolja. Felfog{sunk a hagyom{nyból alakult ki, amit
most részletesen elő fogunk adni. Legjobb lesz, ha Kadmos és Harmonia történetével
kezdjük; mert nem csup{n Dionysos születési történetével torkollott az istenmítosz épp
Kadmos palot{j{ban a hérószmítoszba, hanem egy m{sik elbeszéléssel is, mely erről az isteni
p{rról szól. Kadmos és Harmonia nem részesült a görögöknél hérószkultuszban, s történetük
emberi von{sokban eléggé szegény. Ezért hadd mondjuk el bevezetőben, kik voltak minden
valószínűség szerint.
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Alighanem egy hérószp{r lehetett, egy hérósz és egy héróina, de nem hellén földön, hanem a
t{voli Illyri{ban leltek nyugovóhelyre. M{r azért is könnyen mesélhetett a hagyom{ny arról,
hogy a Boldogok Szigeteire ragadtattak, mert Görögorsz{gban sehol sem tisztelték hérószsírjukat. Kígyóv{ v{ltoz{suk azonban mégiscsak a kultuszban való tov{bbélésük hérószhoz
és héróin{hoz illő alakj{t hat{rozhatta meg. Vagy pedig - ez a m{sik lehetőség - ebben az
alakban még szorosabb{ v{lt kapcsolatuk az Alvil{ggal. S valószínűleg épp erről volt szó. Ha
hérószkultusz nem illette is meg őket, egy alvil{gi p{rnak kij{ró még ünnepélyesebb kultusz
igen. Kultuszuk középpontj{ban a menyegzőjük {llt. Samothrakéban ünnepelték ezt, a
misztériumokban. Ugyanezeknek a misztériumoknak m{sik színhelye Thébai volt, s nem
könnyű eldönteni, mennyiben hatott Samothraké a thébai talajon kialakuló kultuszra, s
mennyiben alakította Thébai a thr{k sziget misztériumait, melyekről csak viszonylag késői
építmények tanúskodnak. A misztériumistenségek titkos nevei közül h{rom - Axierós,
Axiokersos, Axiokersa -görög, a negyedik, Kadmilos vagy Kasmilos, a Kadmos név
kicsinyített alakja. A két kútfő közül, akikre nagyon rövidre fogott forr{sunk hivatkozik,25 az
egyik, a történész Dionysodóros, minden valószínűség szerint boiótiai, s ő lehetett az, aki
ismerte a thébai istenneveket. Thébaiban a misztériumok középpontj{ban {lló isteni p{rt
valószínűleg Axiokersos és Axiokersa, *199+ „a menyegzőre méltó"26 névvel írt{k körül, s
épp ezekről a nevekről mondja forr{sunk, hogy H{désre és Persephonéra vonatkoztak.
Lakodalmas ünnepséget {br{zolnak a thébai misztériumszentélyben tal{lt v{z{k festményei
is, s nem valószínű, hogy ebben a Kabirionban m{s istenségek lakodalm{t ünnepelték, mint
Samothrakéban, a Kabirok szigetén. A szentély a v{roson kívül volt. A Kadmos-palota szent
romjai közt viszont, a thébaiak v{r{ban, a Kadmei{ban, Dionysos Kadmos ősrégi szobra
{llt.27 A méltó vőlegény Thébai-ban nem volt m{s, mint ő, Dionysos és H{dés egy
személyben, akit a hérósztörténetekben Kadmosnak, a misztériumokban Axiokersosnak
hívtak, s a méltó menyasszony nem volt m{s, mint Harmonia, akit egyébként Persephonénak
is neveztek. Annak az elbeszélése, hogy hogyan tal{ltak egym{sra s ülték meg lakodalmukat,
m{r hérósztörténetként maradt r{nk.
A következőkben sem ez, sem b{rmely m{s elkerülhetetlen interpret{ció nem öncélú, csup{n
segíteni kív{n az olvasónak, hogy könnyebben birkózzék meg a régebbi történetekben
különösen nyers, m{r kora miatt is reduk{lt anyaggal. Az {ttekintést szolg{lj{k a genealógiai
t{bl{zatok a függelékben. Ezekben, ahogy a szövegekben is, csup{n a legfontosabb r{nk
hagyom{nyozott nevek szerepelnek. A nevek jó részét ugyanis csup{n a genealógusok
tal{lt{k ki, vagy szórv{nyos helyi hagyom{nyokból {st{k elő.
A forr{sadatok megsz{mozva a bevezetés jegyzeteihez csatlakoznak, melyek ugyancsak a
függelékben vannak. A forr{sjegyzék azokn{l a szövegeknél, melyeket az istenekről és az
emberiségről szóló történetekben m{r újra elmondtam, ottani előfordul{sukra utal. Hogy
megfogalmaz{saim az adott helyek filológiai irodalm{nak kritik{j{t is magukban foglalj{k (a
Pindaros szövegébe való beavatkoz{st is, N. 3. 22), azt a szakemberek észre fogj{k venni. Ez
azonban nem zavarja az olvasót.
Az „eljövendő költőknek" szóló aj{nl{s nem teszi érvénytelenné az egyes fejezetek aj{nl{sait;
ünnepi aj{ndékként nyújtottam {t a „Kadmos és Harmonia" c. fejezetet Walter F. Ottónak, a
„Perseus" címűt C. G. Jungnak, a „Sisyphos és Bellerophontés" címűt pedig Thomas Mannnak - a mitológia körüli f{radoz{saim h{rom nagy ösztönzőjének, nyolcvanadik
születésnapjukra. *200+
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Első könyv
I. Kadmos és Harmonia
Nincs egyetlen v{ros sem Mykénén kívül Görögorsz{gban, amelynek földjén és környékén
annyi hérósztörténet gyülemlett volna fel, mint Thébaiban. És egyetlen hérószt sem
részesítettek az istenek és az emberek akkora tiszteletben, mint Kadmost, akiről a thébaiak
v{r{t Kadmei{nak hívt{k. Azoknak az őskir{lyoknak, orsz{g- és nemzetségalapítóknak
ötödik nemzedékéhez tartozik, akik a bika-Zeusnak a tehén alakú lóval megült n{sz{ból
sz{rmaztak.1 Csod{lattal sorolt{k fel, milyen sok sz{l fűzte őt az istenekhez.2 Ükapja Zeus
volt, a nagyapja Poseidón, az apósa és anyósa Arés és Aphrodité. A l{nya, Semelé, Dionysos
anyj{v{ lett, és fi{val fölsz{llt az égbe.3 Egy m{sik l{nya is istennővé v{lt: Inó, aki
Leukothe{v{, a „fehér istennővé" v{ltozott {t. Ennek fia, Palaimon, m{s nevén Melikertés,
éppúgy isteni gyermek volt, mint Kadmos m{sik unok{ja, Dionysos. Mindkét fiú bekerült az
istenek történetébe.
Mindez a sz{rmaz{störténetek terjedelmes szövevényét vonja Kadmos köré, mely alighanem
a thébai genealógusok műve, akik biztosítani akart{k előkelő helyzetét a Zeus uralma alatt
{lló istenvil{gban. Egy olyan nemzetségtől sz{rmaztatt{k, melyben Zeus kétszer ült bikan{szt. Először Ióval. Ió, mint az istentörténetekből ismeretes, az argosi Inakhos folyamisten
l{nya volt. Így ő is arról a vidékről sz{rmazik, ahol később Mykénai és az argosi föld többi
erős v{ra emelkedett. Tehén alakban űzetve-bolyongva, az atyai folyótól a Nílushoz
menekült. Ott szülte Zeusnak Epaphost, annak a törzsnek az ősatyj{t, melyről Danaosnak és
l{nyainak a történetében lesz szó. Ebbe a törzsbe illesztették bele a genealógusok Kadmost is.
[llítólag egy tehén nyom{ban jutott el Boióti{ba s alapította ott Thébai v{r{t. Ugyanehhez a
törzshöz sorolt{k a szép Európ{t is, akit Zeus bika alakban szöktetett meg, az ismert
hagyom{ny szerint Krét{ra, a kevésbé ismert szerint Boióti{ba.
Ak{r Európa nyom{ban, ak{r egy közönséges tehén nyom{ban v{ndorolt - a két
bikamenyegző szövevényében, mely voltaképpen Dionysos, a bika alakú és bika-sarjként
tisztelt isten születésének előtörténete -, Kadmos [201] p{sztorként jelenik meg. Így jelent
meg m{r a tit{ntörténetekben is.4 Akkor még nem szil{rdult meg Zeus uralma az istenek
vil{ga felett. Typhóeus s{rk{ny kiv{gta az inait, s egy barlangba rejtette. Ebben a történetben
Kadmos p{sztorfiúként bukkan fel. P{sztorsípj{val elbűvölte a s{rk{nyt. Így sikerült tőle az
inakat visszaszereznie s Zeusnak visszaadnia. Az eset még Kiliki{ban történt, abban a keleti
orsz{gban, ahol Kadmos genealógi{ja szerint a b{tyja, Kilix uralkodott.
Az ősidők csordap{sztora, egy tehén nyom{ban, b{r nem közönséges tehén ez, hanem egy
isten menyasszonya, s a hold jelét viseli: így közeleg hozz{nk Keletről Kadmos alakja, akinek
a h{z{ban Thébaiban Dionysos volt születendő. Hom{lyban marad - alighanem titokban
tartott{k -, hogy ő maga is nemzett-e egy isteni gyermeket. A Kabirok körében, akiknek titkos
kultuszuk volt Samothraké szigetén, de Thébaiban is, az egyik istent Kadmilosnak, „a kis
Kadmosnak" hívt{k. Ez nem volt m{s, mint Hermés abban az alakj{ban, melyben gyakran
{llítottak neki szobrot az athéniek, a samothrakéi szent misztériumok történetéhez híven:5
ithyphallikus hennaként. Miért hívt{k volna ezt a Hermést „a kis Kadmosnak", ha nem volt
Kadmos isteni fia? Egészen későn is tudtak arról, hogy az istenek követe bensőséges
kapcsolatban {llt Thébai első kir{ly{val. Akkoriban persze azt beszélték, hogy Hermés úgy
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vonzódott Kadmoshoz, ahogy Apollón Hyakinthoshoz.6
Kadmos v{ndorl{sainak története több orsz{gra terjedt ki. Agénór, akit apjaként emlegettek,
Ió egyik dédunok{ja, neve szerint „a férfiak vezetője", Phoiniki{ban uralkodott.7 Fiait
Kadmosnak, Phoinixnek, Kilixnek hívt{k, a l{ny{t Európ{nak. Európa a régebbi elbeszélők
szerint ink{bb Phoinix l{nya volt,8 és Kadmos tal{n akkor is a b{tyja lehetett. Európa
elrabl{sa ut{n az apa elküldte fiait, keressék meg az elraboltat. Megtiltotta, hogy
hazatérjenek, míg testvérüket meg nem tal{lj{k. Így kezdődtek Kadmos v{ndorl{sai.
Valój{ban ő volt az egyetlen, aki a l{ny keresését komolyan vette. Kilix a hagyom{ny szerint
visszatért, hogy Kiliki{ban uralkodjék, abban az orsz{gban, mely szomszédos a Phoinixról
elnevezett Phoiniki{val.
Kadmos tov{bb v{ndorolt, és elérte a thr{kok földjét. V{ndorl{s{nak erről a szakasz{ról
főleg Samothraké szigetén meséltek, ahol ugyanazt a nyelvet beszélték, mint Thr{ki{ban. Itt
egyesek szerint felhagyott Európa keresésével, m{sok szerint egy m{sik Európ{ra tal{lt.9
Hogy ezt hogyan kell érteni, arról a hagyom{ny nem szól. Annyi bizonyos, hogy a thr{k
történetekben Kadmos semmiképp sem mag{nyos v{ndor. Mag{val vitte testvérkereső útj{ra
az anyj{t. Ennek holdneve volt: Télephassa vagy Télephaé, a „messzevil{gító", vagy Argiopé,
„a fehérarcú". Itt Kadmos újabb fiútestvére bukkan föl: Thasos, a Samothrakéval szomszédos
sziget névadója.10 Egy anya a két fi{val - ez a kép lebeg ezekben a történetekben a thr{kiai
tenger part- és szigetvidéke felett.
Samothrakén m{s neve is volt mindh{rmuknak.11 Az any{t itt Élektr{nak [202] vagy
Élektryonénak hívt{k, fiai a Dardanos és az Éetión vagy Iasión nevet viselték. De a két
fiútestvér közt harmadikként nemcsak az anyjuk {llott. Volt egy l{nytestvérük is. Mert ahogy
Télephassa l{nya Európa volt, ugyanúgy volt egy l{nya Élektr{nak is. Ez a l{ny volt
Harmonia, a Kadmosnak sz{nt menyasszony. A samothrakéiak szerint Zeus nemzette őt. És
ahogy Zeus Európ{t, úgy rabolta most el Kadmos Harmoni{t. Tal{n ezért mondt{k, hogy
egy m{sodik Európ{t tal{lt Samothrakén. Élektra úgy kereste le{ny{t, ahogy Démétér
Persephonét, és ahogy Télephassa kereste Kadmosszal Európ{t. Kadmos viszont, aki a
testvére keresésére indult, Samothrakén m{tk{t tal{lt mag{nak.
Azt is {llítja a hagyom{ny, hogy itt, a misztériumok szigetén tartott{k az első olyan földi
menyegzőt, amin az istenek is részt vették, s aj{ndékokat is vittek.12 Arról is szólt egy
történet, hogyan kezdődött a szerelem.13 Kadmos épp be akarta mag{t avattatni a
misztériumokba, s az ünnepségen megpillantotta a l{nyok közt Harmoni{t. Ez a szép, b{r
bizonnyal nem nagyon régi elbeszélés az előképe - ha nem ut{nz{sa - egy még ismertebb
történetnek: így pillantotta meg Makedóniai Fülöp a samothrakéi misztériumokon először az
ifjú Olympiast, Nagy S{ndor leendő anyj{t. Kadmos csak miut{n megtartotta Samothrakén a
menyegzőjét Harmoni{val, kapta a jóslatot Delphoi-ban, mely tov{bbküldte, hogy alapítsa
meg v{ros{t Boióti{ban.14
De azt is mesélték15 - s ezzel azoknak a történeteknek a menetébe kapcsolódunk be,
melyekben Thr{kia egy{ltal{n nem j{tszott szerepet, vagy alig valamicskét -, hogy Kadmost
kereső útj{n nem az anyja kísérte,16 hanem egy felfegyverzett csapat.17 T{rsaival különféle
földeken vonult {t, s útközben kérdezte meg Delphoiban a jóshelyet. A v{lasz még verses
form{ban is r{nk maradt. Körülbelül így hangzott:18 „Fontold meg szavamat, Kadmos,
Agénór fia! Kelj fel kor{n és hagyd el e jóshelyet, szokott ruh{dban, s egy vad{sz-gerely
legyen csak fegyvered: így indulj a Phlegyas nép és Phókis földjén {t, míg a hal{lra született
Pelagón p{sztor{hoz és tehéncsord{j{hoz nem érsz. Keresd ki ott a bőgő tehenek közül azt,
mely mindkét oldal{n a teli kerek hold fehér jegyét viseli: őt v{laszd vezéredül a kitaposott
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ösvényen. S még egy jelt mondok, el ne feledd: Hol a tehén jószarvú fejét először hajtja
pihenni a rétre, meghajlítva térdeit - {ldozd fel ott a barnaleplű földnek, igaz és tiszta
{ldozattal; és a földnek bemutatott {ldozat ut{n a legmagasabb dombon alapítsd meg széles
utc{jú v{rosod, letaszítva előbb az Alvil{gba a had-isten szörnyeteg őrét. Így leszel híres a
jövendő emberek között - és halhatatlan hitvest szerzel magadnak, boldog Kadmos!"
Erről a jóslatról sem {llíthatjuk, hogy túl régi, de sorait biztosan egy régi történet alapj{n
költötték. Kadmos megtal{lta a holdjelű tehenet, amit keresett, az agyagból született
p{sztorn{l - mert a Pelagón névből alighanem a pélogonos jelentést hallott{k ki19 -, és
megv{s{rolta tőle. A földet, ahov{ őt a tehén elvezette,20 később „tehénorsz{gnak",
Boióti{nak nevezték.21 Az *203+ {llat engedte mag{t az egész orsz{gon {t hajtani, s amikor
f{radtan lerogyott, a jobb oldal{ra feküdt. Ez is előre megjósolt jel volt. Ekkor Kadmos
előkészítette az {ldozatot. Elküldte néh{ny t{rs{t, hogy keressenek egy forr{st, mert az
{ldozat bemutat{s{hoz vízre is szükség volt.22 A kiküldöttek azonban nem tértek vissza.
Megölte őket a s{rk{ny, mely a forr{st őrizte. Mert volt a közelben egy forr{s, Areia, „Arésforr{s" nevű. A szörnyű kígyó fölötte tany{zott, egy barlangban. A hadisten23 egyik ivadéka
volt, s Arésé volt a domb is, melyen rövidesen fölépült a Kadmeia, a majdani Thébai
akropolisa.
Teh{t itt {llt Kadmos, a tett előtt, amit csak ő hajthatott végre, ak{r csakugyan idegenből jött,
ak{r - mint egyesek tudni vélték24 - mégis egy bennszülött ős-ember, a földből sarjadt
Ógygos fia volt,25 akinek apjaként később a genealógusok a helybeli hérószt, Boiótost
emlegették.26 Olyan földön {llt, melyből alapító cselekedete előtt még semmiféle nép sem
sarjadt ki, mintha a vil{g kezdetén {llna, az ős-mag{nyban. Mert a tettet egészen egyedül
kellett végrehajtania. Úgy sz{llt szembe a s{rk{nnyal, mint egy isten a még be nem
népesített, csup{n néh{ny ős-ember-lakta földön. Ős-ember volt az agyagból hal{lra született
Pelagón is, akinél megtal{lta a holdtehenet, ama első halandók egyike, akiknek jelenléte
enyhítette ugyan, de lényegesen nem v{ltoztatta meg az ős{llapot mag{ny{t. Mag{nyos
v{ndorként és nem hősök csapat{tól kísért hérószként mutatja be Kadmost a jóslat is: egy
egyszerű vad{szgerely az egyetlen fegyvere.
A tettet pedig teljesen az ős{llapotnak megfelelően hajtotta végre, melyben még nem voltak
fegyverek: egy kővel ütötte agyon a kígyót.27 Voltak olyan elbeszélők28 és v{zafestők, akik
csak karddal a kezében tudt{k Kadmost elképzelni. De a nyers paestumi Assteas meztelenül
festette le őt, úti köpennyel a h{t{n és kis hegyes kalappal a fején. Balj{ban két vad{szgerelyt
fog, de nem haszn{lja őket: a követ jobbj{val dobja az óri{skígyóra. A köveknek a történet
folytat{s{ban is lesz még szerepük. A legtöbb festő és költő, ha nem l{tta is Kadmos isteni
volt{t, abban egyetértett, hogy tette kivitelében istennők és istenek t{mogatt{k. Egyesek
szerint Athéné segített neki,29 és ő adta a tan{csot, hogy a s{rk{ny fogait vesse el. Sőt, ő maga
meg is tette ezt helyette.30 M{sok úgy tudt{k, Arés akarata és terve szerint történt minden.31
És semmiképp sem {llt ellentétben a hadisten lelkületével, ami a különleges cselekedet
eredménye lett. Felfegyverzett harcosok sarjadtak a s{rk{ny-fog-veteményből, öten vagy
többen, egy egész fenyegető csapat került szembe az egyedül{lló Kadmosszal, aki létrehívta
őket. De nem vették őt észre. Épp hogy megszülettek a földből, s még alig nyílt fel a szemük.
Ekkor a hérósz köveket hajított feléjük. És a harcosok azt hitték, hogy ők maguk t{madtak
egym{sra. Kitört köztük a harc, és megölték egym{st. Csak öten maradtak életben: Udaios,
„az alapító", Khthonios, „a földember", Pelór, „az óri{s", Hyperénór, „a férfifeletti" és Ekhión,
„a kígyóember". Mindny{jukat Spartoinak, „az elvetetteknek" hívt{k, s „aranysisakos
veteményként" *204+ lettek híressé.32 Még utódaik, a thébaiak uralkodó nemzetségei is
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földbőlszületetteknek nevezték magukat, s testükön anyajegyként l{ndzs{t viseltek.33
Így teremtette meg mag{nak a Fegyvertelen egy p{ncélos és felfegyverzett, harcias nép
magj{t. Végrehajtotta alapító tettét: megalapított egy vil{got a thébai dombokon, melyben
imm{ron nem a s{rk{ny uralkodott az{ltal, hogy feleségül vette Harmoni{t, Arés és
Aphrodité le{ny{t. Ez nem a Kadmos névből derül ki - mintha a vil{grendet jelölő görög
szót, a kosmost hallhatn{nk ki belőle -, hanem m{tk{ja, Harmonia nevéből és
menyegzőjükből, mely azonmód bekövetkezett. Csup{n azok, akik egészen a delphoi isten
szellemében akart{k az alapít{si történetet elmondani, tudt{k úgy, hogy Kadmosnak
vezeklésül előbb még egy nagyévig - nyolc közönséges évig -szolg{lnia kellett Arésnek,
ahogy Apollónnak is vezekelnie kellett s{rk{ny-ölése ut{n.34 Harmonia, nevéről ítélve, maga
a harmónia, az „egyesítő" volt, egy m{sodik Aphrodité, és egyúttal a hadisten l{nya. S úgy
lépett frigyre Kadmosszal, ahogy egyetlen m{s istennő soha egyetlen hőssel sem, a nagy
szerelemistennőről nem is szólva. Frigyüket csak Dionysosnak, az istenek közül való
hérósznak Ariadnéval kötött frigyéhez lehetne hasonlítani (ami akkor történt, amikor m{r
Aphrodité Ariadnénak hívt{k). Igaz ugyan, hogy a samothrakéiek Zeust és Élektr{t tartott{k
Harmonia szüleinek, s tal{n ez volt tulajdonképpen a thébaiak véleménye is, akiknél a v{ros
hét kapuj{nak egyike Élektra nevét viselte;35 de ki tudja, hogy nem értették-e ezen az
Élektr{n, Atlas le{ny{n Aphroditét is, s Harmoni{n ugyanakkor egy fiatalabb Aphroditét? A
két nevet és a két hagyom{nyt úgy is egyesítették, hogy azt mesélték,36 Samothrakéból vitte
mag{val Kadmos Harmoni{t, Élektra h{z{ból, mert Élektra v{llalta, hogy felneveli
Aphrodité le{ny{t, aki Arésszel való hírhedt szerelmi kalandj{ból született.37 A thébaiak
ismertek egy olyan történetet is, mely szerint Harmonia sokat tudott olyan dolgokról, melyek
a barb{rokn{l estek meg,38 mintha a messziről Görögorsz{gba érkezett kir{lyl{nyok egyike
lett volna, ak{r Médeia Korinthosban.
Menyegzőjükre eljöttek az összes istenek,39 elhagyt{k a kedvéért égi termeiket, s a Múzs{k
énekükkel ünnepelték a jegyesp{rt:40 olyan ünnepség volt, amilyennel ritk{n tal{lkozhatunk
a hérósztörténetekben. M{sodszor akkor ünnepeltek így menyegzőt a földön, amikor Thetis
és Péleus, ugyancsak egy istennő meg egy hős kelt egybe. [llítólag maga Zeus egy asztaln{l
lakom{zott a boldog Kadmosszal.41 A n{szmenetben az ifjú p{r egy csod{latos fogaton ült.
Egy régi v{zaképen l{tni: egy vadkan és egy oroszl{n volt a kocsi elé fogva. Ilyen fogatot
kív{nt később Pelias kir{ly is a l{nya, Alkéstis sz{m{ra. Apollón segített akkor Admétosnak
az egym{st nehezen elviselő két {llatot befogni egym{s mellé.42 Illett az ilyen egybefog{s
Harmonia, az „egyesítő" lakodalmas menetéhez. Aki végrehajtotta, Apollón, a kocsi mellett
lépkedett. S a Múzs{k énekeltek. A költők többször is följegyezték, mit *205+ énekeltek akkor
a Múzs{k:43 „Ami szép, az örökre kedves marad." Szép volt Kadmos diadalma, de még szebb
a menyasszony, a tehénszemű, szőke Harmonia.44
Az istenek n{szaj{ndékairól is tudott a hagyom{ny,45 meg Kadmos jegy-aj{ndékairól is,46
melyek oly végzetessé v{ltak utódaik sz{m{ra. Aphrodité egyik aj{ndéka, amit Kadmosnak
adott, egy köpenyszerű öltözet, peplos volt, a m{sik egy nyakl{nc, Héphaistos műve,47 annak
a jegyaj{ndéknak a megfelelője, amit Európa kapott Zeustól:48 ez is arra vall, milyen rangos
volt a menyegző, melyből mégsem csup{n boldogs{g sz{rmazott. Ahol közel van Dionysos,
ott közel van a tragédia is. Kadmosnak és Harmoni{nak négy l{nya és egy fia született:
Semelét Zeus vill{ma sújtotta agyon,49 Agaué gonosz téboly{ban széttépte saj{t fi{t,50
Autonoénak úgy kellett összeszednie a fia, Aktaión csontjait,51 Inó a fi{val, Palaimónnal a
tengerbe ugrott.52 Semelével elégett Kadmos palot{ja is, mielőtt a kir{ly Harmoni{val eltűnt
volna. Egyetlen fi{ra, Polydórosra - a „sokaj{ndékúra" - maradt kir{lyi trónja Thébaiban,53 és
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a nemzetség folytat{sa a végzetes Labdakos-Laios-Oidipus {gon.
Azt mesélték,54 Kadmos és Harmonia tehénfogaton hagyta el Thébait: erről az isteni p{rról
nem lehet tudni, mikor v{ltozott tulajdonképpen kígyóv{. Még Thébaiban történt-e ez az
igazi alvil{gi istenekhez méltó {tv{ltoz{s, mielőtt útnak indultak északnyugatra?55 Vagy csak
az illíreknél, akiken a hagyom{ny szerint később uralkodtak, s akiket a hellének ellen
vezettek, egészen Delphoiig? Az enkheleis illír törzs még sok{ig hordozott kígyókat
hadijelvény gyan{nt, s ez a szok{s tal{n kapcsolatban {llt azzal az elbeszéléssel, mely szerint
Kadmos és Harmonia uralkodott a Balk{n-félsziget északi részében élő törzsek felett.
Tehénfogatuk {llítólag ott ért el az Adri{hoz, ahol most a Budva nevű kis kikötőv{ros van,
amit egykor Buthoénak hívtak,56 a thébai uralkodóp{r gyors teheneiről. Egy fiút is nemzettek
itt, az illírek névadój{t, Illyriost, akiről azt mesélték,57 egy kígyó nevelte gyűrűiben, s tette őt
erőssé.
Az illíreknél mutogatt{k Kadmos és Harmonia sírj{t is, és két kígyó alakú, r{juk emlékeztető
követ.58 De azt is {llított{k róluk, hogy elhagyt{k a földet. Zeus - vagy pedig, azok szerint,
akik Aphrodité férjeként a hadistent {llított{k előtérbe, Arés59 - a Boldogok Szigeteire vitte
őket :60 nemcsak Kadmost, hanem Harmoni{t is, mindkettejüket kígyó alakban.61 Mint az
ismert isteni p{r a sp{rtai sírköveken, vagy az it{liai Locriban tal{lt ión agyagt{bl{csk{kon ez a p{r: Dionysos, mint hérosz és alvil{gi kir{ly, meg az ő kir{lynője - alighanem a holtak
között trónolnak. Az élőknek egy kígyóp{r jelenik meg.*206+

II. A thébai Dioskurosok
Zeus n{szai {ltal uralkodott a szépség, a rend, az emlékezet ezen a vil{gon. Eurynoméval,
Ókeanos és Téthys egyik le{ny{val megült n{sza szil{rdította meg a szépség uralm{t, mert
ebből a n{szból születtek a Kharisok. Themis-szel, a természeti törvénnyel, azzal a nagy
istennővel kötött frigye, aki a h{rom Hór{t, az érés és a megfelelő időpontok úrnőit szülte
Zeusnak, megerősítette a törvényszerűségeket, melyek a vil{g természetes rendjét alkotj{k.
Egybekelése Mnémosynéval, aki őt a kilenc Múzs{val aj{ndékozta meg, kilenc le{ny{nak
művészetével gazdagította az emlékezetet. Zeusnak Hér{val kötött h{zass{ga óta tart az ég
uralma fölöttünk emberek fölött,.melyben egy isten és egy istennő mint férj és feleség vesz
részt. Az első előképszerű menyegző a földön Kados és Harmónia menyegzője volt.
Harmonia menyegzőjére eljöttek az ég fiai. Lantszóra épültek fel Thébai falai, majd Amphión
muzsik{j{ra a v{ros a két folyó között.1
A thébaiak - s m{s hellének is - sok történetet tudtak különféle isteni ikrekről,2 egyenlőtlen
vagy ak{r ellenséges fiútestvérekről. Elég, ha a Meli{ról és két fiútestvéréről szóló thébai
történetet említjük itt, mielőtt az Amphión-Zéthos ikerp{rról esnék szó. Melia, mint neve
mutatja, kőris-nimfa volt, mint azok, akik az első embereket szülték s akiket az első emberek
feleségül vettek,3 egy földből született lény,4 de egyúttal forr{sistennő is, s Ókeanos
le{ny{nak is tartott{k.5 Két fiútestvére volt: Isménos, a két thébai folyó egyikének nevét
hordozó, és Kaaithos vagy Kaanthos - ennek a nagyon archaikus névnek helyes alakj{t m{r
nem ismerték az elbeszélők -, Ókeanos két fia. Ok hozt{k a vil{gba a testvérgyilkoss{got.
Ugyanis versengtek l{ny-testvérükért.6 Az alighanem Isménost részesítette előnyben.7 Ezért
Kaaithos megölte ikertestvérét. Úgy is mesélték a történetet,8 hogy Apollón volt, akit
Isméniosnak is hívtak, Melia elcs{bítója. Kaanthost elküldte az apja, ak{r Kadmost, hogy
keresse meg testvérét. Amikor Meli{t Apollón birtok{ban tal{lta, felgyújtotta Apollón
szentélyét, az Isméniont. Melia szülte Ténerost, a jóst, akiről a síks{got elnevezték, melyen a
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thébaiak Kabir-szentélye {llott.
Hasonló volt ez a h{roms{g ahhoz, amit a Kabirok szigetén, Samothrakén ismertek: két fiú
vetélkedik l{nytestvéréért, egy kőrisnimf{ért és ős-asszonyért, elszöktetik és keresik, s
testvérgyilkoss{g, vagy - a történet későbbi alakj{ban - egy templom felgyújt{sa lesz a vége.
De volt a thébaiak hérosz-mitológi{j{ban egy m{sik testvérp{r is, egy any{hoz tartozó két
ifjú hős. Antiopé, egy boiótiai folyamisten, Asópos le{nya, azzal dicsekedhetett, hogy Zeus
karjaiban nyugodott; ő szülte az ikreket, akik később a hétkapujú v{rost alapított{k:
Amphiónt és Zéthost. Mert falak nélkül még ők se lakhattak, b{rmennyire erősek voltak is,9 a
t{g terű Thébaiban. A történet szerint, melyre az Odysseia e szavakkal céloz, a v{ros olyan
meg nem erősített *207+ település lehetett a Kadmeia, Kadmos egykori palot{ja körül,
amilyenek a krétai települések voltak a knóssosi vagy a phaistosi palota körül Minós kir{ly
kor{ban.
Antiopé szépsége híressé v{lt.10 A r{nk tekintő kerekarcú telihold szépsége volt ez: ezt jelenti
a neve. Ugyanígy hívt{k a Napisten feleségét a korinthosiakn{l.11 Még azok is, akik Antiopé
földi apj{ról beszéltek, a Nykteus, „az éji" néven tartott{k sz{mon. Egy késői, kiz{rólag
emberi történetben nem Zeus volt a szeretője, aki a hagyom{ny szerint12 szatír alakban
cs{bította el, hanem egy kir{ly, akinek a neve, Epópeus,13 a r{nk al{tekintő égistenre céloz: a
korinthosiak sz{m{ra, akik magas fekvésű v{rukat Epópénak nevezték,14 Héliosra, különben
Zeusra. Eredetileg nem halandó asszony, hanem Antiopé istennő aj{ndékozta meg
ikerfiakkal az egek kir{ly{t, a thébai „Zeus-fiakkal", ahogy Léda Sp{rt{ban Kastórral és
Polydeukésszel:15 két fehér csikón v{gtató lovassal.16 A Kithairón egyik barlangj{ban, a
hegység attikai felén, Oinoé és Eleutherai helységek közt született Amphión és Zéthos.
Anyjuk itt elhagyta őket.17 A barlangban egy forr{s fakadt. Egy p{sztor megfürdette ebben az
isteni ikreket. Csak m{r ifjúv{ serdülve tal{ltak r{ anyjukra újból. Így vitte színre a történetet
Euripidés „Antiopé"18 című híres tragédi{j{ban.
A darab nem maradt r{nk teljes egészében, de tartalm{t rekonstru{lhatjuk. Annak a
p{sztornak az elbeszélésével kezdődött, akire Antiopé az ikreket a Kithairónon r{bízta. A
tragédi{ban Antiopé annak a Nykteus kir{lynak a l{nya volt, aki Pentheus, a széttépett
Kadmos-unoka hal{la ut{n trónra került Thébaiban. Antiopénak, miut{n Zeustól teherbe
esett, menekülnie kellett apja elől. A Kithairónon bolyongott, míg végül Sikyónba ért, a
korinthosi öböl túlsó partj{ra. Itt Epópeus kir{ly uralkodott, akiben Antiopé oltalmazó férjre
tal{lt. Nykteus dühében önkezével vetett véget életének. Öccsére és utód{ra, Lykosra, „a
farkasra" bízta, hogy hozza vissza Antiopét. Lykos elfoglalta Sikyónt, megölte Epópeust, és
foglyul ejtette unokahúg{t. A Kithairónon, a kadmosi mainasok hegyén {t, ahol tal{n Zeus is
tal{lkozott vele annak idején szatír alakban, kellett Antiopénak rabnőként hazatérnie, arra a
földre, ahol Lykos volt a kir{ly. Útközben szülte meg fiait, éjnek idején, a barlangban, s a
p{sztorra bízta őket.
A tragédi{ban a p{sztor meséli el mindezt, a barlang előtt, melyben az ikrek ifjúv{ serdültek.
Még nem mert mindent elmondani nekik, hiszen annak a kir{lynak a ny{jait őrizte, akinek a
feleségénél, a zsarnoki Dirkénél, Antiopé most rabszolganő-sors{t tengette. Ezut{n Amphión
jelent meg, kezében a lanttal, amit Hermés, Maia fia, az isteni ikrek féltestvére tal{lt fel s
aj{ndékozott neki. Most megénekelte az Eget és a Földet, Mindenek Anyj{t.19 Mert a tiszta
ifjú csak a dalnak élt. Egészen m{s természetű volt Zéthos. Épp vad{szatról tért haza, s
korholta öccsét restsége miatt. Mindegyikük a maga életmódj{t dicsérte: Zéthos a harcias és
tevékeny, Amphión a múzsai és szemlélődő életmódot. Egyenlőtlen testvérek voltak ezek az
isteni ikrek, *208+ ha ugyan nem ellenségesen szemben{llók, mint azok, akik l{nytestvérükért
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vetélkedtek. Most is a bölcs és szelíd Amphión engedett, s követte a vad{szatra20 b{tyj{t. De
ezen a napon szökött meg rabszolgas{g{ból Antiopé, mialatt úrnője, Dirké a kadmosi nőkkel
együtt mainas-menetben a hegyekbe vonult, Dionysos ünneplésére.
A szökött asszony a barlang előtt tal{lkozott a dali{s ifjakkal. Felismerte bennük fiait, akiket
Zeusnak szült, s mint anyjuk szólt hozz{juk.21 Hasztalan. Az ikrek nem ismerték fel az
elgyötört asszonyban Zeus feleségét. Zéthos visszautasította, amikor a barlang rejtekében
keresett menedéket. Mert megérkezett Dirké, az őrjöngő mainasokkal,22 valószínűleg azért,
hogy egy bik{t vigyen el a p{sztoroktól, {ldozatul Dionysosnak. Itt a szökött rabnőbe
ütközött. Tomboló őrjöngésében megparancsolta az ifjaknak, kössék Antiopét a bik{ra, s m{r
oda is vonszolta saj{t kezűleg, ahol, úgy hitte, megtal{lja az {llatot. Abban a pillanatban
érkezett meg futva az öreg p{sztor. Föltartóztatta a tétov{zó ikreket, akik közül alighanem
csak Zéthos vett részt az előző jelenetben, s tanúbizonys{g{t adta, hogy Antiopé csakugyan
az anyjuk. A testvérek a nők ut{n rohantak, kiszabadított{k Antiopét, megragadt{k Dirkét, és
őt kötötték a bik{ra. Így hurcoltatott a kir{lynő hal{lra. Lykos uralma is megdőlt. Az ifjak a
p{sztor segítségével a barlangba csalt{k, s őt is megölték volna ott, ha Hermés nem lép
közbe. Atyjuk utasít{s{t hozta: az uralkod{s Zeus fiainak joga, Lykos adja {t nekik önként,
Dirkét égessék el, s hamvait szórj{k Arés forr{s{ba. Ettől fogva a forr{st és patakot, mely a
thébaiakat legbővebben l{tta el tiszta vízzel, Dirkének hívt{k.
Zéthos lett a v{ros oltalmazója, Amphión feladata az istenek megéneklése volt. Lantj{téka és
éneke megindította a köveket és a f{kat, melyek kikeltek talajukból s fölaj{nlott{k magukat
az {csoknak. Hermés megjövendölte, s a hagyom{ny szerint valóban így keletkezett Thébai
erős v{rosa: a megindult kövek lantszóra hétkapujú falakk{ {lltak össze - alighanem azért
épp hét-kapujú, mert Amphión lantj{nak m{r hét húrja volt.23 Ez volt a harmóni{ja ennek az
alapít{snak, mely egy kicsiny kosmos megteremtéséhez vezetett. Kevésbé volt harmonikus
Amphión tov{bbi sorsa.
Mert Niobét kapta feleségül, a legszebb m{tk{t, Tantalos lydiai kir{ly l{ny{t, mint Hermés
előre megmondta. S tudjuk,24 milyen szerencsétlenséget hozott a felesége Amphiónra. Niobészülte l{nyait Artemis ölte meg, fiait Apollón. Egyik l{ny{nak is Melia volt a neve.25 S
ahogyan amiatt a Melia miatt, akiről kezdetben esett szó, v{lt Kaanthos Apollón ellenségévé,
úgy j{rt Amphión is. Gyermekei megölése feletti haragj{ban s bosszút szomjazón meg akarta
ostromolni az isten templom{t, s Apollón megölte.26 Neki és Zéthosnak közös síremléket
{llítottak,27 b{r halhatatlan isteni lovasoknak tartott{k a két testvért; nem istenkultuszban,
hanem hérószkultuszban részesültek a thébaiakn{l.
Antiopé nem maradt thébai földön. Mint istennőnek, messzebbre terjedt [209] a birodalma.
Tal{n bolyongó istennő volt kezdettől fogva, ak{r Ió vagy Európa. Azt is beszélték, Dionysos
őrjöngővé tette, s ő büntette a bolyong{ssal, mert Dirké épp Dionysost készült ünnepelni,
amikor Antiopé miatt meg kellett halnia. M{s hagyom{ny szerint28 Phókisban Phókos
hérósz, a vidék névadója, befogadta a bolyongót, kigyógyította őrjöngéséből, és feleségül
vette. Antiopé és Phókos közös sírj{t Phókisban, Tithoreia v{ros mellett mutogatt{k.29
Valah{nyszor a nap a Bika jegyébe lépett, a tithoreiaiak földet loptak Antiopé fiainak sírj{ból
és anyjuk sírj{ra szórt{k: ez a szok{s Antiopénak egy isteni bik{val való kapcsolat{ra mutat ak{r Zeus volt a bika, ak{r Dionysos - még hal{la ut{n is. Ha sikerült a tithoreiaiaknak a
lop{s, úgy hitték, abban az évben földjük bőségesebb termést hoz, mint a thébaiak
földje.*210+

III. Danaos és le{nyai
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A Thébaiban és környékén lej{tszódott hősmond{knak és szenvedés-történeteknek ezzel
még kor{ntsincs vége. De most azokra az elbeszélésekre is r{ kell térni, melyek m{s
v{rosokban és t{jakon j{tszódtak le, elsősorban Argosban. Ezek is lóval kezdődnek, s bennük
is hamarosan előfordul Melia és Niobé neve. Melia kőrisnimfa Argosban Inakhos
folyamisten, Ió apja oldal{n jelenik meg. Ettől a p{rtól sz{rmazott Phoróneus ős-ember,1
akihez - hol ilyen, hol olyan vonatkoz{sban - épp Niobé tartozott ős-asszonyként. lóról a
hagyom{ny nem {rulja el, hogy Meli{nak is l{nya volt-e, vagy csup{n Inakhosé. Később
Agénórnak és Bélosnak, Poseidón és Libyé két fi{nak dédanyjaként emlegették; erről a
Libyéről kapta a nevét egy orsz{g Afrik{ban. E történetek kezdetén az elbeszélő egyik
l{b{val a Larissa, Argos v{ros{nak és vidékének kimagasló fellegv{ra alatt elterülő-síks{gon
{ll, ahol az Inakhos folyik, a m{sikkal oda{t, ahol a régebben Aigyptosnak is nevezett, délről
északra folyó Nílus a Földközi-tengerbe torkollik.
Ismét ikrek és egyenlőtlen fiútestvérek, akikről az elbeszélés szól:2 Danaos és Aigyptos,
annak a Bélosnak a fiai, akinek a neve a phoinikiai Baal, az „úr" megfelelője. A görögöket,
vagy legal{bbis egy részüket, a régi időkben Danaoinak hívt{k, ami a Danaos név többes
sz{ma. Meli{t többek közt ennek a Danaosnak a feleségeként is említik, apjaként Agénórt
nevezik meg.3 Egyik hagyom{ny a Danaos-Aigyptos ikerp{rt közvetlenül lótól sz{rmaztatja.4
Így egy közös csal{df{ba került az argosi Inakhos folyamisten, a bolyongó Ió, Melia
kőrisnimfa, Niobé ős-asszony, és a népek és orsz{gok egyenlőtlen testvérp{rként föllépő
képviselői. Danaos és Aigyptos egyenlőtlensége abból {llt, hogy egyiküknek csak l{nyai
voltak, a m{siknak csak fiai: Aigyptosnak ötven fia volt, Danaosnak ötven l{nya. Bélos úgy
osztotta ketté orsz{g{t, hogy Danaos kapta a nyugati felét, Liby{t, Aigyptos eredetileg a
keletit, Ar{bi{t.5 A két testvér mégis hadil{bon {llt egym{ssal, s a hagyom{ny szerint Danaos
meg a l{nyai féltek Aigyptos fiaitól. Ezért Danaos megépítette az első ötvenevezős hajót,6 s a
le{nysereggel Inakhos-parti közös őshaz{jukba menekült.
Ezek a Danaisok nem voltak közönséges l{nyok. Egyik elbeszélő olyan lényeknek mutatja be
őket,7 akiknek nincs női hangjuk, harckocsij{tékokban gyakorolj{k magukat, s hol vad{sznak
a napfény-{tj{rta erdőkben, hol datoly{t, fahajat és tömjént szednek. M{r készen {llnak a
harcra, amit unokatestvéreik ellen kell vívniok, akik nőül kív{nt{k őket: Aigyptos fiai ellen.8
Vagy csak a hajót készítették elő, melynek evezőit maguk markolj{k meg csakhamar? Ötven
amazónt fest le ez a kép, b{r sosem nevezték őket így, ötven harcias, férfigyűlölő hajadont,
azokhoz hasonlót, akik az amazón nevet viselték, s akik ellen Héraklésnek és Théseusnak
kellett harcolnia. Sz{muk *211+ egy négyéves ünnepi ciklus ötven holdj{val egyezik, egy
„nagy év" első felével. A nagy év m{sodik felében csak negyvenkilenc hold volt, ahogy
Danaos l{nyai közül is csak negyvenkilencen maradtak hűségesek apjukhoz. Kérőiken és
üldözőiken aratott diadaluk csak itt lent a földön volt olyan szörnyű esemény, az égen az
egym{st követő holdak véront{s nélkül diadalmaskodtak az éjszak{k sötétsége felett.
Az Aigyptos sötét fiai elől menekülő l{nyok végül is megérkeztek hajójukon Argosba, a
„vil{gos orsz{gba". Érkezésüket, s ami közvedenül ez ut{n következett, Aiskhylos vitte
színre Oltalomkeresők című tragédi{j{ban. Szerinte9 Pelasgos, a földbőlszületett Palaikhthón az "ó-föld" - fia uralkodott akkor az Inakhos rónas{g{n. Ő maga és Argos lakói készek voltak
oltalmukba venni a Danaisokat és apjukat az üldöző Aigyptos-fiak elől. M{sok szerint10
Danaos visszakövetelte mag{nak Gelanór kir{lytól az uralmat Argos felett, hiszen mégiscsak
Inakhos, a folyó és őskir{ly ivadéka volt. Azon a napon, amikor a népnek Danaos
követelésével kapcsolatban {ll{st kellett foglalnia, egy farkas t{madta meg az argosi
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tehéncsorda vezérbik{j{t, harcba sz{llt vele és legyőzte. A nép a bik{ban a saj{t kir{ly{t l{tta,
a farkasban az idegent, s elfogadta az istenek döntését. Danaos {tvette az uralmat, s h{l{ból
templomot alapított Apollón Lykiosnak, a farkas-Apollónnak. Aigyptos üldöző fiaitól
l{tszatra nem tagadta meg l{nyait. Kisorsolta az ötven l{nyt az ötven ifjú között. Végül
Aiskhylosn{l is sor került erre, b{r az Oltalomkeresők végén még visszautasítj{k az
egyiptomiakat. De azut{n a l{nyok apjukkal borzalmas cselt szőttek. Danaos egy-egy tőrt
adott mindegyik le{nynak.11 Eljő a n{széjszaka, és negyvenkilenc menyasszony meggyilkolja
vőlegényét. A meggyilkoltak fejét lev{gt{k és a Lerna mély vizébe vetették, mely attól fogva
negyvenkilenc forr{sból szökik elő.
Hyperméstra, az egyetlen, akinek szívét megl{gyította egy ifjú közeledése, megszerette
m{tk{j{t és nem ölte meg, a férje, Lynkeus {ltal nagy hérószok, Perseus és Héraklés ősanyja
lett. De odaad{s{val hűtlen lett apj{hoz és testvéreihez. Danaos m{snap reggel börtönbe
vitette és bírós{g elé {llította.12 Ennek a bír{skod{snak szentelte Aiskhylos A Danaisok című
darabj{t. Alig maradt fenn valamivel több ebből a tragédi{ból, mint Az egyiptomiakból, a
trilógia komor középső darabj{ból, melyben a szörnyűség történt. A Danaisokban m{rmost
Hyperméstra úgy jelenik meg, mint aki vétkezett testvérei és apja ellen. Maga Aphrodité
v{llalta a l{ny védelmét a bírós{g előtt, s kioktatott mindenkit, aki bír{skodni akart, a saj{t
mindenek felett való hatalm{ról. A Föld szerelemmel kív{nja {tj{rni a tiszta eget, körülbelül
így hangzottak a szavai,13 szerelemv{gy fogja el a Földet, az Ég esője megtermékenyíti, s
azut{n megszüli a növényeket és {llatokat, amikkel az emberek t{pl{lkoznak. Ez az örök
nagy példa, amit a szerelemistennő Hyperméstra védelmére idézett. A megmentett ifjú m{r
hajnalhasad{s előtt a szomszédos Lyrkei{ba menekült. Eredetileg Lyrkeusnak hívt{k, és nem
Lynkeusnak, *212+ ahogy Aphareus élesl{t{sú fi{t, akiről később lesz szó. Lyrkei{ból
tűzjeleket adott.14 A megszabadult, szerető Hyperméstra Larissa fellegv{r{ból v{laszolt neki.
Így Lyrkeus lett Danaos ut{n Argos kir{lya.
Azt is mesélték,15 hogy Athéné és Hermés megtisztította Zeus parancs{ra a többi Danaist a
gyilkoss{gtól, s hogy azut{n maga az apjuk, Danaos {llította oda őket - pontosabban csak
negyvennyolcat közülük - egy versenyp{lya célpontj{ba16 győzelmi díjul a futóknak. Még dél
se volt, s m{r szerzett mindegyik l{ny{nak férjet. Vagy mégis az egyetlen életben maradt
fiútestvér ölte meg mindny{jukat,17 Hyperméstra és még egy l{ny kivételével, akiről
mindj{rt lesz szó? Ezt is beszélték róluk, s az örök beteljesületlenek péld{jaként vonultak be
a képm{sok túlnani vil{g{ba, H{dés h{z{ba: akik nem érték el a telost, a beteljesülést, ak{r a
n{szban való beteljesülés, ak{r a beavat{s értelmében. Az Alvil{gban repedt korsókban
hordtak szünet nélkül vizet, vagy feneketlen edénybe töltötték. A Danaisok megtölthetetlen
korsói közmond{soss{ v{ltak.18
Csak annak a Danaisnak a sors{ról nem esett még szó, akit - név szerint Amymónét, "a
makul{tlant" - Aiskhylos egy szatírj{ték hősnőjévé tett, az Oltalomkeresőkkel kezdődő
tetralógia befejezéseképpen. A vid{m darabból úgy tűnik, a Danaisok véres cselekedete
sohasem történt meg, vagy legal{bbis Amymóné nem vehetett benne részt. Danaos épp
akkor érkezett19 a l{nyaival Lern{ba, Argos kikötőjébe, arra a helyre, amit ma a
vízimalmokról Mylinek hívnak. S az apa Amymónét küldte el vízért, a bemutatandó
{ldozathoz. Akkoriban még haragudott Poseidón, mert Inakhos bíróként a közte és Héra
közt folyó vit{ban ezt a földet az istenek kir{lynőjének ítélte;20 Héra uralkodott ezen a
vidéken Phoróneus ős-ember kora óta, aki elsőnek tisztelte őt, és ő maradt tov{bbra is az
úrnő, híres szentélyében, mely Argos v{rosa közelében, Tiryns és Mykénai között van.
Poseidón vereséget szenvedett, ak{rcsak Attik{ban, a Pallas Athénével való versengésben.
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Ezért haragudott az isten, s nehéz volt forr{st tal{lni. Amymóné elf{radt és elaludt, így szólt
tov{bb az elbeszélés21 a pompeji festmények stílus{ban, s egy buja szatír megpillantotta
{lm{ban. Vagy pedig - ez a v{ltozat még jobban hangsúlyozza a l{ny amazón-jellegét vad{szgerelyét egy szarvasra hajította, s egy alvó szatírt tal{lt el.
Az megsebesülve r{t{madt. A szűz, ak{r a szatír megsebesítője volt, ak{r csup{n meglepett
zs{km{nya, segítségért ki{ltott, és Poseidón odasietett. Szigony{t dobta a szatír ut{n, s ő lett
a Danaos-l{ny igazi és diadalmas vőlegénye. Amymóné Naupliost szülte neki, Nauplia
kikötőv{ros alapítój{t: a v{ros most is ott fekszik a túlsó földnyelven.22 Az isten szép
jegyaj{ndékot adott az ifjú asszonynak, a majdani vízinimf{nak: megengedte, hogy saj{t
kezűleg húzza ki a szikl{ból a h{rom{gú szigonyt, s így keletkezett az Amymóné
h{rmasforr{s, a legszebb Lerna sz{mtalan forr{sa közül. Egy régi költemény azt mondta:23
„Argos víznélküli volt, Danaos l{nyai tették vízben gazdagg{ Argost." *213+

IV. Perseus
Volt egy nagyon régi történet, mely ugyancsak egy Danaos-l{nyról szólt, akit egyszerűen
csak így nevezett: Danaénak. Eredetileg Danaos l{nyait is Danaainak, „Danaos-l{nyoknak"
vagy "Danaos-asszonyoknak" hívt{k, s ez a „Danaé" név többes sz{ma. De ő a Danaos-l{ny
volt, a kiv{lasztott az összes Danaos-l{nyok közül, azok legtökéletesebb képviselője,
olyannyira tökéletes, hogy Zeus földi menyasszony{v{ és Mykénai alapító hérósz{nak
anyj{v{ v{lhatott. A történet az apj{ról és annak testvéréről, a Danaos-l{ny Hyperméstra és
Lyrkeus unok{iról szóló elbeszéléssel kezdődik.
Az elbeszélés két ellenséges ikertestvérről szól.1 Akrisiosnak és Proitosnak együtt kellett
volna Argoson uralkodnia. M{r anyjuk méhében civakodtak. Alig hogy felserdültek, harcba
sz{lltak egym{ssal a hatalomért. Az Argosból Epidaurosba vezető úton egy pajzsokkal
díszített piramis {llt, egy óri{s-sír,2 a híres testvérharc emlékére, melyben, a hagyom{ny
szerint, feltal{lt{k a kerek pajzsokat. Ez a harc az egyik hagyom{ny szerint3 döntetlen
maradt. Ut{na a két fiútestvér megosztotta egym{s közt a birodalmat. Akrisios Argosban
uralkodott, Proitos Tirynsben, a Kyklópsok {ltal megerősített szomszédv{rban. Egy m{sik
hagyom{ny szerint4 Proitos vereséget szenvedett. Kiv{ndorolt Kis{zsi{ba, feleségül vette
Lykia kir{ly{nak le{ny{t, azt az Antei{t vagy Stheneboi{t, aki Bellerophontés hérósz ir{nti
szerelméről lett később híressé, s apósa segítségével tért vissza. Onnan jött {llítólag a hét
Kyklóps is, akik a v{r leronthatatlan falait építették.5 Proitos h{rom l{ny{ról, akik nem voltak
hajlandók tisztelni Dionysost, s ezért az isten őrületet bocs{tott r{juk, az istentörténetekben
volt szó.6 Fia, Megapenthés alighanem olyasféle szerepet j{tszott itt, mint Dionysos thébai
üldözője, Pentheus. Azt a v{ltozatot, mely szerint Proitos volt tulajdonképpen Danaé fi{nak
az apja, unokahúg{nak elcs{bítója,7 figyelmen kívül hagyhatjuk. C{folja ezt a híres
elbeszélés8 Zeus és Danaé, Akrisios egyetlen le{nya szerelméről.
Akrisiosnak, Argos kir{ly{nak csak ez az egy gyermeke született. Ezért megkérdezte a
delphoi jóshelyet, sz{míthat-e fiúgyermekre is. Az isten azt v{laszolta, hogy nem; s egyetlen
le{ny{nak fia épp eléggé végzetes lesz re{. Akrisios Delphoiből hazaérve, palot{j{nak
udvar{ban föld alatti érc-kamr{t építtetett, sírbolthoz hasonlót. Ide z{rta be le{ny{t
dajk{j{val együtt. Danaé kénytelen volt búcsút mondani a fényes napvil{gnak.9 Sötétségbe
z{rt{k minden időkre, hogy ne szülhessen fiút. [m maga az istenek kir{lya kív{nta meg a
Danaos-l{nyt. Aranyesővé v{ltozott, úgy hatolt {t Zeus a föld alatti helyiség tetején. A szűz a
ruh{j{ba fogta fel az istent. Az esőből kilépett az ég ura. A sír n{szi szob{v{ v{ltozott.
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Zeusnak fia született.
Ez Perseus fogantat{s{nak története. Danaé megszülte gyermekét, és titokban t{pl{lta a
dajka segítségévek Hogy mi történt a szülés ut{n, abban az *214+ elbeszélők, dr{maírók és
v{zafestők, akik a történetet tov{bb szőtték, nem értettek teljesen egyet. Egyesek szerint
Perseus m{r h{rom- vagy négyéves volt, amikor Akrisios kir{ly odafent, palot{ja udvar{n,
meghallotta egy j{tszadozó gyermek hangj{t: felhatolt hozz{ a mélyből. A fiú labd{j{val
j{tszott egy v{zakép tanús{ga szerint, mely a kicsiny Perseust j{tékszerével a kezében
{br{zolja. Felki{ltott, mert elgurult a labd{ja. A kir{ly fölvitette érc-sírboltj{ból Danaét. A
dajka azonmód hal{llal lakolt, hiszen ő tartotta a kapcsolatot a fenti vil{ggal, hogy
t{pl{lhassa a le{nyt. A palota udvar{ban ott {llt, ahogy illett, Zeus olt{ra. Ennél az olt{rn{l
kényszerítette Akrisios a l{ny{t, vallja be, ki a gyermek apja. „Zeus", v{laszolta Danaé, de
apja nem hitte el. Egy l{d{ba, csukott teknőbe z{ratta a gyermeket és anyj{t, s kitétette a
tengerre. Hal{lra sz{nva úsztak a habok h{t{n.
M{s elbeszélők szerint kor{bban történt a dolog, rögtön a hérósz születése ut{n. Az ércsírbolt sötétjében született, s nyomban a sötét teknőbe z{rt{k. S amikor a szél fúv{sa és a
h{borgó tenger félelemmel töltötte el őket, az anya {tkarolta - s orc{i nem maradtak
sz{razak! - gyöngéd karjaival a fi{t, és így szólt:10 „Gyermekem, milyen bajba kerültél, és
nem tudsz róla semmit! Mély csecsemő{lmodat alszod s vil{gítasz a kemény érc-szöges
deszk{k sötétjében, nem aggaszt a sós hab és a szél süvítése l{gy hajad fölött. Bíbor
póly{dban hozz{m szorítod szép arcodat. Ha riasztana ez az iszonyús{g, megnyitn{d finom
füledet szavaimra. Aludj csak, aludj, gyermekem, aludjon a tenger, aludjon el a mérhetetlen
szerencsétlenség! S jöjjön tőled valamilyen fordulat, Zeus! De ha vakmerő volt az
im{ds{gom, bocs{ss meg nekem!"
Ilyen szavakat hallunk Simónidés, a költő szerint - az isten kedvesének al{zatos im{j{t - a
sötét b{rk{ból, s az isteni gyermek fénye ragyog ki belőle. Egy m{sik költő, Aiskhylos,
színpadon mutatja be, A gyalomhúzók című szatírj{ték{ban, hogyan pillantott{k meg a l{d{t
Seriphos szigetéről.11 Egy Diktys, „h{lóember" nevű hal{sz vette észre az úszó t{rgyat a
partról: „Mi ez? Mire véljem? B{lna, c{pa - vagy l{da? Uram, Poseidón, és te, tenger Zeusa,
miféle aj{ndékot küldték nekem?... A holmi nem jön közelebb! Kiab{lnom kell!" S Diktys
segítségül hívta t{rsait. Egy nagy kerítőh{lót vetettek ki, s kihúzt{k a l{d{t a partra. A
szatírj{tékban Diktys segélyki{lt{s{ra parasztok, p{sztorok és hal{szok helyett szilének
jelentek meg, ők voltak ott a l{da fölnyit{sakor: a hegyek és földek semmirekellő, félig isteni,
félig {llati lakói, kopasz, tömpe orrú, vörösre festett orc{jú lények. A kis Perseus a l{d{ban
r{juk nevetett.12 Ez a nevetés is isteni sz{rmaz{s{nak bizonys{ga volt. Danaé előbb megijed
balsors{nak hirtelen jobbrafordul{s{tól, s zokogva fedi fel a titkot, kicsoda ő és kinek a fia a
gyermek. A hal{sz tiszteletben részesíti mindkettőjüket, befogadja őket kunyhój{ba, mint
rokonait,13 s valóban azok: a Danaisok révén. Diktys Naupliostól sz{rmazott, Poseidón és a
Danaos-l{ny Amymóné fi{tól.
De Seriphoson nem Diktys, hanem a b{tyja, Polydektés uralkodott. Ők is *215+ egyenlőtlen
testvérek voltak, a hal{sz és a kir{ly, s b{r nem voltak ikrek - egyik hagyom{ny szerint14 csak
az anyjuk volt közös - mégiscsak egy p{rt alkottak. A „h{lóemberhez" hozz{tartozott a
„sokakat-befogadó": ezt jelenti a „Polydektés" név, ak{rcsak „Polydegmón", az alvil{gi kir{ly
sz{mos nevének egyike.15 Amit egyikük megfogott, annak a m{sik zs{km{ny{v{ kellett
v{lnia. Így Danaé Polydektés foglya lett, gyermekével harmadszor került mint-egy az
Alvil{gba. A kir{ly rabnőjeként ezentúl az ő h{z{ban lakott.16 Azt is beszélték,17 hogy
Polydektés feleségül vette, s közben Perseus Athéné templom{ban nevelkedett: p{rtfog{s{ba
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vette az istennő, akinek a születésénél hasonló dolog történt, mint Perseus fogantat{s{n{l:
aranyeső hullt az égből.18
Amikor a hérósz m{r felnőtt és megszabadíthatta az anyj{t, Polydektés eranost, vendégséget
rendezett, melyre mindegyik meghívottnak valamilyen aj{ndékot kellett vinnie. A
hagyom{ny szerint így gyűjtött a kir{ly jegyaj{ndékot Oinomaos le{nya, Hippodameia
sz{m{ra.19 Nyilv{n előadta, hogy a szép menyasszony kezére p{ly{zik, akiről akkor az egész
vil{g beszélt: csakhamar bővebben is lesz róla szó. Polydektés eranos{ra mindegyik
résztvevőnek egy parip{t kellett adnia. Perseusnak, a rabszolganő fi{nak, nyilv{n nem volt
erre módja. Ha Danaé még mindig Diktys kunyhój{ban élt, ahogy m{s elbeszélők tudni
vélték,20 akkor a hérósz a szegény hal{szn{l, mostoha körülmények közt nevelkedett, s mi
m{s sz{ndéka lehetett a kir{lynak, mint mélyen megal{zni Perseust? Alighanem föltételezte,
hogy a hős ifjú nem tudja a hal{szkunyhóban a kív{nt aj{ndékot előteremteni, ezért
megszégyenülten elhagyja a szigetet, s kiszolg{ltatja neki addig féltve óvott anyj{t.
Tudnivaló, hogy a hal{szok nem tartanak lovat, honnan keríthetett volna Perseus egyet?
Ezért dacosan odav{gta a kir{lynak: „Elhozom neked a Gorgó fejét!" Polydektés így
v{laszolt: „Hozd el!" Medusa Gorgónak egy nagyon régi {br{zol{son lóteste van. A legrégibb
elbeszélések szerint kanca volt, Poseidón m{tk{ja egyik mén-n{szakor.21 Így h{t Perseus a
kív{nt aj{ndékot aj{nlotta föl: egy parip{t, de sokkal ritk{bb, nehezen befogható, l{tszatra
elérhetetlen {llatot. A kanc{nak, amit fölaj{nlott, gorgóarca volt; s aki a gorgófőt
megpillantotta, nyomban holtt{ dermedt. Erre gondolhatott Polydektés is, amikor a hős
aj{nlat{t elfogadta.
Perseus tüstént megb{nta, amit ígért. Visszavonult a sziget legszélső csücskébe, és
fennszóval kesergett. Minden oka megvolt a panaszra. Ha Danaé még nem volt a kir{ly
rabnője, most ez a sors v{rhatott r{, ha fia nem v{ltja be ígéretét. Rajta múlt, hogy megtudja-e
szabadítani anyj{t a „sokakatbefogadó" hatalm{ból. Ekkor Hermés jelent meg a hérósz
előtt.22 Vagy Athéné sietett elsőnek segítségére? A régi művészek {br{zol{sain ő előbb vette
p{rtfog{s{ba, mint Hermés. De kitől kaphatta kölcsön a sz{rnyas sarut - legal{bbis egyet a
p{rból, ahogy Artemidórosn{l, az {lomfejtőnél olvassuk!23 -, hogy elhagyhassa a szigetet és a
Gorgók közelébe juthasson, ha nem *216+ Herméstől? Alighanem így történt Aiskhylosn{l,24
Phorkys l{nyai című tragédi{j{ban. A színműíró lerövidítette Perseus útj{t a h{romszor h{rom
istennő földjén {t, s az első h{rmat, a forr{snimf{kat, alighanem mellőzte.
Pedig nyilv{n ezek, a naiasok segítettek legelőbb a hérósznak kétségbeesett helyzetében.
Seriphos szigetének egyik barlangj{ban laktak; m{sutt is a görög hegyek
cseppkőbarlangjaiban tany{ztak. S az ő birtokukban voltak az eszközök, melyek nélkül
Perseus nem hajthatta végre feladat{t. Később vissza is tudta adni nekik a h{rom hallatlanul
becses t{rgyat. Ak{r ők keresték fel most a hőst, ak{r Perseus l{togatta meg őket Athéné
kíséretében: mindenképp ők voltak a megmentői. L{tni egy régi v{zaképen, hogyan fogadt{k
a nimf{k a hérószt: egyikük a sz{rnyas sarukat nyújtotta {t neki, m{sikuk a l{thatatlann{
tevő süveget, harmadikuk a tariszny{t, a kibisist, amibe a gorgófőt rejthette.
Perseus így felszerelve tovasietett, mint egy gyors gyalogos a levegőn {t25
- a tengeren és az Ókeanoson {t, ak{r a Nap. Egyik hagyom{ny szerint26 mag{nak a Napnak
is Perseus volt a neve. A Gorgók az Ókeanoson túl laktak, a Hesperisek kertjeinél, ahol az Éj
birodalma kezdődik.27 H{rom ősz hajú istennő, vagy tal{n csak kettő: Phorkys tengeri öreg
l{nyai, a Grai{k őrködtek előttük.28 Sem a Nap, sem a Hold nem sütött r{juk soha.29 Úttalan
erdő-és sziklarengeteg kezdődött ott.30 Azért hívt{k Kisthénének, „a kövirózs{k földjének" is,
és keletről is ugyanúgy el lehetett érni:31 a sötétség orsz{ga volt ez, melyben a fényes
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égitestek al{merülnek s ahonnan újra felbukkannak - egyform{n hat{ros Kelettel és
Nyugattal. Föltételezhető, hogy még Pallas Athéné sem ismerte az utat, mely ezen a t{jon {t a
Gorgókhoz vezetett. Mert a fiatalabb istenségek nem tudtak mindenről, amiről az idősebbek,
péld{ul a Moir{k és a Grai{k. Perseusnak előbb az ősz istennőket kellett megkörnyékeznie,
ha meg akarta tal{lni az utat a Gorgókhoz.
A Grai{k fölv{ltva őrködtek,32 mert csak egy közös szemük volt (és egy közös foguk, mint
tudjuk). Vajon megpillanthatt{k volna ezzel a szemmel a közeledőt a sötétségben, ha nem lett
volna rajta a l{thatatlann{ tevő süveg, a "H{dés-sapka?" Perseus mindenesetre odaért, s a
közelben v{rta a Phorkys-le{nyok őrségv{lt{s{t, a barlang bej{rata előtt, mely tal{n azonos
volt azzal a barlanggal, melyben a Gorgók rejtőztek.33 A v{lt{skor az egyik Graia {tnyújtotta
egyetlen szemüket a m{siknak, s ekkor egyikük se l{tott. Erre a pillanatra v{rt Perseus:
kitépte mindkettejük kezéből a szemet. Megmondta, hogy nem adja vissza, míg meg nem
mutatj{k neki az utat a Gorgókhoz. A testvérek szorult helyzetükben kénytelenek voltak
megtenni, amit kív{nt. Mikor adta vissza azut{n a hérósz a szemet? Amikor megtudta, hogy
a barlang bej{rat{n {t jut el a Gorgókhoz? Vagy csak később, menekülése közben dobta oda a
Grai{knak a szemet? Vagy bedobta, ahogy egyesek mesélték,34 futt{ban a Tritónis-tóba?
Mekkora jajveszékelésben törhettek ki az ősöreg istennők! De m{r csak a történtek ut{n:
Aiskhylos Phorkys l{nyai című *217+ dr{m{ja bizonnyal tele lehetett panaszukkal.
Egyetlenegy sor maradt r{nk a darabból :35 „A barlangba mint vadkan hatolt be..."
Ebben a barlangban aludt a h{rom Gorgó. Csak egyikük volt halandó, Medusa,36 „az
uralkodónő", mert így is fordíthatjuk a nevét. Perseus kezét vagy szerencséje vezette, vagy
Athéné. A hérósznak ki kellett tapogatnia Medusa nyak{t, elfordítva fejét,37 hogy a
maszkszerű {br{zatot meg ne pillantsa. Azt is mesélték,38 hogy az istennő a Gorgó fejét egy
ragyogó pajzs tükrében mutatta meg neki: a pajzsot ő adta, vagy saj{t kezűleg tartotta
elébe.39 Perseus egy görbe karddal, ún. harpéval volt fölszerelve, ez is isteni aj{ndék volt.
Ezzel az ősi tit{nfegyverrel v{gta le Medusa fejét.
A Gorgó teherben volt Poseidóntól, a hős Khrysaórt és Pégasost, a parip{t hordozta
méhében. Mindkettő előugrott a nyak{ból, amikor Perseus lefejezte. A gorgófőt a hérósz a
kibisisbe rejtette.40 S m{ris menekülnie kellett, mert Medusa két halhatatlan testvére fölébredt
s üldözőbe vette. A levegő lett a Perseus és a Gorgók közti harc színhelye. Régi v{zaképeken
l{tni, hogyan repül két Gorgó a hérósz nyom{ban, s az egyiken még azt is, hogy Perseus
fölsz{ll a Pégasos h{t{ra, mint első Pégasos-lovas, még Bellerophón előtt.41 Nem lehetett
utolérni. A sz{rnyas saru volt a l{b{n, kardja a v{ll{ról függött - így lehetett l{tni, Hésiodos
művének egyik folytatója szerint, Héraklés pajzs{n42 -, s úgy repült, mint a gondolat. H{t{t a
Medusa iszonyú feje fedte. A kibisist v{ll{n {tvetve viselte. Homlok{ra húzta a H{dés-sapk{t.
Éji sötétség terült el a hérósz körül.
Perseus csakhamar maga mögött hagyta azt a vidéket, ahol a Gorgók tany{ztak, s mely
hat{ros volt mindazoknak a népeknek az orsz{gaival, melyek {llítólag ugyancsak a
közönséges halandók orsz{gain túl laktak. Északon a hyperboreosokn{l lakom{zott.43 Délen
az aithiopsok földje fölött repült {t, s egy szikl{s parton - egyesek szerint44 Palesztin{ban
lehetett, Jaffa mellett - megpillantott egy szép szüzet. Kitették oda, s a szikl{hoz kötözték. Ez
a megpillant{s csúcspont, nem csup{n Perseus történetében, hanem a görög dr{ma-költészet
történetében is. Euripidés Andromed{j{ban vitte színre a jelenetet. Ezzel ki is mondtuk a szűz
nevét. A darabban még az isten is, akinek a tiszteletére az előad{st tartott{k, maga Dionysos
is annyira beleszeretett, hogy nem bírt megv{lni tőle - ahogy a komédiaíró, Aristophanés,
tréf{san meg{llapítja.45 A tragédia a hérósz nagy monológj{val kezdődik; Perseus azt hitte,
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egy szűz képm{s{t pillantotta meg a levegőből, művészkéz alkot{s{t, nem pedig élő le{nyt.46
A monológ csakhamar a hérósz és a héróina mélységesen megindító p{rbeszédébe csap {t,
Andromeda szavaiba:47
Vigyél, idegen, magaddal, óhajod szerint,
hogy rabnőd, hitvesed vagy szolg{lód legyek...[218]
Az aithiopsok földjén48 Képheus uralkodott. Felesége, a büszke Kassiopeia, felingerelte a
tenger isteneit. Szépségversenyre hívta ki a Néreiseket, s azzal dicsekedett, hogy ő aratott
diadalt. Büntetésből Poseidón {rvizet küldött orsz{g{ra, s r{ad{sul még egy szörnyeteget is;
Képheusnak a l{ny{t, Androméd{t kellett sz{m{ra eleségül kitennie. Így tan{csolta egy
jóshely, s szót fogadtak neki. Perseus lesz{llt, és megölte a szörnyet. L{tni egy régi
v{zaképen, hogyan küzd a tengerből felmerülő vadkanfejű szörny ellen: mindkét kezével
köveket dob{l r{. A köveket Andromeda nyújtja {t neki. A hős kioldozta a l{nyt béklyóiból.
Elragadta szüleitől is, akik nem szívesen engedték el, s komor vőlegényétől, Phineustól:
ennek nevével majd az Argonaut{k történetében tal{lkozunk. Ez a Phineus {llítólag Képheus
testvére volt, s unokahúg{t akarta feleségül venni. Perseus ismét egy olyan ellenséggel {llt
szemben, aki alakj{ra nézve, ahogy az Argonaut{król szóló elbeszélések leírj{k, hasonlított a
Grai{khoz. Most a gorgófő segített. A hérósz elővette a kibisisből49 Phineus és emberei kővé
v{ltoztak. Perseus a levegőn {t Seriphosra vitte Andromed{t. Végül azonban mind a négyen,
akik ebben az aithióps történetben összetartoznak: Kassiopeia és Képheus, Andromeda és
Perseus, felkerültek csillagképként az égre.50 Athéné megígérte nekik a tragédia végén. De a
költő bizonnyal nem adott volna ilyen jóslatot az istennő sz{j{ba, ha nem hitték volna m{r
előbb, hogy l{tj{k az égen a tovasiető Perseust.
Miut{n Perseus lev{gta a Medusa fejét, és a kibisisbe rejtette, s miut{n Andromed{t is
megszabadította és megszerezte mag{nak, visszatért Seriphosra. Ismét alighanem Euripidés
egyik tragédi{j{ból, a Diktysből derült ki, hogy a hérósz az anyj{t és oltalmazój{t, a hal{szt,
oltalomkeresőként tal{lta az olt{rn{l.51 Polydektés erőszakoss{ga elől voltak kénytelenek oda
menekülni. De visszatért az ifjú hérósz, hamarabb, mint b{rki hitte volna. Még véget sem ért
az eranos, melyre Perseus paripa helyett a gorgófőt ígérte.52 A résztvevők, akik mind csak
közönséges lovakat tudtak magukkal hozni, még együtt voltak, amikor Perseus megjelent
aj{ndék{val, a légen {t repülve sz{rnyas saruj{val, s a v{ll{n lógó tariszny{ban hozta
mag{val a Medusa fejét. Senki sem akarta elhinni, hogy a hérósz bev{ltotta ígéretét. A
legkevésbé a kir{ly, Polydektés. Összehívatta a népet,53 nyilv{n azért, hogy r{bizonyítsa
Perseusra a csal{st. Úgy tűnik, nem kedvelték Seriphosban az ifjút. Perseus a seriphosiak
gyűlése elé lépett, kivette a gorgófőt a kibisisből, s bizonyítékul fölmutatta a népgyűlésnek.
Ettől fogva Seriphos az archipela-gos legszikl{sabb sziklaszigetei közé tartozott:
valamennyien kővé v{ltak. A gorgófőt a hérosz Athéné istennőnek aj{nlotta föl. Athéné azóta
a mellén viseli. A kibisist, a sz{rnyas sarukat és a H{dés-sapk{t visszaadta Perseus a
nimf{knak. Diktys lett Seriphos kir{lya. Perseus pedig elhagyta a szigetet, és Danaéval és
Androméd{val hazaindult, Argosba.
Ott m{r nem Akrisios uralkodott.54 Félt, hogy unok{ja megöli, s ezért hazai *219+ {r{ból
Thessz{li{ba, egy m{sik, ugyancsak Larissa nevű erődítménybe költözött {t. Perseus
ut{nament, fölkereste, és ki akart békülni nagyapj{val. Erről szólt Sophoklés A larissaiak című
tragédi{ja. Megünnepelték a kibékülést, és Akrisios m{r kész volt visszatérni Argosba.55 A
békeünnepségen a larissai ifjak diszkoszvetéssel szórakoztak. Perseus nem tudta meg{llani:
kezébe vette a naphoz hasonló korongot, ahogy Apollón tette hasonló tragikus kimenetellel,
s elröpítette. A diszkosz a levegőn {trepülve eltal{lta Akrisiost. Csak a l{b{n tal{lta el, de
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sebesülése hal{los volt. A nagyap{t unok{ja ölte meg. A hérósz körüli fényesség hal{los
sötétséggé v{lt. Sötétség következik az égi Nap sugarai ut{n is, h{t még egy isteni gyermek
cselekedetei ut{n a Földön, aki r{ad{sul igazi Napgyermek volt!
Tiryns óri{s kövekből épült v{r{ban akkor Proitos egyetlen fia, Megapenthés uralkodott. Az
egyik elbeszélés szerint ő bosszulta meg nagyb{tyja, Akrisios hal{l{t, s megölte Perseust
hazatérése ut{n.56 Ez a történet nem maradt r{nk, Megapenthésről csak a neve {rulja el, hogy
„nagyf{jdalmú" férfiú volt, tal{n ő is, mint h{rom l{nytestvére, Dionysos ellen harcolt, s
végül, mint Pentheust, a thébai „f{jdalmak férfi{t", megbüntette az isten. Azt is mondt{k,57
hogy elcserélte orsz{g{t Perseuséval, mert a hérósz szégyellte mag{t nagyapja megölése
miatt, s nem akart többé Argosba visszatérni. Így ettől fogva Megapenthés uralkodott
helyette az argosi Lariss{ban, Perseus pedig Tirynsben. Innen erősítette meg Midea és
Mykénai sziklav{r{t. A mykénéiek később alapító héroszukként tisztelték, s megfeledkeztek
Mykéné héróin{ról, Inakhos egyik l{ny{ról,58 aki egykor ugyanolyan híres volt, mint Tyró
vagy Alkméné,59 s ő adta a környék leghatalmasabb v{r{nak és v{ros{nak a nevét. De nem
maradtak fenn jelentősebb történetek arról, hogyan alapította Perseus Mykénait. Az egyik
elbeszélés szerint60 egyszer kardhüvelyéért nyúlt, s l{tta, hogy a hegye, amit mykésnek
hívnak, elveszett. Azon a helyen alapította Mykénait. M{sok a híres kútra emlékeztek, a v{r
kyklópsfalai alatt, s azt {llított{k: Perseust szomjús{g gyötörte, s ezért egy gomba ut{n nyúlt,
amit ugyancsak mykésnek hívtak. Így keletkezett a forr{s, aminél a hérósz felfrissült, s
örömében alapította az erős v{rost.61 Alighanem azut{n vezette be a vizet kintről a falak al{,
a Perseia nevű mély kútba.
Egy nagy, csupa kir{lyból {lló csal{d alapítój{nak is tartott{k. Andromeda {llítólag m{r
előbb szült neki egy Persés nevű fiút, a perzsa kir{lyok ősatyj{t. Azok később, valah{nyszor
igényt tartottak a hellének földjére, mindig arra hivatkoztak, hogy Perseus az ősatyjuk.62
Mykénaiban több fia és egy l{nya született: a fiúk közül Alkaios és Élektryón Héraklés két
nagyapja volt, a l{nya, Gorgophoné, a sp{rtai Dioskurosok nagyanyja. [m Perseus mégsem
tett szert akkora hírnévre, mint dédunok{ja, Héraklés, mert - a hagyom{ny szerint63 Dionysos üldözői közé tartozott, és erőszakos cselekedetre ragadtatta mag{t ellene. Vajon az
elbeszélésekben ő foglalta el Megapenthés *220+ helyét, s így lett Dionysos ellensége, vagy
ink{bb Megapenthés foglalta el az ő helyét?
Azt mesélték Argosban, oda érkezett Dionysos Krét{ról Ariadnéval, a tengeren {t, tengeri
asszonyok kíséretében. Perseus harcba sz{llt vele, és a kíséretéből sok asszonyt megölt.
Mutogatt{k Argosban Khoreia, egy „kart{nc" nevű mainas síremlékét,64 és a Haliai,65 a
„tengeri asszonyok" sírj{t, akik az istennel odaérkeztek. V{zaképeken l{tni, hogyan harcol
Perseus a dionysosi menettel: a gorgófőt tartja a rajongók elé. Azt is beszélték,66 Ariadnét
kővé v{ltoztatta, mielőtt fölkerült koron{j{val együtt az égre. Eszerint az elbeszélés szerint a
két hérósz, Dionysos és Perseus, Zeus két fia, végül is békét kötött.67 Argosban temploma és
szent körzete volt a krétai Dionysosnak, s {llítólag itt volt Ariadné eltemetve.68 Egy régi
elbeszélés még azt is tudni véli,69 hogy Perseus megölte Dionysost és a lernai forr{sok vizébe
dobta, mely az Alvil{g kapuja volt. Ennek mélyéből jelent meg az isten újra, trombitaszóval
hívt{k elő.70 De nem lépett-e maga az Isten Lern{ban az Alvil{gba vezető útra, hogy
megszabadítsa Semelét?71 Az üldöző és az üldözött legal{bb ebben az egy cselekedetükben anyjuk megszabadít{s{ban - hasonlítottak egym{shoz. Perseusnak hérósz-sírt {llítottak a
mykénéiek a v{ros előtt, az Argosba vezető út mentén,72 s ott részesült a hérószoknak j{ró
tiszteletben.[221]
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V. Tantalos
Az emberiségről szóló történetek kezdetén többször is felbukkant Niobé neve:1 Argosban
Phoróneus ős-emberrel, Boióti{ban Alalkomeneusszal, Pallas Athéné nevelőjével
kapcsolatban. Thébaiban Amphión feleségének tartott{k. Ott azt beszélték, a felfuvalkodott
és borzalmasan bűnhődő asszony Tantalosnak, egy kis{zsiai orsz{g, Lydia kir{ly{nak volt a
le{nya. Története {tvezet bennünket Kis{zsi{ba.
Tantalos is a kezdet kezdetén {llt, éppúgy, mint Alalkomeneus, vagy Phoróneus, s bizonyos
mértékig a thébai Dioskurosok is. Az ő fia volt Broteas, aki - nevéről ítélve a halandók, a
brotoi egyik őse - elsőnek form{lta meg az istenanya sziklaképm{s{t.2 És az ő fia volt Pelops
is, akiről Görögorsz{g nagy részét Peloponnésosnak, „Pelops szigetének" hívt{k. Pelops két
fia, Atreus és Thyestés, alapította a m{sodik mykénéi dinaszti{t, s ez az uralkodócsal{d még
híresebb lett, mint az első, Perseus csal{dja. Így egy fontos sz{l indul ki Lydi{ból, Tantalos
kis{zsiai orsz{g{ból: a Sipylos-hegységből, melynek ormai Smyrna felett magaslanak, s ahol
később a kővé v{lt Niobét mutogatt{k. Egy tó itt Tantalos nevét viselte.3 Egy m{sikról azt
mesélték,4 ebbe merült el Tantalos v{rosa. A Sipyloson {llott sokak {ltal megcsod{lt sírja,5 b{r
nem ez volt az egyeden hely, ahol hérószkultuszban részesült. Az argosiak is azt hitték,
n{luk nyugosznak Tantalos földi maradv{nyai,6 és a lesbosi Polion v{roska7 héróont épített
sz{m{ra. A Sipylos-hegységben alapította fi{val, Pelopsszal a hagyom{ny szerint a vidék,
vagy ak{r az egész vil{g első v{ros{t.8
Zeus egyik fi{nak tartott{k,9 de apjaként említették a lydiai Tmólos hegyet is.10 Anyja Plutó
volt, „a gazdag", Kronos egyik le{nya,11 aki mint berekynthosi nimfa12 bizonnyal l{nya volt a
berekynthosi Nagy Any{nak is, ha ugyan nem őt mag{t, mint a gazdags{g adom{nyozój{t
jelölte ez a név. Lydia ősidőktől kezdve híres volt az arany{ról: aranyat rejtettek magukban a
hegyek, elsősorban a Tmólos, aranyat hordoztak homokjukban a folyók. Egy név sem illett
annyira e vidék legnagyobb istennőjére, mint Plutó. Tantalos feleségét különféleképpen
nevezték, többek közt Diónénak. Eszerint a Pleiasok egyike, Atlas le{nya volt, s a neve
azonos Zeus egyik nagy feleségének nevével.13 Rajta keresztül hozt{k kapcsolatba a
genealógusok Atlast, a tit{nok közül való ősi istent, Lydia kir{ly{val.
Tantalos birodalma nem csup{n ezt az egy orsz{got foglalta mag{ban: Phrygi{ra, az Idahegységre és Trója síks{g{ra is kiterjedt.14 Az ő nevét viselte egy hegy Lesbos szigetén is, ahol
később héróont emeltek neki.15 Neve görög volt, jelentése a vakmerő:16 ő volt az, aki a
legnagyobb vakmerőségre vetemedett. Plutó fi{nak gazdags{ga közmond{soss{ lett,17 s a
költők szívesen j{tszottak nevének és a legnagyobb súlyú pénzegységnek, a talantonnak [222]
egybehangz{s{val, összekapcsolva „Tantalos talentumait".18 Ő is, ak{r a szentségtörő Ixión,19
az istenek asztal{n{l ült,20 s noha az emberek közé sz{mított{k,21 nem volt halandó: erre
mutat büntetésének örökkévalós{ga. Föl-j{rt az égbe22 az istenek lakom{j{ra, s maga is
meghívta az isteneket Sipylosba, kedves v{ros{ba.23 De olyan ételt t{lalt az istenek elé, hogy
a költők el sem akart{k hinni,24 s nem is beszéltek róla szívesen: legal{bbis a görög költők
nem. A későbbi rómaiak ink{bb lelték benne kedvüket.25 Mégis el kell mesélnünk, mert ez
volt Tantalos vakmerő tette, s bizonyos mértékig azokra az istentörténetekre vezethető
vissza, melyekben26 eredetileg a gyermek Dionysosszal történt meg az, ami az őt helyettesítő
{ldozati alakkal, a gödölyével vagy kisborjúval is: földarabolt{k és megfőzték.
Ilyen {ldozati lakom{ra hívta meg Tantalos az isteneket. Olyasmit t{lalt elébük, amivel
sokkal nagyobb bűnt követett el, mint Prométheus, amikor csal{ssal alapította meg a
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görögök nagy {ldozati rítus{t. Tantalos vétkezett, mert nem valamilyen helyettesítő {llatot,
hanem a legjobbat, amit adni tudott :27 saj{t fi{t készítette el étkül az isteneknek, s ezzel az
{ldozati lakom{val v{rta őket. Lev{gta a kicsiny Pelopsot,28 szétdarabolta, s hús{t megfőzette
egy üstben,29 hogy kiprób{lja, ahogy a későbbiek hitték,30 vendégei mindentud{s{t. Az
istenek tudtak a dologról, tartózkodtak az evéstől. A régi elbeszélők épp eléggé szörnyűnek
tartott{k, ha valaki ilyen {ldozatot komolyan, s nemcsak mintegy j{tékból, egy {llat
felaj{nl{s{val sz{n az égieknek. Rhea, a nagy istennő, aki annak idején a gyermek Dionysos
tagjait is összeszedte,31 ismét összerakta darabjait, s felt{masztotta az üstből a fiút;32 persze
Hermés is visszahívhatta az életbe,33 vagy Klóthó,34 a Moira, aki még nem hat{rozta el a
hal{l{t.
Olyan volt ez, mint egy újraszületés. Tiszta maradt az üst, nem szennyezte be a rémtett, s a
fiú, amikor kikelt belőle, szebb volt, mint azelőtt :35 úgy csillogott a v{lla, mint az
elef{ntcsont.36 Azt mesélték, egyik isten mégis megkóstolta a hús{t, azon a helyen, ahol most
fénylett. A legtöbb forr{s szerint Démétér volt az, mert szinte nem volt eszméleténél le{nya
elvesztése miatt.37 Ez egyúttal arra is utalt, hogy Démétérnek, földistennői minőségében,
igénye lehetett a fiú testére. Ezért volt Pelopsnak ezentúl az egyik v{lla elef{ntcsontból, amit
az istenek illesztettek oda, a megevett v{lla helyett, s ezért tüntették ki utódait is jellegzetes
anyajeggyel: vagy különösen fehér volt az egyik v{lluk,38 vagy egy csillag volt rajta.39
Poseidón azonmód beleszeretett Pelopsba, s elrabolta a szép fiút. Kocsij{ba emelte, s arany
fogat{n fölvitte Zeus palot{j{ba. Ez {llítólag előbb történt, mint Ganymédés elrabl{sa.40 Csak
rossz nyelvek {llíthatt{k, hogy megették a gyermeket, mert anyja nem kapta vissza.41 De
később visszaküldték az istenek az ifjút a rövid életű emberek közé,42 hogy a bűnös Tantalos
ut{n dicsőséges uralkodó legyen a földön.
Mert különféle bűnöket fogtak r{ Tantalosra: bűnöket, de ezekkel az {llítólagos bűnökkel,
meglehet, csup{n leplezni akart{k a vakmerő tettet, egy *223+ szent cselekmény túlontúl
pontos végrehajt{s{t: a szörnyű cselekedetet, mely később megismétlődött Pelops utódain{l.
Tantalos következő bűneiről meséltek még: mint az istenek vendége, nem vigy{zott a
nyelvére,*3 s el{rulta a halandóknak, amiről hallgatnia kellett volna:44 a halhatatlanok
titkait.45 Tov{bb{ bar{tait is részeltette a nekt{r és az ambroszia, az istenek ital{nak és
ételének élvezetében,46 s ez is lop{s volt, a Prométheuséhoz hasonló.
M{sok vétkeibe is belekeverték Tantalost. A krétai történetekben47 szó esett Zeus arany
kuty{j{ról. Pandareos, Meropsnak, az emberiség egyik ősatyj{nak48 a fia, ellopta a
csoda{llatot, Sipylosba vitte és Tantalos oltalm{ra bízta.49 De az orgazda r{szedte a tolvajt.
Amikor az visszakövetelte az arany-kuty{t, Tantalos azt hazudta, sohase volt n{la, s meg is
esküdött r{ hamis esküvéssel. Zeus megbüntette mindkettejüket: Pandareost kővé
v{ltoztatta, Tantalost földre sújtotta, és fejére borította a Sipylost. M{sok szerint nem Zeus,
hanem Tantalos volt Ganymédés elrablója,50 vagy legal{bbis bizonyos szerepet j{tszott a fiú
eltűnésénél.51 De nem ezért kellett bűnhődnie. Egy régi költemény csup{n azt a bűnt
tulajdonította neki,52 hogy mikor Zeus megígérte, mint kedves vendégének, hogy b{rmely
kív{ns{g{t teljesíti, ó olyan életet kért, amilyet az istenek élnek. Az Olymposi felh{borodott,
s b{r teljesítette kív{ns{g{t, egy követ függesztett Tantalos feje fölé: ezért semmit sem
élvezhetett mindabból, ami rendelkezésére {llott.
Büntetésének színhelye eredetileg bizonnyal az egész vil{gmindenség volt. Nemcsak azért,
mert ugyanazt mesélték róla, amit Prométheusról: hogy a kezénél odakötözve kellett egy
szikl{ról lecsüngenie,53 vagy mint Atlasnak, az eget kellett tartania!54 Vil{gosan kimondja a
hagyom{ny, hogy ég és föld közt lebegett.55 M{sutt a „légi v{ndor" jelzőt kapta.56 Ebben a
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helyzetében - Euripidés szerint57 - úgy izzott a feje fölött a Nap, mint egy tüzes kő. A
vil{gűrben j{tszódtak le m{s ősrégi büntetések is, melyeket csak későbbi elbeszélések
helyeztek {t az Alvil{gba: péld{ul Ixión58 büntetése vagy Tityosé,59 hogy ne említsük ismét
Prométheust, az egyetlent, aki megv{ltatott szenvedéseitől. Tantalos az örök vezeklők közé
tartozott.
Sors{t kiszínezték az Alvil{got {br{zoló költők és művészek. Egy tóban {ll, olvassuk
Homérosunkn{l.60 [ll{ig ér a víz. Szomjús{g gyötri, de nem ihat. Valah{nyszor lehajlik, hogy
igyék, eltűnik a víz, mintha fölszívódott volna, s az aggasty{n l{b{n{l előtűnik a fekete föld.
Magas f{k lógatj{k a feje fölé gyümölcseiket. De valah{nyszor szakítani akar belőlük, egy
szélroham földobja a gallyakat a fellegekig. Polygnótos, a festő, egy feje fölé nyúló, fenyegető
szikl{val is megtoldotta mindezt.81 Egy tarentumi v{za alvil{g-{br{zol{s{n l{tni, hogyan
menekül a kir{ly hosszú köntösében a kő elől: a Túlvakmerő és Túlsokat-kív{nó {rnyképe
minden időkre. *224+

VI. Pelops és Hippodameia
Sz{razföldünknek, az európai és a görög sz{razföldnek azt a részét, mely Tantalos fia, Pelops
nevét viseli, egyetlenegy földszoros köti össze Görögorsz{g többi részével: az Isthmos.
Korinthosból kiindulva úgy lehetett a Peloponnésost körülhajózni, hogy ugyanabba a
v{rosba, csup{n egy m{sik kikötőbe érkezett meg az ember; ezért mindig is úgy tűnt, mintha
egy nagy sziget, ön{lló földdarab volna. De olyan sok hegyvonulat szeli {t, és olyan sok törzs
osztozott rajta az ókorban, hogy azt kell mondanunk: nem közönséges hős és uralkodó
lehetett, akinek a neve ilyen heterogén területet egységbe foglalt! Dicsősége fennmaradt, de
nem maradt fenn olyan nép emléke, melyet róla neveztek volna el. A korm{nyp{lc{t, amit
Héphaistos mester művészi munk{val készített Zeus sz{m{ra, s amit később Atreus,
Thyestés és Agamemnón, Mykénai m{sodik dinaszti{j{nak kir{lyai, Argos és sz{mos sziget
fölötti uralmuk jelvényeként viseltek, az Olymposi Pelopsnak küldte el Hermésszel.1 Őt
tartott{k e nagy birodalom első uralkodój{nak. Sőt, azt is beszélték róla,2 hogy Hermés volt
az apja, anyja pedig Kalyké, „a bimbó", az élisi t{j egyik nimf{ja.
De milyen alapító cselekedetet tulajdonítottak neki, ami Kadmoséhoz: a s{rk{nyöléshez,
Amphiónéhoz: a lantj{tékhoz, vagy ak{r Tiryns és Mykénai falainak megépítéséhez lett
volna mérhető? Sehol nem mutogattak falakat, melyeket ő épített volna. Ehelyett egy olyan
alapít{sról meséltek, amely négyévenként több görög törzset egyesített egy közös, ünnepi
együttlétben, mint ah{ny Peloponnésoson lakott. Ennek az alapít{snak a története
Oinomaosszal, Pisa kir{ly{val kezdődik, aki a félsziget nyugati partj{n, az Alpheios folyó
alsó foly{s{n{l elterülő termékeny vidéken uralkodott. Nevéről ítélve „borkir{ly" - azt
kellene hinnünk, szelíd kir{ly volt. Aitólia hasonló nevű kir{ly{nak, Oineusnak a fiútestvérét
hívt{k Agriosnak, „a vadnak" (egyenlőtlen testvérp{r volt), Oinomaos viszont mag{ban
hordozta a vads{got. Az az Oineus vagy Oinopión is, akiről az istentörténetekben volt szó,3
ink{bb kegyetlen volt Óriónhoz, mint szelíd. Oinomaost Arés4 hadisten fi{nak tartott{k. Az ő
idejében még hó is bőven hullott a dombra, amit Olympia l{togatói Kronos-dombként
ismernek. Héraklés nevezte el így, Oinomaos uralkod{sa alatt még névtelen volt.5
Azt mesélték,6 Oinomaos kir{lynak, Arés fi{nak volt egy Hippodameia, „lószelídítő" nevű
le{nya, akit senki sem kaphatott meg feleségül. Az apa és l{nya közti, emberi viszonyok közt
természetellenes kapcsolatnak két indokol{sa volt. Az egyik szerint maga Oinomaos szerette
Hippodamei{t. A m{sik szerint egy jóslat előre megmondta, hogy veje kezétől fog meghalni.
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Ak{r teljesületlen maradt Oinomaos v{gya, ak{r, mint m{sok beszélték,7 l{ny{val m{r n{szra
lépett: megölte a kérőket. A fegyvereket és lovakat Aréstől kapta: *225+ két kanc{t, az
egyiknek Psylla, „a bolha" volt a neve, a m{siknak Harpinna, „a megragadó", ak{rcsak
Oinomaos anyj{nak;8 mindketten gyorsak voltak, mint a Harpyi{k,9 szélnél is sebesebbek.10
Oinomaos úgy tett, mintha annak akarn{ adni le{ny{t, aki őt kocsiversenyben legyőzi.11 A
kocsiverseny célpontja az isthmosi Poseidón-olt{r volt,12 p{ly{ja az egész orsz{g, melynek
uralm{ra éppúgy {hítoztak a kérők, mint Hippodameia kezére. Mintegy menyasszonyrabl{s
volt ez is, ak{r Persephonéé, csak fordított értelemben. Mert Hippodamei{t meg kellett
szabadítani H{déshez hasonló apj{tól és férjétől. A kérő kocsij{n vitte mag{val a l{nyt, s
Oinomaos követte a menekülő p{rt. Ha nem éri utol a kérőt, az megkapja a l{nyt feleségül,
ha utoléri, az üldöző apa megöli a vőlegényt. Oinomaos m{r sok kérőt megölt így. Mindnek
lev{gta a fejét, s kitűzte a palot{j{ra. M{r tizenkettő volt a megöltek sz{ma. A nem kevésbé
jelentőségteljes tizenh{rmas sz{mot - tizenkét hónap van egy évben, a szökőhónappal
tizenh{rom - ugyancsak említették,13 s úgy tűnik, ezzel Oinamos ideje lej{rt. Egyes elbeszélők
nem {lltak meg ezen a hat{ron, hanem még több szerencsétlent soroltak fel, név szerint.14
A hat{rvonalat Tantalos fia húzta meg, a „sötétarcú" herceg, ahogy a nevét értelmezni
lehetett. Alig került vissza Pelops az istenektől, alig pelyhedzett {ll{n a sötét legénytoll,15 m{r
feleségül kív{nta Hippodamei{t. Sötétben ment ki, így szól a hagyom{ny,16 a szürke tenger
partj{ra, s isteni szeretőjét hívta. Poseidón azonnal megjelent, s meghallgatta Pelops im{j{t:
„Ha a szerelem aj{ndékaiért köszönet j{r, fékezd meg Oinomaos ércl{ndzs{j{t, röpíts engem
a leggyorsabb fogaton Élisbe, és add nekem ott az uralmat. Mert m{r tizenh{rom kérőt ölt
meg, s így egyre későbbre halasztja a l{nya menyegzőjét. A nagy veszedelemmel nem holmi
gy{va ember néz szembe! Ha m{r hal{lra vagyunk sz{nva, miért tengessük életünket a
sötétben kuporogva, ahelyett, hogy mindenből, ami szép, kivennők a részünket? A versenyt
végigküzdeni az én dolgom, de te add meg nekem a kedves sikert!"
Az isten egy arany kocsit aj{ndékozott neki, sz{rnyas parip{kkal. Ezen repült keleti
haz{j{ból, a Sipylosról a tenger fölött17 majdani nyugati orsz{g{ba. Szavai olyan hősre
vallottak, aki megérdemli a győzelmet. S övé is lett, mert, mint mondtuk, Oinomaos ideje
m{r lej{rt. Hippodameia maga is kész volt egy igazi n{szmenetre, s egy segítőt{rs is {llott
mellette. A v{zafestmények ifjúnak mutatj{k a n{sz elősegítőjét, aki nevéről ítélve épp erre
rendeltetett. Myrtilosnak hívj{k, a myrtostól, a mirtusról, a bokorról, mely kedves
Aphroditének, viszont gyűlöletes a szűzies istennők előtt. Pelops mirtusf{ból való szobrot
ígért a szerelemistennőnek - így mesélték kis{zsiai szülőföldjén18 -, ha megülheti n{sz{t
Hippodamei{val. S most Myrtilos, Hermés egyik fia,19 aki kocsisként szolg{lt Oinomaosn{l,
segítette elő a vőlegény győzelmét.
A történet méltó Hermés fi{hoz, de olyan toldalékokkal maradt r{nk, amelyek ink{bb egy
közönséges hűtlen szolg{hoz illenek. Úgy mesélték, hogy Pelops Myrtilosnak, aki szerelmes
volt Hippodamei{ba, odaígérte a segítség *226+ fejében a n{széjszak{t.20 M{sok szerint az
ígéretet a menyasszony maga tette,21 mert Hippodameia az első pillanatban beleszeretett
Pelopsba, s minden{ron biztosítani akarta győzelmét. [llítólag az orsz{g felét is odaígérték
Myrtilosnak.22 De sokkal valószínűbb, hogy Myrtilos a n{sz daimónja volt, s valamilyen
különleges módon j{rt neki az első éjszaka. S meg kellett halnia (hasonm{sa, Hymenaios23
sem élte túl a n{sz{t): Pelops az ifjú p{r diadalmas kocsiútja sor{n {llítólag lelökte a
fogatról.24
De ezzel m{r túls{gosan előreszaladtunk. Sophoklés Oinomaos című tragédi{j{nak r{nk
maradt töredéke őrzi Hippodameia szavait, melyek Pelops vonzó b{j{t, a személyéből
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sug{rzó var{zst, pillant{s{nak perzselő vill{m{t ecsetelik.25 Euripidés úgy mutatja be
Oinomaos{ban a hős megérkezését, hogy Pelops, amikor megpillantotta a lev{gott fejeket a
kir{lyi palota kapuja fölött, megb{nta sz{ndék{t.26 Ettől a pillanattól kezdve a v{zafestők a
legjobb elbeszélőink, akik itt veszik fel a fonalat, s képekben adj{k elő a történet tov{bbi
menetét.
Oinomaos, mint mindig is szok{sa volt, szerződést kötött az új kérővel: ital{ldozatot
mutattak be együtt Zeus Herkeios olt{r{n{l, a palota udvar{n. Az ünnepélyes aktusra két
megölt kérő, Pelargos és Periphas feje nézett le. Szerződést kellett kötni Hippodamei{val is:
csak akkor lesz a vőlegényé, ha kocsijukat nem érik utol. Ezut{n mindketten fölsz{lltak a
kocsira. Oinomaos még h{tramaradt, hogy kos{ldozatot mutasson be. Az {ldozati időt
szokta előnyként biztosítani a kérőnek.27 Egy v{zaképen l{tjuk, hogy a vil{gos szőrű kost
nem Zeus kapta, mint egyesek hitték, hanem egy olyan istennő, aki ember{ldozatokban lelte
kedvét: Artemis merev szobra felügyel a cselekményre, mely mintegy előképe az ifjú
fel{ldoz{s{nak. A rítus elvégzése ut{n a kir{ly fölsz{llt a kocsira, amit Myrtilos készenlétben
tartott sz{m{ra.
Arés parip{i tal{n még utol is érhették volna Pelops lovait, amiket Poseidóntól kapott. Az
üldözés keresztül-kasul az egész orsz{gon {t folyt, de Myrtilos csele eleve eldöntötte a
győzelmet. Nem rakta be a csapszegeket a kocsi kerekeibe, vagy csak viaszból való szegeket
rakott be.28 Amikor azut{n a kerekek sorra leestek a kocsiról, Myrtilos kiugrott. Oinomaos
belegabalyodott a gyeplőkbe, s a lovak hal{lra hurcolt{k.29 De azt is beszélték,30 hogy
Pelopstól kapta meg a kegyelemdöfést. Ezt a fölösleges véres cselekedetet Pelops egy még
rosszabbal tetézte: Myrtilos megölésével, mely Hermés ellen elkövetett bűn volt, végzetes a
Pelops-h{zra.31 A gyilkoss{got a hagyom{nv azzal indokolja, hogy Myrtilos erőszakosan
követelte segítsége jutalm{t.32 Egyik v{zaképen l{tni, hogyan bukik le a kocsiról, melyen
Pelops és Hippodameia tovav{gtat. S a v{zafestők tanúsítj{k azt is, hogy a győzelmes p{r,
miut{n elérte a célt Isthmoson, a tenger felett lebegve körülj{rta Pelops egész orsz{g{t. Ezért
kapta a hagyom{ny szerint33 a Myrtosi-tenger, mely a Peloponnésos keleti partj{t mossa, a
letaszított kocsihajtóról a nevét.
Azt is mesélték,34 hogy Zeus a vill{m{val romba döntötte Oinomaos *227+ iszonyatos
palot{j{t. Csak egyetlenegy oszlop maradt épen a tűz ut{n, és sok{ig {llt még érct{bl{val
megjelölve a szent körzetben, mely ettől fogva ünnepi versenyekre gyűjtötte egybe a görög
törzseket: az istenek kir{ly{nak berkében, az olympiai Altisban. A hagyom{ny régebbi itteni
versenyekről is tud: öt Idai Daktylos versenyfut{s{ról, akik közül a legidősebbet
Héraklésnak hívt{k, s ő alapította ezt a j{tékot,35 valamint a birkózómérkőzésről, amit Zeus
vívott Kronosszal a hatalomért, meg Apollón győzelméről, amit Hermés és Arés fölött
aratott.36 De nem ok nélkül magasztalj{k a költők "Pelops versenyp{ly{j{t"37 és az ő
versenyeit:38 amióta a kocsija legyőzte Oinomaosét, ő uralkodott Olympi{ban, s később
hérószként tisztelték az összes itt épített szentélyekben.
A hérósz-sír, amit hal{la ut{n az Altis közepén emeltek neki, csup{n „szolg{ló sír"39 volt: üres
sír, a tiszteletére. Pelops földi maradv{nyait a szőlőskertekben őrizték, az eltűnt Pisa v{ros
területén, Artemis Kordaka temploma közelében.40 „Szolg{ló sírj{n{l" viszont, Héra
templom{n{l, évenként egy fekete kost {ldoztak.41 Aki evett ennek az {llatnak a hús{ból,
annak nem volt szabad Zeus templom{ba belépnie;42 minden Zeusnak bemutatott {ldozat
előtt {ldozattal emlékeztek meg a hérószról is,43 de ebből nem ettek. Amikor azut{n felépült a
Zeus-templom, melynek heverő oszlopait ma csod{lattal szemléljük, a keleti oromzat{t olyan
szobrokkal díszítették, melyek Pelops és Oinomaos kocsiversenyét örökítették meg: a
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középen {lló Olymposi egyik oldal{n a kir{ly és Steropé kir{lyné {llt, a m{sikon Pelops és
Hippodameia. A két kocsi és hajtóik - köztük Myrtilos is44 - egészítették ki a jelenetet: az
előkészületet az alapít{s tettéhez.
Hippodameia az istenkir{lynő ir{nti h{l{ból egy Héra-ünnepet alapított, mely ugyancsak
négyévenként ismédődött: ezen hajadonok futottak versenyt. Az első győztes a hagyom{ny
szerint Khlóris volt,45 Amphión és Niobé l{nya, az egyeden, akit az istenek megkíméltek, s
aki a hosszú életű Nestór anyja lett. De a Hippodameia név el{rulja, hogy neki mag{nak is
sokkal több köze volt lóhoz és kocsihoz. Neve mindenesetre fennmaradt a Zeus-templom
nyugati oromzat{n is, egy jelenettel, mely {llítólag egy m{sik Hippodameia történetéből
való: ez Peirithoos thessz{liai hérósz menyasszonya volt, s az ő lakodalmukon tört ki a harc a
lapith{k és a kentaurok közt, amelyet az oromzat {br{zolt. Persze itt is voltak kentaurok, a
közeli Pholoé-hegységben, és tal{n lapith{k is, ha így hívt{k a Pis{val szemben fekvő
Lapithos-hegység lakóit. Ha Pelops és Hippodameia lakodalm{n is történt ilyesmi, ez a kései
ókorban m{r feledésbe merült.
Az alapító p{r46 hat fi{t tartotta sz{mon a hagyom{ny, köztük azt az Atreust és Thyestést,
akik a Zeustól sz{rmazó korm{nyp{lc{t örökölték. Két le{nyukról is említés esik,
Lysidikéről, Amphitryón majdani anyj{ról, és Nikippéről, Eurystheus anyj{ról, meg tov{bbi
tizenh{rom fiúgyermekükről,47 akik v{rosokat, orsz{gokat és kir{lyi nemzetségeket
alapítottak a Peloponnésoson és *228+ az Isthmoson. Csak egyiküktől nem sz{rmaztak
utódok: Khrysippostól, aki neve szerint - „az aranylovú" - Pelops hasonm{sa volt. Az ő
története ismét Thébaiba vezet bennünket. A nagyom{ny szerint Hippodameia úgy b{nt
vele, mintha mostohafia lett volna,48 megölette Atreusszal és Thyestésszel, s ezért kénytelen
volt Pelops elől Midea v{r{ba menekülni.49 Onnan sz{llított{k a hamvait Olympi{ba, s
helyezték nyugovóra a szentélyében, ahova csak nők léphettek be, s azok is csup{n évente
egyszer. Nem volt könnyű közeledni hozz{, sem többet megtudni fenséges alakj{ról.*229+

VII. Salmóneus, Melanippé és Tyró
Miut{n Oinomaosról s az imént a feleségéről, Steropéról is szóltam m{r, akinek a neve
„vill{mot" jelent, hadd essék most Salmóneusról szó, aki Salmóna v{ros{t alapította, az
Alpheios folyó partj{n, Pisa közelében, s aki a vill{mot bűnös módon akarta felhaszn{lni.
Salmóneus a hérósztörténetek sötét kir{lyainak ugyanabba a sor{ba tartozott, mint
Oinomaos, s a péld{s büntetést elszenvedők közé is, mint Tantalos és Sisyphos, a b{tyja,
akinek a történetére hamarosan sor kerül. Csal{df{j{t Deukaliónra, Prométheus fi{ra és
Pyrrh{ra, Epimétheus le{ny{ra vezették vissza, a legismertebb özönvizet1 túlélő h{zasp{rra,
b{r az is lehet, hogy a nagyapja, Hellén, a hellének névadója, mégsem Deukaliónnak, hanem
Zeusnak és Pyrrh{nak volt a fia.2 Ebben az esetben Salmóneus is Zeustól sz{rmazott.
Apja a szelek kir{ly{nak nevét viselte, azzal a különbséggel, hogy azt Aiolos Hippotadésnek
hívt{k,3 ezt pedig csup{n Aiolosnak. Őt tartott{k az aiol törzs névadój{nak. Aiolosnak hívt{k
az unok{j{t is, akiről vagy a propontisi Aiol{t, vagy a nyugati Aiol-szigeteket nevezték el. Ez
a legifjabb Aiolos Salmóneus unokaöccse volt. Salmóneus testvére, aki ezt az Aiolost és
ikertestvérét, Boiótost, Boiótia lakóinak névadój{t szülte Poseidónnak, Melanippé volt. Az ő
történetét Euripidés két tragédi{ja tette híressé. El kell ezt mondani Salmóneus története
előtt, ann{l is ink{bb, mert annak l{ny{val, Tyróval ugyanaz történt, ami Melanippével: a
régi történet a kitett isteni ikrekről, olyan alapító hérószokról, amilyenek a thébai
Dioskurosok is voltak.
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Az idősebb thessz{liai Aiolos kir{ly, ak{rcsak Boreas, az északi szél, a kanc{k szeretője,4
Kheirón kentaur egyik l{ny{nak lett a kedvese. A l{nyt Hippónak vagy Hippének hívt{k: a
szó kanc{t jelent. Viszont azt is mesélték, eredetileg l{nyalakja volt, és a neve is m{sképp
hangzott. Szégyellte terhességét, a vadonba menekült, s hogy apja ne l{ssa, amikor szül, az
istenek kanc{v{ v{ltoztatt{k.5 Kheirónnak ez a le{nya l{tnoki képességgel volt meg{ldva, s
túl sokat {rult el abból, amit előre l{tott:6 Asklépios hal{l{t (akit Kheirón nevelt fel),7 sőt még
a saj{t apja hal{l{t is.8 Azt beszélték,9 fecsegéséért Zeus {llat alakba, éspedig egy nőstény
róka alakj{ba sz{műzte.
A le{nya születése ut{ni pillanatban v{ltozott {t - t{jékoztat bennünket az elbeszélő.10 A l{ny
a Melanippé, „a fekete kanca" nevet kapta, s ez mégis el{rulja, hogy csal{dj{ban a ló alak
ősibb volt, mint az emberi. Poseidón kelt vele egybe, aki oly szívesen öltött ló alakot s tartott
mén-n{szokat.11 Melanippé ikreket szült neki, Aiolost és Boiótost. Euripidés két tragédi{ja
közül az egyik, A bölcs Melanippé - valaha híres darab volt, de később elveszett, a m{sikkal, A
fogoly Melanippével együtt - kimerítően adta elő az esetet.12 Akkor történt a dolog, amikor a
l{ny apj{nak, Aiolosnak, emberölés miatt egy évet önkéntes sz{műzetésben kellett töltenie.
Melanippé elrejtette az *230+ ikreket hazatérő apja elől. Egy bika vigy{zott a csecsemőkre az
ist{llóban, s egy tehén szoptatta őket. A p{sztorok l{tt{k a csod{t, s jelentették a kir{lynak.
Azt hitték, egy szarvasmarha szült embergyermekeket. Aiolos megijedt, s megkérdezte öreg
apj{t, Hellént, mitévő legyen.
Az azt tan{csolta, égessék el a természetellenes sarjakat. Aiolos erre megparancsolta
le{ny{nak, ékesítse fel a csecsemőket föl{ldoz{sukhoz; a l{ny ugyanis bölcs hírében {llt, s
értett minden szent cselekményhez. Erre a tudós Melanippé ravasz beszédet tartott a férfiak
ellen, s mesélt a dolgok kezdetéről úgy, ahogy az anyja, a kentaurle{ny annak idején
kioktatta. A növények, {llatok és emberek közös eredetét hirdette, azt a tant, amit a dalnok
Orpheus hívei és tisztelői őriztek meg,13 s melyet itt a bölcs kentaur l{ny{ra való hivatkoz{s
Kheirónra mag{ra vezetett vissza. Eszerint nincsenek természetellenes sarjak. S meglehet,
csup{n arról van szó - ezt a lehetőséget sem hallgatta el Melanippé -, hogy egy megesett
le{ny tette ki gyermekeit, s elégetésük akkor gyilkoss{g volna, nem pedig {ldozat.14 Így vagy
ilyenform{n beszélt a megtestesült női okoss{g a színpadon. Az ikreket azonban nem ő
mentette meg, hanem próféta-anyja, aki kentaurnő alakban lépett színre, s megjövendölte a
gyermekek mint majdani alapító hérószok jövendőjét.
A m{sik tragédi{ban Melanippé fogolyként került a dél-it{liai Metapontion v{ros{ba. Fiai itt
nőttek föl hőssé. Nem bocs{tkozhatunk a részletekbe, az amúgy is messze vezetne
bennünket Salmóneustól, akinek a h{z{ban kellett ugyanennek a történetnek megesnie. Ezt
Sophoklés vitte színre. De ő annyira hű maradt a kitett isteni ikrekről szóló ősi elbeszéléshez,
hogy a rómaiak, amikor a tragédi{t olvast{k, a saj{t alapító hérószaikra, Romulusra és
Remusra ismerhettek. S tal{n akadtak olyan írók is, akik csakugyan felismerték, ami bennük
közös, s a római alapít{si történetet úgy mondt{k el újból, hogy még jobban kifejezésre
juttatt{k, ami m{r mag{tól is kidomborodott. De annak, aki ma meséli el újból Tyrónak,
Salmóneus tejfehér l{ny{nak a történetét, le kell küzdenie az erős kísértést, hogy ne
Tiberisnél kössön ki, aki a tudós hagyom{ny szerint15 a római nemzetség-ősanya szerető férje
volt. Enipeusn{l kell maradnia.
Így hívt{k { folyót, melynek partvidékén Salmóneus uralkodott, előbb Thessz{li{ban, az
apja, Aiolos orsz{g{ban, azut{n pedig a Peloponnésoson, Élis földjén, ahol saj{t v{ros{t
megalapította. Enipeus jelentése „a felmorajló". Ilyen nevet b{rmely morajló folyó viselhetett,
vagy ak{r a tenger is. Poseidón jelzőjeként is haszn{lt{k.16 Tyró szerelmes volt17 Enipeusba, a
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föld legszebb folyam{ba. Gyakran kiment a pomp{s víz partj{ra, melyet Poseidón v{lasztott
megjelenési alakj{ul, hogy szerethesse a l{nyt. Egy bíbor hull{m emelkedett ki hegyform{n a
folyóból, s mag{ba rejtette az istent és a szüzet. Poseidón {lm{ban oldotta meg a l{ny övét.
Miut{n pedig beteljesítette a szerelem művét, megragadta a l{ny kezét és így szólt:
„Örvendezz, ifjú asszony, hogy szerettelek! Még ebben az esztendőben pomp{s gyermekeket
fogsz *231+ szülni. Mert nem hiú j{ték a halhatatlanok szerelme. T{pl{ld őket és neveld fel!
Most pedig térj haza és hallgass! Poseidón vagyok én, a földrengető." Így szólt, s eltűnt a
hull{mzó tengerben.
Tyró ikreket szült, s nem merte mag{n{l tartani őket. Fateknőbe fektette, mely bölcsőül
szolg{lt nekik, s egyúttal úszni tudott a vizen is: ebben a híressé v{lt kiv{jt deszk{ban18 bízta
r{ anyjuk a gyermekeket az atyai vízre. Mert Tyró nem v{llalta szoptat{sukat, {tengedte őket
Enipeusnak. A teknő a víz színén lebegett, s olyan helyen vetette partra az {r, ahol legelő
ménes vonult el. Az {llatok megmentették a gyermekeket: egyiküket, aki a Néleus nevet
kapta, a p{sztorok egyik szuk{ja szoptatta,19 a m{sikat egy kanca.20 Minthogy az {llat a
csecsemő arc{ba taposott, s az ettől fogva fekete jegyet viselt, ezt a fiút Peliasnak hívt{k.21
Végül az egyik p{sztor megtal{lta mindkettejüket, felnevelte őket, s megőrizte a kiv{jt
deszk{t is, mindazzal együtt, amit anyjuk a kitett gyermekekkel adott.
Tyró arca fehér volt, mintha csak tejen élt volna.22 M{r a neve is ezt jelezte : ugyanaz a szó,
mely sajtot jelent ma is görögül, a juhok fehér, puha aj{ndék{t. Puha volt a kir{lyl{ny teste,23
s a haja is var{zslatosan szép.24 Kemény mostoh{t kapott Salmóneus m{sodik felesége,
Sidéró, „a vasból való" személyében. Keménységétől szenvedett Tyró, amikor Sophoklés Tyró
nevű tragédi{j{ban megjelent. Húsz év telt el az ikrek kitétele óta. A mostohaanya ütései
nyom{n fekete csíkok éktelenítették el tejfehér arc{t.25 A szerencsétlen kir{lyle{ny szép haja is
le volt nyírva, hogy még megal{zottabbnak érezze mag{t, ak{r a csikó, melynek lev{gt{k a
sörényét.26 S kora reggel vizet kellett hordania a kútról. Ott tal{lkozott a két ifjúval. A p{sztor
se volt messze, aki kicsiny vagyonukat egy tariszny{ban vitte, meg a kiv{jt deszk{t. De
kísérőjük csak a darab végén lépett fel, hogy a fölismerést lehetővé tegye.27 Előbb Sidéró
jelent meg, mostohal{ny{nak üldözője, de kénytelen volt Héra szentélyébe menekülni az
ifjak elől, akik az agyonkínzott Tyrót oltalmukba vették. Néleus visszakergette a felesége
segítségére siető Salmóneust, s Pelias megölte Héra olt{r{n a gonosz kir{lynét.28
Alighanem Poseidón aty{nak volt köszönhető, hogy az istenek kir{lynője nem büntette meg
ezért nyombanÍ az utolsó pillanatban kinyújtotta oltalmazó kezét Tyró és fiai fölé. Csak
később, az Argonaut{k története sor{n érte utol a büntetés Peliast. De Sidéró aligha lehetett
Héra kedvence, ha olyanform{n viselkedett az istennővel szemben, mint Salmóneus Zeusszal
szemben. Hogy milyenek voltak a jó kir{lyok a hérósztörténetek kor{ban, s hogyan
vir{goztatt{k fel orsz{gukat, azt Odysseus szavai ecsetelik, amikor Pénelopé dicsőségét egy
ilyen kir{ly dicsőségéhez hasonlítja :29 [232]
törvényt védve ki korm{nyozza erős birodalm{t,
nagy népét: s neki ott {d bőven a barnarögű föld
búz{t és {rp{t, roskadnak a f{k a gyümölcstől,
ellik időben a ny{j, halat ad bőséggel a tenger,
jó vezetése alatt, és népe vir{gzik erőben.
(Devecseri G{bor fordít{sa)
Az ilyen kir{lyok tudat{ban voltak annak, hogy az istenek p{rtfog{s{t élvezik, de tudt{k azt
is, hogy egy felsőbb hatalom {ll fölöttük. Viszont voltak m{sféle kir{lyok is, akik "Zeusnak
hitték magukat",30 s ezek közé tartozott Salmóneus.
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Saj{t mag{nak követelte az {ldozatokat, melyek az istenek kir{ly{nak j{rtak.31 Sőt, még
vill{mokat is prób{lt szórni és mennydörögni, kocsij{n föl-al{ v{gtatva az Alpheios
partjain.32 F{kly{kat hajított a nép közé, mely gyűlölte őt,33 s a f{kly{k gyakran estek a
mezőkre is.34 Vashidakon {t v{gtatott fogat{n, hogy a Mennydörgő hangj{t ut{nozza.35 Vagy
ércüstöket kötöztetett kocsij{ra, s körbehajtott vele.36 Legal{bbis ez illett a szatírj{tékhoz,
melyben Sophoklés színre vitte az őrjöngő kir{lyt. L{tni egy v{zaképen, hogy
megbéklyózz{k s kiszabadítja mag{t béklyóiból. Zeus végül agyonsújtotta vill{m{val, és
Salmóneus az örök bűnhődők egyike lett a H{désban. A leghíresebb forr{s szerint, melyben
említés történik róla, Vergilius alvil{g-leír{s{ban, odalent is tov{bb őrjöng kocsij{val és
f{kly{ival, s nem bírja abbahagyni, ahogyan Héraklésnek is örökösen céloznia kellett íj{val a
H{désban.37 Héraklés azonban nem maga volt az, csup{n a képm{sa - hiszen ő maga feljutott
az Olymposra -, Salmóneusról viszont csak őrjöngve körbesz{guldozó képe maradt az
utókorra.
Tyró, miut{n megszabadult, a nagyb{tyj{nak, Krétheusnak, Aiolos egyik fi{nak lett a
felesége, s h{rom fiúgyermeket szült neki: Pherést, Aisónt és Amythaónt. Így öt alapító és
nemzetségatya anyja, és nagy nemzetségek ősanyja lett. Ikerfiai természetesen rossz
viszonyban voltak egym{ssal.38 Pelias Iólkoson uralkodott, Thessz{li{ban. Néleus alapította
Pylos v{ros{t a Peloponnésos délnyugati szegélyén, és Khlórist, Niobé le{ny{t, az olympiai
Héra-ünnepségek első győztesét vette feleségül.39 Így lett Nestórnak, a trójai h{ború
legidősebb hősének az apja. Pherés egyik fia Admétos volt, akinél Apollón p{sztorként
szolg{lt.40 Aisón fia volt Iasón, aki az Argonaut{kat Iólkosból, Pelias v{ros{ból Kolkhisba
vezette. Amythaón egyik fia volt Melampus, „a feketel{bú", aki Proitosnak, Danaé
nagyb{tyj{nak a l{nyait őrületükből kigyógyította.41 Proitoshoz pedig, Tiryns erős v{r{ba,
Bellerophontés története fog visszavezetni bennünket.*233+

VIII. Sisyphos és Bellerophontés
Mint levelek születése, olyan csak az embereké is;
földresodorja a lombot a szél, de helyébe az erdő
m{st sarjaszt ujból, mikor eljön a szép tavasz újra :
így van az emberi nemzet is, egy nő, m{s meg al{hull.
(Devecseri G{bor fordít{sa)
E szavakkal kezdi az ifjabb Glaukos Homérosn{l1 sz{rmaz{s{nak elbeszélését. Sisyphostól
sz{rmazott, Aiolos fi{tól; Sisyphos unok{ja volt Bellerophontés, Glaukos nagyapja. Ezért illik
így kezdenem Sisyphos történetét is, mely azut{n, minthogy az idősebb Glaukosról,
Sisyphos fi{ról nincs sok mesélnivaló, Bellerophontés történetéhez vezethet {t, aki Kadmos
és Perseus mellett a legnagyobb hős és szörnyetegölő volt Héraklés kora előtt. Egy régi
tragédia2 Sisyphost Tyró erőszakos férjeként mutatta be, holott valój{ban ink{bb ravasz volt,
mint erőszakos, a legravaszabb az emberek közül.3
A föld őslakói közé tartozott, azok közé, akik még megleshették az istenek kezdetben való
tetteit, mint péld{ul a fura öreg, aki Boióti{ban Onkhéstos közelében egy szőlőhegyen
dolgozott, s megpillantotta a kicsiny Hermést az ellopott marh{kkal. Ő {rulta el a fiút
b{tyj{nak, Apollónnak, mint az isten-történetekből tudjuk.4 Sisyphos Ephyr{ban lakott, az
Isthmos zug{ban, ahol később Korinthos épült: őt tartott{k a v{ros alapítój{nak.5 Ha valaki a
sz{razföld belsejében, nagy hegyek mögött rejtőző Phlius helységből a Sarónisi-öbölbe akart
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jutni, könnyen szemmel lehetett kísérni a kimagasló szikl{ról, amit később Akrokorinthosnak
hívtak. Így j{rt Zeus. Phliusban elrabolta Aigin{t,6 Asópos folyamisten l{ny{t, Aiakos
majdani anyj{t, akinek a kedvéért az istenek kir{lya annak a szigetnek a hangy{it, melynek
Aigina lett a névadója, emberekké v{ltoztatta {t.7 A sziget a Sarónisi-öbölben feküdt, s akkor
még Oinónénak, „a borszigetnek" hívt{k. Asópos a le{nya keresésére indult, s eljutott
Sisyphos fészkéhez. Az tudta jól, hova tűnt a le{ny, de nem mondott semmit, míg a
folyamisten egy forr{st nem fakasztott neki odafent, a meredő szikl{n.8 A mély kút, régi
k{v{j{val, az egyetlen, ami odafenn az ókorból m{ig megmaradt. Ezen az {ron fedte fel
Sisyphos a rabló kilétét.
A kellemetlen szagl{szó ily módon mag{ra vonta az istenek haragj{t.9 Zeus Thanatost, a
hal{lt küldte ki ellene. De azt is megleste idejekor{n. Jó volna tudni, hogyan j{rt túl Sisyphos
a hal{l eszén. A történet elveszett. De sikerült neki, s erős béklyóba verte a hal{lt. Attól a
pillanattól kezdve a földön senki se halt meg, míg Arés, a hadisten meg nem szabadította
Thanatost, s {t nem adta neki Sisyphost. De mielőtt lesz{llt volna az Alvil{gba, a ravasz róka
kialkudott egy feltételt: hadd beszélhessen még egyszer feleségével, Meropé kir{lynéval.
Ekkor titkon lelkére kötötte, hogy ne mutasson be többé *234+ {ldozatot az alvil{gi
uralkodóp{rnak. Azok azt{n csod{lkoztak alant a holtak birodalm{ban, amikor sok{ig nem
kaptak fentről semmiféle adom{nyt. E szerint a történet szerint Sisyphos nemcsak ős-ember
volt, hanem ős-kir{ly is, és csaknem az egész föld uralkodója. Ezek ut{n sikerült ravasz
szavaival az Alvil{g kir{lynéj{t, Persephonét10 annyira elbolondítania, hogy az elbocs{totta,
abban a reményben, hogy azontúl ismét bőven {rad sz{mukra az {ldozati adom{ny: az
{ldozati {llatok húsa és vére. Így Sisyphos búcsút vett H{dés h{z{tól és Zagreustól, a
földalatti Zeus és Persephoné fi{tól,11 s az Alvil{g összes titkaitól. Visszaki{ltott nekik, hogy
soha viszont nem l{t{sra - e szavak Aiskhylos egyik szatírj{ték{ban,12 a Megszökött
Sisyphosban hangzottak el.
Miut{n így m{sodszor is megszabadult a hal{ltól, hadd következzék a híres történet a
főselyma és a mestertolvaj, Sisyphos és Autolykos tal{lkoz{s{ról. Autolykos Hermés fia volt.
A tolvajok istene nemzette, Apollón egyik szeretője szülte. Éjjelente Hermés foglalta el b{tyja
helyét Khioné, a "hóle{ny" oldal{n, a gyakran hóborította Parnassos-hegység egyik rejtett
zug{ban.13 Így született az „önfarkas" - mert ezt jelenti az Autolykos név -, aki minden m{s
istennél jobban tisztelte az apj{t, Hermést. Tőle örökölte a lop{s és az ügyes hamisesküvés
tehetségét.14 Mindent l{thatatlann{ tett, amihez csak hozz{nyúlt.15 Feketére tudta v{ltoztatni
a fehér {llatokat, s fehérre a feketéket. A szarvas {llatokról levette szarvukat, és
szarvatlanokra tette fel.16
Abban az időben - amikor föltehetően csak kevés ős-ember élt szerte a földön - a két ravaszdi
ny{jai a Parnassos és az Isthmos közti nagy területen legeltek. Soha nem lehetett Autolykost
rajtacsípni, ha lopott. Csak azt l{tta Sisyphos, hogy ny{jai egyre fogyatkoznak, amazéi pedig
egyre gyarapodnak. Ekkor cselt eszelt ki. Az elsők közé tartozott, akik az ír{s művészetét
elsaj{tított{k. Mindegyik marh{j{nak a pat{j{ra bevéste nevének kezdőbetűjét. De Autolykos
ezt is meg tudta v{ltoztatni,17 mert mindent meg tudott v{ltoztatni az {llatokon. Erre
Sisyphos ólmot öntött pat{juk mélyedésébe, olyan betűk alakj{ban, melyekből a marh{k l{ba
nyom{n ez a mondat kerekedett ki: „Autolykos ellopott engem".18
Csup{n ez ut{n a bizonyíték ut{n ismerte be vereségét a mestertolvaj. Hisz ravaszs{gi
verseny volt ez tulajdonképpen, s Autolykos oly sokra becsülte a győztest, hogy nyomban
vendégbar{ts{got kötött vele. Csak az nem egészen vil{gos, ki indítv{nyozta, ami
vendégszerető h{z{ban történt. Egy úgynevezett „homérosi csésze" eléggé közvetlenül

Kerényi Károly: Görög mitológia

Oldal: 165

{br{zolja Sisyphost vendégbar{tja l{ny{nak kamr{j{ban: a főselym{t az {gyon ülve, a l{nyt
orsóval a kezében. Vajon titokban surrant be a szép Antiklei{hoz? Ez jellemző lett volna r{.
De Autolykosra is jellemző volna az ötlet, hogy ravaszs{g{ban fölaj{nlja a győztesnek a
le{ny{t, hadd nemzze vele a legeslegravaszabbat.19 Így lett Antikleia Odysseus anyja. E
szerint a történet szerint nem Laertéstől szülte az anyja az agyafúrtat, ahogy az Odyssei{ból
tudjuk, hanem *235+ Sisyphostól; Laertés akkor kérte meg Antikleia kezét, amikor m{r
v{randós volt.20 Egy Magna Graecia-i v{zafestő örökítette meg sz{munkra a jelenetet:
hogyan mutatja be a szerelmes ifjú {ldott {llapotban levő menyasszony{t csod{lkozó
t{rsainak. Mert még csak r{ se szedték: a képen Autolykos odatart elébe egy
borosty{nlevélnél valamivel nagyobb levelet, melyre Sisyphos neve van írva. Ezt a
bizonyítékot hagyta ott a betűszerető vendég, a terhesség előidézője. A végleges győzelem
Aphroditéé lett, aki ugyancsak l{tható az {br{zol{son: ő szerezte Odysseusnak a gondos
nevelőap{t, az akkor még ifjú, szerelmes Laertést.
Meropé kir{lyné is szült Sisyphosnak egy fiúgyermeket: Glaukost, az idősebbet; „tengerzöld"
jelentésű neve éppúgy tengeri istenségre vallott, mint poseidóni szerelmeskedése: hisz a
tenger ura kedvét lelte a parip{kban és a ló alakban. Körülbelül félúton az Isthmos és a
Parnassos vidéke közt, Potniaiban volt Glaukosnak egy ménese, mely a Harpyi{kkal és a
Gorgókkal nyilv{n rokon természetű lovakból {llott: emberhússal t{pl{lkoztak, s végül
széttépték saj{t urukat Pelias iólkosi kir{ly halotti j{tékain.21 Aiskhylos Glaukos Potnieus című
tragédi{ja sz{mol be erről.22
Végül Sisyphos is meghalt, nagyon öregen, végelgyengülésben.23 Ez elől a hal{lnem elől nem
menekülhetett el. Sírja {llítólag az Isthmoson volt,24 de csak kevesen tudt{k a korinthosiak
közül, hogy hol. Azok közé a hérószok közé tartozik, akiket az Isthmoson tiszteltek, s azt
beszélték, ő alapította25 az isthmosi j{tékokat a halott Melikertés emlékére.26 Szobrot {llítottak
itt Sisyphos hérósznak, talapzat{n olvassuk a nevét. Híres büntetése viszont örökké
hi{bavaló f{radoz{s{t {br{zolja: hogyan iparkodott minden halandók sors{t elgördíteni
mag{tól. Az Alvil{gban örökké fölfele görget egy követ egy hegycsúcsra, kezével-l{b{val
nekirugaszkodva. De amikor m{r-m{r legyűri a csúcsot, az arc{tlan kő hirtelen visszaesik
nagy lendülettel.27 A v{zaképeken a csúcs Akrokorinthos szikl{j{hoz hasonlít. Sisyphos
mindig újból nekil{t hasztalan munk{j{nak. Tagjai verejtékben {znak, fejét por lepi.
Nemzetségéből csak az idősebbik Glaukos fia és az ifjabbik nagyapja (aki az Iliasban fog
mesélni róla), Bellerophontés maradt életben. Ha a szép homérosi sorok nem vésték volna
oly mélyen az emberek emlékezetébe a genealógi{t, mely szerint Sisyphos volt a nagyapja,
akkor egyszerűen csak a tengeristen fi{nak tartott{k volna, ak{r Glaukosnak hívt{k az apj{t,
ak{r Poseidónnak. Anyja Eurynomé istennő28 nevét viselte, egy ős tengeri uralkodónő29 és
nagy Zeus-feleség30 nevét, sőt, még az Eurymedé31 nevet is, mely az „Eurymedón", „a
széltében uralkodó" - s egyúttal tenger-ura jelentésű32 - név nőnemű alakja. Alighanem
Glaukos, a „tengerzöld"33 fiaként is a tengerből előszökkent hérószfiú volt, s csakhamar egy
Belleros nevezetű ősi ellenség megölője: Bellerophontés vagy Bellerophón.
Semmi többet nem mondhatunk erről az ellenségéről, mint azt, hogy m{r kezdetben létezett
és minden bizonnyal így hívt{k, mert Bellerophón a rajta *236+ aratott győzelemről kapta a
nevét, ahogyan Hermés az Argeiophontés jelzőt a sokszemű Argos megöléséről. Ez előtt a
győzelem előtt {llítólag m{sképp hívt{k az ifjú hőst: péld{ul Hipponoosnak34 (ez a név egy
nemes parip{val - hippos - hozza őt összefüggésbe). Vagy mégis épp ő viselte azt a nevet,
amit híres lov{nak, a Pégasosnak a testvére, Poseidón egyik fia, akiről nem maradt fenn
semmiféle történet, genealógi{kon és születési történeteken kívül. Ha így volt, nem csoda,
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hogy eredeti neve helyébe csakhamar a Bellerophontés név lépett, s csak fiú és serdületlen
ifjú kor{ban hívt{k a hőst Khrysaórnak! Ez a név - „az aranykardos" - az egyik
genealógi{ban azon a helyen szerepel,35 ahol különben Bellerophontés: Glaukost, a Sisyphossarj egyik fi{t hívt{k Khrysaórnak.
Születésének történetét ismerjük. Amikor Perseus lev{gta Medusa fejét, az két gyermekkel
volt Poseidóntól v{randós: egy hőst és egy sz{rnyas mént hordozott méhében, Khrysaórt és
Pégasost. Nyak{n {t ugrottak ki lefejezett anyjuk testéből; Khrysaórról e pillanattól fogva
nem hallani többé semmit, csak a ménről szól tov{bb a történet. Pégasos ivott a Peirénéforr{sból.36 Így hívt{k a korinthosi kettős forr{st, mely odafent, Akrokorinthos szikl{j{n
fakadt, s odalent, annak az útnak a kezdeténél is, mely Lekhaionba, a korinthosi tengeröböl
kikötőjébe és Poseidón szentélyéhez vezetett. A Pégasos névben mag{ban is egy előszökkenő
forr{sra, pégére való vonatkoz{s rejlik. [llítólag az ő pat{j{nak a dobbant{s{ra fakadt a
Hippukréné, „a lóforr{s" a Helikónon,37 s ugyanezt mesélték a Peirénéről is.38 Könnyen
keletkeztek róla ilyen mond{k, hiszen Poseidón volt az apja. A Peirénét nyilv{n azért
l{togatta oly szívesen, mert közel volt apja szentélyéhez, s tal{n éppen a b{tyja miatt is,
akinek végül is megengedte, hogy megnyergelje őt: a halandó testvér a halhatatlan parip{t.
Bellerophontés volt a halandó testvér, tal{n azonos is Khrysaórral, és akkor ő is Poseidónsarj, egy a sok közül, akiket az isten a földön nemzett. S egy sz{rnyas lovat kív{nt mag{nak
apj{tól. Poseidón teljesítette fia kérését.39 De nem volt könnyű meglovagolni az ivó {llatot.
Mert akkor még nem tal{lt{k fel a kant{rt. Sok{ig kellett a hősnek f{radoznia, míg végül
maga Athéné vitt neki egy arany kant{rt.40 [lm{ban történt, de az {lom egyúttal valós{g is
volt; az istennő így szólt hozz{: „Alszol, Aiolos kir{lyi ivadéka? Ink{bb fogd ezt a lovat
fékező var{zsszersz{mot, s mutasd meg Poseidón aty{nak, de közben ne mulassz el egy
fehér bik{t {ldozni neki!" Az ifjú fölszökkent. Épp az istennő olt{r{n{l aludt, hogy tőle kérjen
gondj{ban tan{csot. Megragadta kezével az arany csodaholmit: ott feküdt mellette.
Polyidoshoz, a l{tnokhoz szaladt vele: ahhoz, aki megtal{lta a hasonlatot Minós csord{j{nak
csodaborj{ra, s a mézesbödönbe fúlt gyermeket, a krétai Glaukost újból életre keltette.41
Parancs{ra most Bellerophontés, miut{n {ldozatot mutatott be Poseidónnak, olt{rt emelt
Athéna Hippi{nak. Így lett az övé a Pégasos: Poseidóntól kapta aj{ndékba, Athéné vitte oda
hozz{ és kant{rozta *237+ föl.42 A hérósz fölült az isteni parip{ra, s p{ncélban fegyvert{ncot43
j{rt vele, az istennő tiszteletére.
Bizonnyal nem sokkal ezut{n v{lt "Bellerophontés"-sz{, „Belleros-ölővé", s ez a neve
elfeledtette az előbbit. De neki is, ak{rcsak Apollónnak Delphyné s{rk{ny megölése ut{n,44
vezekelnie kellett és meg kellett tisztíttatnia mag{t. Nem maradt r{nk annak az elbeszélése,
hogyan ölte meg Bellerost s szennyezte be mag{t a vérével, de az igen,45 hogy a hős
vezeklésképpen elhagyta Korinthost, és Tirynsbe ment. Proitos kir{ly uralkodott itt, és
megtisztította őt. Proitos akkor m{r nagyon öreg kir{ly lehetett, hisz dédnagyb{tyja volt
Perseusnak, aki Medus{t megölte. Alighanem ezért hitték egyesek,46 hogy volt egy m{sik
Proitos is, és annak a felesége volt az az Anteia, akiről mindj{rt bővebben lesz szó. De a
hérósztörténetek ritk{n törődtek a hősök életkor{val, s a héróin{knak csaknem örök ifjús{g
jutott oszt{lyrészül. Ez a Proitos bizonnyal azonos volt az argosival, aki m{r anyja méhében
civódott ikertestvérével, Akrisiosszal, azut{n elhagyta a kir{lys{got, amiért annyit
veszekedtek, és kiv{ndorolt Kis{zsi{ba. Onnan, Lyki{ból tért haza később egy kir{lyl{nnyal
és hét Kyklopsszal, hogy fölépítse Tiryns erős v{r{t. S minthogy Akrisios visszavonult a
thessz{liai Lariss{ba, Proitos mint legföbb kir{ly egész Argost uralma al{ hajtotta, ahonnan
később h{rom l{nya és fia, Megaphentés iparkodott Dionysost t{vol tartani. Ebben a
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történetben még nem tartunk ott: Proitos még teljes erőben és hatalommal uralkodik.
Nagykir{lyi minőségében tisztította meg Bellerophontést a gyilkoss{gtól, s mag{n{l tartotta
Tirynsben a korinthosi kir{lyi sarjat. De nem sok{ig. A felesége, Anteia ugyanis,47 a kis{zsiai
kir{lyl{ny - a tragédiaköltők Stheneboi{nak nevezték -, beleszeretett a Pégasos szép
lovas{ba. A történet ugyanaz, mint ami Théseus csal{dj{ban is megesett később, Phaidra és
Hippolytos közt, és nemcsak ott - egy sokkal későbbi időkből való elbeszélő nagy örömére és
halhatatlan dicsőségére, aki csaknem h{romezer év múlva ismét fölvette ezt a közismert
fonalat. A kir{lyné megprób{lta elcs{bítani az ifjút. S amikor nem sikerült neki, így szólt a
férjéhez: „Halj meg, Proitos, vagy öld meg Bellerophontést, mert akaratom ellenére
szerelemre akart cs{bítani." A kir{ly megharagudott, de nem merte maga megölni a
vendéget. Elküldte Lyki{ba, az após{hoz, akit a tragédiaköltők szerint Iobatésnak hívtak,
m{sok, alighanem régebbi elbeszélők szerint ő volt az a bizonyos Amisódaros,48 aki a
Khimair{t felnevelte.49 Hozz{ küldte Proitos Bellerophontést, lepecsételt t{bl{csk{kkal,
melyeken végzetes ír{sjelek voltak.
Kilenc napig l{tta őt vendégül Lykia kir{lya, kilenc bik{t {ldoztak föl az ünnepségek sor{n. A
tizedik napon elolvasta a kir{ly a veje levelét, és l{tta, hogy Bellerophontést hal{lba kell
küldenie. Ezért azt javasolta neki, ölje meg a jósz{ga közt tal{lható csoda{llatot. Alighanem
ez is, ak{r a Minős csord{j{ban tal{lt színes csodaborjú,50 melynek tal{ny{t Polyidos, a l{tbok
oldotta *238+ meg, a ny{jban született.51 Az {llat egy kecske volt. A növendék kecskét, mely
még csak egy telet ért meg, görögül khimair{nak hívt{k. Ezen a néven őrizte meg az emberek
emlékezete a lykiai csoda{llatot is, b{r csak középütt volt kecsketeste és kecskefeje. Elöl
oroszl{n volt, h{tul kígyó, h{romfejű lény volt, s tüzet fújt.52 Bellerophontés a saj{t
csoda{llat{n, a Pégasoson ült, fölemelkedett vele a levegőbe, s onnan ölte meg nyilaival a
Khimair{t.53 A v{zaképek sokkal gyakrabban {br{zolj{k gerellyel, vagy ak{r Poseidón
h{rom{gú szigony{val a kezében.
A kir{ly erre m{sodszor is hal{lba küldte: egy istenek {ltal szeretett nép, a solymosok ellen.54
De Bellerophontés legyőzte őket. Harmadszorra az amazónok ellen küldte a kir{ly, s amikor
ebből a harcból is győztesen tért meg, a legjobb lykiai hősök t{madtak r{ lesből. Egy sem tért
közülük haza: Bellerophontés megölte mindet. Ekkor a kir{ly fölismerte benne az isteni
sarjat, ott tartotta, feleségül adta hozz{ a l{ny{t, s neki adta orsz{ga felét. Bellerophontés
Anteia húg{val két fiút és egy le{nygyermeket nemzett. Az ő l{nya volt Laodameia, aki
később Zeusnak Sarpédónt szülte; Sarpédónról m{shol úgy tudt{k, hogy ő is, mint a krétai
Minós és Rhadamanthys, Zeus és Európa fia volt.55 Ahogyan Sarpédón kapcsolatot teremtett
Lykia és Kréta között, és ahogy Pelops, az olympiai hérósz személye összekötötte Lydi{t a
Peloponnésosszal, ugyanúgy kötött össze Bellerophontés egy m{sik kis{zsiai orsz{got, vagy
sokkal ink{bb két orsz{got: Lyki{t és Kari{t az argosi birodalommal, mely Korinthost is
mag{ban foglalta.
A sz{rnyas ló lovas{nak két haz{ja volt: egy itt, egy oda{t. Euripidés Stheneboia című
tragédi{ja megjelenítette, hogyan érkezett a hérósz a Khimaira megölése ut{n repülve
Tirynsbe, hogy bosszút {lljon Proitos feleségén. Az asszony épp halotti {ldozatot készült
bemutatni Bellerophontésnek, akit még mindig szeretett.56 A hős úgy tett, mintha engedne a
kir{lyné szerelmének, fölvette a Pégasos h{t{ra, mintha Kari{ba, az uralma alatt {lló
orsz{grészbe akarna repülni vele, s útközben Mélos szigeténél a tengerbe dobta.57 Vagy
csakugyan kibékült vele, s m{r csak az {lnok Proitosra haragudott? Egy v{zaképen, mely
Stheneboia tengerbe zuhan{s{t {br{zolja, Bellerophontés eltakarja kezével az arc{t. A
Phaethónéhoz hasonló zuhan{s: zuhan{s a Pégasos h{t{ról - ak{r bűnös volt a szerelmes
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asszony zuhan{s{ban, ak{r nem - lett csakhamar az ő oszt{lyrésze is.
Parip{j{val, azt mesélték,58 föl akart sz{llni az égig, hogy behatoljon az istenek tan{cs{ba.
Hogy miként jutott erre az elhat{roz{sra, azt Euripidés egy m{sik tragédi{ja, a Bellerophontés
adja elő. Tapasztalatai arról győzték meg a hérószt, hogy csup{n a régi mond{snak van
igaza: a legeslegjobb meg sem születni!59 Vajon vannak-e istenek egy{ltal{n?60 Ő maga akarta
a csodaparipa birtok{ban kifürkészni. L{tni lehetett, hogyan emelkedik a csalódott és
kétkedő az ég ir{nt repülő Pégasos h{t{n a színpad fölé.61 Csakugyan csalód{sra és
kétkedésre volt szüksége Bellerophontésnek ahhoz, hogy az égbe *239+ röpülés vakmerő
kalandj{ra v{llalkozzék? Keserűségből vagy féktelenségből lett az ég ostromlója? Az isteni
mén ledobta vakmerő lovas{t.62 Az Aléion síks{gra, „a bolyong{s síks{g{ra" esett, m{r a
régebbi elbeszélők is így tudt{k, s ott, a t{voli Kis{zsi{ban, emberkerülő lett.63 S{ntítva
gy{szolta itt halandó sors{t, míg a Pégasos, a halhatatlan, az istenek kir{ly{nak vill{mait
hordozta,64 vagy Éós istennőnek szolg{lt,65 aki a reggelt hozza, és elrabolja az ifjakat.
Fölvétetett az Olymposra, az isteni parip{k ősi j{szlaihoz.66 [240]

IX. Phrixos és Hellé
Az Aiolos szélisten nevét viselő nagy nemzetségatya fia volt Athamas is, Salmóneus és
Sisyphos testvére. Az ő története bizonyos vonatkoz{sban a Dionysos körüli elbeszélésekhez
tartozott. Athamas m{sodik felesége Inó volt, Kadmos le{nya, az isten egyik dajk{ja; a
hagyom{ny szerint1 ugyanis Dionysost Athamas h{z{ban le{nyként nevelték fel. Ezekből az
elbeszélésekből tudjuk, hogyan végződött a történet Athamas és a kir{lyné őrjöngésével, s
Inó hogyan ugrott kicsiny fi{val, Melikertésszel vagy Palaimónnal a tengerbe, ahol
Leukothea istennővé lett. Arról is tudunk, hogy Inó mint Athamas m{sodik felesége gonosz
mostoh{ja volt Phrixosnak és Hellének, a kir{ly első h{zass{g{ból való gyermekeinek. Most
erről lesz részletesebben szó, m{r azért is, mert a kos h{t{n a levegőben repülő testvérp{r
képe - akik közül a fiú megmenekül, s a l{ny lezuhan - kapcsolódik a legjobban a Pégasos
h{t{n tett utaz{s történetéhez.
Athamas, az atham{nok névadója alapította Halos v{ros{t Thessz{li{ban,2 de Boiótia
kir{ly{nak is tartott{k.3 Ugyanígy volt két haz{ja Salmóneusnak is: Thessz{lia és a
Peloponnésos. Thessz{li{ban azt mesélték,4 hogy egy Nephelé, „felhő" nevű istennő
fölkereste Athamas kir{lyt, s férjéül v{lasztotta. Ez a felhő nem volt azonos azzal, amelyet a
hagyom{ny szerint5 Zeus Héra hasonm{saként küldött Ixiónhoz, aki Kentaurost, a
kentaurok apj{t nemzette vele. Ebben a történetben Nephelé két gyermeket szült
Athamasnak: Phrixost, „a göndört", és Hellét, akinek a nevét egy fiatal szarvasünő vagy
őzike is viselhette volna. A kir{ly azonban elfordult az istennőtől, és egy földi nőt vett
feleségül. Erre Nephelé visszatért az égbe, és asz{llyal büntette az egész orsz{got. Athamas
követeket küldött Apollón jóshelyére, hogy megtudja, mit tegyen ellene. De úgy is mesélték a
történetet,6 hogy Inó kir{lyné vette r{ az orsz{g asszonyait, sz{ríts{k meg titokban a
vetőmagot, s ezzel ő idézte elő a mezők terméketlenségét; s ő vesztegette meg a követeket is,
akiket Athamas Delphoiba küldött, hogy mondj{k azt: a jóshely arra utasítja a kir{lyt,
{ldozza fel Nephelé gyermekeit.
Név szerint Euripidés volt az, aki a történetet ebben a form{ban vitte színre Phrixos című
tragédi{j{ban.7 Az eredeti elbeszélés alighanem úgy szólt tov{bb, hogy a fiatal Phrixos maga
aj{nlotta föl mag{t {ldozatul, hogy elh{rítsa az orsz{gról az asz{lyt.8 Halos v{ros{ban még
sok{ig fennmaradt a szok{s, hogy az Athamas nemzetségből sz{rmazó legidősebb fiút
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föl{ldozz{k Zeus Laphystiosnak, ha belép egy bizonyos szent épületbe, a vezető férfiak
gyűléshelyére.9 Viszont Pelops történetéből tudjuk, hogy egy kos föl{ldoz{s{val mintegy m{r
végre is hajtott{k az ember{ldozatot. Most is egy kos segített, nem csup{n vil{gos szőrű,
mint Pelops esetében, hanem aranygyapjas kos. Ahogyan a Pégasos Poseidón egyik ménn{sz{nak volt a *241+ gyümölcse, ez a csoda{llat az isten egyik kos-n{sz{ból sz{rmazott.10
Zeus küldte a kost, hogy megmentse a testvérp{rt.11 Mert Hellét is föl akart{k {ldozni
testvérével együtt. Tal{n szabad elhat{roz{s{ból v{llalta, mert Phrixos is önként aj{nlkozott?
Vagy egyikük se sejtett semmit, amikor Athamas, aki föl akarta őket {ldozni, értük küldetett?
Épp kint voltak a kir{ly ny{jain{l, mert apjuk meghagyta nekik, hogy hozz{k el {ldozati
{llatul az első kezük ügyébe eső kost.12 Ez a kos volt a csoda{llat, mely felt{rta a testvérp{r
előtt Athamas sz{ndék{t, és megmentette életüket.
Azt is beszélték,13 hogy anyjuk, Nephelé, Hér{tól kapta az aranygyapjas kost aj{ndékba, s ő
küldte el gyermekeinek segítségül. Azok fölültek az okos {llat h{t{ra, s az a levegőn {t egy
t{voli, keleti orsz{g, Kolkhis felé repült velük. A l{nynak az volt a sorsa, hogy csak a
tengerszorosig jusson el, mely sz{razföldünket elv{lasztja Kis{zsi{tól, s manaps{g az antik
Dardanos v{rosról Dardanell{knak hívj{k. Az ókorban Helléspontos, "Hellé tengere" volt a
neve, mert itt esett Phrixos testvére a tengerbe. Így lépett n{szra Poseidón-nal, ahogy több
festmény értelmezte.
A rémült Phrixost a kos nyugtatta meg, s b{tors{got öntött beléje.14 Eljutott Kolkhisba, Hélios
fia, Aiétés orsz{g{ba; a kir{ly vendégbar{ts{g{ba fogadta, s a l{ny{t, Khalkiopét - „az
ércarcút" - hozz{adta feleségül. A kos azonban kezdettől fogva {ldozatra volt sz{nva. Phrixos
fölaj{nlotta Zeus Phyxiosnak, a menekültek megmentőjének. Az aranygyapjat Aiétés
kir{lynak, Kirké és Pasiphaé b{tyj{nak aj{ndékozta, akiről az istentörténetekben a Napisten
csal{dj{nak bemutat{sakor bővebben esett szó. Az ő l{nya volt Médeia is, akinek a neve híres
és hírhedett lett: híressé az aranygyapjú tette, hírhedetté gyilkos tettei és var{zslóművészete.
A gyapjút Arés szentélyében egy tölgyf{ra függesztették fel: érte v{llalkozott Iasón kalandos
kolkhisi utaz{s{ra az Argonaut{kkal.
Ez m{r Phrixos hal{la ut{n történt; a hérósz élemedett korban halt meg Aiétés palot{j{ban. 15
Khalkiopé négy fiúgyermeket szült neki. Egyikük {tvette odahaza, Halosban apja örökét,
miut{n Athamast és Inót büntetésből őrülettel sújtotta az isten. [242]

X. Oidipus
Mi maradt Kadmos ut{n Thébaiban, miut{n Harmoni{val eleven kígyó alakban {tjutott a
túlnani térekre? Semelé kiégett kamr{ja hajdani palot{j{ban, melyből később Démétérszentély lett.1 Ebben a kamr{ban mutatkozott meg Zeus vill{mainak teljes fényében,2 itt vette
mag{hoz megégett anyja méhéből Dionysost. Ezen a helyen esett le egy darab fa az égből,3 s
helyettesítette a halandók sz{m{ra a gyermeket. Polydóros, Kadmos fia és utóda, ércbe
foglalta és Dionysos Kadmosnak nevezte el. Egy szőlőtőke vette körül venyigéivel a helyet,4
ahova nem volt szabad belépni. Repkény, az isten m{sik szent növénye fonta körül a
gyermek Dionysost,5 s ami a helyén {llott. Nevéről ítélve - „a sokaj{ndékú" - Polydóros is
lehetett volna egy kis Dionysos. De Pinakosnak is hívt{k,6 az „írót{blaembernek", mert az ő
apja, Kadmos hozta be Phoiniki{ból a görög betűket. Fia, Labdakos7 meg éppenséggel egy
betű nevét viselte: a lambd{ét, mely az {bécében a k ut{n következik. De sem róla, sem erről
a fi{ról nincs sok mesélnivaló, uralkod{s{nak idejét zömmel a thébai Dioskurosok története
töltötte ki.
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És mi maradt őut{nuk, Amphión és Zéthos ut{n, Zeus és Antiopé fiai ut{n, a hérósz-síron
kívül, melyről a tithoreiaiak minden évben megprób{ltak földet lopni? Amphiónnal Niobé
lépett frigyre, s a boldogtalan any{nak és gyermekeinek története nagyon is közismert.
Ugyanilyen szomorú volt Zéthos csal{dj{nak története. De ez az elbeszéléseknek egy m{sik,
különleges fajt{j{hoz tartozik, mely azon alapul, hogy a Múzs{k egyik adom{ny{ban
egyform{n részesülnek az emberek és a madarak: az éneklés adom{ny{ban. A Múzs{któl a
mad{ralakús{g sem volt idegen.8 Zéthos feleségéről mesélték,9 hogy ő is Pandareos le{nya
volt, mint az a kettő, akiket a Harpyi{k ragadtak el,10 ő maga pedig, Aédón, „a csalog{ny",
tévedésből megölte Itylost, a fi{t, akit Zéthosnak szült.11 Egy attikai v{zafestő {br{zolja a
jelenetet, hogyan öli meg {gy{ban a fiút. Megzavarodott elme{llapotban követte el tettét. Azt
is mondt{k,12 az elvakult asszony nem a saj{t fi{t, hanem az unokaöccsét akarta megölni,
mert irigyelte sógornőjét. Ut{na f{jdalm{ban azt kív{nta, hogy elhagyhassa az emberek
vil{g{t, s az istenek csalog{nny{ v{ltoztatt{k. Ő az, aki Itylost siratja, ha ugyan nem Itysnek
hívj{k a siratottat s nem Prokné fia, akiről Téreus történetében lesz szó.
Zéthos meghalt b{nat{ban, s a thébaiak Laiost, Labdakos fi{t hívt{k meg kir{lynak.13 Laios
ugyanazt jelenti, csak rövidített alakban, mint Laomedón: „a nép kir{lya". Egyéves csecsemő
volt, amikor Labdakos meghalt, s a két sötét fiútestvér, akik Antiopénak és fiainak
történetében j{tszottak szerepet, Nykteus és Lykos ragadta mag{hoz a hatalmat.14 Amphión
és Zéthos idejében Laios még Pelopsn{l időzött, s így az ő személye kapcsolja össze a thébai
történeteket a pisaiakkal. Az utóbbiakban szerepel Khrysippos, Pelops *243+ legigazibb fia,
szinte hasonm{sa: igazi napfiú, neve szerint „aranylovú", aki bizonyos tekintetben osztotta
apja sors{t. Őt is elrabolt{k, mint Pelopsot, s elrablója Laios volt.
Mindkettejük ellen gyilkos terveket szőttek: a lydiai herceget apja, Tantalos étkül t{lalta
h{z{ban az isten elébe, Khrysippost mostoh{ja, Hippodameia akarta megölni, és a saj{t
fiútestvérei, Atreus és Thyestés; ezek {llítólag meg is tették.15 Az elbeszélésekben csak mint
kisfiú szerepel, soha nem üli meg n{sz{t, mert kora ifjús{g{ban elrabolj{k: egy költőnő
szerint16 maga Zeus ragadja el, ak{r egy m{sik Ganymédést. De a tragédia a Laios {ltali
elrabl{s{t teszi híressé. Laios, Labdakos fia volt - így adta elő Euripidés a történetet
Khrysippos{ban - a fiúszerelem feltal{lója.17 Pelops vendégbar{tjaként kocsihajt{sra tanította a
szép fiút.18 Azt is mesélték, hogy nem Olympi{ból, hanem Neme{ból rabolta el, és kocsij{n
Thébaiba vitte.19 B{r ez csak akkor lett volna lehetséges, ha a nemeai j{tékokat nem csup{n
később, Laios unok{j{nak uralkod{sa idején alapítj{k. Pelops azut{n - így szól tov{bb a
hagyom{ny - h{borúval szerezte vissza a fi{t. Egy v{zafestő bemutatja a rabl{si jelenetet:
hogyan nyújtja ki Khrysippos a karj{t Laios négyesfogat{ból apja felé. Egy m{sik még a
h{ttérben kétségbeesve segítségért ki{ltozó Hippodamei{t is {br{zolta, mintha nem
mostohaanyja lett volna a fiúnak. A rabl{s eszerint Pelops h{z{ban történt. A hagyom{ny
arról is tud,20 hogy Laios ötnapi t{vols{gra utazott Khrysipposért, úgy szeretett bele és
szöktette meg. Ilyen messzire volt Pisa és Zeus ligete Thébaitól.
Pelops {tka sz{llt a fiúrabló ut{n: soha ne lehessen fia, vagy ha mégis, a fia kezétől haljon
meg.21 Azt is beszélték,22 hogy Khrysippos szégyenében megölte mag{t. A történet m{s
v{ltozata szerint23 Atreus és Thyestés, a két idősebb testvér utolérte a rablót, s visszavitték a
fiúval együtt. Ekkor Pelops szíve megesett Laios Khrysippos ir{nt való szerelmén. Csak
Hippodameia biztatta idősebb fiait a legkisebb megölésére, aki nem az ő fia volt. Amikor a
fiúk nem fogadtak szót neki, a mostoha behatolt éjnek idején Laios kamr{j{ba, ahol
Khrysipposszal aludt, kihúzta a szerető kardj{t, megsebesítette vele a fiút, s benne hagyta a
fegyvert a sebben. Khrysippos nem halt meg, míg tanúvallom{s{val meg nem mentette
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Laiost, s bizonys{got nem tett, hogy ki volt a gyilkosa. Erre Pelops eltaszította és sz{műzte
Hippodamei{t. A történet m{sik v{ltozat{t m{r ismerjük: eszerint Atreus és Thyestés
végrehajtotta a gyilkoss{got. Pelops {tka őket is nyomon követte,24 és nemzetségük nem lett
sokkal boldogabb Laios nemzetségénél.
Az egyik tragikus költő Khrysippos öngyilkoss{g{t25 Thébaiba helyezte, abba az időbe,
amikor Labdakos fia itt m{r régóta uralkodott. Laios, mint Thébai kir{lya, a
s{rk{nyfogveteményből kikelt Ekhión „kígyóember" dédunok{j{nak és a „magasztos"
Agaué-szülte Pentheus, a „f{jdalmak embere" unok{j{nak a l{ny{t v{lasztotta feleségül:
Epikastét, vagy ismertebb nevén Iokastét. Ezen a néven lett olyan híres, egészen a késői
korokig, mint szinte *244+ egy m{s kir{lyné sem, egyetlen hősnek az anyja és felesége sem. Ő
egy és ugyanazzal a hérósszal kapcsolatban egyesítette mag{ban e két vonatkoz{st. [ltala
jutott egy időre a b{tyja, Kreón is Thébaiban uralomra. Arra is van egy adatunk,26 hogy Laios
megölte az após{t, Menoikeust. Iokasté volt arra hivatva, hogy a kir{lyi hatalom forr{sa
legyen Thébaiban.
De Laiosnak nem lett volna szabad fiat nemzenie vele. H{romszor intette a delphoi jósda:27
csak akkor menekül meg Thébai, ha ő gyermektelen marad. Laios nem volt képes szil{rd
elhat{roz{sra jutni.28 A jegyesp{r mintegy tébolyban teljesítette be a n{szt:29 Aiskhylos Heten
Thébai ellen című tragédi{ja szerint, melyet két m{sik, elveszett darab előz meg, a Laios és az
Oidipus. A legelső alighanem azt mutatja be, hogyan vonta mag{ra Laios, miut{n nem
fogadott szót a jósd{nak, azut{n pedig kitétette a gyermeket, akit Iokasté szült neki,30 Héra
haragj{t is, s közvetlenül ut{na a delphoi isten gyűlöletét.31 Apollón mindig r{bízta a jóslatot
kérőkre, hogy a jobbat akarj{k-e v{lasztani, amit tan{csol nekik, vagy a rosszabbat, amit
ugyanúgy v{laszthatnak. Az isten gyűlöletéhez nagyobb ok kellett: alighanem Khrysippos
erőszakos hal{la Thébaiban, Laios h{z{ban ingerelte fel ellene az istent, aki a fiúk és a zsenge
ifjak oltalmazója volt. Héra haragj{hoz elég volt annyi, hogy az elrabolt és erőszakkal
visszatartott fiú a feleség szerepét töltötte be a kir{lyn{l. Héra küldte a szfinxet, a
szörnyeteget, melyről rövidesen szó lesz, Aithiopi{ból a thébaiak ellen. Egy olyan v{ltozata
is volt a történetnek,32 hogy Khrysippos ezért vetett véget önkezével életének, s ezut{n
hat{rozta el Laios, hogy útnak indul Delphoiba, az istenhez, s negyedszer is megkérdezi.
Tal{n ezt az elbeszélést kell a Heten Thébai ellen című tragédi{ban elmondottakkal
összefüggésbe hoznunk, s legal{bb részben Aiskhylosnak tulajdonítanunk. Aiskhylos nem a
fiúszerelem feltal{lój{t l{tta Laiosban, hanem a rossz szeretőt, akinek birtok{ban a szeretett
fiú tönkrement. Teiresias, a thébaiak bölcs jövendőmondója tudta, hogy az isten gyűlöli a
kir{lyt, lebeszélte az utaz{sról, és intette, hogy ink{bb Hér{nak, a h{zass{gistennőnek
mutasson be {ldozatot. Laios nem hallgatott a jósra, és elindult útj{n, mely először dél felé33
egy szűk v{laszúthoz vitte a Kithairón és Potniai34 között.
M{sképp is mesélték a jóslatnak és Laios indul{s{nak történetét: Iokasté szavai Euripidés
Phoinikiai nők című dr{m{j{ban, mely a Khrysippos ut{n következett, m{s előzményekről
tudósítanak. Hosszú éveken {t élt Laios gyermektelen h{zass{gban Iokastéval,35 míg végül
elhat{rozta, hogy megkérdezi a jósd{t, hogyan lehetne utóda. Az isten így v{laszolt neki:36
„Ne vesd el magj{t gyermekeidnek az istenek akarata ellenére! Ha fiat nemzel, meg fog ölni
a sarjad, s egész h{zad vérbe fullad." Ezut{n {llítólag megnyugodott, és nem kív{nt utódot.
De erőt vett rajta a bor m{mora és a megkív{n{s, s mégis nemzett egy gyermeket,37 de
azonmód kitétette. Tov{bbi sok-sok esztendő múlt{n indult el, balsejtelmektől űzve, hogy
megtudja a *245+ jóshelytől, vajon kitett gyermeke életben van-e. A legrövidebb úton indult
Delphoiba, Phókison {t,38 s ott egy szűk v{laszúthoz ért.
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A jóslatról szóló harmadik és legegyszerűbb történetet az a tragédia adja elő, melynek
nagys{ga minden egyebet, amit előtte és ut{na erről a tém{ról írtak, elhom{lyosít és csaknem
teljesen elfeledtet: Sophoklés Oidipus kir{lya. Thébai kir{lya és kir{lynéja, Laios és Iokasté,
intést kaptak Delphoiből: fiuk meg fogja ölni az apj{t.39 Ezért tették ki a gyermeket. Később
tudni vélték, hogyan hangzott a jóslat, a Pythia verses beszédében, mely nem volt valami
egyszerű és archaikus: az eset egész előtörténetét összefoglalta.40 Csup{n ezért idézem az
elbeszélés előtt, mely a kitett gyermek sors{ról fog szólni: „Laios, Labdakos fia, pomp{s
utódokat kív{nsz? Nemzeni fogsz egy kedves fiút, de az lesz a végzeted, hogy saj{t
gyermeked keze {ltal veszíted életedet. Mert így l{tta jónak Zeus, Kronos fia, engedve Pelops
rettenetes {tk{nak, akinek a fi{t elraboltad. Ő könyörögte le r{d mindezt."
Úgy l{tszik, a kor{bbi elbeszélők ink{bb Oidipus alakj{ra összpontosított{k figyelmüket,
nem pedig kitételének előzményeire. Neve szerint a hérósz „Dagadtl{bú" volt; az elbeszélők
eléggé nagy f{rads{ggal prób{lt{k megmagyar{zni ezt a különös nevet, s hihetővé tenni,
hogy csakugyan a kitett gyermek l{b{ra vonatkozik. Különben könnyen gondolhatott volna
az ember valamelyik Daktylosra, a nagy istenanya egyik, földből született fi{ra. A legrégibb
időkben a daktylosi tulajdons{g jelzésére haszn{lhattak egyszerű tulajdonnevet a
„dagadtl{bú" körülír{s nélkül is: akkoriban még nyugodtan hívhattak valakit41
Oidyphallosnak is. De abban a korban, amikor Oidipus történetét megörökítették, ez
szemmel l{thatólag m{r nem volt szok{s.
A gyermeket télvíz idején egy csöbörben tették ki: így mesélik Aiskhylos Laios{ban.42 A
fiúcska mezítlenül ül megtal{lója, Euphorbos karj{n: így {br{zolja egy v{zakép. Csak később
emlegették a póly{j{t is.43 Gy{moltalans{g{t akart{k fokozni, s azért fúrt{k még {t r{ad{sul a
l{b{t is, aranycsattal44 vagy egy hegyes vassal,45 hogy azut{n egy életen {t „dagadtl{bú"
legyen! Az elbeszélő fölösleges kegyetlensége elfedi itt azt, amit nem akartak észrevenni s
amire m{r az imént utaltam: a Vöröshajú ősi daktylostermészetét,46 pedig a vele j{ró
dührohamairól is lesz csakhamar bővebben szó.
Története azonban olyanform{n kezdődik, mint a többi kitett hérószról és isteni gyermekről
szóló elbeszélések. Sőt még azt is {llított{k,47 hogy Hélios fia volt. Róla is mesélték, amit
Perseusról vagy egyszer Dionysosról mag{ról:48 hogy kitették egy teknőben a vízre;49 vagy a
korinthosi tengeröböl vizére, vagy az Euripos tengerszorosra, mely Euboi{t Boióti{tól
elv{lasztja. Olyan messzire sodorta a teknőt a tenger, hogy Hippodameia fogadhatta be a
tal{lt gyermeket s nevelte fel úgy, mintha ő is Pelops fia volna, ak{r Khry-sippos.50 Ebben a
v{ltozatban Oidipus azért ölte meg Laiost, hogy védelmezze vagy megbosszulja {llítólagos
testvérét, s akkor tette mag{év{ Iokastét, amikor az férjének temetésére Pis{ba érkezett. Sőt,
egy m{sik v{ltozat *246+ szerint vetélyt{rsa volt Laiosnak, s ezért ölte meg: az elbeszélés itt
nagyon messzire {gazik el, keveredik benne a korai hagyom{ny a későivel, s az ősi fonalnak
nyoma vész.
Egyik régi elbeszélés szerint a teknő a gyermekkel nem jutott messzebb, csup{n annak a
v{rosnak a közelébe, ahol Polybos, Hermés egyik fia uralkodott.51 Sikyón volt-e ez a v{ros,
Korinthos, vagy Anthédón?52 Periboia kir{lynő épp a parton mosta ruh{it, amikor kivetette a
teknőt a víz.53 Egy úgynevezett homérosi csészén l{tni, hogy Hermés nyújtja {t a gyermeket a
kir{lynénak, s Periboia a kir{ly ölébe ülteti. S nem hozott balszerencsét a kir{lyi p{rra.
Polybos h{z{ban nőtt föl Oidipus, abban a hitben, hogy Periboi{nak - Meropénak is hívt{k54 és a kir{lynak a fia. Csak az ismertebb elbeszélés hangzott úgy, hogy nem a tengerre tették ki,
hanem a Kithairón hegyre, ahol innen a thébai, amonnan a korinthosi vagy sikyóni
p{sztorok tal{lkozhattak egym{ssal. Ha Laios p{sztorai kitették a csecsemőt, Polybos
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p{sztorai r{akadhattak. Héra mezein történt a dolog, Euripidés előad{sa szerint.55
Sőt, még csak ki se tették a gyermeket, mesélik az Oidipus kir{lyban:56 a thébai p{sztor {tadta a
korinthosinak, hogy a saj{tjaként nevelje föl. Az pedig elvitte gyermektelen kir{ly{nak
aj{ndékba.57 Oidipus maga mondja el ebben a tragédi{ban,58 hogyan vetette szemére - neki,
akiből Korinthos legelőkelőbb polg{ra lett - egy részeg vendég tivorny{z{s közben, hogy
nem a kir{ly fia, hogyan h{rított{k el szemreh{ny{s{t nevelőszülei, amikor faggatta őket, s
hogyan indult el titokban, hogy megkérdezze a delphoi istent. S azt is halljuk tőle, hogy az
isten nem a kérdésére v{laszolt, hanem szörnyű sorssal fenyegette meg: hogy a saj{t
anyj{nak a férje és apj{nak gyilkosa lesz. Ezért nem mert visszatérni Korinthosba, hanem
m{sfele indult, Phókison {t, egy szűk v{laszúton, ahol egy ismeretlen férfi gyilkosa lett.
Így h{t az elbeszélés, ak{r Laiosszal kezdjük, ak{r Oidipusszal, mindenképp egy szűk
v{laszútra visz, ak{rhol volt is: ak{r Phókisban, Thébai és Delphoi közt, ak{r Thébaitól délre,
a Kithairón és Potniai között. Itt kellett az ap{nak és a fiúnak tal{lkoznia, anélkül hogy
fölismernék egym{st: egy boldogtalan ap{nak s éppoly szerencsétlen fi{nak, akiknek
kerülniök kellett volna egym{st, s meg is tettek mindent, hogy a tal{lkoz{stól óvakodjanak.
A történethez nem kellett sorsukról okvetlenül előre tudniok: a jóslat bele-j{tsz{sa nélkül is
ugyanúgy elképzelhető. A jóslatban hivő elbeszélők olyasmit kaptak itt fel, ami ősidők óta
magj{t képezte a nem akart és mégis bekövetkezett apagyilkoss{gról szóló elbeszélésnek.
Oidipus nem sejtette, a történet egyik v{ltozat{ban sem, hogy útja a keskeny v{laszúton apja
útj{ba torkollik. Ahhoz sem kellett jóslat, hogy Laios attól féljen, a fia megfosztja a tróntól:
ennek az ősképe is megvolt m{r az istentörténetekben, Uranos és Kronos történetében, a
görögök és a kis{zsiaiak ősidők óta közös, nagyon régi hagyom{ny{ban. A jóslattal az
elbeszélők egy ősrégi félelemnek adtak *247+ konkrét form{t, s a gyermekkitétel félelemből
történt, nem pedig Apollón intésére: azért persze tudott róla, hiszen Delphoi jósistene volt.
Az ember az iszonyatostól való félelmében gyakran rohan az iszonyatosba.
Így esett meg ez az emberi dolog is: a fiú útja egy szűk szorosban torkollott az ap{éba, ahol
egyikük sem húzódhatott félre. „V{ndor, térj ki a kir{ly elől !"59 - ki{ltott a szűk úton kocsival
{trobogó Laios hírnöke az ismeretlen felé. Oidipusban forrt a méreg. Ném{n haladt tov{bb
az útj{n.60 A kir{ly egyik lova a l{b{ra taposott.61 Amikor az öreg r{ad{sul kocsij{ból még
fejbe is v{gta szöges végű, villa alakú botj{val, mely a lovak ösztökélésére szolg{lt,62 végképp
betelt a mérték. A fiú haragj{ban, nem sejtve, kivel van dolga - ezt hat{rozottan
hangsúlyozza a hagyom{ny63 -, v{ndorbotj{val64 agyonütötte apj{t,65 s hozz{ még a hírnököt
is.66 Aiskhylos a haragtól megsz{llott Oidipus képének még egy jellemző von{s{t
megőrizte:67 a gyilkos beleharapott a megölt testébe, s kiköpte a vérét.
A történetnek nagyon régi alakj{ra utal egy késői elbeszélés:68 eszerint Oidipus épp lovat
lopni indult, és Laiost a felesége, Epikasté kísérte útj{n, amikor tal{lkozott vele. A történet
csúcspontja elől azonban kitér az elbeszélő: azt {llítja, Oidipus a gyilkoss{g ut{n a hegyekbe
menekült, ahogy Görögorsz{gban még ma is szok{s, és nem nyúlt Epikastéhoz. De akkor
hogy mehetett a történet folytat{s{ban a kir{lyné önként férjhez a gyilkoshoz, ha tanúja volt
a gyilkoss{gnak, s nem lett azonmód a rabló zs{km{nya? Mindez alighanem ugyanabban a
dührohamban történt, a régi elbeszélés szerint: a fiú agyonütötte apj{t és megerőszakolta
anyj{t, az ismeretlen kir{lynét, s {ltala Thébai trónj{t is birtokba vette.
Így tudta alighanem az Odysseia költője is, mert azt mesélte :69 Epikasté a fi{nak a felesége
lett, az mag{év{ tette, miut{n apj{t megölte és kirabolta. Hamar fölfedték ezt az istenek az
egész vil{g előtt. Oidipus kir{lya maradt Kadmos népének Thébaiban, kínok között, az
istenek pusztító akarata szerint, anyja azonban eltűnt H{dés kapuj{n {t: b{nat{ban
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fölakasztotta mag{t, s fi{ra hagyta a szenvedést, amit az anya bosszúszellemei küldtek re{. A
kínok súly{t Oidipus gyermekeinek is érezniök kellett: ezek a régi elbeszélők szerint nem
Epikasté gyermekei voltak, hanem egy m{sodik feleségé, aki a szép Euryganeia70 - „örömtől
messzesug{rzó" - nevet viselte. Sőt még egy m{sik név is r{nk maradt, mely ugyancsak
Oidipus feleségét jelölte, Astymedusa :71 ez b{rmely kir{lynéra r{illett. Az is lehetséges, hogy
a két név ugyanarra a m{sodik feleségre vonatkozott. Oidipus maga elesett a harctéren - így
mondja az Ilias72 - hatalmas zuhan{ssal.
Homéros egyetlen szóval sem utal Oidipus bölcsességére, amivel a legismertebb
elbeszélésben Thébai uralm{t Laios meggyilkol{sa ut{n meg kellett szereznie: mintha soha
nem szorongatta volna Kadmos népét a közeli Phikion-hegy szörnyetege, a Phix, vagy m{s,
vil{gosabb nevén a Sphinx, a „fojtogató"! Ha Oidipus Laios elrabolt lovaival vagy öszvéreivel
visszatért *248+ nevelőapj{hoz, Polyboshoz, ahogy a késői elbeszélő {llította,73 aki szerint
lovat lopni indult, s ha nem vette birtok{ba azonnal a kir{lynéval együtt a kir{lys{got is,
akkor később kellett Thébaiba indulnia, hogy megszabadítsa a szfinxtől a v{rost. Laios hal{la
ut{n Kreón uralkodott itt, Iokasté b{tyja. Kreón és a v{ros vénei nagy gondban voltak, mióta
a le{nyfejű sz{rnyas oroszl{n vagy kutya beavatkozott a v{ros sors{ba.
Egy m{sik, fentebb idézett hagyom{ny szerint ez a csap{s m{r Laios életében sújtott le
Thébaira. Héra küldte a szfinxet Aithiopi{ból a kadmeusok ellen, mert tűrték a kir{ly
szenvedélyét Khrysippos ir{nt. Dionysos is küldhette volna a ragadozó oroszl{nszüzet
szülőv{rosa ellen, mely megtagadta tőle a tiszteletet. Erre a meg{llapít{sra juthatott
Euripidés is,74 aki azt mondja ki,75 amit a csap{stól szenvedők maguk gondoltak: az Alvil{g
küldte föl a szfinxet a thébaiak ellen. Thébai roml{s{ra szülte őt a szörnyetegek egész
sor{nak szülőanyja, Ekhidna kígyóistennő,76 miut{n a saj{t fi{val, Orthos kuty{val p{rzott.77
A szfinx székhelye a róla elnevezett Phikion-hegyen volt, amikor épp nem egy oszlopon ült a
kadmeusok piacterén, hogy kiszemelje {ldozat{t. Így mutatj{k a v{zaképek: az oszlopon, de
a hegyen is. L{tjuk, hogyan rabolja el és fojtja meg az ifjakat, s így lehetett Zeus trónus{n,
Pheidias művén is l{tni.78 Egy régi elbeszélés szerint79 Haimónt is elrabolta, Thébai legszebb
és legtörékenyebb ifj{t, Kreón fi{t. Ezut{n hirdette ki Kreón: azé lesz Iokasté és a kir{lys{g,
aki legyőzi a szfinxet.
Eredetileg nyilv{n úgy mesélték a történetet, hogy a hősnek, aki meg akarta ölni a szörnyet,
ki kellett mennie a Phikion-hegyre, hogy megbirkózzék vele. Így {br{zolja egy v{za
Oidipust: buzog{ny{t ütésre emelve, nem pedig a tal{nyon töprengve, az oroszl{nszűzzel
szemben. Az ismertebb elbeszélés szerint80 a thébaiak mindennap összegyűltek, hogy a
tal{lós kérdésen törjék fejüket, amit a szfinx feladott nekik. S amikor nem tudt{k megfejteni,
akkor rabolt el mindig egyet-egyet közülük. A rejtvényt a Múzs{któl szerezte,81 de ink{bb a
szirénekhez, mint a Múzs{khoz tette őt hasonlóv{: semmiképp sem volt kezdettől fogva
„bölcs szűz",82 sokkal ink{bb agyafúrt, aki megtanulta egyetlen cselét. A legjobb klasszikus
korból sz{rmazó gemm{n l{tni, hogy bölcsességét egy könyvtekercsből veszi vagy olvassa
föl. Úgy énekelte a tal{lós kérdést, ak{r egy jóslatot:83 „Van egy kétl{bú a földön és egy
négyl{bú, ugyanazzal a szóval nevezett, és h{roml{bú is. Minden élőlény közül, ami a
földön, a levegőben és a tengerben mozog, egyedül ő v{ltoztatja alakj{t. Akkor halad a
leglassabban, amikor a legtöbb l{b{n j{r."
Büszke is volt tal{lós kérdésére a szfinx, s zavarba hozta az embereket. Hiszen ők azt a
tal{nyt sem értették, mely intésként volt bevésve egy bölcs szavaival a delphoi Apollóntemplom előcsarnok{ban: „Ismerd meg magadat !" - s melynek megold{sa: „Hogy ember
vagy!" L{tjuk, hogyan ül Oidipus a szfinx előtt (több ízben is így {br{zolt{k a v{zafestők), s
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gondolkodik. Mi lehet ez: „... és h{roml{bú is"? „Az emberre gondolt{l! - ki{ltott föl84 -, [249]
aki, míg a földön m{szik ide-oda, alig hogy megszületett, először négyl{bú, amikor pedig
öreg lesz és h{ta meggörnyed az aggkor terhe alatt, s harmadik l{b gyan{nt botot haszn{l,
h{roml{bú is \" Amikor a szfinx ezt hallotta, úgy tett, mint a szirének, ha nem fogott valakin
az énekük: a tengerbe zuhantak, noha sz{rnyas lények voltak, s öngyilkoss{got követtek el.
Teh{t így tett a sz{rnyas oroszl{nszűz is, levetette mag{t szikl{j{ról,85 vagy az oszlopról és
Thébai Akropolis{ról.86 Megint csak egy v{zaképen l{tni, hogyan adja meg neki Oidipus
könnyű d{rd{j{val a kegyelemdöfést.
Így lett Oidipus bölccsé, s egyúttal a vil{g legbalg{bb kir{ly{v{. Győzelmének díjaképpen az ismert v{ltozat szerint, melyben Iokasté nem volt jelen Laios meggyilkol{s{n{l - saj{t
anyj{t kapta feleségül, s négy gyermeket nemzett vele: két fiút, Eteoklést és Polyneikést, és
két l{nyt, Antigonét és Isménét; mindannyiukat a Labdakos-h{z balsorsa tette híressé. A
csup{n l{tszatra bölcs Oidipus semmit sem sejtett mindebből. A különös lényben, amit a
szfinx a tal{lós kérdésben feladott, alighanem saj{t mag{ra ismert, de azt nem ismerte föl,
hogy mi az ember, az emberi sors cseleit, melyeknek - ellentétben a sorstalan istenekkel - ki
van szolg{ltatva a halandó! Az emberi sors teljesült be rajta, s ez a sors az idők folyam{n
nyilv{noss{gra került. Mert nem haltak meg mind, akik a gyermeket kitették, vagy akiknek
ki kellett volna tenniök, de nem tették.
Ott volt Thébai egyeden valódi bölcse is, a jövendőmondó Teiresias, aki most vak szemével
ugyanúgy keresztüll{tott Oidipus tévedésein, mint annak idején Laios eltévelyedésén. De
mire maga a kir{ly kényszerítette szól{sra, addigra m{r sok év telt el a balgatag p{r, anya és
fia uralma alatt, s egy pusztító j{rv{ny éreztette a thébaiakkal, hogy beteg a v{rosuk.87
Teiresiasban is - aki neve szerint a jelek, a teirea magyar{zója volt - volt valami, ami
Oidipusszal közös. Ő ifjúkor{ban vakult meg, a hérósz pedig, aki az anyj{t vette feleségül,
legszebb férfikor{ban lett vakk{. A jósról is azt mondt{k,88 az egyik s{rk{nyfogvetemény
ivadéka volt: Udaiosé, „az alapítóé". Anyj{t Khariklónak hívt{k, mint Kheirón, a bölcs
kentaur anyj{t, s Pallas Athéné t{rsnői közé tartozott. Így pillantotta meg Teiresias
ifjúkor{ban, amit soha nem lett volna szabad megpillantania. Az istennő parip{inak
örvendezve föl-al{ kocsizott Boióti{ban, s még ruh{it is levetette, hogy fürdővel frissítse fel
tagjait. Ezt tette egyszer89 a Hippukrénénél is, a "lóforr{sn{l", a Helikónon, déli csendben és
mag{nyban. Teiresias, akinek épp az első legénytoll pelyhedzett az {ll{n, egyedül vad{szott
kuty{ival a szent hely közelében. Iszonyatos szomjús{g gyötörte, azért a forr{shoz rohant, a
szerencsétlen. Akaratlan l{tta, amit nem szabad megpillantani. L{tta Athéné keblét és ölét, s
nem volt szabad többé a napot l{tnia. Az istennő a szemére tette kezét, s megvakította.90 De
kesergő t{rsnője, Kharikló kedvéért jövendőmondóv{ avatta Teiresiast: megtisztította fülét,
hogy értse a madarak szav{t, s egy somfabotot küldött neki, hogy azzal j{rhasson, mint a
l{tnokok. *250+
Egy m{sik, Teiresias megvakul{s{ról szóló történetnek ugyanez az értelme: abban is olyasmit
pillantott meg, amit nem lett volna szabad. Azt mesélték, mint ifjú p{sztor,91 egy
útkereszteződésnél92 a Kithairónon93 -vagy a Kylléné hegyen,94 azon a t{jon, ahol Hermés, a
kígyóp{rtól körülfont botj{val, odahaza volt - l{tott két kígyót p{rzani. Ennek a kalandnak,
melyről azt hinné az ember: nincs benne semmi rendkívüli Görögorsz{g p{sztorainak
életében, úgy l{tszik, különös jelentősége volt a régi időkben, mert egy igazi istentréfa
kiindulópontj{v{ v{lt. Teiresias a hagyom{ny szerint95 megölte a p{rzó nősténykígyót, s
abban a szempillant{sban maga is nővé v{ltozott. Asszonyként élt ezut{n hét esztendeig, s
megtapasztalta a férfi szerelmét.96 Hét év múlt{n ismét megpillantott egy szeretkező
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kígyóp{rt. Most a hímet ütötte agyon, s nyomban visszav{ltozott férfiv{. Épp akkor
vitatkozott Zeus és Héra arról, hogy a férfi vagy a női nemnek jelent-e többet a szerelem.
Teiresiast kérték fel döntőbírónak. „Csup{n egy tizedrészét élvezi a férfi - így hangzott a
döntése97 -, tízszer annyi gyönyörrel telik el az asszony, örvendezve lelkében."
Héra megharagudott azért, hogy ezt így kimondta, és vaks{ggal büntette. Zeus viszont a
l{tnoki adom{nnyal k{rpótolta, s hét emberéletnyi hosszú élettel. De a hagyom{ny szerint a
bölcs férfiút nem boldogította az adom{ny. „Zeus atya - jajgatott98 -, vagy rövidebb életet
kellett volna hogy adj, vagy csak annyi tud{st, amennyit a közönséges halandóknak. Így,
ahogy most van, igaz{n nem nagy megtiszteltetés sz{momra, hogy hétszer olyan sok{ig élek,
mint m{s emberek!" Vakon és isteni tud{s birtok{ban {t kellett élnie Kadmosnak és
utódainak - hat nemzedéknek - a sors{t, s megőrizhette tudat{t, egyedül ő minden ember
közül, az Alvil{gban is. Ezt az aj{ndékot Persephoné biztosította sz{m{ra.99 Odysseus később
megl{togatta a holtak birodalm{ban, s őt engedte elsőnek (még ott is l{tnoki aranyp{lc{j{t
markolta) a vérrel telt {ldozati {rokhoz lépni. Teiresias r{ismert s megszólította,100 még
mielőtt ivott, miut{n pedig ivott a vérből, előre megmondta neki egész jövendő sors{t.
Oidipus sors{t is l{tta előre, s be is teljesült, amit Teiresias megjövendölt.101 Amikor a
szerencsétlen kir{ly kénytelen volt bel{tni, hogy anyja férjévé, gyermekeinek testvérévé v{lt,
saj{t kezűleg fosztotta meg mag{t szeme vil{g{tól.102 Ez volt a büntetése azoknak, akik
olyasmit l{ttak, amit nem volt szabad megpillantani: ahogy Teiresias az istennőt vagy a
szeretkező kígyókat, úgy pillantotta meg Oidipius az anyj{t. Egy olyan hagyom{ny is
fennmaradt,103 mely szerint nem ő vakította meg mag{t, hanem Laios öreg fegyvert{rsai, s
csup{n uruk gyilkos{t akart{k megbüntetni, és nem is tudt{k, hogy az a fia is volt. Többen
prób{ltak újabb és újabb fordulatokat költeni a régi történethez. Euripidés Phoinikiai nők
című dr{m{j{ban Iokasté, mint ősz anyakir{lynő, sok-sok évvel szégyenének leleplezése
ut{n is él még, reszkető l{bakkal,104 csup{n két fi{nak holtteste fölött, akik egym{st
kölcsönösen *251+ megölték,105 vet véget életének, a legmélyebb mélységekig megtapasztalva
f{jdalomteli anyas{g{nak kínjait. A történet összes tov{bbi v{ltozataiban azonmód
fölakasztotta mag{t, mihelyt szégyene nyilv{nvalóv{ lett.
A vak Oidipus eltűnt a thébaiak szeme elől. Hogy testi jelenléte ne mocskolja be a nap tiszta
vil{g{t,106 rejtekben, mintegy bebörtönözve őrizték hozz{tartozói: Kreón107 vagy a fiai.108
Fogyatékos értelemmel tűrte mindezt,109 ingerlékenyebben és lobbanékonyabban, mint
valaha. Megtiltotta fiainak, hogy b{rmikor is kir{lyi edényeket tegyenek elébe, meséli tov{bb
a történet.110 S amikor ezt a szőke Polyneikés mégis megtette, s a j{mbor Kadmos
ezüstasztal{t Oidipus elé {llította, megtöltve az arany serleget édes borral, a vak észrevette,
gúnynak hitte, nagy gonoszs{g sz{llta meg lelkét s meg{tkozta fiait: azt kív{nta, vassal
osztozkodjanak atyai örökségükön.111 Amikor viszont egyszer megfeledkeztek arról,112 hogy
az {ldozatból a kir{lynak j{ró részt, a lapock{t küldjék el apjuknak, s egy combcsontot
küldtek helyette, Oidipus ezt is észrevette, a húst a földre dobta, s ismét {tkokat szórt fiaira:
im{j{ban kérte Zeust és a többi istent, hogy a két fiú egym{s kezétől haljon meg, s együtt
sz{lljon le az Alvil{gba.
A Phoinikai nőkben Oidipus úgy bukkan elő palotafogs{g{ból, mint egy kísértet,113 hogy
{tkainak beteljesülését l{ssa. Bebörtönöztetése saj{t palot{j{ban - egy föld alatti helyiségben,
ahol meg is halt egy késői elbeszélés szerint114 - csup{n egyik form{ja volt szenvedéseinek.
Ebben az Euripidés-tragédi{ban Antigoné, idősebbik és erősebbik l{nya vezeti el Oidipust a
harctérről, ahol utolj{ra dédelgethette a h{rom szeretett lény testét, Iokasté, Eteoklés és
Polyneikés tetemét.115 Elrendelt sors{hoz még a f{rads{gos v{ndorl{s is hozz{tartozott.116
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Antigoné kísérte az úton, mely Kolónosba vitt, Poseidón szikladombj{hoz és Athén meg az
Alvil{g küszöbéhez, a szent helyre, ahol a delphoi jóshely szavai szerint be kellett végeznie
életét.117
Sophoklés késői öregkor{ban írt, Oidipus Kolónosban című, utolsó tragédi{j{ban tal{lkozunk
velük. Csakhamar Isméné is csatlakozik hozz{juk az úton, melyen apa és l{nya m{r jóval a
testvérharc előtt elindult. Koldulva v{ndoroltak az orsz{gon {t. Az ősz Oidipus se volt m{r
olyan hirtelen haragú, mint régen. Keveset kért, s beérte a még kevesebbel, amit kapott.118
Szenvedő héróssz{ lett, aki hal{la ut{n értékes kinccsé v{lik, és oltalmazza az ellenségtől
azokat, akiknek a földjén örök nyugalomra tért. Sophoklés szűkebb haz{j{ban kellett ennek
bekövetkeznie, Kolónos község földjén, a szikladombon. Itt volt az any{k bosszúistennőinek,
az Erinyseknek - akiket a nép Eumeniseknek, „jóakaróknak" is hívott - szent ligetük, ahova
nem léphetett halandó l{b. Ide tartott Oidipus, ez volt a kínok útj{nak végcélja, itt fogadt{k
be kegyelemmel.119
Bizakodó lélekkel lépett be a ligetbe, ahova nem léphetett emberi l{b. Tudta: itt kell bev{rnia,
hogy földrengés, mennydörgés és vill{ml{s120 adja hírül bekövetkezendő eltűnését. Az
orsz{g ur{ra, Théseusra bízta mag{t és *252+ sírj{nak a titk{t, mely nem lesz közönséges sír,
de mégis oltalmazni fogja az athénieket. Sürgősen hívatta Théseust, amikor Zeus megadta
mennydörgésével az első jelet.121 Úgy dörgött, mint szűnni nem akaró zivatar idején: egyik
dörgés a m{sik ut{n, egyik vill{ml{s a m{sik ut{n. S ekkor a vak lett vezetővé, ő ment elöl,
Théseus előtt, és két l{nya előtt, akik id{ig vezették. Biztos léptekkel követte Oidipus a lelkek
kísérőjét, akit nyilv{n l{tott, amikor megszólította Hermés néven, követte a holtak
birodalm{nak istennőjét, akit nem mert néven nevezni.122 A meredek szakadék szélén
meg{llott.123 Vaslépcsők vezettek innen a szikl{k tövéhez. Az Alvil{gba vezető sz{mtalan
ösvény itt futott össze. Itt leült Oidipus, egy üreges körtefa és egy kősír közé. Ledobta
piszkos ruh{it, s felszólította l{nyait, hogy mosdass{k meg és öltöztessék fel, ahogy egy
halottat illik. S velük együtt zendített r{ a siratóénekre, amikor az alvil{gi Zeus dörgése
felmorajlott. Ez is elmúlt, s hallgattak mindny{jan. Borzadva hallott{k egy isten hangj{t:124
„Halljad, halljad, Oidipus! Miért v{ratsz bennünket?" Csak Théseusnak volt szabad l{tnia,
ami ezut{n következett.125 Még sok{ig {llt ott, s eltakarta az arc{t. Oidipus eltűnt.
Alighanem hasonlóképpen írta le a történteket Aiskhylos is, akiről azt mondt{k,126
Oidipus{ban el{rult valamit, ami Démétér misztériumaihoz tartozott : ezek a misztériumok
egyúttal a l{ny{nak, a holtak birodalma istennőjének misztériumai is voltak. A régebbi
elbeszélők szerint Oidipus nem jutott el Kolónosig. A szenvedő sok{ig bolyongott, miut{n
maga fosztotta meg mag{t szeme vil{g{tól, a Kithairón körüli vad hegyi t{jon,127 ahol annak
idején kitették, s ahol hirtelen haragj{ban, mit sem sejtve, agyonütötte az apj{t. A sírj{t is
mutogatt{k azon a vidéken. Hozz{tartozói, azt mesélték,128 Thébaiban akart{k eltemetni. De
a thébaiak nem tűrték. Szerencsétlensége mintegy megbélyegzetté tette. Így egy m{sik
boiótiai helységben, Keosban temették el. De több szerencsétlenség történt a faluban, s a
lakosok azt hitték, Oidipus sírja hozta r{juk a bajt. Végül Eteónosban temették el. Ez a falu is
Boióti{ban volt, és később Skarphénak hívt{k. Éjnek évadj{n temették el itt titokban, s nem
tudt{k, hogy a hely Démétér szent körzetében volt. Amikor ez kiderült, az eteónosiak
megkérdezték a delphoi istent, mitévők legye-nek. Apollón azt v{laszolta: „Ne nyúljatok az
istennő oltalomkeresőjéhez!" Így ott hagyt{k a sírj{t, s azt a helyet azóta „Oidipus
szentélyének" hívj{k.
V{zaképeken l{tni, hogy ifjú férfiak és ifjú asszonyok közelednek a sírhoz. Vajon Oidipus
fiaira és l{nyaira gondoltak a festők? Vagy m{s ifjú emberek voltak, sőt tal{n jegyesp{rok,

Kerényi Károly: Görög mitológia

Oldal: 178

akik itt {ldozatot mutattak be a hérósznak, akinek a szenvedései, ha saj{t hozz{tartozóinak
nem is, de az őt tisztelő idegeneknek tal{n mégiscsak {ld{st hoztak? Sírj{n, melyet egy
oszlop jelzett, ez a felirat volt :129 „H{tamon m{lyv{t hordok s asphodelost, ezergyökerűt,
keblemen pedig Laios fi{t, Oidipust."*253+

XI. A sp{rtai Dioskurosok és unokatestvéreik
Kastór és Polydeukés neve - tal{n még ismertebb latin alakjuk: Castor és Pollux - m{ig is két
elv{lhatatlan testvér bar{ts{g{t jelképezi. Nem csup{n őket tartott{k Dios kuroinak, "Zeus
fiainak". A thébaiak is ismertek és tiszteltek alapitó hérószaik közt Dioskurosokat, két
ikertestvért, akiknek az istenek kir{lya volt az apjuk: Antiopé fiait. Ha azonban a
Dioskurosokról hallunk, külön jelző nélkül, akkor rendszerint Léda ikerfiairól van szó, akiket
az istentörténetekből ismerünk, ak{rcsak az anyjukat.1 Tyndaridéseknek vagy még kor{bban
Tindaridéseknek is nevezték őket, {llítólag Tyndareós nevű földi apjukról. Meglehet, ebben
az apa-névben is benne rejlik a „Zeus fiai" megjelölés, olyan nyelven, amit kor{bban
beszéltek Görögorsz{gban.
A Kastórról és Polydeukésről szóló elbeszélést a hérósztörténetek közt mégis Tyndareós
kir{llyal kell elkezdeni. Mert ezek a történetek szeretik a csal{df{t, mely a hérószokat földi
ap{k és any{k és sokszoros rokons{gsz{laival kapcsolja össze. A hagyom{ny azt tartja teh{t,2
hogy Perseus le{nya, Gorgophoné, a „Gorgóölő", aki apja győzelme emlékére kapta ezt a
nevet, először Periéréshez ment feleségül, Aiolos egyik fi{hoz, aki Messéni{ban uralkodott,
Oikhalia v{ros{ban: így hívt{k akkor a misztériumok későbbi helyét, Andani{t. Két fiat szült
Periérésnek, Aphareust és Leukippost, akinek {ttetsző neve fehérlovút jelent. De {llítólag ő
volt az első asszony,3 aki az első férje hal{la ut{n újra férjhez ment. M{sodszor Oibalos
felesége lett, aki nevéről ítélve egy lakóniai Daktylos-féle ős-ember volt, „a nemző", akit
egyesek Hyakinthos testvére, Kynortas, a „kutyaébresztő" fi{nak tartottak.4 Tyndareós
Oibalos és Gorgophoné, vagy - egy m{sik hagyom{ny szerint,5 mely mit sem tudott erről az
egész csal{df{ról - egy Bateia, „bozót" nevű forr{snimfa fia volt.
Teh{t a Dioskurosok csal{df{ja Tyndareós révén lakón földben gyökerezett. Így illett egy
sp{rtai kir{lyhoz - mert Tyndareós Sp{rta kir{lya lett -, s a sp{rtai Dioskurosokhoz, akiket a
felesége szült. Igaz ugyan,6 hogy nem uralkodott zavartalanul Lakóni{ban. Féltestvére,
Hippokoón, egy időre elűzte. Héraklés ültette később ismét trónra. Tyndareós a görög
sz{razföld nyugati részébe menekült. A legtöbb elbeszélés szerint Thestios uralkodott ott,
annak a Pleurónnak egyik ivadéka, aki az aitóliai Kurések v{ros{t, Pleurónt alapította. De
m{s elbeszélések szerint alighanem Thestios is alapított v{rosokat: az aitóliai Thesti{t, s még
elébb egy m{sik Thesti{t Lakóni{ban.7 A sp{rtaiak szerint Tyndareós egy{ltal{n nem
Aitóli{ba költözött, Thestioshoz, hanem a lakóniai Pellana v{ros{ba.8 Thestios Aitóli{ban
m{r egy híres le{ny apja volt: Althai{é, akiről Meleagros történetében lesz szó. M{sik híres
le{nya a hagyom{ny szerint Léda volt. Azt is mesélték ugyan,9 hogy Thestios felesége,
Panteidyia, a „mindentudó", nem tőle, hanem Glaukostól, Sisyphos *254+ fi{tól foganta
Léd{t. Nem volt könnyű az ős-asszonynak - mert Léda az volt, mint neve tanúsítja - ap{t és
csal{df{t tal{lni.
Ismerjük a híres történetet,10 mely szerint Léda Lakóni{ban foganta a Tindareós-fiakat: Zeus
hattyú alakban szerette őt, a Taygetos csúcsa alatt. Alighanem efölött a hegy fölött l{tt{k
leggyakrabban a nagy fehér madarak vonul{s{t. A messéniai tengeröbölben, a sp{rtai parttal
szemben egy Pephnos nevű kicsiny sziklasziget emelkedik ki a habokból: itt jött Kastór és
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Polydeukés, az ikerp{r a vil{gra. De két l{nytestvérük, Helena és Klytaimnéstra születési
helyének nem ezt a szigetet tartott{k. Gondoljunk csak a v{zaképre,11 mely Léda fiait
ifjakként {br{zolja, míg a toj{s, melyből azut{n Helena született, közöttük fekszik az olt{ron:
ez a jelenet Tyndareós kir{lyi székhelyén j{tszódott le, ak{r Pellana volt az, ak{r Sp{rta.
Pephnos viszont alig valamivel nagyobb egy sziklaz{tonyn{l, csak égi gyermekek
születhettek itt: bizonyos, hogy egy közönséges földi nő sem kereste föl a szigetet, amikor
szülni készült. Csakis sz{rnyai lehettek annak az any{nak, s toj{st kellett raknia, mint a
tenger madarai teszik, és Léda égi hasonm{sa, Nemesis istennő. Alighanem ilyen alakban
hozta vil{gra az éjszaka l{nya, ak{r egyik néven nevezzük, ak{r a m{sikon, a fiait, s még
hallani fogjuk, hogy azoknak a sz{rnyai sem merültek egészen feledésbe.
Az ókorban a kerek sapka, a pilos eredetét is, amit lovagl{s közben viseltek a Dioskurosok,
vagy kant{rsz{ron fogva parip{jukat, azzal magyar{zt{k,12 hogy a toj{sból tapadt r{juk,
amikor a héj{ból előm{sztak. A későbbi elbeszélők szerint13 Hermés vitte az isteni
gyermekeket Pephnosról Pellan{ra. Mutogatt{k ércszobraikat a kicsiny szigeten, nem voltak
egy l{bn{l magasabbak, noha őket is „a nagy isteneknek" hívt{k, ak{r a Kabirokat, s azt
beszélték,14 hogy az {r, mely télidőben elborítja a z{tonyt, szobraikat nem mozdította el. A
sp{rtaiaknak elegendő volt két H-alakban összekötött gerenda, vagy két karcsú amfora,
melyekre az {br{zol{sokon gyakran tekeredik kígyó, hogy kedves Tindarid{ikra
emlékeztesse őket.
Messéni{nak, a Lakóni{val szomszédos orsz{gnak is megvoltak a maga isteni ikrei. Ezek a
sp{rtai Dioskurosok unokatestvérei voltak. Gorgophoné első h{zass{g{ból Aphareust szülte.
Ez Arénét, a féltestvére, Tyndareós húg{t vette feleségül.15 De nem volt sem biztosabban, sem
kevésbé apja a fiainak, mint Tyndareós a sp{rtai Dioskurosoknak. Az ikreknek, akiket Aréné
szült, igazi apja {llítólag Poseidón volt.16 Elsősorban az óri{s Idast nemzette a tenger ura. De
rendkívüli lény volt Lynkeus is, „a hiúzszemű": éles tekintete behatolt a föld mélyébe.17 A
sp{rtai Dioskurosokról szóló elbeszélésnek messéniai unokatestvéreikre is ki kell terjednie,
mert útjaik csakhamar keresztezték egym{st.
Idasról azt beszélték,18 ő volt a legerősebb az egész földön. Mag{val Apol-lónnal vívott
p{rviadalt egy szép le{nyért: Marpéss{ért, Euénos aitóliai kir{ly l{ny{ért.19 Erről az
Euénosról, Arés egyik fi{ról ugyanazt mondt{k, mint *255+ Oinomaosról: csak annak akarta
adni a l{ny{t, aki legyőzte a kocsiversenyben. De mindig ő győzött, lev{gta a legyőzött fejét,
s ezekkel a fejekkel díszítette palot{j{t. Idas a szüzek kart{nc{ból rabolta el Marpéss{t, amit
egy réten lejtettek Artemis tiszteletére. A rétet Ortygi{nak, „Fürjmezőnek" hívt{k, ak{rcsak
az istennő születési helyét. Idas a leggyorsabb parip{kat kapta meg apj{tól, Poseidóntól.
Hasztalan vette üldözőbe Euénos. Amikor a kir{ly l{tta, hogy a l{nyrabló a zs{km{ny{val
{tsuhan a Lykormos folyón, leölte saj{t lovait, és a habokba vetette mag{t: a folyót azóta
Euénosnak, „jógyeplőjűnek" hívj{k.
De az erős vőlegény kis híja, hogy mégis el nem veszítette Marpéss{t. Megjelent egy még
hatalmasabb, s elrabolta Idastól menyasszony{t. Mint a jégmad{r nősténye, úgy jajveszékelt
a l{ny Apollón karjaiban.20 Akkor történt ez, amikor Idas a zs{km{ny{val m{r megérkezett
Messéni{ba.21 A hérósz nem nyugodott bele: kifeszítette íj{t az isten ellen.22 Azt tartott{k,23
Idas nyilai kikerülhetetlenek. De Zeus nem engedte, hogy a végsőkig fajuljon a dolog.
Elküldte Hermést,24 vagy - egyik v{zafestő {br{zol{sa szerint - követét, Irist, s
megparancsolta, bízz{k a l{nyra a v{laszt{st. Marpéssa a földi vőlegényt v{lasztotta. Attól
félt, hogy Apollón elhagyja, ha öreg lesz. Így magyar{zt{k a v{laszt{st a késői elbeszélők,25
akik m{r nem gondoltak arra, milyen pusztítónak tarthatta égy halandó Apollón ölelését.
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Marpéssa úgy viselkedett, mintha a hal{l maga vette volna őt birtok{ba. Le{ny{t, akit
Idasnak szült, Alkyonénak, „jégmad{rnak" is nevezték,26 annak emlékére, hogyan kesergett
f{jdalm{ban az anyja az isten karjai közt. Egyébként Kleopatr{nak hívt{k, „apj{ról híresnek",
és Meleagros felesége lett.
A l{nyrabl{s a menyegzőnek bizonyos form{ja volt, amit Persephoné elrabl{sa m{r az
ősidőkben megszentelt, s főként Lakóni{ban v{lt bevett szok{ss{. A sp{rtai Dioskurosok
megelőztek ebben minden halandót. [llítólag nemcsak fiúunokatestvéreik voltak ikrek,
hanem két l{nyunokatestvérük is: Leukipposnak, Tyndareós m{sik féltestvérének a l{nyai.
De az is lehet, hogy a l{nyokat nem hozt{k kapcsolatba semmiféle halandó ap{val, hanem
égi „fehér csikók" jelentéssel hívt{k őket Leukippiseknek. Apollónt tartott{k az apjuknak,27 s
olyan neveket kaptak, melyek a hold két megjelenési alakj{hoz illettek: Phoibé, „a tiszta", az
újhold sarlój{hoz, Hilaeira, „a vid{m" pedig a teliholdhoz. Phoibé Athéné papnője lett,
Hilaeira Artemisé.28 Később szentélyük volt Sp{rt{ban, a Dioskurosok szent lakhelyének
nevezett h{z szomszéds{g{ban.29 A Leukippiseket Aphrodité szent kerületében rabolt{k el.
Itt j{tszottak t{rsnőikkel, amikor Kastór és Polydeukés beemelte őket kocsij{ba. Egy attikai
v{zafestő {br{zol{sa szerint jelen volt a szerelemistennő és Zeus is: jóv{hagyt{k a rabl{st,
mellyel két isteni p{r sp{rtai szok{s szerint kötött h{zass{got.
De ezzel megkezdődött az ellenségeskedés a két isteni fiúikerp{r között. A Leukippiseket,
azt mesélték,30 eredetileg messéniai unokatestvéreiknek *256+ ígérték oda esküvel. De a
Dioskurosok nagyobb aj{ndékaikkal megvesztegették Leukippost, s azért engedte, hogy
megszöktessék unokahúgaikat. Idas és Lynkeus üldözőbe vette a rablókat. Aphareus
síremlékénél érték őket utol, s így ért a történet tragikusan véget. A régebbi elbeszélők
szerint31 m{sképp kezdődött az ellenségeskedés. A négy fiúunokatestvér, Lakóni{ból Kastór
és Polydeukés, Messéni{ból Idas és Lynkeus, együtt betört [rk{di{ba, hogy marh{kat
raboljanak északi szomszédaiktól. Nagy zs{km{nnyal tértek haza, s a feloszt{st Idasra
bízt{k. Az négy részre osztott egy tehenet, és azt javasolta, aki elsőnek fogyasztja el a maga
negyedrészét, az kapja meg a zs{km{ny egyik felét, aki ut{na lesz kész, az a m{sikat. Ezut{n
előbb a saj{t negyedrészét falta fel az óri{s Idas, azut{n a Lynkeus negyedét is, s így az egész
zs{km{nyolt csord{t a messéniai testvérp{r hajtotta haza. Rútul kij{tszott{k a Dioskurosokat.
Még sok kalandban vettek részt Léda fiai, és soha nem szakadtak el egym{stól: Kastór a
parip{k megzabol{zója volt, Polydeukés ökölvívó.32 Az Argonaut{k v{llalkoz{sakor is
tal{lkozunk majd velük. De csak akkor volt tökéletes a Tindarid{k képe, amikor egy ragyogó
nőalak {llt közöttük: szép testvérük, vagy maga a legnagyobb istennő, minden istenek anyja.
Hogy a Dioskurosok a Nagy Anya, Rhea Kybelé szolg{lat{ban {llottak, arról a szikl{ba
vésett képek tanúskodnak a szicíliai Akrai v{rosa mellett. Testvérüknek, Helen{nak akkor
szolg{ltak, amikor az attikai Aphidna v{r{ból kiszabadított{k. Ez a Théseus-történetek
körébe tartozik, mert Théseus volt az első, aki megszöktette Zeus le{ny{t. Az unokatestvérek
közti ellenségeskedések történetének s egyúttal a Tindarisok33 emberszab{sú földi életének a
vége sokkal később következett be, Péleus és Thetis lakodalma ut{n.
Paris m{r útban volt, Aphrodité biztat{s{ra és oltalma alatt, az istennő fia, Aineias
kíséretében, hogy ő is megszöktesse Helen{t. Sp{rt{ban m{r nem Tyndareós uralkodott,
hanem a veje, Menelaos. De szép feleségét - eléggé óvatlanul - csakhamar egyedül hagyta a
kis{zsiai vendégekkel. Paris és Aineias, amikor megérkeztek Lakóni{ba, legelőször a
Dioskurosokat, testvérük mindig készenlétben {lló oltalmazóit l{togatt{k meg. Zeus akarta
ezt, mert alighanem ő intézte úgy, hogy az ikerp{r t{vol maradjon attól, ami Sp{rt{ban és
Lakóni{ban ezut{n történt. A lakom{n, amit a vendégek fogad{s{ra adtak, Idas és Lynkeus is
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ott volt. Ismét tréf{lkoztak a maguk otromba módj{n, s úgy beszéltek a Dioskurosok
l{nyrabl{s{ról, mintha csak azért tették volna, hogy ne kelljen a két menyasszonyért
jegyaj{ndékot fizetniök Leukipposnak.
Nos, v{laszoltak a Tindareós-fiak, akkor most helyreütjük a csorb{t, és gazdagon
megaj{ndékozzuk szép marh{kkal! S m{r indultak is, hogy elhozz{k Idas és Lynkeus
csord{it Messéni{ból. Polydeukés ment elöl, hogy elhajtsa a marh{kat. Kastór egy tölgyfa
odv{ba bújva {llt lesben, mert föltételezték, hogy unokatestvéreik ut{nuk jönnek. Így
őrizetlenül hagyt{k a *257+ testvérüket, kiszolg{ltatva a trójai herceg cs{bítóművészetének,
aki az ikrek t{vollétében elérte célj{t.
A messéniai ikrek sem maradtak sok{ig a lakom{n. Lynkeus útban hazafelé gyorsan
fölm{szott a Taygetosra, mely Lakóni{t Messéni{tól elv{lasztja. A hegycsúcsról mindenen
{tható tekintete megpillantotta a fa odv{ban leselkedő Kastórt. Szólt a b{tyj{nak, s Idas
eltal{lta d{rd{j{val a meglepett Dioskurost. Kastór megölése ut{n a két unokatestvér
fut{snak eredt. De Polydeukés ott volt a közelben - egyik elbeszélés szerint ő is a tölgyf{ban
rejtőzködött -, s űzőbe vette őket. Aphareus sírj{n érte őket utol: ott következett be a vég. A
két messéniai kitépte apja síremlékét a földből. Polydeukés d{rd{ja hal{los sebet ejtett
Lynkeuson, de őt meg a feléje hajított sírkő tal{lta el, s a kő ut{n maga Idas is r{vetette mag{t
az elk{bult Polydeukésra. Zeus a vill{m{t hajította kettejük közé, s az agyonütötte az óri{st.
Így h{t halottsirat{s nélkül égett el Aphareus két fi{nak teteme. Polydeukés odaszaladt a
testvéréhez, s l{tta, hogy a végét j{rja. Zeushoz ki{ltott, s arra kérte, küldjön őre{ is hal{lt.
Zeus odament hozz{ és így szólt:34 „Te az én fiam vagy, de őt egy hérósz nemzette, any{d
férje, halandó magból!" S v{laszt{st aj{nlott fel Polydeukésnek: vagy az Olymposon élhet
örökké, vagy egy napot mindig a föld alatt tölt a testvérével, a m{sikat az égi palot{ban az
istenekkel, Kastórral együtt. Polydeukés azt v{lasztotta, hogy része legyen a fényben is, és a
sötétségben is mindörökre. Így most mind a ketten egyik nap Zeusn{l időznek, a m{sik nap
hérósz-sírjukban Therapnén{l, Sp{rt{val szemben, az Eurótas m{sik partj{n, ahol szentélyt
emeltek Helen{nak is. Sötét, föld alatti tany{jukon laknak,35 amikor nem élvezik az égi fényt.
Azt beszélték,36 és hitték is, hogy az égen vil{gító csillagok, s az „Ikrek" csillagképben
ismerték föl őket.37 Gyakran díszíti pilosuk hegyét egy csillag, s néha még a hold is övezi,
mintha a két Dioskuros, vagy legal{bbis a kerek sapk{juk az ég két félgömbjét {br{zoln{.38
Tisztelőik sz{m{ra bizonnyal többet jelentettek minden időkben a többi hérószn{l: égi
istenségek, de le{ldozók, ak{r a csillagzatok, viszont nincsenek egy sírhoz kötve, hanem
gyors lovasok, akik a levegőn {t sz{guldva, föntről megjelennek ott, ahol az emberek ak{rhogy is légyen - segítségül hívj{k őket a veszedelemben: segítik és megmentik a
hozz{juk folyamodókat a csat{k veszedelmében, de még gyakrabban a tenger
veszedelmében.
Ha veszélybe jutott hajót mentenek meg téli viharok idején, nem lovasként tűnnek fel, hanem
olyan alakban, ahogy gyakrabban mutatkoztak a kor{bbi időkben az istenek: mint sz{rnyas
égi lények. A hajósok fehér b{r{nyokat v{gnak le - így írja le a hagyom{ny39 - a hajó tatj{n,
melyen m{r {tcsapnak a viharszél-űzte hull{mok, s Zeus fiait hívj{k segítségül. Azok meg is
jelennek nyomban, sebes sz{rnyakon. A levegőn {t rohannak oda. Elcsendesednek a vad
szelek, kisimulnak a tajtékos habok: jó jel a tengerészeknek f{radoz{saik közepette. Csak
nézik és örvendeznek, mert megmenekültek.*258+

XII. Meleagros és Atalanté
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Léda testvére, vagy pontosabban az, akit Aitóli{ban a legnagyobb joggal tarthattak az ősasszony testvérének: Althaia, a zsombékos vidéken termő m{lyv{ról kapta nevét. Férje
Oineus volt, Kalydón kir{lya, akit a borról (oinos) neveztek el. Az ilyesféle nevű kir{lyoknak
erősen alvil{gi von{saik is voltak: főleg Oinomaosnak, aki a palot{j{t Hippodameia kérőinek
lev{gott fejeivel díszítette. Oinopiónról, Khios kir{ly{ról, aki a vad{sz Óriónt leitatta s azut{n
megvakította, azt mesélték,1 a föld alatt egy érckamr{ban rejtőzött el. Őt ezenkívül Dionysos
sarj{nak is tartott{k,2 vagy egy Oinomaos nevű hírhedett duhaj fi{nak.3 Oineusnak egyetlen
ilyen borzalmas von{sa sem volt, viszont volt egy Agrios, „a vad" nevű fiútestvére, aki
{llítólag4 később elűzte Oineust. És mag{ról Oineusról is azt beszélték, hogy agyonütötte a
fi{t, Toxeust, az „Íj{szt", mert nem tartotta tiszteletben apja szőlőskertjét, s {tugrotta az {rk{t.
Az egyik genealógia szerint5 Oineus Aitólostól sz{rmazott, az aitóliaiak névadój{tól. Ez
Endymiónnak és egy forr{snimf{nak a fia volt,6 noha különben mindig csak Seléné és
Endymión szerelméről meséltek. Úgy tűnik, a holdistennő szerelme egy ős-lénnyel egyike az
emberi nem eredetéről szóló igen régi történeteknek. Egy m{sik genealógia szerint7 Oineus
Deukalióntól sz{rmazott, akinek a fia, Orestheus, Oineus nagyapja volt. Aitólos eszerint csak
Oineusnak volt a fia. Orestheusnak, a „hegyiembernek", volt egy szuk{ja, melyről azt
mesélték, egy botot szült. Orestheus el{sta a botot, s csakhamar kiderült, hogy ez volt az első
szőlőtőke. Így a szuka sem lehetett m{s, mint az égi kutya, a Sirius, mely megérleli a szőlőt.
Ennek az Orestheusnak a fia, akit nem azért hívtak „hegyiembernek", mert a hegyek
belsejében tany{zott, ink{bb azért, mert kuty{j{val vad{sz-életmódot folytatott, m{r a
Phytios, „ültető" nevet viselte, s ennek a fi{t hívt{k Oineusnak.
M{s elbeszélők szerint8 az emberek csak Oineus uralkod{sa alatt ismerték meg a bort.
Gyakran megesett, hogy egy kecskebak eltűnt egy időre a ny{jtól, s jóllakottnak l{tszott,
amikor visszatért. A kecskep{sztor ut{nament, és a szőlőtőkénél tal{lta meg a bakot: édes
szőlőt legelt róla. A p{sztor neve Orista alakban maradt r{nk,9 ez az Orestheus vagy Orestés
név eltorzított alakja. Staphylosnak is nevezték,10 s a szőlőt eszerint róla hívt{k staphylének.
Oineus csin{lt a szőlőből bort, és saj{t mag{ról nevezte el. A vizet, amit először kevertek a
borhoz, az Akhelóos folyóból merték, s ezt sem felejtették el a költők.11
De ki tanította meg Oineust a k{bító ital felhaszn{l{s{nak módj{ra? Azt mesélték,12
Dionysos tért be a kir{ly h{z{ba. Nem őt akarta megl{togatni, hanem a kir{lynét, Althai{t.
Oineus úgy tett, mintha nem vette volna észre az isten sz{ndék{t, és elment, hogy a v{roson
kívül mutasson be {ldozatot. *259+
Athénben sem történt m{sképpen: a kir{lyné, a „kir{ly" címet viselő arkhón felesége,
elküldte férjét, amikor Dionysos l{togat{s{ra v{rt. A szőlőtőke és a tanít{s, hogy miként kell
vele és a borral b{nni, a h{l{s isten aj{ndéka volt Oineusnak. Arról nincs szó ezekben a
történetekben, hogy a kecskebakot, mely a szőlőtőkét lelegelte, föl{ldozt{k, de a Dionysosvall{s sz{mos hagyom{ny{ból tudunk róla.
Althaia Dionysos szerelméből egy le{nygyermeket szült: Déianeir{t, neve szerint a férfiak
ir{nt ellenséges szüzet, egy végzetes asszonyt, akiről Héraklés történetében lesz majd szó.
Oineustól Althaia több fiat szült.13 A leghíresebbről azt beszélték, Arés fia volt, akit Althaia
ugyanazon az éjszak{n szeretett, amikor Oineust.14 Mert nem volt egykönnyen hihető, hogy
Meleagros nem isteni sz{rmaz{sú. Az ő születésének pillanat{tól kezdve ismét egy fadarab
j{tszott szerepet Oineus h{z{ban, de nem az, amelyik a bor {ld{s{t hozta r{juk.
Azt mesélték,15 Meleagros születésekor megjelent a h{rom Moira. Beléptek a terembe,
melyben Althaia épp megszülte fi{t. Klóthó, az első Moira, azt énekelte: nemeslelkű ember
lesz. Lakhesis, a m{sodik, azt jövendölte, hogy hős lesz. Atropos, a harmadik, a tűzhely
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l{ngjaiba nézett, ahol egy fadarab égett. Azt énekelte: annyi ideig fog élni, amíg ez a fahas{b
egészen elég. Ekkor Althaia fölugrott fekhelyéről, kikapta a has{bot a tűzből, és egy l{d{ba
rejtette,16 senki sem tudta, hov{, a palot{ban. A fiúnak pedig a Meleagros nevet adt{k, ami
olyasvalakit jelöl, akinek a gondolatai a vad{szaton j{rnak, a legrégibb görög nyelven,
melyben még nem vont{k össze a mag{nhangzókat.
Oineus birodalm{ban nagy istenség volt Artemis, az isteni vad{sznő. [m a borember,
Oineus, mégis megfeledkezett róla egyszer.17 Azt beszélték,18 egy arat{si ünnepségen minden
istent vendégül l{tott, csak neki nem v{gott le {ldozati {llatot a pomp{s lakom{n. Nagy bajt
hozott ezzel a saj{t fejére. Az istennő megharagudott, és egy vadkant szabadított r{ a kir{ly
termékeny földjeire. Akkora volt az {llat,19 hogy egyetlenegy vad{sz se tudta egymaga
leteríteni, még Meleagros sem. Sok v{rosból kellett férfiakat toborozni a vad{szathoz, s a
vadkan így is jó néh{nyat m{gly{ra küldött közülük. Végül Artemis egym{s elleni
küzdelemre ajzotta fel a vad{szokat, s így a kalydóni vad{szat csup{n kezdete lett a
büntetésnek, amivel az istennő Oineus h{z{t sújtotta.
A kalydóni vadkanvad{szatra mindenekelőtt Meleagros h{rom nagyb{tyja ment el, Althaia
testvérei, Pleurónból, a Kurések közeli v{ros{ból. A Kurések Aitóli{ban egész nép voltak,
míg Krét{ban csak h{rom isteni ifjút neveztek így, akik fegyvert{ncot j{rtak a gyermek Zeus
körül.20 Sőt, azt is beszélték21, hogy egész Görögorsz{gból összegyűltek a hősök a kalydóni
vad{szatra. Senki sem maradt otthon, aki akkor a hérószok közül életben volt, az egy
Héraklés kivételével, akinek a munk{i ut{n kellett j{rnia. Később azt *260+ {llított{k,22 akkor
Omphalén{l szolg{lt. Eljött a két Dioskuros, Kastór és Polydeukés, és messéniai
unokatestvéreik, Idas és Lynkeus, eljött Théseus Athénből, Iphiklés, Héraklés féltestvére
Thébaiból, Iasón, Admétos, Peirithoos, Péleus és apósa, Eurytión Thessz{li{ból, Telamón
Salamisból, Amphiaraos Argosból, Ankaios és Atalanté [rk{di{ból és sokan m{sok. De a két
utóbbi balvégzetet hozott.
Ankaios saj{t mag{ra hozott balvégzetet. Nevéről ítélve birkózó volt, aki erőteljes ölelésével
összetöri az ellenfél bord{it; egy névrokon{val együtt vett részt az Argonaut{k
v{llalkoz{s{ban. A m{sik Ankaios a hagyom{ny szerint23 azt a jóslatot kapta, hogy sosem fog
szőleje nedvéből inni. Akkor m{r odahaza volt, Samoson, szőlőt ültetett, s épp akkor fejezték
be az első szüretet. Odahívatta a jóst, kinyomta kezével egy szőlő nedvét a serlegbe, és
ajk{hoz emelte. Akkor mondta a jós a híres szavakat: „Sok minden van még a sz{j és a serleg
széle közt !" Ankaios még nem nedvesítette meg ajkait, amikor ki{ltoz{s hallatszott, hogy egy
vadkan pusztítja a szőlejét. Letette a mustos serleget, kirohant, hogy leterítse az {llatot, s az
megölte őt. Valaki alighanem balvégzetet jósolt az {rk{diai Ankaiosnak is, mert eldugt{k a
fegyvereit a h{z{ban.24 Medvebőrbe öltözve, csup{n egy kétfokú b{rddal fölfegyverkezve
vonult ki vad{szni, s a kalydóni vadkan agyarai {ltal lelte hal{l{t. Sok sebből vérezve,25 ott
maradt az óri{s {llat l{bai alatt. Római szarkof{gokon a kétfokú b{rdot a kalydóni
vad{szaton a hal{l istensége viseli: az ő jegyében {llt ez a kaland ősidők óta.
A szép vad{sznő, Atalanté részvétele a kalandban Meleagrosra és Oineus h{z{ra volt
végzetes. Személyében mintegy Artemis maga jelent meg a vadkanvad{szaton, mert a
vadkant senkinek sem volt szabad leterítenie, aki nem őhozz{ tartozott. Még zs{km{nyként
is Artemis tulajdona maradt. Atalanté semmiképp sem volt közönséges halandó. Senki sem
tudta később, hol van eltemetve. Egy epigrammaköltő csak annyit mondott: „t{volabb".26
Viszont fennmaradt egy elbeszélés arról, hogy {llat alakban örökéletű lett: oroszl{n alakj{ban
- s Artemist is oroszl{nnak tartott{k a nők.27 Apja hol Iasios28 volt (Iasiónnak is nevezték29), a
krétai vad{sz30 - mert Atalenté személye nem kapcsolódott egy adott t{jhoz, csup{n {ltal{ban
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az artemisi t{jakhoz -, hol egy bizonyos Skhoineus,31 „a k{kaember". Artemisi t{jak voltak a
magas hegységeken kívül az ingov{nyok is. L{p veszi körül Kalydónt, és csakis l{pos
vidéken lehetett Skhoineus v{rosa, Skhoinus, „a k{kav{ros".32
Azt beszélték,33 Atalanté apja a gyermek születése előtt fiút v{rt. Amikor l{nya született, nem
vette észre, hogy a l{nya fiúnak is beillenék, s kitétette, a Parthenion-hegységben, ahogy az
egyik elbeszélés mondja.34 Egy nőstény medve vette itt mag{hoz a gyermeket. Ez természetes
volt Artemis körében,35 ahol a nagy istennőt és kicsiny hasonm{sait nőstény medvéknek
tartott{k és hívt{k. Vad{szok tal{lt{k meg és nevelték fel a le{nyt. Egy m{sik elbeszélés
szerint36 ő hagyta el önként apja h{z{t, hogy ne kényszerítsék *261+ h{zass{gra, s
visszavonult a vadonba. Egyedül vad{szgatott. Egyszer ő is úgy j{rt, mint Artemis, akit két
óri{sfiú, Alóeus fiai üldözőbe vettek:37 két kentaur t{madt r{.38 Atalanté a nyil{val megölte
mindkettejüket.
De mégsem menekülhetett meg teljesen a szerelem elől, hiszen Artemis sem maradt egészen
érintetlen tőle.39 A szőke vad{sznő szépsége40 az erdő mélyébe is odacsalta a kérőket,41 b{r
Atalanté súlyos feltételt szabott. Ő volt a vil{g legjobb futója. Versenyfut{st aj{nlott
üldözőinek: menyegzőre vagy a hal{lba. Előnyt adott a kérőnek, s megígérte, hogy az övé
lesz, ha előbb ér a célba, mint ő. Ellenkező esetben nyilaival megölheti a kérőt, amikor
utoléri.42 A hagyom{ny nem őrizte meg az agyonlőtt kérők sz{m{t. Ő is meztelenül
versenyzett, ak{rcsak az ifjak: senki sem bírt ellen{llni a kísértésnek.43 Szép volt Hippomenés
is; Poseidón-ivadék volt, ak{r Hippolytos, s a neve is hasonló volt: „a mén féktelenségét"
foglalta mag{ban, Artemis kegyeltjének a neve pedig „egy szabadj{ra engedett mént". A
ravasz Hippomenés előresz{guldott, de h{rom aranyalma volt a kezében. S ez döntötte el a
versenyfut{st.
Az alm{k Dionysos koszorúj{ból valók voltak, Aphrodité adta őket az ifjúnak:44
ellen{llhatatlan szerelmi var{zs sug{rzott belőlük.45 Amikor Atalanté megpillantotta az
alm{kat, szerelmi m{mor sz{llta meg.46 Hippomenés a l{ba elé dobta az aranyalm{kat. Vagy
mégis csak a ragyog{suk bűvölte el Atalantét, ak{r egy kisl{nyt? Ut{nuk nyúlt, fölvette az
alm{kat, s a vőlegény közben beért a célba. Atalanté követte őt egy sötét berekbe.47 Egy rejtett
erdei szentély volt ott, a Iucus nemorensisbelihez hasonló, ahov{ - a mai Lago di Nemi
partj{n - Artemis a szeretett Hippolytost szöktette, s ahova a vad{szok még késői korokban is
lecsüngő alm{któl súlyos almafagallyat vittek neki {ldozatul.48 A szentély, melyben Atalanté
egybekelt Hippomenésszel, a Nagy Istenany{é volt,49 akiről tudjuk,50 hogy „Nagy
Artemisnek" is hívt{k. [llítólag azzal büntette meg a szerelmesp{rt, hogy oroszl{np{rr{
v{ltoztatta őket és a kocsija elé fogta: ez a késői elbeszélés mégiscsak öröklétet aj{ndékoz a
szeretőknek. Eszerint örökké részt vesznek az istenek anyj{nak diadalmeneteiben.
Akkoriban az volt a közfelfog{s,51 hogy az oroszl{nok szüzen élnek egym{ssal, csak
p{rducokkal p{rosodnak: teh{t az {tv{ltoztat{s örök szüzességre ítélte Hippomenést és
Atalantét.
Régebben Atalanté meghódít{s{nak m{s módj{ról is meséltek.52 E szerint az unokatestvére,
Melanión p{ly{zott a kezére. Még össze is cserélték néha Hippomenésszel,53 és tal{n nem ok
nélkül. A szerelmi történet ugyanaz, csak az isteni l{ny kezdettől fogva bar{ts{gosabb arc{t
mutatja ebben az elbeszélésben. Az ifjú neve is régebbinek tűnik, mint a Hippomenés vagy
Hippolytos név: hol Melaniónnak, hol Meilaniónnak írt{k. Ezért a fordít{sa sem biztos.
Aristophanés kor{ban ezt mesélték a gyermekeknek Athénban :54 „Így j{rt az ifjú Melanión elmenekült a menyegzője elől és a vadonba ment - és a hegyekben lakott. - Nyulakra
vad{szott itt - h{lóval, amit maga szőtt -, *262+ s volt egy kuty{ja. - És nem tért haza soha
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többé." A történet folytat{sa alighanem úgy hangzott, hogy megpillantotta a hegyekben
Atalantét. Egy szarvasborjút aj{nlott fel neki jegyaj{ndékul.55 Sok{ig küzdött a l{ny
elnyeréséért, híres lett kitartó iparkod{sa. Ebben a történetben is56 volt vetélyt{rs, de a
győztes Melanión maradt, aki a kemény vad{szélet elviselésével a legtov{bb törte mag{t a
szűzért.57 Egybekelésükről is maradtak fenn történetek,58 s ezek megőrizték egy fiú nevét is,
akit Atalanté Melaniónnak szült: Parthenopaios59 volt, „a szűz fia". Később ő is Thébai ellen
indult a hetekkel.
Amikor Atalanté megjelent a kalydóni vad{szaton, nagy lett az izgalom a férfiak között. M{r
kilencedik napja60 l{tta vendégül Oineus az egybegyűlt hősöket. De azok tiltakoztak: nem
indulnak egy nővel a veszedelmes vad{szatra. Alighanem régi, szent szok{s volt, hogy a
férfiak csak egym{s t{rsas{g{ban mentek vad{szni. Most először akart egy női lény részt
venni a vad{szatukon. Meleagros azonban - így vitte színre Euripidés a régi történetet feleségül kív{nta Atalantét, az első pillanattól fogva, amikor megl{tta.61 Arra kényszerítette a
hősöket, kezdjék meg a tizedik napon a vad{szatot.62 Ankaios azok közé tartozott, akik a
leghevesebben ellenkeztek, s {ldozatul esett a vadkannak. Nem ez volt az egyeden hal{los
végű baleset, ami ezen a vad{szaton történt. Péleus véletlenül eltal{lta az ip{t, Eurytiónt a
d{rd{j{val. Ankaioson kívül egy m{sik vad{szt is megölt a vadkan. De a legnagyobb
szerencsétlenség a vad{szat végén következett be.
M{r hat napja tartott a vad{szat.63 A hatodik napon ketten együtt ejtették el a vadkant:
Atalanté és Meleagros. Elsőnek a l{ny tal{lta el az {llatot a nyil{val. Az ifjú adta meg neki a
hal{los döfést. Ezut{n következett a hús eloszt{sa és a nagy lakoma, ahogy a vad{szaton
részt vevő férfiakn{l szok{s. A vadkan feje és bőre annak j{rt, aki az {llatot leterítette.64
Meleagros ezeket a darabokat Atalanténak engedte {t. H{rom nagyb{tyja, Althaia testvérei
nem akart{k ezt tűrni. Törzsük jogait65 hangoztatt{k, amit képviseltek. Összetűztek.
Elragadt{k a trófe{kat Atalantétól. A cívód{sból harc lett, s Meleagros megölte anyja
testvéreit. Hírül vitték Althai{nak, hogy testvérei a fia kezétől pusztultak el, s az idegen
le{ny a trófe{k diadalmas birtokosa.
A harcot, amit Meleagros a h{rom nagyb{tyj{val vívott, eléggé hamar kiszínezték. A
kalydóni aitólok és a pleuróni Kurések közötti h{borúról meséltek.66 S ha az elbeszélő
egyúttal epikus költő is volt, könnyen megfeledkezett arról, hogy a visz{ly Atalanté miatt
tört ki, s hallgatott a nem egészen elégett fahas{bról is, mely a pleuróni asszony, Althaia
birtok{ban volt. Az Iliasban az öreg Phoinix úgy mondja el a történetet,67 hogy Meleagros
haragvó anyja térdre hullt, omló könnyei sűrűn {ztatt{k keblét; két kezével verte a földet, és
az Alvil{g uralkodóihoz ki{ltozott, H{déshoz és Persephonéhoz: így kív{nta a saj{t fia
hal{l{t.
Amikor ezt Meleagros megtudta, így folytatta a történetet az epikus költő,68 megharagudott
anyj{ra, visszavonult a h{borúból, s a felesége oldal{n *263+ heverészett, a szép Kleopatra,
Idas és Marpéssa le{nya mellett. Meleagros ebben az elbeszélésben is, mely nem tudott
Atalantéról és a fahas{bról, a női vonzóerő rabja lett. Hasztalan könyörögtek neki a kalydóni
vének,69 hogy induljon hadba az ellenség ellen, hasztalan kérlelte az apja, az anyja és a
testvérei. Engedte, hogy a Kurések betörjenek a v{rba, s egészen a h{z{ig nyomuljanak előre.
Csak mikor a kövek m{r a h{lóterem tetejére hullottak, melyben a szép Kleopatr{val feküdt,
s a felesége sírva kérte, óvja meg a rabszolgas{g gyal{zat{tól, akkor ragadott fegyvert, s űzte
ki az ellenséget a v{rosból.
Közben az Erinysek az Erebosban meghallott{k az anya {tkait.70 A harcban Apollón sz{llt
szembe a hérósszal hal{los nyilaival.71 Az isten keze semmissé és fölöslegessé tette a fadarab
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var{zserejét. Eredetileg m{sképp volt. Ősidőktől fogva így tudt{k, s így hirdette egy régi
tragédiaköltő a színpadról:72 „Nem kerülte el a szörnyű sorsot, gyorsan elemésztette az égő
has{b l{ngja, a rettenetes, gonoszat cselekvő anya műve." Ezt tette Althaia: elővette a féltve
őrzött fadarabot a l{d{ból, és a tűzhely l{ngjaiba dobta. Amikor elhamvadt, Meleagros is
összeesett a csatatéren73 - vagy pedig, a legrégibb elbeszélések szerint,74 még a vadkan
feldarabol{sakor, h{rom nagyb{tyja holtteste mellett.
A kalydóni asszonyok szüntelenül siratt{k a hérószt, aki élete vir{gj{ban halt meg. Örökös
panaszukkal mad{rr{ v{ltoztak, meleagrisokk{, vagyis gyöngytyúkokk{.75 Ahol az attikai
sztéléken egy ifjú halott {lmodozó vad{szként {ll, valamiképpen mindig újra Meleagros van
jelen, az ő történetét idézi emlékezetünkbe a sztélé, nem részleteiben, hanem a korai, meg
nem érdemelt hal{l péld{jaként. Az Alvil{gban ő volt az egyetlen, akinek {rny{tól még
Héraklés is félt.76 S amikor Meleagros könnyek közt mesélt neki a kalydóni vad{szatról,
akkor esett meg először, s az egyetlen alkalommal, hogy az ő szeme is megnedvesedett:
könnyezett Zeus és Alkméné fia, a legnagyobb a hérószok között. *264+

M{sodik könyv
Héraklés
Dionysos volt a hérósz az istenek között. Fogantat{sa és születése Kadmos kir{ly h{z{ban,
Thébaiban, Zeus és Semelé kir{lyl{ny fiaként, igazi hérósz-fogantat{s és hérósz-születés volt.
Egy hérósz-életp{lya kezdete lehetett volna mindez, ha Dionysos nem lett volna mégis isten:
isten, aki így az anyja {ltal bensőségesebb kapcsolatba lépett a halandókkal, mint a többi
istenek, Asklépios kivételével. Ez a születése egyébként egyesek szerint csup{n egy volt a
h{rom születése közül, az első, Persephonétól való születése és a harmadik, Zeus combj{ból
történt születése közt: ezért hívt{k a hozz{értők „h{romszor születettnek".1 A m{sik két
születése {ltal jóval a hérósz-lét fölé magaslott. Mint isten, Persephonétól született, s új
istenné Zeus maga hordotta ki. Ilyesmi csak egyszer esett meg az istentörténetekben.
Héraklésszel csak félig-meddig hasonló dolog történt. Őt halandó anyja Zeustól halandó
létre szülte. Hosszú földi p{ly{t kellett megj{rnia, mielőtt az Olymposra való bevonul{s{t
ünnepelhette. Sötét {rnyak vetődtek re{, mielőtt végérvényesen fölragyogott. Alighanem
azok a hellének j{rtak el a leghelyesebben, akik, mint Kós szigetének lakói,2 este egy juhot
égettek el sz{m{ra hérósz{ldozatul, s m{snap reggel bik{t {ldoztak neki, mint istennek.
Hasonlóképpen cselekedtek egy m{sik nagy sziget, Thasos lakói, a feliratok és az {ldozatok
maradv{nyainak tanús{ga szerint, amiket itt felt{rt szentélyében tal{ltak. Hérodotos, a
történész azt hitte, ugyanazzal az istennel tal{lkozott itt, akit Phoiniki{ban, a tyrosiakn{l
ismert meg.3 Ezért mélt{nyolta annyira a kétféle {ldozati szok{st. De aligha lehetett igaza,
amikor el akarta egym{stól v{lasztani az istent és a hérószt, mintha két különböző személy
volna. Ily módon Dionysost, Persephoné fi{t is meg kellene különböztetni Dionysostól,
Semelé fi{tól. Holott ebben az esetben is fel kell ismerni az egyiket a m{sikban.
A sikyóniak {llítólag4 eleinte csak a hérósznak {ldoztak. De csakhamar jobb bel{t{sra tértek,
s attól fogva az {ldozat mindkét módj{t gyakorolt{k. A tanít{st, miszerint Héraklés isten,
olyasvalakinek köszönhették, aki csakugyan j{rtas lehetett a dologban: egy bizonyos
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Phaistosnak, aki idegenként *265+ érkezett hozz{juk, alighanem Krét{ból, s miut{n Sikyón
kir{lya lett, a nagy déli szigetre utazott, s {tvette ott az uralmat.5 Héraklés fi{nak vagy
unok{j{nak tartott{k őt, Héraklést pedig az Idai Daktylosok egyikének, ugyancsak krétai
eredetűnek. Az Idai Daktylosként sz{mon tartott Héraklésnek egy m{sik utódj{ról is tudunk,
egy bizonyos Klymenosról, aki a krétai Kydóni{ba való volt.6 És Daktylosként, nem pedig
Zeus és Alkméné fiaként rendezte meg a hagyom{ny szerint7 testvéreivel Krét{ból érkezve
az első versenyfut{st Olympi{ban, Héra régi kultuszhelyén.
Ebben a minőségében, Daktylosként tisztelték a tyrosiak, a kis{zsiai iónok,8 a kősiak, és
minden bizonnyal a thasosiak is. Egyik forr{sunk szerint9 a kósi {ldozat első fele Héraklést, a
Daktylost ünnepelte. Daktylos-mivolt{hoz illett a lakodalom istenének méltós{ga is: Kós
szigetén ezt a tisztet is ő töltötte be.10 A daktylosi tulajdons{gok jelölték saj{tos életp{ly{ja
kezdetét. A földből sarjadt, phallikus őslények testvéri körébe sorolt{k, a Nagy Istenanya fiai
közé, de egészen különleges: egyedi, hasonlíthatatlan, egy istennőnek szolg{ló isten volt.
Onomakritos, a költő, mégis kissé melléfogott, mikor Démétér egyik daktylikus szolg{j{ban
vélte őt felismerni:11 ez a szolg{lat sokkal jellemzőbb volt Oidipus p{ly{j{nak kezdetére, arra
az életp{ly{ra, mely, mint tudjuk, Démétér szent körzetében és az Alvil{gban ért véget.
Héraklés az{ltal magasztosult Zeus fi{v{, hogy Hér{nak, a nagy h{zass{gistennőnek
szolg{lt.
Az istennő szolg{j{nak istenvolt{t bizonyítj{k a rítusok, melyek - eredetileg két f{zisban egységet képeztek Kóson is, Sikyónban is. Hér{val való kapcsolat{ra nem csup{n az mutat,
hogy h{zass{gisteni méltós{got viselt Kóson, hanem a Héraklés név is, vil{gos jelentésével:
„Akinek Héra adott dicsőséget". Hogy miképpen lett oszt{lyrésze a dicsőség, a
következőkben mondom el. Istenségét mag{val vitte a Zeus és Alkméné fi{ról szóló
történetekbe is - mert így lett vil{gszerte ismert. Nyilv{n a bölcs költőnek van igaza,12 aki őt
hérós theosnak, „istenhérósznak" nevezte. M{s korai istenekről is meséltek hérósztörténeteket.
De egyikük sem volt oly nyilv{nvalóan isten a hérószok közül, mint Héraklés. *266+

I. Thébai történetek
1. Sz{rmaz{störténetek
Tal{n nem nagy túlz{s, ha azt mondjuk:1 egyetlen m{s istent sem tiszteltek a thébaiak annyi
körmenettel és {ldozattal, mint Héraklést. Nagyon büszkék voltak r{, hogy nemcsak
Dionysos, hanem ő is n{luk született. Ez a genealógusok sz{mít{sai szerint Kreón, Oidipus
nagyb{tyja idejében történt. Thébai hérósz volt, ak{r Oidipus, Amphitryón is, Héraklés földi
apja, s boiótiai héróinaként tisztelték Alkménét, a Zeus-sarj anyj{t. Mindketten Perseusra
vezették vissza csal{df{jukat, mert Héraklést különben tirynsi hérószként és az argosi és
mykénéi birodalom lakójaként ismerték.
Perseus fiai h{rom erős v{rban uralkodtak Argos földjén: Mykénaiban, Tirynsben és
Mide{ban. Az egyik fiút Alkaiosnak vagy Alkeusnak hívt{k. A genealógusok szerint az ő fia
volt az imént említett Amphitryón. Nagyapj{ról nevezték Héraklést Alkeidésnek: neve
sokkal ink{bb a hős b{tors{g{t, alkéjét juttatja eszünkbe. Olyanok is voltak, akik tudni vélték,
hogy Héraklést mag{t hívt{k kor{bban Alkaiosnak,2 vagy egyszerűen csak Alkeidésnek,3 s
később a delphoi jóshelytől kapott új nevet.4 Anyja, Alkméné nevében is szerepelt a
„b{tors{g" szó. Az ő apjaként Élektryónt emlegették, egy m{sik Perseus-fit, s a Perseusivadékok harmadik csal{di v{r{ról kapta a „Mideai l{ny" nevet.5 A tirynsi v{rról nevezték a
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fi{t Tirynsinek.6 Férje, Amphitryón {llítólag csak Héraklés születése ut{n költözött {t
Tirynsből Thébaiba.7 Ez Élektryón hal{la ut{n történt. Ekkor vette {t a harmadik Perseus-fi,
Sthenelos az uralmat Mykénai és Tiryns felett. (Mide{t {tengedte a Pelops-fiaknak,
Atreusnak és Thyestésnek.) Sthenelos ut{n a fia, Eurystheus lett Mykénai8 és Tyrins kir{lya:
teh{t ő is tírynsi volt9 és Héraklés ura, még akkor is, ha Héraklés, mint később {ltal{ban
vélték, valój{ban Thébaiban született. Teh{t a Perseus-fiak birodalm{ban épp csak
elkezdődtek azok az események, melyek a hérósz születéséhez vezettek.
A görög sz{razföld közelében nyugaton, Akarnani{val szemben sorakoznak a taphosiak
vagy téleboasok - a „messzekiab{lók" - szigetei. Ezeken Pterelaos kir{ly uralkodott. Poseidón
kegyelméből legyőzhetetlen volt, míg arany hajsz{la a birtok{ban maradt.10 Nagyapja volt a
tengeristen, anyai {gról való dédapja viszont Méstór volt, egy Perseus-fi. Pterelaos hat fia,
hat vad tengeri rabló,11 megjelent egyszer Mykénai előtt, s azt követelték Élektryóntól, akinek
a le{ny{n, Alkménén kívül nyolc fia is volt, adja {t nekik a hatalmat. A kir{ly elutasította
öccse, Méstór utódait; azok bosszúból elhajtott{k a marh{it. A harc, mint annyiszor a
hérószok kor{ban, a tehenek miatt tört ki. A harcban elesett Élektryón hét fia - a nyolcadik
még túl kicsi volt - és Pterelaos öt fia. Az életben maradt taphosiak hajóikra vonultak vissza,
*267+ melyek a Peloponnésos nyugati partj{n{l vesztegeltek. A marh{kat Élis kir{ly{n{l,
Polyxenosn{l hagyt{k. Amphitryón tőle v{s{rolta vissza őket. Amphitryónra, az
unokaöccsére bízta Élektryón az orsz{g{t és a l{ny{t, míg ő maga hadba készült a téleboasok
ellen, hogy megbosszulja fiai hal{l{t. Ekkor újabb szerencsétlenség történt, megint csak a
tehenek miatt, melyeket Amphitryón visszav{s{rolt és hazavitt. Az eset részletei nem
maradtak r{nk, csak annyi, hogy Amphitryón valamiért dühbe gurult.12 Vagy tal{n teljesen
véletlen volt, hogy buzog{ny{t az egyik tehén ut{n dobta? A buzog{ny visszapattant az {llat
szarv{ról, s megölte Élektryónt. Így h{t Amphitryónnak kellett {tvennie a had vezetését a
téleboasok ellen. Nem közeledhetett oltalm{ra bízott menyasszony{hoz, Alkménéhez, míg
hét b{tyj{t meg nem bosszulta. Maga a l{ny szabta ezt a feltételt apja hal{la ut{n. Héraklés
fogantat{s{nak előkészülete volt ez: a szűz kir{lyl{ny lett az istenek kir{lya fi{nak az anyja.
De Amphitryónnak előbb - így tudt{k azok az elbeszélők, akik a hérósz fogantat{s{t és
születését Thébaiba helyezték - új haz{t kellett a maga és Alkméné sz{m{ra keresnie.
Nagyb{tyja, Sthenelos kiutasította az orsz{gból,13 miut{n Élektryónt, haragj{ban vagy puszta
véledenségből, megölte. Így került az ifjú p{r Thébaiba. Kreón megtisztította Amphitryónt a
gyilkoss{gtól. Alkméné szűzi felesége maradt, míg bosszúesküjét nem teljesítette. De még
sok{ig nem került erre sor. Akkoriban egy róka nyugtalanította Thébait.14 A veszélyes {llat
barlangja a Teuméssos hegyen volt. S minthogy oly gyorsan tudott futni, hogy senki sem érte
utol, könnyűszerrel elrabolta a v{rosból, amit csak akart. A thébaiak havonként egy
gyermeket tettek ki sz{m{ra, hogy különben kímélje meg őket.15 Amphitryón se bírta volna
leteríteni a vad{llatot. Épp sereget gyűjtött a téleboasok ellen. Kephaloshoz fordult, az attikai
hérószhoz, akinek a felesége, Prokris mag{val hozta Krét{ból16 Minós kuty{j{t, amit Zeus
aj{ndékozott Európ{nak.17 Ez elől a kutya elől éppúgy nem menekülhetett egyetlen élőlény
sem, ahogyan senki sem bírta a teuméssosi rók{t utolérni. A kutya követte a rók{t a thébai
rónas{gon, s Zeus mindkettejüket kővé v{ltoztatta. Ezut{n Amphitryón hadba indult
Kephalosszal, a phókisi Panopeusszal és Heleiosszal, a legifjabb Perseus-fival, a taphosiak
ellen. Szerencséjükre Komaithó, Pterelaos le{nya, beleszeretett az egyik hadvezérbe Amphitryónba vagy a szép Kephalosba18 -s elrabolta apj{tól az arany hajsz{lat, mely
győzhetetlenné tette. Ily módon sikerült Amphitryónnak Alkméné testvéreiért bosszút {llnia.
Most győztesen tért vissza hozz{.
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De nem adatott meg neki, hogy szűzi felesége, Danaé dédunok{ja vele töltse n{széjszak{j{t.
Zeus kereste fel Alkménét Amphitryón alakj{ban. Az istenek kir{lya aranyserleget tartott a
kezében, meg egy nyakl{ncot, ahhoz hasonlót, amit Európ{nak aj{ndékozott;19 úgy lépett
Alkméné h{lókamr{j{ba.20 Az ifjú m{tka a téleboasok felől érdeklődött, legyőzte-e őket. A
férje alakj{t viselő isten közölte, hogy véghezvitte a bosszú művét: ennek jele a *268+ serleg,
amit Poseidón aj{ndékozott a taphosiak első kir{ly{nak.21 Betelt a n{sz, Zeus teljesítette be a
földi győztes helyett, egy éjszak{n, melyről azt {llított{k később, h{romszor olyan hosszúra
nyúlt, mint m{s éjszak{k.22 Ahogyan a hagyom{ny szerint Hermés első tolvaj-éjszak{j{n
m{sodszor is fölkelt a hold,23 most úgy tűnt, hogy h{romszor kelt fel. Ezért nevezték
Héraklést, Zeus Alkménével töltött éjszak{j{nak gyümölcsét triselénosnak, a h{romszoros
hold gyermekének.24
Ak{r még azon az éjszak{n tért haza Amphitryón,25 ak{r a következőn,26 Alkméné
mindenképpen ikrekkel lett viselős: egyik gyermeke Zeus fia volt, a m{sik, akinek Iphiklés,
„ereje {ltal híres" lett a neve, Amphitryóné. De úgy is mesélték a történetet, hogy felesége
nem részesítette a győztest olyan fogadtat{sban, amilyet v{rt. „M{r tegnap megérkeztél,
szerettél engem, és elmesélted tetteidet" - mondta neki,27 s bizonytalanul megmutatta a
serleget. Ekkor Amphitryón felismerte, ki foglalta el a helyét - alighanem Teiresias, a jós is
segített ebben28 -, s nem nyúlt az isten m{tk{j{hoz.
2. A Hérósz születése
Nem könnyű a tov{bbi elbeszélés sor{n ragaszkodni ahhoz a régi történethez, melyben
Héraklésnek - mint neve tanúsítja - Héra szerezte hírnevét. Minthogy azonban régi
művészek is (péld{ul a Sele torkolat{n{l, Paestumban) Héraklés tetteivel díszítették az
istenek kir{lynőjének templom{t, mégiscsak azt kell hinnünk, Héra is kedvét lelte a hősben.
A r{nk maradt történetekben csaknem mindig úgy jelenik meg, mintha a leg{d{zabb
ellensége volna. Ez az {llapot m{r közvetlenül a hérósz születése előtt kezdődött, amikor
közeledett Alkméné vajúd{s{nak ór{ja. Azon a napon, amikor Héraklés volt születendő,
Zeus Aténak, az elvakults{gnak esett {ldozatul. Meghirdette hangosan az összes isteneknek:1
„Hallgassatok r{m, istenek és istennők mind, hogy kimondjam, amire a szívem buzdít! Ma a
nehéz szülések segítő istennője, Eileithyia, egy olyan férfit fog a napvil{gra segíteni, aki
uralkodni fog az összes körülötte lakókon, egy férfiút az én véremből való férfiak
nemzetségéből!" Héra úgy tett, mintha kétkedne szavaiban, s megeskette r{, hogy a gyermek,
aki azon a napon az ő véréből való férfiak nemzetségéből kipottyan egy nő l{bai elé, valóban
uralkodni fog az összes körülötte lakókon. Zeus nem gyanított cselt és megesküdött. Héra
fölpattant, s elhagyta az Olympos csúcs{t. Argosba sietett, ahol Pelops le{nya, Nikippé, a
Perseus-fi Sthenelosnak, Mykénai és Tiryns uralkodój{nak a felesége, hetedik hónapja
hordozta magzat{t. Koraszüléssel vil{gra segítette a gyermeket, Alkméné vajúd{s{t pedig
késleltette. Nem engedte oda a szülés istennőit Amphitryón feleségéhez. S miut{n ez
megtörtént, közölte Zeusszal, hogy megszületett a férfi, aki uralkodni fog minden argosi
fölött: Eurystheus, Sthenelos fia. Hi{ba ragadta meg most Zeus Atét, az elvakults{g
istennőjét *269+ a haj{n{l fogva, s hajította le az Olymposról, messzire, az emberek közé:
esküjét nem vonhatta vissza.
Héraklés alighanem mégis ugyanazon a napon pillantotta meg a nap vil{g{t, csak nem ő,
hanem Eurystheus lett (neve szerint „a széltében erős": olyan név, amit az Alvil{g kir{lya is
viselhetne) az argosi-mykénéi birodalom nagy kir{lya, s alattvalója lett Héraklés, b{r e
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szerint a történet szerint Thébaiban született. Míg Alkméné szülési f{jdalmak közt feküdt a
palot{ban, az előcsarnokban ott ült Eileithyia,2 a h{rom Moira t{rsas{g{ban, keresztbe vetett
térddel, s kezét szorosan térdére kulcsolta. Ekkor hirtelen egy menyét futott el előtte.3
Megijedtek az istennők, magasba emelték a kezüket, s megnyílt, ami addig z{rva volt... Vagy
pedig nem menyét volt, hanem „a menyétle{ny", Galinthias vagy Galanthis - mert a menyét
görögül galé -, Alkméné j{tszót{rsnője, s ő eszelte ki ezt a cselt? Ő szaladt ki a szülő asszony
kamr{j{ból az előcsarnokban ülő istennőkhöz, és felki{ltott: "Zeus akarat{ból Alkméné fiút
szült, nektek nincs itt semmi dolgotok!" Az istennők csod{lkozva t{rt{k szét kezüket, s abban
a pillanatban hozta vil{gra Alkméné Héraklést. A r{szedett istennők erre a ravasz l{nyt olyan
{llatt{ v{ltoztatt{k, mely - még sok{ig tartotta a közhit - fülén {t fogan és a sz{j{n {t szül.
Hekaté maga mellé vette őt szent szolg{lój{nak. Héraklés bevezette h{z{ban Galin-thias
tiszteletét, és a thébaiak {ldozatot mutattak be neki a hérósz ünnepei előtt. Ők mesélték azt
is,4 hogy a r{szedettek nem istennők voltak, hanem gonosz boszork{nyok, akiket Históris, „a
tudó", Teiresias le{nya vezetett félre a hamis hírrel, hogy Alkméné megszülte gyermekét. A
menyét pedig később a fülön {t való fogantat{s hiedelme miatt Szűz M{ria jelképe lett.
Héraklés a hónap m{sodik napj{n született,5 s ut{na - egyesek szerint egy éjszak{val később6
- az ikertestvére, Iphiklés. Ez csup{n a neve szerint volt a b{tyja hasonm{sa, egy olyan
Héraklés, aki a saj{t erejéből lett híres, mielőtt Héra is hozz{segítette. Alig maradt r{nk
valamilyen történet Iphiklésről, legföljebb annyi,7 hogy - mintha Zeus elvette volna az eszét elhagyta h{z{t és szüleit, s önként v{llalta a szolgas{got Eurystheusn{l. [llítólag később
nagyon megb{nta, de nem tudunk erről többet. Nem ő lett Héraklés legkedvesebb t{rsa,
hanem Ioalos, akit Iphiklés fi{nak tartottak, s akit a thébaiak ugyanúgy tiszteltek, mint az
argosiak Perseust.8 Héraklésszel kapcsolatban egyezséget kötött Zeus Hér{val.9 B{r
Eurystheus kapta meg az uralmat Tiryns és Mykénai felett, és Héraklésnek a szolg{lat{ba
kellett {llnia, míg tizenkét munk{t el nem végez sz{m{ra, ut{na Zeus fia elnyeri a tetteivel
kiérdemelt halhatatlans{got.
De hol vagyunk még ettől! Hiszen egy olyan történetet is ismerünk,10 melyben Alkméné a
kicsiny Héraklést, Héra féltékenységétől félve, nyomban születése ut{n kitette, azon a
helyen, amit később Héraklés-síks{gnak hívtak. Épp arra j{rt Pallas Athéné és Héra, l{tszólag
véletlenül. De nyilv{n nem volt sz{ndékoss{g nélkül való a szűzi istennő részéről, akivel az
alké, a *270+ védekezni kész b{tors{g bensőséges kapcsolatba hozta Alkméné fi{t, Alkaiost
vagy Alkeidést, ahogy ugyancsak nevezték. Csod{lattal nézte az erős csecsemőt, és
r{beszélte Hér{t, hogy szoptassa meg. A gyermek azonban olyan hevesen szopott, hogy az
istennő nem bírta a f{jdalmat elviselni, s eldobta mag{tól. De az istenek kir{lynőjének a teje
addigra m{r halhatatlann{ tette. Athéné elégedetten vitte vissza a csecsemőt anyj{nak. Egy
m{sik elbeszélés szerint11 viszont úgy történt a dolog, hogy Hermés helyezte a gyermek
Héraklést az alvó Héra keblére, égi termében, s amikor az istennő f{jdalm{ban eldobta
mag{tól, s teje tov{bb folyt még, akkor keletkezett a tejút.
Ez történt az égen, m{s történt Amphitryón palot{j{ban, Thébaiban. Egy régi elbeszélés
szerint12 nyomban az ikrek születése ut{n esett meg, egy újabb szerint,13 amikor m{r
tízhónaposak voltak mindketten. A thébaiak, a kabirok tisztelői, nyilv{n ősidők óta ismerték
ezt a képet: egy isteni gyermek két kígyó között - ha nem is első hőstett gyan{nt, mint ebben
a történetben. T{rva-nyitva {llt Alkméné lakoszt{ly{nak ajtaja, az újszülöttek s{fr{nyszínű
póly{jukban feküdtek odabenn. Két kígyó siklott be, az istenek kir{lynője küldte őket:
sz{jukat nagyra t{tott{k, hogy lenyeljék a két csecsemőt. De az a gyermek, akinek Héra {ltal
kellett híressé v{lnia, Zeus fia, fölemelte fejét, s kiprób{lta, első ízben, erejét a birkóz{sban.
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Megragadta két kezével a két kígyót, és addig fojtogatta, míg ki nem sz{llt szörnyű testükből
az élet. A félelemtől megdermedtek az asszonyok, akik Alkméné {gy{n{l segédkeztek. Az
anya fölugrott fekhelyéről, s ő maga akarta gyermekeit megvédeni a két szörny rémtette elől.
Előrohantak a kadmeusok fegyveresen, élükön Amphitryón kivont karddal, s a csod{lattól,
borzad{lytól és örömtől földbe gyökerező l{bbal {llt meg, amikor a gyermek hallatlan
merészségét és erejét l{tta. Nyomban odahívatta a szomszédos palot{ból Teiresiast, Zeus
kiv{ló jövendőmondój{t. Az meghirdette neki és az egész népnek a gyermek sors{t: h{ny
féktelen {llatot fog megölni sz{razföldön és tengeren, hogyan fog harcolni az istenekkel a
gig{szok ellen, s milyen jutalomban lesz végül része.
Mi sem volna egyszerűbb, mint Héraklés tanítómestereinek felsorol{s{val folytatni most a
történetet, ahogy a késői elbeszélők tették:14 Amphitryóntól tanulta a kocsihajt{st, Eurytostól
a nyíllövést, Kastórtól a fegyveres harcot, Autolykostól a birkóz{st, és így tov{bb. Mintha
Héraklés csak egy kir{lyfi lett volna, igaz, isteni sz{rmaz{sú, de nem isteni lény, nem
olyasvalaki, aki csak l{tszatra hasonlított m{s hérószokhoz. Hiszen a többiek sosem vétettek
föl az Olymposra, hanem a sír anyai ölébe sz{lltak, mint Oidipus! [m Héraklés emberfölötti
vad természetének kitörései azokban a történetekben sem maradhattak rejtve, melyek csup{n
Amphitryón fi{nak és csakhamar Kreón vejének az életéről szóltak.
A betűvetést {llítólag Linostól tanulta: a hagyom{ny szerint Linos hozta be az ír{st
Görögorsz{gba. Erről a Linosról - Apollón,15 vagy Urania Múzsa16 *271+ fi{ról - mindenki
tudta, hogy kor{n meghalt, erőszakos hal{llal, s a lakom{kon és t{ncn{l minden dalnok és
lantos siratta.17 Az egyik elbeszélés szerint Kadmos ölte meg, mert ő akart az első lenni, aki
bevezeti a helléneknél az ír{st.18 Egy m{sik késői elbeszélés úgy tudta, Linos feladata volt
Héraklést megtanítani az ír{s és a lantj{ték művészetére, s még meg is fenyítette 19 a csöppet
sem tanulékony hérósz-csemetét. Egy v{zafestő bemutatja, hogyan töri szét az ifjú hérósz a
széket, amin ült, tanítómestere fején. Ezért h{t Amphitryón, mondja tov{bb a történet,20
kiküldte a fiút a ny{jakhoz. Ott, a p{sztorok közt nőtt föl, négy l{bnyi magasra, mire
betöltötte tizennyolcadik évét. Szemének tüze el{rulta isteni lényét. Soha nem tévesztett célt
a nyíllövésben és a gerelyvetésben. Egy nagy darab sült és egy kos{r fekete kenyér volt a
mindennapi étke.21 A szabadban élt és a küszöb előtt h{lt.22 De ez m{r a hérósz v{ndoréveire
vonatkozik; amikor a Kithairón p{sztorai közt élt, mi sem volt ennél természetesebb.
Thébaiban Apollón Isménios szentélyében mutogattak egy h{roml{bat, mely {llítólag
Amphitryón fogadalmi aj{ndéka volt,23 annak emlékére, hogy fia, Alkaios24 fölvette a
babérkoszorús papi ifjú tisztét: ez a tisztség egyéves volt a thébaiakn{i. Azt a küzdelmet
viszont, amit Héraklés a b{tyj{val, Apollónnal a delphoi h{roml{bért vívott, ennél a
tudósít{sn{l sokkal régebbi emlékek őrizték meg. [m erre a testvérvisz{lyra csak jóval
később került sor a hérósz életében, s majd a maga helyén lesz róla szó. Most ink{bb ifjúkori
kalandjaira térek r{, melyeknek színtere Thébai volt, vagy a Thébai körüli hegyek. Itt hajtotta
végre m{sodik hőstettét, s mutatta meg első ízben Daktylos természetét.
3. Ifjúkori történetek
A Kithairón-hegy, melynek lejtőin a thébai p{sztorok ny{jaikat legeltették, sz{mos isten- és
hérósztörténet színhelye volt. Itt ülte meg Zeus szent n{sz{t Hér{val, itt követték Semelé
testvérei őrjöngve Dionysost, ide tették ki Amphiónt és Zéthost, ide a gyermek Oidipust, itt
bolyongott Antiopé és a szenvedő öreg Oidipus. A Kithairón és a m{sik boiótiai istenhegy, a
Helikón közt feküdt Thespiai v{rosa, ahol a hagyom{ny szerint1 később Hérak -lésnek, mint
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Idai Daktylosnak, egy nagyon régi stílusú szentélye volt. Itt abban az időben, amikor az ifjú
hérósz a p{sztorokn{l időzött, Thespios kir{ly uralkodott. A hagyom{ny nem döntötte el,
hogy az oroszl{n, mely Héraklés és Amphitryón ny{jait dézsm{lta, a Kithairónról2 vagy a
Helikónról3 jött-e le. A történeti időkben m{r nem tany{ztak itt oroszl{nok. Héraklésnak
kellett ettől a csap{stól megszabadítania az orsz{got.
Fegyvertelenül kósz{lt itt, a hegyek között. De híres buzog{ny{t, mely nélkül alig tudja az
utókor elképzelni, a hagyom{ny szerint4 a Helikónon szerezte: egy vadolajf{t húzott ki a
földből gyökerestől. A p{sztorok gyakran j{rtak ilyen buzog{nyforma bottal. Egyúttal
legegyszerűbb vad{szfegyverük *272+ is volt, ugyanúgy, mint az ismert, görbe végű
p{sztorbot, amit a nyulak ut{n dobtak. Héraklés ezt az első buzog{ny{t - vagy egy
m{sodikat vagy harmadikat, mert erről is több hagyom{ny maradt fenn5 - később Hermés
Polygios-nak, vagy, helyesebben Polygyiosnak, „a soktagúnak" szentelte; ez is annak a jele,
hogy egy ilyen hatalmas bot különösen illett egy daktylikus lényhez -mert ezen a néven
Hermés is az volt.
Héraklés az oroszl{n ellen indult, s eljutott Thespios kir{lyhoz. Az szívesen fogadta,
vendégül l{tta, s ahogy annak idején Autolykos Sisyphostól, ő is unok{kat akart a hérósztól.6
Ötven l{nya volt, és sorra mind az ötvenet beküldte Hérakléshez, hogy h{ljon velük. Csak
egyikük {llt ellen a hérósznak. Ez ann{l szorosabb kapcsolatba került vele később. A többiek
fiakat szültek, egyikük, vagy ketten7 ikreket - ezek a Héraklés-fiak telepítették be később
Szardínia szigetét8 -; viszont az egyetlen, aki ellen{llt, a papnője lett életfogytiglan.9 Ő volt a
thespiai Héraklés-templom első szűzi papnője, és minden szűzi papnő felesége az istennek,
akinek szolg{l. Azut{n leterítette Héraklés az oroszl{nt, s bőrét a fejére és v{llaira borította:10
ismerjük ezt a jellegzetes öltözékét, melynek eredetéről egyébként m{s történet is maradt
r{nk.11 Eszerint a bőrt a nemeai oroszl{nról húzta le: erről a tettéről később lesz szó.
A Kithairón és a Helikón lejtőin lezajlott kalandjai ut{n Héraklés visszatért Thébaiba. M{r
tizennyolc éves volt - a késői elbeszélők szerint,12 akik m{r nem tudt{k a kor{bbi idők
kortalan hőseit elképzelni -, s buzog{nnyal és oroszl{nbőrben j{rt. Útközben követekkel
tal{lkozott,13 akik a boiótiai Orkhomenosból jöttek, a minyések v{ros{ból, ahol akkoriban
Erginos kir{ly uralkodott. A thébaiak évekkel azelőtt megölték az apj{t, mert megharagudtak
valami aprós{g miatt,14 ami Poseidón onkhéstosi ünnepén esett meg. Erginosnak kellett a
gyilkoss{got megbosszulnia; legyőzte a thébaiakat, és súlyos adót rótt ki r{juk: húsz éven {t
évente sz{z tehenet kellett a minyések-nek küldeniük. Még nem telt le a húsz év, és a teljesen
védtelen Thébaiban15 a gyenge Kreón uralkodott. A követek, amikor Héraklés tal{lkozott
velük, épp Thébaiba tartottak, hogy behajts{k az adót, s viselkedésük nem lehetett valami
szelíd.
Hogy hogyan folyt le a tal{lkoz{s köztük és az ifjú hérósz közt, arról nem szól a hagyom{ny,
csup{n azt {rulja el, hogy mi lett a vége: Héraklés lev{gta a követek orr{t és fülét, nyakukba
akasztotta, s ezt az adót küldte Erginos kir{lynak. Erre újból fölkerekedtek a minyések
Orkhomenosból, hogy bosszút {lljanak. A legrégibb elbeszélések szerint Héraklés egyedül
sz{llt szembe a sereggel.16 Pallas Athéné fegyverezte föl,17 megverte a minyéseket, és
megszabadította Thébait. Kreón h{l{ból hozz{adta a l{ny{t, Megar{t feleségül.18 Héraklés
fuvolaszóval vitte haza menyasszony{t19 Amphitryón palot{j{ba: senki sem sejtette, milyen
rettenetes lesz a vége. Kreón {tadta neki az uralkod{st Thébaiban.20 [273]
Amphytrión az egyik hagyom{ny szerint21 elesett a t{madó minyésekkel vívott harcban, egy
m{sik elbeszélés szerint22 a palot{j{ban élt Megar{val és unok{ival, Héraklés fiaival, miut{n
a hérósz elhagyta őket. A thébaiak később tisztelettel adóztak neki hérósz-sírj{n{l,
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unok{j{val, Iolaosszal,23 Iphiklés fi{val, Héraklés kedvencével együtt: azzal, aki Héraklés
ötven fi{t egy m{sik hagyom{ny szerint Thespiaiból Szardíni{ba vezette. Mutogatt{k
Thébaiban a palota maradv{nyait is, melyet a két építészmester-hérósz, Agamédés és
Trophónios, Erginos fiai építettek sz{m{ra.24 [llítólag még Alkméné n{szi szob{j{t is föl
lehetett ismerni a romok között. Sőt, a boiótiaiak azt hitték, az ő földjükön, Haliartosn{l van
Alkméné sírja, míg a sp{rtaiak, a Kadmeia elfoglal{sa ut{n, ki nem nyitott{k a sírt, és szerény
tartalm{t - többek közt egy mykénéi ír{sjelekkel telerótt érct{bl{t is25 - saj{t v{rosukba {t
nem vitték. Bizonnyal a mykénéi korból való régi hérósz-sírokat tulajdonított{k a thébaiak és
szomszédaik Héraklés hozz{tartozóinak.
De az elbeszélőknek mégis {t kellett vinniök a hérószt, miut{n így sz{mos sz{llal Thébaihoz
kötözték, Tirynsbe, a mykénéi birodalomba, ahol Eurystheus kir{ly alattvalója volt. Ott
uralkodott az istennő, akit a vidékről "Argosi Hér{nak" neveztek. A Tiryns és Mykénai közti
hatalmas hegyteraszon emelkedő szentélye nem volt egyetlenegy v{ros tulajdona, de volt az
istennőnek külön temploma Tirynsben is. Itt őt tartott{k a v{r úrnőjének, nem pedig Pallas
Athénét. A v{rral együtt az istennő szolg{ja, a tirynsi Héraklés is Eurystheus hatalm{ba
került. M{r elmeséltem, miféle csel következménye volt ez az al{rendeltség. Régi elbeszélés
volt ez, de nem annyira régi, mint Héra és Héraklés összekapcsol{sa: ez a kapcsolat tal{n
még az istenek kir{lynőjének és az istenek kir{ly{nak frigyét is megelőzte. Abban az időben,
amikor Zeus még nem vette feleségül Argos nagy istennőjét, Héra csel nélkül is orsz{ga
kir{ly{nak rendelkezésére bocs{thatta isteni szolg{j{t, akit dicsőséggel kív{nt
megaj{ndékozni. A thessz{liai Admétos kir{lynak is volt egy isteni szolg{ja, maga Apollón,26
és ő is, ak{r Eurystheus, földi uralkodó volt, b{r neve az alvil{gi kir{lyt is jelölhette.
Azt beszélték, Eurystheus követet küldött Thébaiba Héraklésért.27 Vagy Héraklésnek
mag{nak t{madt kedve Tiryns kyklópsi falai közt lakni,28 s ezért kellett munk{ival fizetnie.
B{r még nem értünk a thébai történetek végére, most mégis {t kell térnünk a tirynsiekre,
illetve mykénéiekre, mert Eurystheus székhelye Mykénaiban volt, s Héraklésnek Mykénaiba
kellett a kir{ly minden egyes parancs{nak teljesítése ut{n visszatérnie, hogy {tvegye a
következő megbízat{st. *274+

II. A tizenkét munka
1. A Nemeai oroszl{n

Az argosi síks{g északi szegélyén, nem messze Tirynstől és Mykénaitól magaslanak a
hegyek, melyeken {t az út Korinthosba vezet. A legmagasabbnak különleges alakja félig
felfordított asztalra emlékeztet: ez az Apesas, melyen Perseus először mutatott be {ldozatot
Zeusnak.1 Egy régi elbeszélés szerint ugyanis id{ig emelkedett fel az {rvíz szintje, melynek
habjai Perseust partra vetették. Az Apesas alatt terül el a széles nemeai völgy, s közelében
több barlang is van. Az egyik hegyet ezért Trétosnak,2 "{tfúrtnak" hívj{k. Egy oroszl{n
tany{zott ezen a t{jon, s rettegésben tartotta az egész hegyvidéket. Egy isten küldte
büntetésből a környék lakói, Phoróneus ős-ember utódai ellen. Az egyik egyszerűbb
elbeszélés meséli így,3 s m{r ez is, úgy tűnik, több a kelleténél. Nem lett volna elég, mint a
hősnek való feladat, megbirkózni egy oroszl{nnal, ha nem istenek küldték is?
Héraklés tizenkét munk{j{nak részleteit ősidők óta oly sok névtelen és neves költő adta elő
és színezte ki, hogy nem csod{lhatjuk, ha ennek a vad{llatnak a sz{rmaz{s{ról is hallunk egy
különleges történetet. Az egyik elbeszélés szerint4 Ekhidna kígyóistennő5 volt az oroszl{n
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anyja, s a saj{t fi{tól, Orthos kuty{tól szülte. Eszerint a nemeai oroszl{n testvére volt a thébai
szfinxnek. Héra hozta ide, a saj{t orsz{g{ba, keletről, az arimaiak földjéről. M{sok szerint6 az
{llat eredetileg Selené holdistennőnél lakott. Az istennő ler{zta mag{ról, így esett le az
Apesas-hegyre. A csoda{llattal való küzdelem leír{saiból is ilyesmi derül ki, mert nem fogta
semmiféle fegyver.
De ezek a részletek csak díszítmények, s minden egyéb is, amivel még megtoldott{k a
történetet. Annyi bizonyos, hogy az oroszl{nban, mellyel csak egy Héraklés birkózhatott
meg, volt valami különleges. Elsősorban a hal{l és az Alvil{g megtestesülése lehetett. Az
oroszl{nok, melyeket a régi művészek a sírokra helyeztek, akkor is erre a vonatkoz{sra
utalnak, ha nem épp a nemeai oroszl{nt akart{k {br{zolni. [llítólag Héraklés maga is egy
oroszl{nt {llított fel az orkhomenosiakon aratott győzelme ut{n Artemis Eukleia temploma
előtt :7 ez a név arra a felfog{sra utal, mely alvil{gi istennőnek tartja az istennőt, aki oroszl{n
volt a nők sz{m{ra.8 Héraklés mint vad{sz nem a föld közönséges {llatait irtotta, mint
Órión,9 nem is lépett föl vad{szistenként az Alvil{g ur{nak szerepében, hanem úgy tűnik, a
hal{lra vad{szott. Kísérteties {llatokat győzött le és ejtett foglyul, az istenek, néha
kimondottan az alvil{gi istenek tulajdonait. Amikor a nemeai oroszl{n legyőzése ut{n az
{llat bőrét a fejével együtt fejére és v{ll{ra borította, ami azelőtt hal{llal fenyegette a
halandókat, menekvésük ígéretévé v{ltozott.
Azt mesélték,10 hogy Héraklés, amikor az oroszl{n ellen indult, egy kis *275+ v{rosba tért be a
nemeai erdőségek szélén, Kleónaiba. A késői elbeszélés szerint a h{zigazd{ja, Molorkhos,
szegény paraszt és napsz{mos volt,11 az eredeti történetben alighanem ős-ember és
Molorkhia v{ros alapítója.12 Fi{t megölte az oroszl{n, s most föl akarta {ldozni egyetlen kos{t
a vendég tiszteletére. Héraklés visszatartotta: v{rjon még harminc napig. Ha nem tér haza az
oroszl{nnal vívott küzdelemből a harmincadik napig, akkor a kost neki mint hérósznak
{ldozza föl, ellenkező esetben a Megmentő Zeusnak. Molorkhostól megtudta a hérósz,
hogyan győzheti le az {llatot. Mindenképp birkóznia kellett vele, még akkor is, ha Héraklés,
ahogy régi {br{zol{sokon l{tni, kardot és l{ndzs{t is haszn{lt, vagy, mint később mesélték,13
az {llatot egy buzog{nyütéssel elk{bította előbb. Be kellett hozz{ hatolnia a barlangj{ba,
melynek {llítólag két bej{rata volt: Héraklés betapasztotta az egyiket.14 Mindehhez harminc
napra volt szüksége. Nem ahhoz, hogy Kleónaiból eljusson a szomszédos Neme{ba! Hanem
nyilv{n, hogy leereszkedjék a mélybe, ahol a szörnyeteg tany{zott. Vagy csak az {lma tartott
ilyen sok{ig, miut{n az oroszl{nt megfojtotta? Meséltek erről az {lomról,15 s nem szabad róla,
a hal{l testvéréről megfeledkeznünk. A Héraklés munk{it {br{zoló metopéképek az
olympiai Zeus-templomon még csaknem fél{lomban mutatj{k a hőst, így emlékeztetnek
veszélyes alv{s{ra. De amikor a harmincadik napon mégis fölébredt, zellerkoszorút tett a
fejére, mint aki a sírból jön: mert zellerrel díszítették a sírokat.16 Ilyen koszorút hordtak
később a nemeai j{tékok győztesei, s ut{nuk az isthmosi győztesek is.17
Molorkhos, mondja tov{bb az elbeszélés, m{r halotti {ldozatot akart bemutatni a hérósznak,
amikor az megjelent élve. A kost ebben az elbeszélésben Zeus Sótérnak, a megmentő
istennek {ldozt{k föl: de az is lehet, hogy Héraklés kapta meg később, {ldozati {llatul. Még
egy éjszak{t töltött Molor-khosn{l. Kora reggel útnak indult dél felé, s a h{gón {t Argosba
gyalogolt. Onnét küldött egy öszvért vendégl{tój{nak, amit megígért neki, s olyan
megbecsülésben részesítette, mintha sógors{gban voln{nak.18 Az oroszl{nnal {llított be
Mykénaiba, Eurystheus rezidenci{j{ra.19 A kir{ly úgy megrémült a hérosz félelmetes tettétől,
hogy nem engedte azontúl belépni zs{km{ny{val a v{rba. Elég, ha a kapu előtt mutatja meg.
Ez az elbeszélés úgy tudja, hogy Eurystheus m{r akkor levitetett egy érchordót a föld al{, s
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abba bújt, valah{nyszor Héraklés közeledett. Csak hírnökén, Kopreuson, a "ganaj-emberen"
{t érintkezett vele.
A hérósz lenyúzta az oroszl{nról a sebezhetetlen bőrt, miut{n fölhasította az {llat
karmaival.20 Zeus pedig, a fia tiszteletére, emlékül az égen helyezte el az {llatot: az Oroszl{n
lett az {llatövben.21 [276]
2. A Lernai kígyó
Argos v{rosa szomszéds{g{ban, délnek, de Mykénaitól és Tirynstől se nagyon messze, a
Pontinos-hegy1 és a tenger közt húzódó keskeny s{von valós{gos szakadékok sorakoznak,
melyeket a mészhegység tövében fakadó forr{sok édes vízzel töltenek meg. Ezekkel a
forr{sokkal kapcsolatos a Danaisok története, a szakadékokkal pedig Dionysos sorsa, aki,
miut{n Perseus megölte őt, ezeken {t jutott le az Alvil{gba, hogy ott uralkodjék, és amikor
visszahívt{k, ismét ezeken keresztül tért vissza a földre. Az Alvil{g a lernai szakadékok
vizein {t közvetlenül hat{ros volt Argos földjével. A hat{r, az alvil{g-bej{rat őre a kígyó volt,
melyet Héraklésnek a nemeai oroszl{n ut{n le kellett győznie.
A hagyom{ny szerint ez is Ekhidna kígyóistennő szülötte volt,2 de nem volt külön neve.
Viszont mag{tól értetődő lett, hogy a hydra, „vízikígyó" szó épp r{ vonatkozik. A lernai
gyilkos szuk{nak3 - mert így is nevezték - volt egy tulajdons{ga, mely a testvéréhez,
Kerberoshoz, az Alvil{g m{sik őréhez tette hasonlóv{: a sokfejűség. Kerberos csak a
genealógi{juk szerint volt a b{tyja :4 őt sokkal tov{bb tartott{k a holtak őrizőjének, mint a
hydr{t. A lernai vízikígyónak e saj{toss{ga hamar feledésbe merült. Igaz ugyan, hogy azt
beszélték, lehelete megölte az embereket.5 Tany{j{t is pontosan megjelölte a hagyom{ny :6
egy plat{n gyökerei között lakott, az Amymóné h{rmasforr{s mellett. Görögorsz{gban az
ilyen helyeken óri{splat{nok nőnek, óri{s gyökerekkel és óri{s üregekkel. Az óri{s vízikígyó
a mocs{rban nőtt föl, úgy mesélték,7 s pusztította a ny{jakat és a földeket.
Tudjuk, hogy a Kerberost hol h{romfejűnek, hol ötfejűnek mondt{k;8 ugyanilyen nehéz a
hydra fejeinek {llandó sz{m{t meg{llapítani. Az {br{zol{sokon öt és tizenkettő közt
mozgott, a költők viszont kilenc,9 ötven10 vagy sz{z11 fejről beszélték. Azt is mondt{k, hogy
csak egy feje volt halhatadan, középen, a nyolc halandó fej között,12 s a késői mesterek a
hydra egy fejét olykor emberire form{lt{k. Ezzel hűtlenek lettek egy ősrégi hagyom{nyhoz.
Mert az egy közös alaktalan testből felszökkenő sz{mtalan kígyófej képe egy ősrégi
mitológi{ból tűnik {t a Héraklés-történetekbe. Mezopot{mi{nak, a két folyó orsz{g{nak régi
mesterei sz{m{ra, akik először örökítették meg, jelentése minden bizonnyal kétségtelen volt.
Azt fejezték ki ezzel, milyen nehéz legyőzni azt az ellenséget, aki ellen ők is egy hőst
léptettek fel, s aki - b{rmely néven nevezték is - nem lehetett m{s, mint a hal{l. A harc
kil{t{stalans{g{t - ami alól egyedül Héraklés volt kivétel - a görög elbeszélés azzal
érzékeltette, hogy minden lev{gott fej helyébe nyomban két m{sik nőtt. Héraklésnek
mag{nak is segítőre volt szüksége, ha végezni akart a szörnyeteggel. Egy ifjabb hérósz
segített neki: thébai unokaöccse, Iolaos.
Csak ennyi maradt fenn a kaland elbeszéléséből:13 a hérósz megérkezett Iolaosszal harci
kocsij{n az ősi Lerna v{ros közelébe, s a fészkében tal{lta, *277+ az Amymóné-forr{sn{l az
alvil{gi kígyót. Tüzes nyilakat lőtt az odúba, így kényszerítette arra, hogy bújjon elő. Mihelyt
kim{szott, a hős rögtön megragadta. A hydra r{tekeredett a hérósz egyik l{b{ra. Régi
{br{zol{sokon l{tni, hogy Héraklés nem a buzog{ny{val, hanem görbe karddal t{madt a
kígyóra. De mindegyik lev{gott feje helyébe két eleven nőtt. Azonkívül volt ott egy óri{sr{k
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is, mely beleharapott a hérósz l{b{ba. Ezt, az odú szörnyeteg-őrét, kellett megölnie előbb.
Csak azut{n hívta segítségül Iolaost. A fiatal hős csaknem egy egész erdőt irtott ki, hogy
l{ngoló fahas{bokkal kiégesse a kígyó sebeit, s ne nőjenek újabb fejei. Ezut{n Héraklés le
tudta v{gni a halhatatlan fejet is. A Lern{ból Elaiusba vezető úton {sta el. Nyilait
megm{rtotta a méregben, mellyel tele volt a kígyó teste. Az óri{sr{k felkerült az égre, az
{llatöv egyik jegyeként, az Oroszl{n mellé. Héra emelte őt oda.14 Ez az a hely, ahol a
csillagmagyar{zók tanít{sa szerint az emberek lelke a mélyebb régiókba sz{ll al{.15 A R{k
jegyében kezdődik az ég alvil{gi fele.
Úgy l{tszik, az elbeszélők nem tudt{k biztosan,16 hogy Héraklésnek Eurystheusn{l tizenkét
munk{t kellett-e elvégeznie, vagy tizenkét évre szólt a kötelezettsége, s esetleg tíz munka is
elég volt hozz{. Az engesztelés és szolg{lat időszaka az isteneknél egy nagyévig, vagyis
nyolc esztendeig tartott. Így volt ez Apollónn{l,17 így volt {llítólag Kadmosn{l, és az egyik
sz{mít{s szerint Héraklésnél is: az első tíz munk{t {llítólag nyolc év és egy hónap alatt
végezte el.18 A tizenkettes sz{m a hónapok és az {llatövi jegyek sz{ma. Emlékezhetünk r{,
hogy Héraklés maga eleve harminc napra szabta az időt, amit a nemeai oroszl{nn{l fog
tölteni. Ez egy régebbi, keletibb felfog{sra vall, s erre utalnak a r{k és az oroszl{n égi
megfelelései is. S a tizenkettes sz{m eléggé erősnek bizonyult ahhoz, hogy a munk{k tízes
sz{m{t teljességgel kiszorítsa, pedig egykor bizonnyal az is érvényes volt.
Eurystheus, úgy mondt{k, a tizenkét munka közül kettőt nem akart elismerni, éspedig
először épp a lernai hydra legyőzését nem, mert Iolaos segített a hérósznak.19 Ilyen kibúvókat
csak később, s még csak nem is következetesen adtak Eurystheus sz{j{ba. De csakugyan tény,
hogy két munk{j{nak nem az volt a célja, mint ami az eddig elmondott kettőnek és tov{bbi
nyolcnak: a hal{l elleni harc. Eurystheus azt kív{nta, hogy Héraklés ebben a harcban
maradjon alul. De akkor lernai munk{ja épp a legérvényesebbek közé tartozott.
3. A Keryneiai gímszarvas
Argos földjét nyugatról magas hegyvonulatok v{lasztj{k el [rk{di{tól: a Parthenion és az
Artemision. Nevük - „A szűz hegysége" és "Artemis hegysége" a szűzi nagy istennőre utal,
aki itt uralkodott. Artemis temploma az Artemision-hegység egyik csúcs{n volt, s az istennőt
itt Oinatisnak, oinoé-belinek hívt{k; Oinoé, „Borfalu", volt az utolsó helység és terület, mely
még Argoshoz tartozott. Ide kellett most Héraklésnek elmennie. Eurystheus *278+ megbízta a
harmadik feladattal:1 vigye az aranyagancsos szarvast elevenen Mykénaiba. A szarvas Oinoé
istennőjének a tulajdona volt, de az {rk{diai Keryneia szikl{n még Artemis elől is iparkodott
elbújni.2 Az egész vad [rk{dia volt a legelője, s hozz{ még az istennő hegyei is Argos
közelében. [llítólag onnan j{rt le a parasztok földjeire, s pusztította a termést.3 De bizonnyal
nemcsak ezért lett épp ő a harmadik szörny{llat, melyet Héraklés a nemeai oroszl{n és a
lernai hydra ut{n elejtett!
A szarvasteheneknek abban az időben se volt agancsuk, s ha ennek volt, r{ad{sul aranyból
való, akkor nem lehetett közönséges {llat, csakis isteni lény. Azt is mesélték,4 Artemis egyik
t{rsnője, Taygeté tit{nnő, akiről a Taygetos-hegység a nevét kapta, v{ltozott {t büntetésből
aranyagancsos ünővé, mert megengedte Zeusnak, hogy szeresse. Artemis büntette ezzel.
M{sok szerint5 Artemis így akarta őt megmenteni. De miut{n Taygeté mégis élvezte Zeus
szerelmét, ő maga szentelte a szarvasünőt, mellyé {t kellett volna v{ltoznia, engesztelésül
Artemis Orthósi{nak.6 Nehéz itt az isteni {llatot a héróin{tól és az istennőtől
megkülönböztetni. Amikor a féktelen óri{sikrek, az Aload{k üldözték Artemist, ő maga volt

Kerényi Károly: Görög mitológia

Oldal: 197

az üldözött szarvasünő.7 A leg-szabatosabban úgy lehetne megfogalmazni, hogy egy
aranyagancsos isteni lény csalogatta üldözőjét, Héraklést maga ut{n. Nem abban rejlett a
szarvas-gím terhes, veszélyes és nyugtalanító volta, hogy különösen vad volt,8 mint egyesek
hitték, s képes volt felvenni vad{sz{val a harcot, hanem hogy menekült, és a vad{sz nem
bírta üldözését abbahagyni, minden{ron el akarta ejteni a ritka vadat. Üldözése azért volt
veszedelmes, mert az ismert vad{szterületen túlra vezetett, egy m{sik orsz{gba, ahonnan
soha nincs visszatérés. Ezért kellett Héraklésnek a gímszarvast foglyul ejtenie, nem pedig
lelőnie, ami könnyű lett volna a kiv{ló íj{sznak, s amit egy nagyon késői v{ltozat szerint9
meg is tett. Megint csak nem holmi közönséges vad{szat volt, amivel megbízt{k.
A gímszarvas először elmenekült előle Oinoéből az Artemision-hegységbe, azut{n tov{bb
egész [rk{di{n {t le a Ladón folyóig. Minthogy a hérósz sem megölni nem akarta, sem
megsebesíteni, egy egész éven {t üldözte.10 Hogy hova vezette őt az üldözött {llat ez alatt az
idő alatt, Pindaros egyik ód{j{ból tudjuk meg - a vadolajfa{gról van benne szó, amit
Héraklés Olympi{ba vitt, hogy a győztes koszorúja legyen -, és egy régi v{zafestőtől is.
Istri{ban, így szól az ének,11 Artemis lépett az üldöző elébe. Ott, az Adria legészakibb
zug{ban, a Timavus torkolat{n{l volt az istennőnek egy ligete, ahol, azt mesélték, békében
éltek a szarvasok a farkasok mellett.12 A vidék lakói, a venetusok, Reiti{nak nevezték az
istennőt; ez az Orthia vagy Orthósia név fordít{sa lehet. Oda érkezett az üldözött és
üldözője, Apollón szent népe, a hyper-boreosok orsz{g{n {t,13 s az Istria név ugyanúgy jelölte
az ő földjüket is, mint a félszigetet a Timavusn{l. Istria túlnani orsz{g{ból hozta Héraklés a
vadolajfa-dugv{nyt az akkor még f{tlan Olympi{ba. Egy régi v{zakép viszont *279+ azt
mutatja, hogy az üldözés sor{n még messzebbre jutott Túlnanra, egészen a Hesperisek
kertjébe. A gímszarvas az aranyalm{k f{ja alatt {ll, s két nő őrzi, a Hesperisek. E szerint a kép
szerint Héraklés épen került ki a Túlnan marad{s veszélyéből, s visszaindult, egy m{sik
szerint zs{km{nyként mag{val vitte az aranyagancsot.
Az {rk{diai Ladón folyótól messze feküdt a Hesperisek kertje, s mégis hat{ros volt vele,
ahogy az Alvil{g Lern{n{l hat{ros volt Argosszal: ezek a területek kívül estek azon a
vil{gon, amelyben mi élünk, olyan területek, melyeket az elbeszélők csak lassan helyeztek {t
a mi vil{gunkba. Nemcsak a folyót hívt{k Ladónnak, hanem a kígyót is, mely az
aranyalmaf{t őrizte.14 A gímszarvas {t akart úszni a Ladón folyón. Így h{t ebben az
elbeszélésben15 még nem érkezett meg „Túlnanra", amikor Héraklés utolérte és elfogta. Csak
nagyon késői elbeszélők hitték, hogy lőtt is r{. A hős összekötötte zs{km{nya l{bait, ahogy a
veji Apollón-templom régi szobra mutatja, a v{ll{ra vette, s visszaindult vele [rk{di{n {t. Itt
lépett elébe az isteni testvérp{r, Apollón és Artemis, a Túlnan istene és a Túlnanra {tvezető
hegy- és l{pvidék istennője. Csaknem harcra került sor a két testvér, Zeus két fia közt, ahogy
később a delphoi h{roml{b miatt is. L{tni az {br{zol{sokon, hogy Apollón erőszakkal el
akarta venni a hérósztól a gímszarvast. Artemis a szemére vetette, hogy megölte szent {llat{t.
Héraklés a kényszert hozta fel mentségére, s megmutatta neki, hogy elevenen viszi a szarvast
- vagy csak az agancs{t - Mykénaiba. Erre az istennő megbocs{tott neki.
4. Az erymanthosi vadkan
Artemis legősibb vad{szterülete az Erymanthos-hegység volt, [rk{dia északnyugati
sark{ban, Akhaia és Élis hat{r{n; t{nctere is volt itt, a hosszan elnyúló hegyh{takon, s
ugyanúgy szerette ezt a vidéket, mint a Taygetost.1 Héraklésnek itt kellett negyedik feladat{t
elvégeznie: Eurystheus az erymanthosi vadkanért küldte. Amikor az istennő megharagudott
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egy vidékre, mint péld{ul Meleagros történetében, dühöngő vadkant bocs{tott r{, mely
feldúlta a parasztok földjeit. Itt nincs ilyesmiről szó, csak annyit mond el a történet, hogy
Psóphis lakói panaszkodtak az erymanthosi vadkan miatt.2 De megint csak nem ezért kellett
Héraklésnek a vadkant elevenen elfognia és Mykénaiba vinnie. A parasztok azzal is beérték
volna, ha leteríti az {llatot.
A hérósz megint {tgyalogolt egész [rk{di{n, s legelőbb az Alpehios-völgy és az Erymanthos
közti fennsík, Pholoé erdeibe jutott el. Ezen a vidéken kentaurok laktak, akiknek ugyanolyan
természetük és szok{saik voltak, mint a lapith{k félig {llati ellenfeleinek Thessz{li{ban.
R{ad{sul itt is voltak a közelben lapim{k, de ezekkel nem volt Héraklésnek semmi dolga.
Pholos kentaur, aki itt egy barlangban lakott, vendégbar{tjaként fogadta.3 A vendégl{tó
sültet t{lalt fel a hérósznak, míg ő maga nyers húst evett. Az egyik *280+ elbeszélés szerint a
bölcs Kheirón is ott volt,4 a legigazabb a kentaurok között.5 A thessz{liai lapith{któl vonult
vissza a Peloponnésosra, s most a Pélion helyett a Malea hegyfokon lakott. Héraklés kért-e
bort,6 vagy a vendégszerető Pholos aj{nlotta fel? Kibontotta a kentaurok közös bor{t, amit
egy nagy pithosban őrzött. Sőt, úgy mondt{k, ez a bor Dionysos aj{ndéka volt,7 maga az
isten sz{nta a hérósznak.8 Veszélyes aj{ndék volt, melynek természetét, úgy l{tszik, még nem
ismerték a kentaurok. Régi v{zafestők szívesen {br{zolt{k a jelenetet, hogyan merít Héraklés
elsőnek a nagy edényből.
A bor illata most odacsalta a többi kentaurt is, és a kentaur-symposion csakhamar a
kentaurok harc{v{ fajult, amit ugyancsak szívesen színeztek ki a művészek és elbeszélők.
Azt {llított{k, a Pholoé-hegységtől egészen Kheirón maleai barlangj{ig dúlt a harc. Egészen
od{ig üldözte Héraklés a kentaurokat mérges nyilaival. Egyik nyila, amit Elatosnak sz{nt,
{thatolt {ldozat{n, és eltal{lta az isteni Kheirónt is. Hi{ba prób{lta őt a hérósz saj{t
gyógyírjaival meggyógyítani: túl erős volt a hydra mérge. A térdén sebesült meg a bölcs
kentaur, és sem felgyógyulni, sem meghalni nem tudott. Így h{t visszavonult
gyógyíthatatlan sebével a barlangj{ba, és itt szenvedett, míg föl nem aj{nlhatta mag{t
Zeusnak a szenvedő Prométheusért.9 Csak ekkor halt meg Kheirón, és Prométheus
megszabadult. Héraklés nyil{tól halt meg a derék Pholos is. Kihúzta a mérgezett nyilat az
egyik kentaur teteméből, és csod{lkozva nézte, hogy ilyen apró fegyver megölhetett egy
akkora lényt; leejtette a l{b{ra, s a nyíl őt is megölte. Héraklés pedig eltemette bar{tj{t, és
tov{bbindult az Erymanthos-hegységbe.
Felverte fekhelyéről a vadkant, fölkergette a havas hegycsúcsokra, megfogta egy hurokkal,
v{ll{ra dobta az {llatot, s visszatért vele Mykénaiba. Így került sor a régóta előkészített
jelenetre, amit a v{zafestők ugyancsak szívesen megörökítettek. A hérosz - h{t{n a
vaddisznóval - l{b{t a föld alatti pithos szélére teszi, amibe Eurystheus elbújt. Csup{n a
gy{va fickó fejét és karjait l{tni. Annyira megijedt a vadkantól: ak{r a hal{ltól.
5. A Stymphalos-tó madarai
[rk{dia északkeleti csücskében terül el a mocsaras Stymphalos-tó, melyet valaha {rnyas
erdők vettek körül.1 Megsz{ml{lhatatlanul sok mad{r tany{zott itt.2 Ha mind felrebbentek,
elhom{lyosított{k a napot.3 Ugyanilyen megsz{ml{lhatatlanul sok lélek érkezett az alvil{gi
mocsaras Akherónhoz: „Ennyi mad{r rajzik a tengernél, amikor a hideg tél napmeleg
orsz{gokba küldi őket.. ."4 „L{tod egyiket a m{sik ut{n, ak{r a madarak könnyű sz{rnyaikon,
a pusztító tűznél is sebesebben sz{llnak az alkonyi isten partja felé."5 A nyugati part, ahol a
Napisten le{ldozik, az egyik tragikus költő idézett szavaiban a holtak birodalm{t jelenti.
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Arra utalnak itt a madarak.
Képm{suk díszítette e mocsaras vidék úrnője, Artemis Stymphalia6 *281+ templom{t.
Mad{rl{bú szüzek szobrai is {lltak itt, s a mocs{r hal{lhozó szirénjeinek tartott{k a
stymphalosi madarakat. Azt beszélték, ezek a mocs{ri lények7 emberevő madarak voltak,
Arés nevelte fel őket.8 Olyan éles volt a tolluk, hogy megsebezte, akire r{esett.9 Itt is túl kevés
volna annyit mondani,10 hogy k{rt 'tettek a termésben. Ismét az volt Héraklés feladata, hogy
valami hal{losat t{madjon meg és hessegessen el. El kellett kergetnie a Stymphalos-tó
madarait.
A mocs{r szélén emelkedő dombra ment föl,11 és nagy l{rm{val fölriasztotta a madarakat.
Azt mesélték,12 érckereplőket csattogtatott, s m{r ez is elég volt ahhoz, hogy megszabadítsa a
tavat a madaraktól. Régi v{zaképeken l{tni, hogyan célozza meg a hérósz paritty{val a
madarakat, vagy a buzog{ny{val hadakozik velük. De legfőbb fegyvere az íj volt ellenük.13
Azok a madarak, melyeket nem lőtt le, a fekete-tengeri Arés-szigetre menekültek. Ott később
az Argonaut{k is összeakadtak velük.14 Az olympiai metopéképen Héraklés Pallas
Athénének mutatja zs{km{ny{t: az egyik elbeszélés szerint az istennő segített tan{cs{val
v{llalkoz{s{ban a hősnek. Héraklés a hal{lhozó madarakat azut{n, tettének tanújeléül,
nyilv{n Mykénaiba vitte.
6. Augeias ist{llói
A következő feladat a Peloponnésos nyugati partj{n v{rt Héraklésre. Augeias uralkodott itt,
Élis kir{lya, Hélios egyik fia. Neve „sug{rzót" jelent, s azt is mesélték,1 hogy szeméből a nap
sugarai ragyogtak. Tehéncsord{i alighanem a Napisten jósz{g{hoz tartoztak. Birodalma itt
volt, a nyugati parton; ink{bb a le{ldozó nap kir{lys{ga volt, s ő maga ink{bb az Alvil{g
fölött uralkodott, mint Élis tartom{ny fölött. Hozz{ küldte Eurystheus a hérószt.2 A feladat,
amivel megbízt{k, az alvil{gi kir{lys{g m{sik oldal{ra utal: a gazdags{g mellett a mocsokra.
A tehenek ganéja elborította az ist{llókat, s a hagyom{ny szerint3 ez is dögvészt hozott az
egész orsz{gra. Héraklésnek kellett a tr{gy{t eltakarítania, s feladat{t az is megnehezítette,
hogy egy nap alatt kellett a munk{t elvégeznie.
Azt is mesélték, hogy megbízója nem csup{n Eurystheus volt, hanem - elsősorban - Augeias.4
Egyik elbeszélés szerint5 a munka béreként kir{lys{g{nak egy részét aj{nlotta fel
Héraklésnek. Úgy tűnik, a hérósz ezzel együtt megkapta a kir{ly l{ny{t is feleségül. Ha
viszont nem sikerült volna a munk{t egy nap alatt elvégeznie, rabszolgaként örökké a
tr{gy{t kellett volna az ist{llókból kihordania. Héraklés feleségei közt említés történik
Augeias Epikasté nevű l{ny{ról is.6 Az elbeszélésnek az a v{ltozata, melyben azut{n a
l{nnyal kapcsolatban is becsapt{k, és ezért később harcba sz{llt Augeiasszal, nem maradt
r{nk. M{s elbeszélők szerint7 Héraklés elhallgatta a kir{ly előtt, hogy Eurystheus bízta r{ a
feladatot, s maga kötötte ki mag{nak a ny{jak tizedrészét, ha sikerül az ist{llókat
kitakarítania. Az esemény tanúja Phyleus, *282+ a kir{ly fia volt. Hogy milyen lendülettel
forgatta a söprűt vagy az {sót, megcsod{lhatjuk az egyik olympiai metopé domborművön:
Későbbi elbeszélők szerint fölbontotta a majors{g fal{t, és egy folyót vezetett - vagy ak{r két
folyót, az Alpheiost és a Péneiost - az ist{llókon {t. Megtörtént a lehetetlen, amiben Augeias
nem hitt. Amikor r{ad{sul azt is megtudta, hogy Eurystheus rótta ezt a feladatot Héraklésre,
nem akarta megtartani a szav{t. Az elbeszélésnek ebben a form{j{ban, mely bizonnyal nem a
legrégebbi, a kir{ly letagadta, hogy valaha is megígért valamit. Sőt, egy bizonyos Lepreus, „a
rühes" azt tan{csolta neki, hogy kötöztesse meg a hérószt.8 Vit{jukban bírónak kellett
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döntenie.9 Phyleus az apja ellen tanúskodott. Augeias megharagudott, és kiutasította fi{t és
Héraklést az orsz{gból, mielőtt döntésre került volna sor: emiatt vezetett a hérósz később
h{borút Élis ellen.
Héraklés hazafele indult Mykénaiba; útközben betért Ólenos v{ros{ban Dexamenos
kir{lyhoz, akinek a neve - „a befogadó" - éppúgy illik egy vendégszerető halandóra, mint az
Alvil{g ur{ra, akit különben Polydektésnek vagy Polydegmónnak, „a sokakat befogadónak"
is hívtak. Azonkívül Dexamenos nem mindegyik elbeszélésben volt ember, és apja a l{nynak,
akit Héraklésnek meg kellett mentenie; olykor kentaur volt, aki el akarta rabolni a le{nyt.10
Ezt a kentaurt, akivel a hérósznak most meggyűlt a baja,11 Eurytiónnak is hívt{k: ez
ugyanúgy, mint az Eurytos név, jó lövészt jelent, pontosabban a halottak birodalm{ból való
lényt, Géryoneus p{sztor{t. A keleti művészek íj{szként {br{zolt{k a kentaurokat, s ezzel e
vad és erőszakos lények hal{l-jelentését fejezték ki. Görögorsz{gban azt tartott{k,12 egy
kentaur sem haszn{l íjat.
Nem volt íja Ezrytión kentaurnak sem, akiről most szó lesz. A hérósz abban a pillanatban
érkezett meg Ólenos kir{ly{nak h{z{ba, amikor épp a kir{lyl{ny és Eurytión lakodalm{t
ülték: Eurytión erőszakkal kényszerítette a l{nyt, hogy fogadja el vőlegényének.13 Vagy pedig
egy igazi vőlegénnyel ülték meg a menyegzőt, s a vendégek közt volt Eurytión, aki el akarta
rabolni a menyasszonyt14 Héraklés agyonütötte a kentaurt, és megmentette a l{nyt. De nem
azért, hogy mag{nak tartsa meg! Csak abban a v{ltozatban, melyben m{r ezt a
menyasszonyt hívj{k Déianeir{nak,15 tette őt m{r előbb, Dexamenos vendégeként, a
mag{év{. De megígérte neki, hogy visszatér és hazaviszi mint feleségét. Héraklés
t{vollétében kényszerítette a l{nyt Eurytión arra, hogy őt fogadja el vőlegényének. Abban a
pillanatban, amikor a kentaur a testvéreivel el akarta vinni a menyasszonyt, megjelent
Héraklés is, ahogy megígérte, s megint, ak{rcsak Pholos és Kheirón történetében, kentaurölő
lett.
Hi{ba jelentette azut{n Mykénaiban, hogy elvégezte a munk{t Élis kir{ly{n{l : a kir{ly nem
fogadta el. Eurystheus a hős szemére vetette, hogy nem-csak neki végezte el, hanem Augeias
megbíz{s{ból is. *283+
7. A thr{k Diomédés parip{i
A tizenkét munka sorrendje nem volt minden felsorol{sban egyforma. De az elbeszélők
legal{bb abban, úgy l{tszik, egyetértettek, hogy Héraklés első feladata a nemeai oroszl{n
legyőzése volt, és hogy első hat munk{j{t a Peloponnésos valamelyik vidékén, Mykénai és
Tiryns körül, Argos közelében kellett elvégeznie. Csup{n a hetedik munk{tól kezdve kív{nt
tőle Eurystheus egyre messzebbre vivő, egyre hosszabb v{ndorutakat. Egyre több történet
szólt arról is, hogy mi minden esett meg vele v{ndorl{sai sor{n a parancs elvégzésén kívül.
Így m{r Thr{ki{ba tett útj{ról is, melynek az volt a célja, hogy Diomédés kir{ly veszedelmes
lovait Mykénaiba vigye. Ezzel a v{llalkoz{ssal kezdem most m{sodik hat munk{j{nak
elbeszélését.
Diomédés parip{i emberhúson éltek, s később azt {llított{k róluk,1 ugyanazok voltak, mint
amelyek Pelias halotti j{tékain széttépték Glaukost, Sisyphos fi{t. Valój{ban nehéz eldönteni,
hogy a négy ló, melyek elé egy gemm{n egy embert vetnek oda abrakul - a véres j{szolba,
ahogy az egyik tragikus költő mondja2 -, a potniai Glaukosé volt-e, vagy a thr{k kir{lyé. Egy
régi v{zaképen sz{rnyas lovak. Biztosan rokons{gban voltak a Harpyi{kkal, Gorgókkal,
Erinysekkel, s a kanc{kkal p{rzó északi szél, Boreas haz{j{ban, Thr{ki{ban voltak legink{bb
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otthonosak. De az Alvil{g kir{lya is klytopólos volt, azaz „lovairól híres".3 Parip{k vitték
hozz{ a hősöket. Ha azut{n valamelyiküket trónolva vagy lakom{n{l fekve {br{zolt{k, s
r{ad{sul még egy ló is benéz az ablakon, akkor senki sem vonhatja többé kétségbe, hogy egy
halott tiszteletéről van szó. Ha nagyon régi síri edényeken ünnepélyesen befogj{k őket egy
hős halotti kocsija elé, vagy - a késői elbeszélők történeteiben - vadak, és felfalj{k a hősöket,
akkor mindig a Hal{l lovai, s így kell érteni az emberevő parip{król szóló különös történetet
is.
Diomédés, a hal{llovak tulajdonosa, Arés hadisten fia volt. Ő uralkodott a thr{k bistónok
törzse felett. Hozz{ küldte Eurystheus Héraklést, hogy hozza el a lovait. A hérósz
Thessz{li{n {t ment, s betért Pheraiban Admétos kir{lyhoz: ezt a történetet Euripidés tette
halhatatlann{ Alkéstis című darabj{ban. Admétos, „a megfékezhetetlen", maga is az Alvil{g
kir{ly{nak egyik nevét viselte, s ő volt az az uralkodó, akinél Apollón egy nagyéven {t
szolg{lt. Az isten Admétos ny{jait őrizte,4 és itatta5 híres lovait, a vil{g legjobb parip{it.6
Alkéstist, Pelias iólkosi kir{ly legszebb l{ny{t is az ő segítségével nyerte meg.7 Pelias azt a
feltételt szabta a kérők sz{m{ra,8 hogy fogjanak egy oroszl{nt és egy vadkant a lakodalmas
kocsi elé. Apollón ezt m{r Kadmos és Harmonia menyegzőjének ünnepén is véghezvitte, s
most megtette Admétosnak is.9 Azt mesélték,10 hogy a menyegzős kamra tele volt kígyókkal,
amikor a vőlegény kinyitotta: ez {llítólag Artemis büntetése volt, mert a kir{ly elfelejtett
{ldozatot bemutatni neki. Tal{n egy régebbi elbeszélés maradv{ny{t *284+ l{thatjuk ebben,
melyben Admétos és Alkéstis, ahogyan egy föld alatti kir{lyi p{rhoz illett, kígyómenyegzőt
tartott.
Abban az elbeszélésben viszont, melynek folytat{sa elmondja, hogyan érkezett meg Héraklés
Pheraiba, Apollón megígérte, hogy kiengeszteli Artemist, sőt, a Moir{kat is megszédítette,
akik a lakodalmi ünnepségen jelen voltak. Addig itatta őket borral, míg lerészegedtek,11 s
n{szaj{ndékot alkudott ki tőlük: a részeg Moir{k kétszer olyan hosszúra nyújtott{k Admétos
rövid életét, azzal a feltétellel,12 hogy azon a napon, amikor meg kellene halnia, m{svalaki,
esetleg az apja, az anyja vagy a felesége, önként elt{vozik az életből. Hamarosan eljött az a
nap, s erről szól Euripidés dr{m{ja.
Azon a napon hagyta el Apollón Admétos h{z{t, melyen Thanatos, a Hal{l belépett.13 Azért
jött, hogy elvigye Alkéstis kir{lynét. Mert senki m{s nem volt hajlandó meghalni Admétos
helyett, még agg atyja vagy öreg anyja sem, csak ifjú felesége. Most elbúcsúzik férjétől és két
kicsiny gyermekétől. Gy{sz és siralom tölti be a palot{t. Ebben a pillanatban érkezik
Héraklés.14 A kir{ly nem {rulja el vendégének, ki halt meg. Hadd lakm{rozzon nyugodtan.
M{r kivitték Alkéstist, a síremlék mögött v{r a kir{lynéra Thanatos, a Hal{l,15 hogy elhurcolja
mag{val. Csak most tudja meg a hérósz, mi történt. A halotti menet ut{n rohan, és a Hal{llal
birokra kelve, elragadja tőle zs{km{ny{t.16 Az Agathón tragédiaköltőnél lefolyt híres
beszélgetésben, amit a nagy Platón örökített meg,17 említenek egy történetet, melyben az
Alvil{g istenei bocs{tj{k szabadon Alkéstist, annyira csod{lj{k, hogy önként megy le a
H{désba. Phrynikhos viszont,18 a régi dr{maíró, leírta, hogyan birkózott a hérósz a Hal{llal.
Admétostól tov{bb v{ndorolt Héraklés Arés fi{hoz, a legfélelmetesebb hal{listenek
egyikéhez, az iszonyatos Diomédéshez. Azt beszélték róla,19 vad lovait vasl{nccal kötötte az
ércj{szolhoz, s szerencsétlen idegenek hús{val etette. Héraklés a saj{t urukat dobta abrakul
elébük, hogy megszelídítse őket, s elhajtotta az {llatokat Mykénaiba. Eurystheus a
hagyom{ny szerint Hér{nak szentelte a lovakat, s a fajt{juk {llítólag Nagy S{ndor kor{ig
fennmaradt.20
M{s elbeszélők Abdéra thr{kiai görög v{ros alapít{s{val hozt{k összefüggésbe ezt a
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történetet. Oda érkezett Héraklés hajón,21 t{rsainak egész csapat{val. Megszerezte a lovakat
őrzőiktől, s lehajtotta a bistónok orsz{g{ból a tengerhez. Diomédés a bistónokkal üldözőbe
vette. Erre a hérósz a lovakat kedves Abdérosa oltalm{ra bízta, harcba sz{llt üldözőivel,
megölte Diomédést, és menekülésre kényszerítette a bistónokat. Közben Abdéros a lovak
{ldozata lett: hal{lra hurcolt{k, vagy széttépték szok{suk szerint. Héraklés eltemette
Abdérost, és hérósz-sírj{n{l megalapította Abdéra v{ros{t.
L{thatjuk, hogy a történet így {tvezet a hérószmitológi{ból azokhoz az elbeszélésekhez,
melyek egész hérósz-hadak hadj{ratairól szólnak. Azt is mesélték, hogy Héraklés ez ut{n a
thr{kiai munk{ja ut{n csatlakozott az *285+ Argonaut{khoz.22 De nem maradt velük sok{ig,
mert amikor a M{rv{ny-tenger egyik öblébe értek, elveszítette ifjú t{rs{t: a szeretett fiút,
Hylast elragadt{k a forr{snimf{k.23 Míg kétségbeesetten kereste, az Argó hajó tov{bbsuhant
a kedvező széllel.24 Héraklés azut{n egyik elbeszélés szerint gyalog érkezett meg Kolkhisba,25
és részt vett az aranygyapjú megszerzésében, m{sok szerint26 visszatért munk{ihoz,
melyeket, ahogy sorsa kiszabta, Eurystheus sz{m{ra teljesítenie kellett.
Az Argonaut{k v{llalkoz{sa egy m{sik hérósz, Iasón nevét tette híressé; az ebben való
részvételnél sokkal ink{bb illett Hérakléshez (ő maga ezt daimónj{nak, személyes sors{nak
nevezi Euripidésnél27), hogy a hal{los Arés mindh{rom fi{t legyőzte Thr{ki{ban,
Makedóni{ban és Thessz{li{ban: Diomédésen kívül Lykaónt és Kyknost is. Lykaón felett
aratott győzelmének története nem maradt fenn, a Kyknosszal vívott küzdelmét Hésiodos
költeményeinek egyik folytatója énekelte meg.28 Nevéről ítélve Kyknos, „a hattyú", Apollón
szolg{i és kedvencei közé tartozott. Apollón egyik berkében tany{zott Pagasain{l,
Thessz{li{ban,29 s rajtaütött az isten tisztelőin, amikor hekatomb{ikkal arra vonultak a
Delphoiba vezető úton.30 Teh{t e szerint az elbeszélés szerint semmiképp sem lehetett
Apollón szolg{ja. Apja, Arés, testi valój{ban t{mogatta őt két fullajt{rj{val, Deimosszal és
Phobosszal, az „Ijedtséggel" és a „Félelemmel" együtt. Héraklést Athéné kísérte a harci
kocsij{n, amikor Kyknos ellen harcolt, s az istennő tartotta kezében a győzelmet és a
dicsőséget.31 Héraklés merész kocsihajtója Iolaos hérósz volt, a befogott ló pedig az istenek
lova, Arión,32 melyet Démétér szült egykor Poseidóntól.33 Héraklés nem zs{km{nyolta,
hanem aj{ndékba kapta,34 vagy kölcsön,35 s tov{bbadta Adrastosnak.
Úgy is mesélik a harc kimenetelét,36 hogy Arés segített ugyan Kyknosnak, de Zeus vill{ma
szétv{lasztotta a küzdőket. A legtöbb elbeszélés szerint azonban a hérósz megölte Kyknost,
és Zeus csak akkor avatkozott be vill{m{val, amikor a két fia harcolt egym{s ellen: Arés és
Héraklés.37 Egy régi v{zaképen az egyik oldalon a tengeri öreg és Poseidón, a m{sikon
Apollón és Dionysos nézi a Kyknos teteme fölött kibontakozó küzdelmet, amit Zeus
csendesít le. A Hésiodos-folytató elbeszélésében az istenek kir{lya nem lépett közbe. Pallas
Athéné előkészítette Héraklést arra, hogy Arés is bele fog vegyülni a fia érdekében a harcba,
s a hérósz eltal{lta l{ndzs{j{val az istent a combj{n. A sebesült Arést kocsihajtói fölvitték az
Olymposra. Héraklés elvette Kyknos fegyvereit. Az elesettet apósa, Kéyx temette el később;
Apollón az Anauros folyó habjaival {rasztotta el a sírj{t.38
Kyknos, ak{rcsak apósa, Kéyx, s annak felesége, Alkyoné, ink{bb a madarak közé tartozott.
Kéyx a hím, Alkyoné a nőstény jégmad{r neve volt görögül. Eredetileg, úgy beszélték,
emberp{r voltak, Héraklés bar{tai. De annyira fejükbe sz{llt a kevélység, hogy Zeusnak és
Hér{nak nevezték egym{st. Büntetésből az istenek mad{rr{ v{ltoztatt{k őket.39 Az
elbeszélők még arra *286+ is képesek voltak, hogy a hadisten gyilkos fi{v{ tegyék a hattyút,
Apollón szent madar{t, melyről azt hitték, csak akkor csendül fel éneke, ha érzi hal{la
közeledtét.40 De nem is tal{lhattak jobb ellenképet hozz{, mint Héraklést, aki Diomédés
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hal{lhozó parip{it is megzabol{zta, s mag{val vitte őket Argosba.
8. Minós bik{ja
A legtöbb elbeszélő szerint Eurystheus előbb Krét{ba küldte Héraklést a bik{ért, s csak
azut{n Thr{ki{ba, a parip{kért. A bika tulajdonosa {llítólag Minós kir{ly volt, de aligha
lehetett ő, hiszen az a bika volt ez, melyről m{r volt a krétai történetekben szó,1 s melybe
Pasiphaé beleszeretett. A most következő elbeszélés2 csak annyiban tér el ettől, hogy a bika
ebben nem tölti be a kir{lyné szeretőjének szerepét. A hull{mokból merült fel, azt beszélték, s
Minós m{r előbb megfogadta, hogy fel fogja {ldozni Poseidónnak azt, ami a tengerből
bukkan elő.3 De olyan szép volt az {llat, hogy Minós egy m{sik bik{t {ldozott föl helyette, s
ezt elküldte tehéncsord{ihoz.
Eddig a pontig azonos az elbeszélés Pasiphaé történetével, ahogy azt Euripidés A krétaiak
című darabj{ban színre vitte; b{r ott Poseidón azzal bünteti Minóst, hogy beteges
szenvedélyt ébreszt a kir{lynőben a bika ir{nt.4 De Poseidón m{s büntetéséről is beszéltek:5
az {llat megvadult, s Minós csak Héraklés segítségével szabadulhatott meg tőle. Ezért küldte
Eurystheus a hérószt Krét{ra, hogy elevenen vigye a bik{t Mykénaiba. Maga Minós is
segített v{llalkoz{s{ban.6 Régi v{zaképeken l{tni, hogyan fogt{k meg a bik{t: egy kötéllel,
amit Héraklés az {llat sz{ja és elülső l{ba köré hurkolt, vagy ak{r kötél nélkül, úgy, hogy
elölről r{vetette mag{t a bik{ra. Majd fejbe verte a buzog{ny{val, s amikor elk{bult, mag{val
vitte Mykénaiba. Ott szabadon engedte. Sok{ig kósz{lt a féktelen {llat a Peloponnésoson.
Végül az Isthmoson {t Marathónba ért; ott Théseus újra befogta, s végül föl{ldozta
Apollónnak.7
Ez Théseushoz illő tett volt. Ha igaz, hogy a kor{bbi időkben Héraklésnek csak tíz munk{j{t
tartott{k sz{mon, akkor bizonnyal ez a kaland és a most következő elbeszélés későbbi
eredetű.
9. Az amazónkir{lynő öve
Admété,1 Eurystheus le{nya megkív{nta Hippolyté amazónkir{lynő övét. Ezért a kir{ly a
Fekete-tenger melléki kis{zsiai orsz{gba, Pontosba küldte Héraklést; itt, a Thermódón folyó
mentén laktak az amazónok, egy csupa harcias nőből {lló nép. Gyermekeik közül csak a
l{nyokat nevelték fel, jobb mellüket lev{gt{k, hogy ne akad{lyozza őket a nyíllövésben és a
d{rdavetésben, s a balból szoptatt{k l{nyaikat. A kir{lynőjük, Hippolyté volt a legvitézebb.
Övét jelvényül kapta az apj{tól, Aréstől. Héraklés a hősök nagy *287+ csapat{val indult erre a
hadj{ratra.2 T{rsai közt volt Théseus, akiről hamarosan bővebben lesz szó, és Telamón,3 a
salamisiak és aiginaiak hérósza. V{llalkoz{suk az Argonaut{k útj{hoz volt hasonló, s
egyesek úgy tudt{k, hogy az összes Argonaut{k részt vettek benne.4 M{s elbeszélők szerint a
hadj{rat sor{n egy trójai h{borúra is sor került: arra, amit Héraklés a tirynsiek csapat{val,5
Iolaosszal és Telamónnal vezetett Laomedón trójai kir{ly ellen.
Volt egy régi történet6 az alattomos Laomedónról, a Zeustól aj{ndékba kapott híres lovak
tulajdonos{ról.7 Hasonló történetet tartottak róla sz{mon, mint Admétosról. Apollón n{la is
p{sztorként szolg{lt,8 a „nép ur{n{l" - ezt jelenti a neve, s az alvil{gi kir{ly uralkodik a
legnagyobb népen -, s vele volt Poseidón is; ő építette Trója falait.9 Az istenek ember alakban
szolg{ltak,10 s versengve11 buzgólkodtak a v{ros építése körül. De Laomedón becsapta őket:
nem adta meg a kikötött bért. Sőt, azzal fenyegetőzött,12 hogy össze fogja kötni kezüket és
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l{bukat, és eladja őket idegenben, s r{ad{sul még a fülüket is lev{gja. A bér, amit ígért - vagy
mindkettejüknek, vagy annak, aki buzgóbban teljesíti szolg{lat{t - nem lehetett m{s, mint a
híres lovak. Ezekért a lovakért érkezett Héraklés is hat hajój{val Trója al{.13
A r{szedett Poseidón, a v{r építője ugyanis - így folytatódott a történet14 - egy tengeri
szörnyet küldött a trójaiak ellen, Apollón pedig dögvészt. Jóshelye azt tan{csolta,15 {ldozz{k
fel Laomedón le{ny{t, Hésionét a szörnynek. Kitették a le{nyt kir{lyi öltözetben a
tengerpartra,16 s Laomedón a megmentének ismét az isteni parip{kat ígérte oda, melyekkel
megrövidítette Poseidónt. Héraklés v{llalta a feladatot. A trójaiak s{ncot emeltek neki Pallas
Athéné segítségével a parton, hogy szükség esetén oda húzódhasson be a szörnyeteg elől.17
Egy régi v{zaképen l{tni a szörnyeteget: óri{shal, nyitott sz{j{ba épp belép a hérósz,
jobbj{ban sarlóval, hogy lev{gja óri{s nyelvét. Hésioné teljes díszben nézi. Azt is beszélték,
hogy Héraklés beugrott az {llat tork{ba,18 sőt h{rom napig maradt a gyomr{ban, és kopasz
fejjel tért onnan vissza.19 Így ölte meg a szörnyeteget. De neki sem akarta Laomedón odaadni
a lovakat, és sértegette a hérószt.20 Így került sor Trója első feldúl{s{ra. Csak üres utc{k
maradtak a v{rosból, amikor Héraklés tov{bbvonult.21 Emberei közül különösen Telamón
tüntette ki mag{t,22 s jutalmul megkapta Hésionét feleségül.23 Héraklés lelőtte Laomedónt és
a fiait,24 a legkisebb kivételével. Ezt Hésioné mentette meg: kiv{ltotta aranyszövésű f{tyl{val.
Mindaddig Podarkésnek, „gyorsl{búnak" hívt{k az ifjút, az egyik hagyom{ny szerint,25 de
ettől fogva a priamai = „kiv{ltom" szóból képzett Priamos nevet kapta. Ő érte meg kir{lyként
később, öregkor{ban, Trója m{sodik pusztul{s{t.
A régebbi elbeszélők szerint26 ez ut{n a győzelem ut{n vonult Héraklés a t{rsaival az
amazónok ellen, az újabbak szerint27 ink{bb megfordítva. Héraklés, hogy eleget tegyen
Eurystheus megbíz{s{nak, csapat{val Themiskyr{n{l kötött ki, a Thermódón torkolat{n{l.
Az amazónok nem ut{lt{k a *288+ férfiakat, s Hippolyté hajlandó lett volna odaaj{ndékozni
Héraklésnek az övét.28 Egy v{zafestő {br{zolja a jelenetet: a nyugodtan üldögélő hérószt és a
szkítha nadr{gba öltözött amazónt, amint ny{jasan nyújtja {t övét a hősnek. Vagy Héraklés
m{r előbb foglyul ejtette a testvérét, Melanippét,29 s az öv ellenében bocs{totta később
szabadon?30 De azt is mesélték,31 hogy maga Héra is megjelent amazón alakban. Ő ébresztett
gyanút az asszonynépben Héraklés és övéi ir{nt; elhíresztelte, hogy az idegenek Hippolyté
elrabl{s{t tervezik. E szerint az elbeszélés szerint mégis ütközetre került sor a hérószok és az
amazónok között. Héraklés megölte Hippolytét, s levette a halott kir{lynőről az övét: az
olympiai metopé domborművön l{tni, hogyan haldoklik Hippolyté a földön.
Azok az elbeszélők, akik úgy tudt{k, Héraklés volt az amazónok első legyőzője, s Théseus
csak a kísérője, azt {llított{k, győzelméért Théseus Antiopé amazónt kapta jutalmul, ahogy
Telamón Hésionét.32 M{sok szerint Théseus ejtette foglyul az amazónkir{lynőt,33 elvette az
övét,34 és Héraklésnek aj{ndékozta. Azt is mondt{k még,35 hogy az amazón, akit hazavitt, s
aki a fi{t, Hippolytost szülte, nem Antiopé volt, hanem Hippolyté. Erre a történetre a
Théseusról szóló elbeszélések közt kerül majd sor. Az övet Mykénaiban őrizték,36 ha ugyan
nem Héra szentélyében, ahol Admété teljesített papnői szolg{latot.37
Külön elbeszélések szólnak a hérószok visszaútj{ról; egy nagyon régi történet nem Héraklés
könnyű munk{j{hoz kapcsolódik, amit az amazónokn{l végzett el, hanem a nehezebbhez,
amit Trój{n{l vitt véghez.38 Azt mesélték,39 ugyanazon a napon, amikor Héraklés elhagyta
Trój{t, Héra r{vette Hypnost, az Alv{s istenét, hogy ringassa Zeust mély {lomba. Ekkor ő
maga heves vihart keltett, és Kós szigetére vetette a hérószt, messzire bar{taitól. Hat hajója
közül öt elveszett.40 A sziget lakói kövekkel dob{lt{k meg, amikor megérkezett.41 Éjszaka
kötött ki, és Eurypylos kir{llyal, „a széleskapujúval" gyűlt meg a baja: neve vil{gosan az
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Alvil{g uralkodój{ra utal. Miut{n a kir{lyt agyonütötte,42 a fi{val, Khalkódónnal, az
„ércfogúval"43 is meg kellett küzdenie, s az megsebesítette. Csak Zeus menthette meg a fi{t44 kitől is voltaképpen? Neve m{r el{rulta: a hal{listentől.
A kós-szigeti Antimakheia v{ros lakói kissé bővebben adt{k elő a történetet.45 Miut{n
Héraklés a Lakétér-fokn{l utolsó hajój{ból csak az embereket és a fegyvereket mentette
sz{razra, egy juhny{jjal tal{lkozott és p{sztor{val, Antagorasszal. Azt mondt{k,46 ez
Khalkódón testvére volt. Antagoras - eredetileg alighanem „a szembejövő", ak{rcsak Antaios
- bizonnyal csak Khalkódón m{sik, kevésbé {ttetsző neve. Héraklés egy kost kért az
ismeretlen p{sztortól. De Eurypylos fia birkóz{sra hívta ki. A birkóz{s csakhamar csat{v{
fajult, mert a meropsok, Kós lakói, Antagorasnak segítettek, Héraklés t{rsai pedig vezérük
védelmére keltek. Eleinte ők maradtak alul; a hérósz maga is kénytelen volt visszavonulni.
Egy thr{k rabnőnél bújt el, s *289+ asszonyruh{ban rejtőzködött, míg le nem győzte végül a
meropsokat. Tarka női ruh{ban ünnepelte azut{n lakodalm{t a kir{ly l{ny{val,
Khalkiopéval, az „ércarcúval". Azóta visel Héraklés papja Antimakhei{ban női ruh{t és női
fejdíszt az {ldozat bemutat{sakor, és minden vőlegény ugyanilyet az esküvőn. Héraklés nem
akkor öltözött utolj{ra női ruh{ba: később még egy történetben lesz erről szó. Mert ilyen
{löltözetben szolg{l majd Omphalé kir{lynénak is: női ruha és női szolg{lat illett az istennő
szolg{j{hoz, akit a leges-legrégebbi történetekben Héra nyilv{nvalóan nem üldözött, s nem
kellett Zeusnak megmentenie.
A történet Homérosn{l47 úgy ér véget, hogy fölébredt az istenek kir{lya, s l{tta, milyen bajba
jutott a fia. A tengerbe akarta dobni Hypnost, s el is puszult volna a sz{rnyas isten, ha nem
menekül az anyj{hoz, a minden isteneket megfékező Éjszak{hoz. Őt tisztelte Zeus, és nem
akart b{natot okozni neki. De Hér{t fölfüggesztette arany kötélen, két üllőt kötve a l{b{ra, a
levegőbe. Egyeden isten se tudta megszabadítani, s amikor Héphaistos megprób{lta, az
olymposi lehajította a mennyei palota küszöbéről, messze le a földre.48 Azut{n Zeus
kiszabadította fi{t Kósból, s hazavezérelte, a lót{pl{ló Argosba.
10. Géryoneus marh{i
Géryoneus marh{iért messze nyugatra küldte Héraklést Eurystheus. [t kellett kelnie az
Ókeanoson, és elérnie Erythei{t,1 az alkonypír szigetét, ahol Eurytión p{sztor és a kétfejű
Orthos kutya, a Kerberos és a lernai hydra testvére2 őrizte a ködös ist{llókban a marh{kat. A
marh{k bíborvörösek voltak,3 s a gazd{juk Géryoneus volt: tőle kellett őket Héraklésnek
elrabolnia, és elhajtania a messzi Argosba. Géryoneus a hagyom{ny szerint4 Khrysaór és
Kalliroé Ókeanis fia volt, azé a Khrysaóré, „az aranykardos hősé", aki a Pégasosszal együtt
szökkent elő a lefejezett Medusa nyak{ból.5
Olyan apa illett hozz{, aki nem p{sztor volt, hanem, ahogy a festményeken l{tni, sisakos,
p{ncélos, pajzzsal és l{ndzs{val felfegyverkezett harcos. A neve - Géryoneus vagy Géryonés „üvöltözőt" jelent. Mert az üvöltözés hozz{tartozott a csat{hoz.6 Ha a megsebesült Arés
fölüvölt, az olyan, mint kilenc- vagy tízezer harcos csataki{lt{sa.7 Géryoneus p{sztor{nak,
Eurytiónnak - ezt az íj{sznevet viselte egy kentaur is a Dexamenosn{l lej{tszódott kalandban
- Arés volt az apja.8 Géryoneust h{romfejűként emlegetik,9 de valój{ban - a költők10 és a
v{zafestők tanús{ga szerint - h{romtestű volt, legal{bbis deréktól fölfelé; hat karral harcolt,
és sz{rnyai is voltak,11 hogy - ak{r a Harpyi{k, az Erinysek vagy egy ragadozó mad{r lecsaphasson {ldozat{ra. Pajzsjelvénye a sas volt. Vörös tehenei alkonyatkor legeltek. Ott
leselkedett, tal{n ki{ltozott is napnyugat felől, s hal{lba hívta a harcra és marh{ira v{gyó
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férfiakat.
A legrégibb elbeszélések szerint Héraklésnek bizonnyal nem kellett túl *290+ messzire
mennie, csup{n a Peloponnésos nyugati partj{ra, hogy fölsz{lljon az egyetlen j{rműre, amin
Géryoneus vörös szigete elérhető volt. Tal{n csak a déli parton fekvő Pylosig ment, ahol a
beszélő nevű „könyörtelen" Néleus uralkodott, Poseidón és Tyró fia, akiknek történetét m{r
elmondtam. Azt mesélték később,12 Néleus és a fiai megdézsm{lt{k Géryoneus marh{it,
amikor Héraklés hazafelé terelte őket, csak Nestór nem: ezért őr{ bízta a hérósz az uralmat
Pylos fölött. De azt is mondt{k, bez{rt{k a v{ros kapuj{t, amikor Héraklés Pylos elé érkezett,
még a csorda nélkül, s biztosan nem azért, mint később {llított{k,13 hogy megtisztíttat{s{t
kérje. Akkor nem iparkodtak volna az istenek maguk visszatartani a behatol{stól.
A Pylos név, amit egy m{sik v{ros is visel ugyanazon a parton - s ott r{ad{sul egy H{désszentély is van14 -, az elbeszélők sz{m{ra, akik m{r nem ismerték a Nestór-palota pomp{j{t, a
Hadu pylait, a H{déskaput jelentette. Volt egy régi történet, amire m{r Homéros utal :15
Poseidón, Héra és H{dés16 - m{s költők szerint Arés és Apollón is17 - t{mogatta Néleust,
amikor Héraklés Pylost szorongatta. Zeus és Pallas Athéné a hérószt segítette. Az
megsebesítette h{romkampós nyil{val Hér{t a jobb mellén, s olthatatlan f{jdalmat okozott
neki.18 H{romszor döntötte fel l{ndzs{j{val Arést, és harmadszorra {tszúrta a combj{t.19
Nyil{val H{dést is megsebesítette a v{ll{n, „Pylosban a halottakn{l" - így mondja szó szerint
az elbeszélés.20 Paiéón, az istenek orvosa gyógyította meg az Olymposon.21 Néleus elesett, s
tizenegy fia is a tizenkettő közül.22
Egy m{sik, tal{n még régebbi elbeszélés szerint23 Héraklésnek Pylosban Néleus egyik fi{val
volt kiv{ltképpen dolga: Periklymenosszal, „a híressel". Alighanem ő is ugyanazt
személyesíti meg, akit Eurypylos fiai Kós szigetén. Azt beszélték, eredetileg Poseidón egyik
fia volt, s apj{tól azt a képességet kapta aj{ndékba, hogy sokféle alakot ölthetett mag{ra. Hol
sas alakban jelent meg, hol hangya alakban, hol mint méh, egy egész méhrajjal, hol kígyó
alakj{ban. Méh alakban Héraklés lovainak j{romgombj{ra ült. Az elbeszélés későbbi
v{ltozata szerint a hérósz Athéné segítségével fölismerte s lelőtte a méhet. Tal{n az volt az
eredeti történet, melyben nem ölte meg sokalakú ellenfelét: az megmenekült sas alakban.24
Még egy nagy utaz{s {llt Héraklés előtt Pylos kapuj{nak bevétele ut{n, mielőtt Géryoneust
legyőzte és a marh{it elhajtotta volna.
A későbbi elbeszélők szerint útja először Észak-Afrika orsz{gain {t Héraklés híres
oszlopaihoz vezetett, melyeket ebből az alkalomból {llított oda. Egyesek úgy tudt{k,25 ezen
az útj{n tal{lkozott vele Liby{ban Antaios óri{s. Antaios nem volt m{s - erre vall a neve -,
mint „a szembejövő". Szellem-jelenésekről szokt{k azt mondani, hogy „szembejönnek"
valakivel. Démétért, amennyiben ő is a holtak, a „Démétreioi" úrnője volt, ebben a
minőségében ugyancsak „Antaia any{nak"26 hívt{k, s elsősorban Hekatét hívt{k így, a
kísértetek úrnőjét, aki szétküldi őket,27 s aki ugyancsak „szembejöhet". *291+
Antaiosról két különböző történet maradt fenn. Az egyik szerint28 az afrikai Irasa v{ros
kir{lya volt. Ő is, ak{r Danaos, versenyfut{st rendezett csodaszép le{nya kérői sz{m{ra: így
lett a kyrénéi Alexidamos a veje. Egy m{sik elbeszélés szerint29 óri{s volt, s birkóz{sra
kényszerítette - ak{r a hasonló nevű Antagoras - az idegeneket. Erősebb volt mindenki
m{sn{l, s a legyőzöttek kopony{j{val díszítette apja, Poseidón templom{t.
Ereje pedig abból fakadt, hogy a Föld fia is volt, s valah{nyszor teste a Földet érintette, anyja
még nagyobb erőt öntött belé.30 Héraklés fölvette vele a harcot: így birkózott m{r Kóson vagy
Alkéstis sírkövénél is. Nem engedte, hogy Antaios a földre essen, s ha mégis leesett,
nyomban újra fölemelte. Így elfogyott az óri{s ereje: Héraklés legyőzte és megölte. De a
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hérósz is kimerülten nyúlt el a földön és elaludt. Ekkor köréje gyűltek a Pygmaiosok,
Egyiptom mulats{gos törpéi, akik a pompeji falfestményeken gyakran űzik huncuts{gaikat,
és - így szól az egészen késői elbeszélés31 - bosszút akartak {llni a b{tyjuk, Antaios hal{l{ért.
Hiszen ők is a földből bújtak elő! Héraklés valós{gos óri{s volt a szemükben. Harci gépekkel
készítették elő a t{mad{st ellene, ak{r egy hatalmas erődítmény ellen, s mintaképévé v{ltak
egy sokkal későbbi elbeszélésnek, mely nem Görögorsz{gban j{tszódott le, hanem egy ködös
szigeten, túl az északi Holtak tengerén. És Héraklés? Fölébredt, és nevetve söpörte be a
törpéket oroszl{nbőr kacag{ny{ba, hogy elvigye méltó zs{km{nyként Eurystheusnak...
Nemcsak ez az elbeszélés hozta kapcsolatba Héraklést a Géryoneushoz való útja sor{n
Egyiptommal, hanem az a történet is, mely Busirisról32 szólt, a Nílus delt{j{ban fekvő
hasonló nevű v{ros, vagy egy m{sik, Memphis közelében levő Busiris kir{ly{ról. Az
egyiptomiak nyelvén „Osiris h{z{nak" hívt{k ezt a v{rost: ez a név körülbelül megfelel a
Busiris szónak. Osirist, a halottak istenét v{ltoztatt{k {t az elbeszélők a zsarnok Busirissz{
ebben a történetben. Busirisnak {z volt a szok{sa, hogy föl{ldozta Zeusnak az idegeneket,33 s
ő maga is emberhúst evett.34 Hogy valószínűbbé tegyék az elbeszélést, azt mesélték,35
kilencéves sz{razs{g sújtotta Egyiptomot, s egy kyprosi jós úgy magyar{zta az erre
vonatkozó hom{lyos jóslatot, hogy ilyen borzalmas {ldozatot kell évente bemutatni. Busiris
elsőnek a jóst {ldozta fel. Amikor Héraklés Memphisbe érkezett, foglyul ejtették. Hagyta.
Egy m{sik hagyom{ny szerint36 birkóznia kellett a kir{llyal. A birkóz{s sor{n, vagy pedig,
ahogy szívesen {br{zolj{k a v{zafestők, amikor föl akart{k őt {ldozni az olt{rn{l, a földhöz
v{gta Busirist és kitekerte a nyak{t, s ugyanígy b{nt el fekete pribékjeivel is. De még Antaios
és Héraklés tal{lkoz{s{ról se mondtam el mindent.
A késői elbeszélők szerint Antaios nem Lybi{ban, hanem Mauret{ni{ban tal{lkozott vele, a
tengerszorosn{l, mely Afrik{t elv{lasztja Európ{tól. Az óri{s itt alapította v{ros{t, Tingrist, a
mai Tangert, és itt mutogatt{k később a sírj{t: egy dombot, melynek alakja hanyatt fekvő
férfira hasonlít.37 Itt még *292+ sokkal jobban kit{rul a tenger nyugat felé, mint Pylosn{l.
Szemben, messze, az ibériai parton, Cadiz v{rosa fekszik. Oda{t {llította fel Héraklés az
oszlopokat, melyeknek felirata így szól: Gadeir{ból nincs {tkelés nyugat felé,38 Még t{volabb
torkollik a Guadalquivir az Atlanti-óce{nba: ezzel, a Tartéssos folyóval csaknem pontosan
szemben feküdt, Stésikhoros költő szerint, Erytheia szigete.39 A t{vols{g od{ig nem volt
akkora, mint az út, amit a napnak Kelet-Aithiopi{ig be kellett j{rnia, de az ir{ny ugyanaz
volt.
Hasztalan küldték az elbeszélők a hérószt ilyen hosszú v{ndorútra: itt sem volt célj{hoz
közelebb, mint m{r "Pylosban a halottakn{l", ahol az istenek ellen fordította nyilait. Istenek
ellen kellett fölajzania íj{t, ha ki akarta kényszeríteni az {tkelést, melyről felirata azt hirdette,
hogy nincs - ak{r ott, ak{r itt. Az elbeszélés úgy folytatódik, mintha közvetlenül a pylosi
történetekhez kapcsolódnék. Héraklés most a Napisten ellen ajzotta föl íj{t,40 bizonnyal nem
a rekkenő hőség miatt !41 Hélios megijedt, és kölcsönadta a hősnek a nagy aranyserleget,
melybe minden este lesz{llt, hogy {tjusson benne az Ókeanoson, Keletre.42 Erytheia küldte és
vezérelte a kelyhet,43 az a Hesperis, akiről a szigetet Alkonypírnak hívt{k.44 A hérósz m{r
benne ült a serlegben: ekkor még Ókeanos is megprób{lta, utolsónak, megakad{lyozni
{tkelését. Felkavarta a habokat, s félelmetes arc{val fenyegette meg.45 De amikor Héraklés
most őellene is kifeszítette íj{t, keresztülengedte.
A vörös szigeten az ist{llókn{l vert tany{t a hérósz, az Abas-hegyen.46 Orthos kutya rögtön
megszimatolta és r{t{madt. Héraklés a buzog{ny{val ütötte le az {llatot. Eurytión a kutya
segítségére sietett, de a hős őt is megölte. Egy m{sik p{sztor a közelben legeltette csord{j{t. A
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csorda H{désé volt, p{sztor{t Menoitésnek hívt{k; ez jelentette Géryoneusnak a rabl{st. A
hérósz m{r az Anthemos, a „vir{ggal teli" folyó mentén terelte a barmokat, amikor
Géryoneus utolérte. H{rom kezével h{rom l{ndzs{t szegezett Héraklésnek, m{sik h{rom
kezével h{rom pajzsot tartott vele szembe. Aréshez volt hasonló, amikor elébe toppant.47Héraklés fölvette vele a harcot, és lenyilazta a h{romtestűt. Mag{val vitte a csord{t a
serlegbe, és hamarosan kikötött a Tartéssos folyón{l. A Napisten ismét besz{llt
aranyserlegébe. Zeus fia sötét babérerdőben tűnt el.48
Sokféleképpen beszélték el, hogyan tért haza Héraklés Argosba, végig a Földközi-tenger
partja mentén hajtva a pomp{s csord{t. Mindenütt rablók leselkedtek a ritka zs{km{nyra. És
mindegyik népnél és minden v{rosban, amit útba ejtett, s melyek miatt egyre nagyobb
kerülőket kellett tennie, Mauret{ni{tól kezdve49 egészen a t{voli skyth{k földjéig,50 n{szra
léptették az ügybuzgó genealógusok, hogy az uralkodócsal{dok visszavezethessék r{ a
csal{df{jukat. Nem mondom el itt az összes történeteket, hiszen jó részük szinte nem is
tartozik m{r a görögök hérószmitológi{j{ba. Az egyik péld{nak ok{ért az volt, amit
Prométheus jövendölt meg a hérósznak51 (mert egyes elbeszélőknél Géryoneus marh{inak
elhajt{sa előtt ment el a Hesperisekhez, *293+ s akkor tal{lkozott útközben a tit{nnal). A
liguriai parton Poseidón két fia el akarta rabolni a marh{kat Hérakléstől.52 A hérósz megölte
őket, s így harcba keveredett a ligurok népével. Héraklés összes nyilait kilőtte a t{madókra, s
azut{n, még térdelve, kezével köveket keresett. De puha volt a talaj, s bizony{ra leteperik,
ha Zeus kőz{porral segítségére nem siet.53 Ezut{n m{r sikerült a r{juk dob{lt kövekkel
elkergetni a ligurokat. Azon a helyen keletkezett a köves "Plaine de la Crau".
Héraklés tov{bb hajtotta a marh{kat. [thajtotta egész Tyrrhéni{n, az etruszkok földjén,
egészen a Tiberis kanyarulat{ig, ahol később Róma épült. Akkoriban ott Volcanus (így hívt{k
a vidék lakóin{l Héphaistost) egyik fia tany{zott az Aventinuson, a csup{n félig ember alakú
Cacus.54 Tűzköpő gyilkos volt, méltó fia apj{nak, aki fia barlangj{tól nem messze, a
hullaégető m{gly{k l{ngjai közt uralkodott. Cacus is h{romfejű volt,55 mint Géryoneus, s
{llítólag szemet vetett a marh{kra. Ellopott Hérakléstől négy bik{t és négy tehenet. Behúzta
őket visszafelé, a farkukn{l fogva, a barlangj{ba. A hérósz észre se vette volna a lop{st, ha
nem bődülnek fél a bez{rt {llatok, amikor a jóllakott csorda tov{bbvonult. Haragosan fordult
vissza Héraklés, s nekirohant az Aventinusnak, azon a felén, ahonnan a barmok bőgése
hallatszott. Cacus megijedt, s egy sziklatömböt eresztett le l{ncon a barlang bej{rata elé. Ezt a
kaput még Héraklés se bírta lerontani, de letépett egy nagy szikl{t a hegyről, úgyhogy
hirtelen fedél nélkül maradt a barlang, s ami elébe t{rult, olyan volt, mint a holtak
birodalma.56 Hasztalan köpött Cacus tüzet a hérószra, az megragadta híres birkózó
fog{s{val,57 a "héraklési csomóval", és összeroppantotta. A marh{kat kiszabadította, és
kivonszolta Cacus félig {llati hull{j{t a napvil{gra. H{l{ból a hely közelében olt{rt emeltek
Héraklésnek, amit a rómaiak Ara maxim{nak neveztek, s hérószkultusza itt sok{ig
fennmaradt.
It{lia déli csücskén egy bikaborjú elszakadt58 a csord{tól, s {túszott Szicíli{ba. Innen
sz{rmazik a mai Reggio v{ros neve, Rhégion, a rhégnynai — „elszabadulni" igéből, és a
hagyom{ny szerint59 az orsz{got is a bikaborjúról - az ott lakók nyelvén vitulus - nevezték el
eredetileg Vitali{nak, később It{li{nak. A bik{t Eryx, Poseidón egyik fia besorolta csord{j{ba;
erről a rablóról kapta nevét az Eryx hegy. Amikor Héraklés ezut{n {tkelt a tengerszoroson, a
Skylla is60 rabolt tőle bik{kat. Héraklés agyonverte, és Eryxszel is harcba sz{llt, aki az
elymosok törzséhez tartozott. Úgy {llapodtak meg, ha Héraklés győz, övé lesz az elymosok
földje, ellenkező esetben viszont Eryx megkapja az egész csord{t.61 Héraklés ezzel az
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ellenfelével is birokra kelt, s h{romszor győzte le Eryxet. Erre hivatkoztak később a görögök,
amikor Sp{rt{ból {tkelve elfoglalt{k Szicília földjét.
Végül megérkezett a hérósz a marh{kkal a korinthosi Isthmosra. Egy hatalmas ellenség
leselkedett r{ itt: Alkyoneus óri{s.62 Az istenek történeteiben említettem,63 hogy amikor az
olymposiak a gig{szok ellen harcoltak, két, *294+ részben halandó férfit is be kellett a harcba
vonniok, mert csak így győzedelmeskedhettek a föld fiai felett. Dionysos és Héraklés volt ez
a kettő, a két hérósz az istenek között. Héraklés harcra kelt Alkyoneus gig{sszal, és megölte.
Később úgy mesélték ezt a történetet,64 hogy a gig{szok megt{madt{k Héraklést, amikor az
It{li{n {t v{ndorolt, a phlegrai rónas{gon, Cumae mellett, s az istenek siettek segítségére. Így
aratott ott diadalt a gig{szok, köztük Alkyoneus felett is.65 Egy régebbi elbeszélés szerint a
phlegrai rónas{g és Paliéné, ahol Héraklés leterítette Alkyoneust, a Makedóni{n{l a tengerbe
nyúló Khalkidiké félszigeten volt, s Héraklés Kósról érkezett oda t{rsaival. A történetnek ezt
a v{ltozat{t is elmondom.
Alkyoneus is a csord{iról volt híres, ak{rcsak Géryoneus.86 [llítólag Hélios marh{i voltak, s
eredetileg Erythei{n legeltek, nan lopta őket az óri{s.67 Emiatt tört ki a h{borús{g az istenek
és a gig{szok között,68 De az az elbeszélés, melyben Héraklés megt{madja t{rsaival a
gig{szokat, megint csak m{s történethez tartozik. Alkyoneus nem engedte, hogy
rajtaüssenek: egyetlenegy kődob{ssal tizenkét harckocsit zúzott szét, a harcosokkal és
kocsihajtókkal együtt.69 Csak akkor fordult meg a harci szerencse, amikor Hypnos Pallas
Athéné ösztönzésére elaltatta a gig{szt. Erről csak a V{zafestők jóvolt{ból tudunk: ők
{br{zolj{k az alvó óri{st, s az alv{s sz{rnyas istenét, amint fölötte lebeg. Héraklés
buzog{nnyal és íjjal közeledik a gig{szhoz, h{ta mögött az egyik oldalon Telamón, a m{sikon
az istennő l{tható. M{s v{zaképeken Hermés segít a hérósznak. Titokban mégiscsak egy kis
gigantomakhia folyt le itt csal{rd eszközökkel, melynek sor{n Alkyoneus ebben az
elbeszélésben életét vesztette.
De a történet {llítólag az Isthmoson is megesett. Az óri{s itt nem volt p{sztor: minthogy az
Alkyóni-öbölnél, „a jégmadarak tengerénél" tartózkodott, alighanem Kyknoshoz hasonló
lény volt. A hagyom{ny sokféleképp magyar{zza, miért jajonganak a jégmadarak
szélcsendes téli napokon - azért hívj{k ezeket "halkyóni napoknak"70 -, s az egyik v{ltozat
szerint Alkyoneus l{nyai ők, s apjukat siratj{k, akit Héraklés agyonütött. Az Isthmoson
mutogatt{k a követ is, amit az óri{s a hérószra dobott.71 Héraklés a követ buzog{ny{val
elh{rítva, visszadobta a gig{szra. Azut{n megérkezett Géryoneus marh{ival Mykénaiba, s
Eurystheus föl{ldozta őket Hér{nak.72

11. A Hesperisek alm{i
Héraklésre v{rt az a feladat is, hogy elhozza az aranyalm{kat a Hesperisek kertjéből. Egyszer
m{r odatévedt, a keryneiai szarvasünő nyom{n. S ugyanúgy odamehetett volna Liby{ból,1
vagy Erythei{ba vivő v{ndorútja b{rmely m{s pontj{ról is. De mag{tól, isteni vezetés vagy
jóv{hagy{s nélkül, ezt nyilv{n nem tehette meg. Azt mesélték,2 előbb Zeus és Themis l{nyait
kellett az Éridanosn{l fölkeresnie: alighanem abban a barlangban, melyben ez az isteni *295+
folyó a Túlnanról {tfolyik a földre. Az elbeszélő egyszerűen csak „nimf{knak" nevezi őket,
de Zeus és Themis l{nyainak tartott{k a Moir{kat,3 és a Hesperiseket is.4 Így h{t ezek a
rejtélyes istennők voltak az igazi tan{csadói. Tudt{k, hogy Héraklés halhatatlan, és ezért be
szabad lépnie a Hesperisek kertjébe. Azt tan{csolt{k neki, keresse fel Néreust, és addig
szorongassa, míg útba nem igazítja.
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Nem tudjuk, hol tal{lta meg Héraklés a tengeri öreget, melyik földközi-tengeri öbölben. De
lehetett a Tartéssos folyó torkolata is. Egyik helyen ugyanis azt olvassuk, Héraklés Néreustól
kapta5 az aranyserleget, amiben {tkelt Erythei{ba, majd, hogy a Tartéssostól indult a
Hesperisekhez,6 s végül, hogy ezen az útj{n is haszn{lta a napserleget.7 Azt sem tudjuk,
miért kellett a hérósznak egy fiatalabb tengeri istenséggel, Tritónnal birkóznia.8 A korai
művészek szívesen {br{zolt{k, hogyan birkózott Héraklés Tritónnal vagy Néreusszal, de az
erről szóló régi elbeszélések később elvesztek. A tengeri öreg különféle alakokat tudott
mag{ra ölteni: kígyóv{ v{ltozott, vízzé és tűzzé. A hérósz nem eresztette el, s ő lett a győztes.
Néreusszal folytatott birkóz{s{nak jutalmaképpen megkapta az útmutat{st a Hesperisek
kertjéhez, s eredetileg alighanem egész útj{nak jutalmaként v{lhatott istenné.
Aiskhylos is adott egy tan{csadót Héraklésnek A megszabadított Prométheus című
tragédi{j{ban, aki jövendő sors{t is megjósolta, a megbüntetett tit{n, az emberiség jótevője
személyében. Zeus mégis a fia sz{m{ra tartotta fenn,9 hogy Prométheust - miut{n m{r
Kheirón fölaj{nlotta érte meg nem érdemelt szenvedéseit - megv{ltsa kínjaitól. A bölcs
tengeri vén, úgy tűnik, olyanform{n jelölte ki most a hérósz útvonal{t, hogy legelőször a
meleg nap-orsz{gokba jusson. Azt is beszélték,10 Ar{bia is útj{ba esett, s megölte ott Éós és
Tithónos egyik fi{t, Émathiónt, aki meg akarta akad{lyozni, hogy leszedje a Hesperisek
alm{it.11 Tal{n így érkezett el a bíborhomokos, szent Vörös-tengerhez is, az aithiopsok
ércként villogó, mindeneket t{pl{ló tav{hoz az Ókeanos közelében, ahol a mindentl{tó
Hélios a l{gy víz meleg habjaiban füröszti halhatatlan testét és kimerült parip{it.12
Mert onnan jöttek a tit{nok is Prométheushoz. Kínjai a skythiai Kaukasoson kezdődtek.13 Egy
oszlophoz kötözve, melyről azt is mondj{k,14 hogy karóként hatolt {t a testén, tűrnie kellett,
hogy egy saskeselyű egész nap marcangolja halhatatlan m{j{t. Amennyit nappal felfalt
belőle, éjszaka mindig újranőtt. Egyik reggel, amikor a sas szok{sa szerint ismét odarepült,
Héraklés lelőtte: egy régi v{zafestő megörökítette sz{munkra a jelenetet.15 Egy m{sik régi
v{zakép Prométheus ellenképét is megmutatja: Atlast, s a h{ta mögött a Hesperisek
kígyój{t.16 Ebben az elbeszélésben tal{n nem a föld keleti és nyugati peremén {lltak szemben
egym{ssal, ahogy a Kauk{zus és az Atlasz-hegység, hanem délen és északon. Északon tartja
a v{ll{n Atlas a tengelyt, mely körül a csillagos ég kering: ott van a pólus, melyre az égen a
Kis- és a Nagymedve vigy{z.17 Teh{t úgy l{tszik, többfelől is meg lehetett *296+ közelíteni a
Hesperisek kertjét. Egyik bej{rat{t Émathión őrizte délen. Prométheus viszont Atlashoz
küldte a hérószt, a Hesperisek szomszédj{hoz, s azt tan{csolta, ne ő maga hatoljon be a
kertbe, hanem Atlast kérje meg, hozza el neki az aranyalm{kat.18 A Hesperisektől a
leg{ltal{nosabb érvényű történet szerint soha többé nem térhetett volna vissza.
E szerint az elbeszélés szerint Héraklésnek még messzire kellett v{ndorolnia, Észak felé.
Prométheus pontosan elmagyar{zta, merre menjen.19 Egyenes út vezetett oda a sz{razföldön
{t, mintha a hérósz mégiscsak a Kauk{zustól indult volna, s egy csod{s j{rművön érkezett
volna oda is, ak{rcsak a legmesszebb fekvő délre. Erytheiai útj{val kapcsolatban a
napserlegen kívül mesélnek egy érchajóról is, melyre oroszl{nbőr-kacag{ny{t tűzte fel
vitorla gyan{nt.20 De ha a szükség úgy kív{nta, gyalogolni is tudott a tengeren {t,21 sőt, ahogy
egy v{zaképen l{tni, kocsin is {tsuhant a habokon, Hermés vezérletével.
Az északi szél birodalm{ba fog jutni, jelezte neki előre a tit{n, s vigy{znia kell, hogy az
örökös viharok föl ne kapj{k a levegőbe. Útja azut{n a lósajtevő skyth{k orsz{g{n {t visz
tov{bb, köztük a föld legigazs{gosabb és leg-vendégszeretőbb népén, a gabiosokon {t,
akiknek nem kell a földet megművelniük, mert önként hozza nekik a termést. Ekkor m{r
csaknem meg is érkezik a hyperboreosokhoz, a Rhipaios hegység mögé, ahol az Ister, a nagy
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folyó ered, amit Duna néven jobban ismerünk. A hyperboreosok orsz{g{ba és onnan a
Hesperisekhez a keryneiai gímszarvasról szóló elbeszélésben is eljutott, b{r ott csak
véletlenül.
Persze nem mindegyik elbeszélő tétetett meg ekkora kerülőutat a hérósszal. Egyesek szerint
ott terült el a Hesperisek kertje, ahol a hajóz{s a vörös vizeken a nyugati Atlasn{l véget ér.22
Ott volt Zeus egyik palot{ja és Héra n{sz-nyoszoly{ja a halhatatlan forr{sokn{l, ahol a talaj
termékenysége még az isteneket is boldogítja.23 Az aranyalmaf{t az istenek kir{lynője kapta
n{szaj{ndékul a Földany{tól:24 ezért esett róla és őrzőiről m{r az istentörténetekben is szó.25
Egyik őrzőjét maga Héra rendelte oda: Ladón kígyót; ez sosem hunyta le a szemét,26 és a
genealógusok szerint testvére volt Ekhidn{nak, a két hal{los kutya, Kerberos és Orthos, meg
a lernai kígyó anyj{nak. Neki is, ak{r a hydr{nak, sok feje volt és sokféle hangja.27 Nyilv{n
riasztó hangok voltak: nem olyanok, mint a Hesperisek, az Éj estvéli l{nyainak csengő
hangjai! Az ő énekük ink{bb cs{bító volt, mint riasztó.
A h{rom Hesperist - illetve lehet, hogy négyen vagy még többen voltak - még a ragadozó
hal{listennőkkel, a Harpyi{kkal is azonosított{k.28 De ők soha nem mozdultak a f{t
körülvevő kertjükből, s nem is úgy énekeltek, mint a szirének a tengerj{rók útj{n. Aki
hozz{juk érkezett, mintha a Boldogok Szigeteire érkezett volna: egyeden halandó sem tal{lta
meg hozz{juk az utat. Aki mégis eljutott oda, s r{ad{sul kinyújtotta kezét az istenek
kir{lynőjének tulajdona, az aranyalm{k ut{n, az kétszeres hal{llal halt meg; vagy legal{bbis
*297+ cselekedetével megzavart és feldúlt egy vir{gzó szent területet, egy félreeső, t{voli
helyet, melyhez nem volt az embereknek semmi közük.
Atlas, a Hesperisek szomszédja, ravasz isten volt,29 csal{rd és alattomos tit{n, akinek
büntetésből kellett az ég tengelyét hordoznia. V{llalta, hogy elhozza az aranyalm{kat, de
csak ha a hérósz addig tartja helyette az eget. Egyik elbeszélés sem {rulja el, miféle csellel
szerezte meg az alm{kat, csak azt tudjuk meg, milyen {lnokul viselkedett Héraklésszel
szemben.30 Elhozta az aranyalm{kat, de nem azért, hogy odaadja a hősnek. Úgy akarta
intézni a dolgot, hogy ezentúl Héraklés tartsa helyette az eget. Egy mók{s régi történet
szerint a hérósz úgy tett, mintha beleegyeznék. Csak egy szívességet kért Atlastól: annyi
időre vegye {t az ég tengelyét megint, amíg ő p{rn{t készít a fejére. És a ravasz tit{n egyúttal
ostoba tit{n is volt: lerakta az alm{kat a földre, és {tvette az ég terhét. Héraklés pedig
zs{km{ny{val Eurystheushoz sietett. Az olympiai metopéképen l{tni a p{rn{t a tarkój{n. Ott
Pallas Athéné segít a hérósznak, és Atlas nyugodtan és bölcsen hozza él neki a gyümölcsöket.
De olyanform{n is mesélték a történetet, hogy maga Héraklés hatolt be a Hesperisekhez,
megt{madta a f{t őrző kígyót, s végül megölte.31 S l{tunk a v{zaképeken olyan {br{zol{st is,
melyen a hérósz békésen {ll a Hesperisek körében: ez azt a v{ltozatot jeleníti meg, mely
szerint Héraklés az istennők beleegyezésével és segítségével végezte el feladat{t. Erről az
utolsó fordulatról sokkal többet tudunk meg a v{zafestőktől, mint a költőktől. B{r azt is
el{rulja a hagyom{ny,32 hogy Ladón, az örökéber kígyó, a Hesperisek mohós{g{tól is óvta az
aranyalm{kat. Mert szívesen leszedték volna, noha a gyümölcs Hér{é volt, vagy, egy m{sik
hagyom{ny szerint,33 Aphroditéé. Teh{t a Hesperisek segítettek elaltatni a s{rk{nyt. Meidias
attikai festő, aki Héraklésszel együtt a hérószok egész sor{t vitte be - egy valós{gos
Argonauta-hadat - a Hesperisek kertjébe, Médeia var{zslónőt is szerepelteti, var{zsfüves
l{dik{j{val, a v{llalkoz{sban. A paestumi Assteas még részletesebben színezi ki a jelenetet:
Kalypsó is itt van, akinek a tenger köldökén fekvő szigete34 ugyanahhoz a túlnani
birodalomhoz tartozik, mint a Hesperisek kertje, s italt nyújt egy csészében a s{rk{nynak, az
pedig csak hörpöli, és nem veszi észre, hogy az egyik Hesperis a m{sik oldalon szedi a
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gyümölcsöt, sem hogy Héraklés m{r kapott egyet, s a m{sik két Hesperis m{r meg is kóstolta
az alm{kat! Az egyik mester szerint - ez is attikai festő volt, s az Omphalost, a vil{g köldökét
is odafestette a v{z{ra35 - a var{zsital bor volt: ott {ll a nagy keverőedény, a kígyó szelíd, a
h{rom Hesperis mainassz{ v{ltozott, a h{ttérből P{nok nézik őket, Ioalos is ott van köztük, s
a középen {lló Héraklést egy. lebegő Niké koszorúzza meg: övé a győzelem. Egy harmadik
attikai festőnél m{r nem l{tni a kígyót: a hérósz agyonütötte. A Hesperisek körülveszik
Héraklést és két fiatalabb hérószt. V{lla mögött {ll Erós, és szedi az alm{kat. A Szerelem
uralkodik itt - nem úgy, mint Apollóniosn{l, a *298+ költőnél,36 akinek az elbeszélésében az
Argonaut{k a kígyó megölését követő napon érkeznek meg a Hesperisek kertjébe. Az
istennők csengő hangon sírnak, és b{natukban a hősök szeme l{tt{ra f{v{ v{ltoznak {t:
egyikük fekete-ny{rf{v{, m{sikuk szilf{v{, a harmadik fűzzé.
A művészek egy m{sik jelenet megörökítéséről sem feledkeztek meg, vagy jobban mondva,
ezt egyedül ők mutatt{k be: hogyan adja vissza Héraklés az isteneknek - Zeusnak és Hér{nak
- az elrabolt arany gyümölcsöt. Az elbeszélés csup{n annyit mond, hogy épp csak
megmutatta Eurystheusnak az alm{kat.37 De azt is beszélték,38 hogy Mykénai kir{lya nem is
akarta elfogadni, hanem a hérósznak aj{ndékozta őket. [llítólag sehol nem volt szabad
őrizni ezeket a gyümölcsöket. A Hesperisek alm{i az istenek tulajdon{t képezték, még a
templomi kincseknél is szentebbek voltak. Ha b{rki megkérdezett volna egy elbeszélőt, mi
történt velük, csak ezt a v{laszt kaphatta: visszajutottak tulajdonosaikhoz.
12. H{dés kuty{ja
Egyes elbeszélőknél Héraklés utolsó előtti munk{ja a Kerberos fölhurcol{sa az Alvil{gból, s
az utolsó a Hesperisek alm{inak megszerzése, mely egyértelmű az istenné levéssel. De a
fordított sorrend is igen gyakori.1 Mert a hős istenségének utolsó prób{ja, Eurystheus utolsó
kísérlete, hogy őt a hal{lba küldje, mégiscsak ez az alvil{gi feladat, H{dés kuty{j{nak
felhurcol{sa volt. A kir{ly nem tal{lhatott volna ki sz{m{ra ennél nehezebb munk{t, vallotta
később az {rny, aki a holtak birodalm{ban Héraklést helyettesítette.2 S ez a megbízat{s ismét
egy szent terület megsértésével j{rt. Ilyen terület volt H{dés h{za meg{llapított hat{rain túl,
azóta, hogy fölosztott{k a vil{got a főistenek között. Megsértése hallatlan cselekedet volt,
amire még egy hérósz sem vetemedhetett, legkevésbé egy közönséges hérósz. A hérószok
tragikus kapcsolatban {llottak a H{désszel, csup{n az istenhérósz, a hal{l ellen győztesen
harcoló nem. De ő sem maradt egészen érintetlen ebben a küzdelemben. Erről majd később
lesz szó.
Az eleusisiak azt mesélték,3 Héraklés előbb beavattatta mag{t a misztériumokba, hogy meg
ne sértse az Alvil{g isteneit: így az övéik egyikeként mehetett le hozz{juk. De sok gyilkoss{g
sz{radt a lelkén, beszennyezte legyőzött ellenségeinek vére. Főleg a kentaurok megölésétől
kellett őt megtisztítani. Egyik hagyom{ny szerint4 akkoriban, amikor Eleusis még nem
tartozott Athénhez, nem volt szabad idegent beavatni. Így Héraklés előbb kénytelen volt
adopt{ltatni mag{t egy Pylios, "Pylosi" vagy „a H{dés-kapuhoz tartozó" nevű eleusisi
férfival, s így „a Pylosi" fia lett. Ez a történet épp azt fejezi ki m{s szavakkal, amit a hérósz
beavatottként el akart érni. Eumolpos v{llalkozott az engesztelő szertart{sra, a hierophantés, a
misztériumok főpapja, akit még az alapító és első beavatott, Démétér, a nagy istennő maga
részesített *299+ a titkos beavat{sban.5 A megtisztít{s rítusait, az engesztelés módj{t nem
tartott{k titokban. Még sokkal később is {br{zolt{k őket, mint amikor ez a történet
keletkezett, így péld{ul egy szarkof{gon és egy m{rv{nyurn{n, amit Róma közelében
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tal{ltak. Héraklés letakart fejjel ül itt egy trónuson, s engedi, hogy a szent cselekmények,
melyek visszaadj{k tisztas{g{t istenek és emberek előtt, végbe menjenek fölötte. Mögötte a
misztériumok alapítója és p{rtfogója, az istennő l{tható, a titkos kultuszt{rgyak z{rt kosar{n
ülve. Az egyik {br{zol{son a megtisztult Héraklés m{r a mystések öltözetében bar{tkozik az
istennő kígyój{val. A beavat{st mag{t nem volt szabad prof{n szemek elé t{rni, még kevésbé
beavatatlanoknak elmondani.
A költő Euphorión sorai viszont6 föltehetően arra utalnak, hogy Eurystheus {tkaival kísérte
Héraklés egész útj{t, Eleusistól az Isthmoson {t a Tainaronig, a Peloponnésos déli csücskéig.
Rettegett attól, hogy a hérósz még az Alvil{gból is elevenen fog visszatérni. Azt az {tkot
szórta r{, hogy Artemis, akinek a félsziget legdélibb foka, az Alvil{g bej{rat{nak környéke
szent területe volt, nyilazza le, s a hérósz Askalaphos kövét legyen kénytelen cipelni odalent.
Ezek az {tkok alighanem az eleusisiak elbeszélésén alapultak. De nem ez az elbeszélés volt a
legrégibb.
Eredetileg Héraklés nem tette meg a kerülőutat Eleusison {t, hogy eljusson Tirynsből a
Tainaronig. Hogy egy régi „Héraklés H{dés-j{r{sa" miképpen adta elő ezt a történetet, arra
csak néh{ny nyomból következtethetünk, amit a későbbi elbeszélőknél hagyott, meg
Vergilius előad{s{ból, mely Aeneas alvil{gi l{togat{s{t írja le. A Tainaronról egy barlang
vezetett a halottak birodalm{ba. Héraklés behatolt oda, nem beavatottként, hanem
föltehetően kivont karddal.7 Különben is igyekezett e v{llalkoz{sa sor{n haszn{t venni a
kardj{nak. De hi{ba. A hal{listenek és hal{lszellemek ellen, úgy tűnik, csak a birkóz{s és a
kődob{s volt hathatós fegyver. A római költő dicséri a holtak öreg révésze, Kharón nyers,
viruló erejét,8 de aligha Aeneasszal kapcsolatban, aki az arany{ggal, a szent szertart{snak
megfelelően közeledett! Viszont könnyen birkóz{sra kerülhetett volna sor Kharón és
Héraklés közt. De úgy l{tszik, a révész annyira megijedt a hérósztól,9 hogy felvette az ősrégi,
fakéregből varrt csónakba.10 A gyönge j{rmű csaknem al{merült a hérósz súlya alatt,11 de
hiszen m{r az Argóval, az Argonaut{k jól megépített hajój{val is majdnem ugyanez történt.12
Kharón utólag keservesen megb{nta, hogy fölvette Héraklést.13 Azt mesélték,14 büntetésből
egy évig kellett megbilincselve vezekelnie.
Így kelt {t a hérósz a H{dés vizein. A mocsaras folyó lényegében azonos volt az Akherónnal,
mely Görögorsz{g északnyugati részén a Stymphalos-tóhoz hasonló, ingov{nyos Akherustóv{ öblösödik. Kiv{ltképpen az épeirosi Akherón és az {rk{diai Styx folyóról15 mondt{k,
hogy az Alvil{gba torkollanak. A mocsaras terület túlsó partj{n a Kerberos v{rta a
közeledőket, mint egy jó juh{szkutya, aki tudja, kit kell az érkezők közül H{dés ny{jaihoz
[300] terelni, s kit elkergetni. Sőt még farkcsóv{l{ssal is köszöntötte azokat, akiket ott akart
tartani; de ha l{tszott rajtuk, hogy vissza kív{nnak térni, nyomban fölfalta őket.16.
Nyershúsevő {llat volt,17 érces hangon ugató. Ha a h{rom18 vagy ak{r ötven19 sz{j{t
kit{totta,20 mindent elnyeléssel fenyegetett. Nem ok nélkül tették meg testvérének a lernai
hydr{t !21 Az {br{zol{sokon l{tni, hogy a teste részben harapós kígyókból {llt: hol a fark{t
alkott{k, hol a törzséből nőttek ki. De amikor a Kerberos Héraklést megpillantotta, reszketve
menekült ur{hoz, az Alvil{g kir{ly{hoz, s elbújt H{dés trónja alatt.22
A lelkek is elmenekültek a hérósz elől.23 Csup{n Meleagros lelke nem. Csak nemrég halt meg.
Testvérét, Déianeir{t hajadonként volt kénytelen otthon hagyni, az atyai h{zban, s most
könyörgött Héraklésnek, vegye el feleségül.24 Azt beszélték,25 csillogó fegyverzetben lépett
majdani sógora elé, s Héraklés kifeszítette ellene íj{t. De Meleagros felvil{gosította, hogy a
lelkek nem sebezhetők, és sebeket osztani se tudnak. Héraklés mégis, tov{bbra is félt, hogy
Héra küldte ellene ezt a ragyogó hőst. Amikor azonban Meleagros elmondta neki szomorú
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történetét, akkor esett meg, egyetlenegyszer, hogy Zeus fi{nak a szemébe könnyek gyűltek.
Ő maga kérdezte meg Meleagrost, nincs-e egy l{nytestvére az apja, Oineus h{z{ban:
szívesen feleségül venné. A v{lasz így hangzott:26 „Otthon hagytam a finomnyakú
Déianeir{t, aki még mit se tud Aphrodité gyönyöreiről." Így v{lasztott mag{nak Héraklés az
Alvil{gban végzetes feleséget.
Ezut{n a gorgófővel tal{lkozott. Ettől a szörnyű jelenségtől később Odysseus {llítólag úgy
félt, hogy visszafordult,27 mielőtt szembekerült volna vele. Héraklés viszont kardot r{ntott
ellene.28 Ismét kioktatt{k, hogy a riasztó {br{zat az {rnyak birodalm{ban csup{n üres kép.
Alighanem Hermés vil{gosította föl. De tal{n mégis megt{madta a Medusa képm{s{t!
Egyébként is beavatkozott H{dés l{tszólag oly szigorú rendjébe. Egy kő alatt, egy alvil{gi
sír-félében feküdt Askalaphos, H{dés szolg{ló daimónja, büntetésből, mert Persephoné ellen
tanúskodott.29 Héraklés fölemelte a követ és megszabadította a daimónt, de Démétér, aki
sosem bocs{totta meg Askalaphos vétkét, nyomban fülesbagolly{ v{ltoztatta. Héraklés az
összes lelkeket meg akarta vendégelni meleg vérrel, s lev{gott egyet H{dés marh{i közül.
Ugyan-az a Menoités volt a p{sztor, aki el{rulta a hérószt Géryoneusnak: Menoités, a
„néveltitkoló" Keuthónymos30 fia. Kihívta birkóz{sra a hérószt, és Héraklés összeroppantotta
a bord{it. Csak Persephoné kedvéért eresztette el.
Mert eljutott egészen az alvil{gi uralkodóp{r trónus{ig. Egy régi v{zafestőtől tudjuk meg,
hogyan folytatódott eredetileg a történet. Héraklés egy követ ragadott fel a trónoló p{r ellen.
H{dés fölugrott és egyik ir{nyba menekült, a m{sikba futott el a kuty{ja. Csak Persephoné
maradt {llva, szemtől szembe a hérósszal. A későbbi elbeszélők azt {llított{k,31 a kir{lyné
kegyesen fogadta Zeus fi{t, hiszen a testvére volt. Még ink{bb így lehetett, ha Héraklés m{r
eleusisi beavatottként érkezett a holtak birodalm{ba.32 S az *301+ egyik elbeszélés szerint33
ezut{n az Alvil{g kir{lya maga engedte meg, hogy mag{val vigye a kuty{t, ha
fegyvertelenül, csak p{ncéllal-oroszl{nbőrrel felszerelve sikerül foglyul ejtenie. Ebben a
történetben Héraklés ekkor visszatért a H{dés-kapuhoz, az Akherónhoz, ahol Kerberos
őrködött, s addig fojtogatta a kuty{t, míg az megadta mag{t. Az {llat még iparkodott
megharapni a fark{val, de azut{n hagyta, hogy l{ncra verje. L{ncon vezette föl a hérósz
H{dés kuty{j{t a felvil{gra.
A H{dés-palota kapuj{n{l még két foglyot l{tott ülni34: Théseust és Peirithoost; azért
bűnhődtek, mert el akart{k rabolni az Alvil{g kir{lynéj{t. Erről a történetről is később lesz
szó. Egy kövön ült a két hérósz,35 s örökre ott kellett volna maradniok, az volt a büntetésük.36
Szinte teljesen dermedtek voltak, csak kezüket nyújtott{k ki a közeledő hérósz felé. Héraklés
legal{bb Théseust föl tudta oldozni dermedtségéből. Megfogta a kezét, és újra életre
keltette.37 Ugyanezt akarta tenni Peirithoosszal is, de akkor megremegett a föld, s a hérósz
otthagyta őt egyedül.
Héraklés Troizénben, Athénnal szemközt, Argos keleti csücskén l{tta viszont a nap vil{g{t,38
vagy Hermionén{l,39 a félsziget déli felén. Onnan indult tov{bb, l{ncon vezetve a Kerberost,
Tiryns és Mykénai felé. Bőven csurgott a ny{l a reszkető kutya habzó sz{j{ból.40 A kígyók
h{tracsavarodva a vad{llat bozontos hasa alatt öltögették a nyelvüket mindkét oldalon. A
Kerberos szeme kéken villogott: így cik{znak a szikr{k a kov{csműhelyben, ha a pöröly veri
a vasat, és ütései alatt döng az üllő. De mégiscsak elevenen jutott el a H{désből Tirynsbe, s
ezzel végezte el Héraklés az ellenséges Eurystheus sz{m{ra az utolsó munk{t. Az ijedt
asszonyok és gyermekek saj{t szemükkel l{ttak a mideai útkereszteződésnél.
Egy régi v{zafestő megörökítette a jelenetet, hogyan menekül a mykénéi kir{ly a l{nc{n
nekiugró szörnyeteg elől a föld alatti pithosba, ak{rcsak az erymanthosi vadkan elől. Egyik
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elbeszélés szerint41 Héraklés maga vitte vissza a kuty{t a H{désba, egy m{sik szerint42
megszökött tőle félúton Mykénai és Héra szentélye közt, a kútn{l, melyet ettől fogva
Eleutheron Hydór-nak, „a megszabadító víznek" hívtak. De Héraklés olyan iszonyúan
megv{ltozott az Alvil{gban, hogy visszatérése ut{n a "Kharón" névvel rokon jelzőt kapott:
Boióti{ban "Kharops" néven tisztelték.43 [302]

III. Héraklés tettei és szenvedései tizenkét munk{ja ut{n
1. A Kallinikos
Miut{n Héraklés visszatért az Alvil{gból, joggal illette meg leghíresebb jelzője: Kallinikos, „a
szépgyőzelmű". Nyilv{n a hal{l fölött aratott győzelem volt összes győzelmei közül a
legszebb. És szinte Héraklés volt az egyetlen az istenek és a hérószok között, akit
Kallinikosnak hívtak.1 S szok{ss{ v{lt az egyszerűbb embereknél, s bizonnyal nem csup{n a
késői ókorban, hogy fölírj{k az ajtók fölé:2
E helyt Héraklés Kallinikos, Zeus fia lakik: belépni itt a rossznak nem szabad!
A rosszon elsősorban a hal{lt értették, akit ink{bb nem neveztek meg nyíltan, s lehetőleg
senki sem írta föl a nevét ajtaja fölé. Egyedül Héraklés tudta ezt a gonoszt még akkor is
elűzni, ha m{r ott volt a h{zban, s ő épp véletlenül és csaknem késve érkezett: sikerült
elhitetni az ostoba hal{llal, hogy a hérósz megelőzte!
A hagyom{ny szerint Telamón {llította az első olt{rt Héraklés Kallinikosnak,3 vagy m{s
néven, ami ugyanarra utal, mint az idézett sorok: Héraklés Alexikakosnak,4 „a rosszat
elh{rító Héraklésnek", Trója elfoglal{sakor, amikor az irigy Héraklés hal{llal fenyegette őt. És
a trójai győzelem m{r Héraklés diadalmas hadj{ratainak történetéhez vezet {t. Különösen a
dórok tartott{k nyilv{n, hogy a hérósz Aigimiosnak, legelső kir{lyuknak, akivel akkor még
nem v{ndoroltak {t a Peloponnésosra, h{romszor segített :5 egyszer a lapith{k ellen, majd a
dryopsok ellen, s végül Ormenion kir{lya, Amyntór ellen - ezek mind Thessz{lia és Trakhis,
a végzetes Oita-hegy környékének lakói voltak. Sp{rt{ban is, ahol akkor még nem a dórok
laktak, Héraklés győzte lé Tyndareós öccsét, Hippokoónt, és annak fi{t, s visszahelyezte a
Dioskurosok földi apj{t ősi székhelyére.6
Saj{t mag{nak is tartozott még egy hadj{rattal: büntető hadj{ratot akart indítani Augeias
ellen, aki nem adta meg az ígért jutalmat ist{llóinak kitakarít{s{ért. Élis kir{ly{nak az ikrek
segítettek, akiket Aktór felesége, Molioné szült Poseidónnak. Aktór Augeias testvére volt, az
ikrek földi apjuk ut{n Aktorióne, anyjuk ut{n Molione névre hallgattak.7 Ezek a Poseidónfiak, Kteatos és Eurytos,8 egy toj{sból keltek ki, ak{r a sp{rtai Dioskurosok. A toj{s ezüstből
volt,9 és a testvérp{r még elv{laszthatatlanabb egységet alkotott, mint Kastór és Polydeukés.
Ha egyikük megzabol{zta a harckocsi parip{it, a m{sik tartotta a gyeplőt.10 Azt beszélték,11
ikerp{r mivoltuk különös *303+ módon nyilv{nult meg: összenőtt p{r voltak, s Héraklés
nagyobb f{rads{ggal birkózott meg velük, mint Augeias ist{llóival.
Még Héraklés sem győz kettő ellen, mondta a régi közmond{s.12 A csod{latos istenfiak
szétverték a seregét, amikor Élisben t{borozott vele.13 [llítólag féltestvére, Iphiklés ebben a
harcban esett el.14 Azt is beszélték később, hogy Héraklés megbetegedett a hadj{rat sor{n.15
Hamarosan újra fogunk erről a betegségről hallani, mely még növelte bosszúv{gy{t. Akkor
fegyverszünetet kötött az Aktorióne-ikrekkel; de amikor ezek meghallott{k Héraklés
betegsége hírét, megszegték a fegyverszünetet, s tov{bb dúlt a h{ború, míg az isthmosi
j{tékok ünnepi időszaka miatt félbe nem kellett szakítani. Az ikrek elmentek a j{tékokra, s
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útközben, Kleónain{l, Héraklés alattomban rajtuk-ütött. Csak így tudott a hérósz fölébük
kerekedni, s végül is megölte őket.16 Ez a győzelem nem hozott r{ dicsőséget. Ilyen sötéten
végződött a ravasz Augeias és emberfölötti segítőt{rsai ellen vívott harca. Hasztalan esküdön
ellene bosszút Molioné az {tkaival17 meggyilkolt fiaiért. Héraklés Élisben Augeias helyébe a
fi{t, Phyleust ültette a kir{lyi székbe, aki annak idején mellette tanúskodott.18
Majd újj{szervezte az olympiai j{tékokat, s a legszebb győzelmek szerzője lett az ókorban.19
Az olympiai győztes vadolajfa-gallyakból font koszorú: kapott; Héraklés a hyperboreosok
földjéről hozta a f{csk{t.20 Egy m{sik szent f{t az Akherón mellékéről ültetett {t Héraklés
Olympi{ba: az ezüstny{rf{t.21 Csak ennek a f{j{ról volt szabad {ldozati tüzet gyújtani az
olympiai Zeus sz{m{ra. Héraklés építette föl Pelopsnak is a hérósz{ldozatok nagy
tűzhelyét,22 tizenkét olt{rt {llított a tizenkét istennek,23 és ő ünnepelte először úgy az
olympiai j{tékokat, ahogy később mindig tartott{k. Hozz{fűzi a hagyom{ny,24 hogy
mindegyik versenyben diadalt aratott. De ki is kelhetett volna komolyan versenyre vele, a
Kallinikosszal?
2. Az őrjöngő
Míg Héraklés Eurystheusn{l szolg{lt, sok{ig t{vol volt csal{dj{tól, melyet Thébaiban
alapított. Ennek sorsa voltaképpen még a "thébai történetekhez" tartozott, és egyes
elbeszélők a tizenkét munka elé helyezték, sőt, úgy tüntették fel, mintha Héraklés épp
gyermekei sorsa miatt, vezeklésül v{llalta volna mag{ra a tirynsi szolg{latot.1 De az a
boiótiai hagyom{ny, mely szerint Héraklés mint Kharops, iszonyú természettel tért vissza a
holtak birodalm{ból, úgy tűnik, Euripidésnek ad igazat, aki ezt a tragikus történetet színre
vitte, s közvetlenül az Alvil{gból való visszatérése ut{ni időpontra tette.
A thébaiak szerint Megara nyolc fiút szült Héraklésnek.2 Sírjukon ifjú hérószok gyan{nt
tisztelték, és Khalkoarainak, "érc{tok-sújtotta" hérószoknak nevezték őket, de nem szívesen
beszéltek arról, hogyan pusztultak el atyjuk kezétől a szerencsétlenek. Euripidés szerint csak
h{rman voltak, de *304+ őt a színpad lehetőségei korl{tozt{k az {br{zol{sban. Héraklésében
felléptet egy Lykos kir{lyt, annak a fi{t, akit az Antiopéban szerepeltetett - ez szorongatja a
hérósz csal{dj{t, és el akarja pusztítani: nevelőapj{t, Amphitryónt, a feleségét, Megar{t, és
h{rom fi{t. Héraklésről tudj{k, hogy lesz{llt az Alvil{gba. S minthogy még mindig nem tért
vissza, imm{r a holtak közé sorolj{k. Amphitryón, sőt Megara sem l{t m{s kiutat
szorongattat{sukból: csup{n a közös hal{lt, a gyermekekkel együtt. M{r föl is díszítették a
h{rom kicsit a temetéshez.3 Ekkor érkezik meg Héraklés az Alvil{gból. Még nem ment el
Eurystheushoz. A Kerberost az alvil{gi Démétér, Démétér Khthonia berkében, Hermionén{l
hagyta,4 és Thébaiba sietett. De kissé meg van zavarodva. Az első pillanatban nem ismeri fel
az öreg Amphitryónt, vagy a neve esett ki emlékezetéből.5 A h{l{tlan kadmeusokat
vérfürdővel fenyegeti.6 Most a palot{ban fogadja - Megar{val és gyermekeivel, akikhez
csakhamar Amphitryón is csatlakozik - Lykost és a pribékjeit. Azok nem is sejtik, hogy
megérkezett, s a hérósz azonmód agyonveri őket. De a téboly m{r tany{t vert a h{zban.
Euripidés őt is fellépteti a színen, Lyssa, „az őrjöngés" személyében: Héra küldte, Iris kíséri.
Héraklést hatalm{ba keríti az őrület, azt képzeli, tov{bbsiet Eurystheushoz, m{r oda is ért, s
a gyermekei az ő gyermekei. Üldözőbe veszi őket, egyiküket buzog{ny{val veri agyon, a
m{sik kettőt lenyilazza; Megar{t is lelövi, s megölné Amphitryónt is, ha Pallas Athéné nem
dobna egy „kijózanító követ", lithos sóphronistért7 a mellére. Ettől összeesik, mély {lomba
merül, és amikor nagy nehezen fölébred, nem tudja, mit cselekedett.
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Euripidés maga is az elbeszélés kor{bbi v{ltozat{ra utal, amikor Héraklés a megtisztító
tűzről beszél n{la.8 Eredetileg alighanem úgy tudt{k, hogy hazatérése ut{n gyújtott ilyen
tüzet; Assteas v{zafestő {br{zol{s{n a h{z bútorait és edényeit m{r bedobta a tűzbe, s épp az
első gyermeket viszi a m{gly{ra. A h{ttérből, mintegy a palota felső emeletéről, Iolaos,
Alkméné és Mania, a téboly nézi; Megara jajveszékelve menekül a kit{rt ajtón {t. Az egyik
hagyom{ny szerint Héraklés csakugyan tűzbe dobta fiait.9 Azt is mesélték,10 hogy amikor
kijózanodott, Megar{t összeh{zasította Iolaosszal, és örökre elhagyta Thébait, hogy m{sutt
alapítson csal{dot. Mert Héraklés semmiképp sem volt nőrabló, mint Théseus, Poseidón fia.
Még az Augé-históri{ban sem volt az: erről a különös történetről Télephosszal, a fi{val
kapcsolatban lesz majd szó. Ez ut{n a szerencsétlenség ut{n is Héra szolg{lat{ban maradt.
[m az elbeszélők a hérósz újabb le{nykéréseiről szóló történetekkel csup{n későbbre tolt{k
az időpontot, amikor a megtisztító tűz, mely eredetileg neki volt sz{nva, de ő előbb a fiait
dobta bele - végül az ő sz{m{ra lobbant fel. Egy l{nykérés, mely mégis l{nyrabl{ss{ fajult, s
egyúttal a vendéggyilkoss{g bűnébe döntötte Héraklést, elevenen m{gly{ra vitte az istenhérószt. *305+
3. Az istentelen
M{r akkor is eléggé dicstelen tettet követett el Héraklés, amikor lesből megölte a Molioneikerp{rt, amint az isthmosi j{tékokra igyekeztek, de az mégiscsak annak a csal{snak a
megtorl{sa volt, amit az isteni ikrek nagyb{tyja, Augeias követett el a hérósz ellen.
Összefüggött azzal a történettel, melyben Élis kir{ly{nak ist{llóit kitakarította, s alighanem
azzal is, hogy a kir{lyl{nyt neki ígérték. Hasonló eset volt Héraklés kalandja Eurytosszal,
Oikhalia v{rur{val, melynek vendégölés, majd le{nyrabl{s lett a vége.
Senki sem tudja pontosan, hol volt Eurytos v{ra. Öt Oikhalia nevű v{ros tart
Görögorsz{gban igényt arra, hogy róla lehetett szó: egy Messéni{ban, egy Thessz{li{ban, egy
Aitóli{ban, egy Euboi{ban és egy Trakhisban. De tal{n mégis azoknak van igazuk, akik az
Oikhalia névből az oikhomenoi, az „odaérkezettek" szót hallott{k ki. Eurytos nevének
jelentése szerint a jó íj{sz, aki megfeszíti íj{t és célba tal{l, mint Apollón, a rhytór toxón.1
Eurytos Melasnak vagy Melaneusnak, „a Feketének" volt a fia.2 Azt mesélték,3 nyíl-lövő
versenyre hívta ki Apollónt, és az isten lelőtte. Egyes elbeszélők úgy magyar{zz{k közeli
kapcsolat{t az istennel, hogy Apollón maga adta neki aj{ndékba az íjat4 s tanította meg lőni;5
itt Eurytos csaknem egy m{sodik Apollónnak tűnik. M{sok szerint Apollón legal{bbis a
nagyapja volt.6 Eurytos a fi{ra, Iphitosra hagyta7 az íjat, amit tőle kapott. Iphitos
Odysseusnak aj{ndékozta, amikor apja kanc{j{nak végzetes kimenetelű keresése sor{n
összeakadt vele Messéni{ban.8 És Pénelopé kérői, mint később bővebben előadom, épp egy
Apollón-ünnepen9 lelték az isten aj{ndéka {ltal hal{lukat.
Eurytos is, mint m{s vérszomjas kir{lyok, akik mind mintegy hasonm{sai voltak a
hal{listennek, kihirdette: ahhoz adja feleségül le{ny{t, a szép Iolét - vir{gneve régebbi
alakj{ban viol{t, iboly{t jelentett -, aki legyőzi őt abban, amiben különösen ügyes.10 És róla is
azt beszélték, mint Oinomaosról, hogy szerelmes volt a l{ny{ba, meg akarta tartani
mag{nak,11 és ezért szabta feltételül a győzelmet a nyíllövésben. Héraklés, miut{n fölriadt
őrületéből és elv{lt Megar{tól, a nyíllövő versenyre Oikhali{ba érkezett. Később azt
mesélték,12 őt is Eurytos tanította lőni annak idején, míg m{sok skytha13 tanítómesterét
emlegették, vagy a krétai Rhadamanthyst,14 aki az egyik hagyom{ny szerint15 {tjött Boióti{ba,
és Alkménét Amphitryón hal{la ut{n feleségül vette. Senki nem lehetett oly méltó ellenfele a
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„legyőzhetetlen íj{sznak", mint Héraklés. Mert milyen m{s nevet lehetne Eurytosnak adni?
Csak a v{zafestőktől tudunk meg tov{bbi részleteket az oikhaliai nyíllövő-versenyről, de
tőlük sem eléggé egyértelműen. Az egyik {br{zol{son l{tni, hogy m{r négy nyíl rezeg a
célban, de Héraklés, aki az összes elbeszélések szerint megnyerte a versenyt, m{r Iphitost és
Eurytos egy m{sik fi{t is megölte. Most a l{ny felé ir{nyozza íj{t, mintha a nyíllövőverseny
díj{t is az Alvil{gba akarn{ küldeni. Eurytos és a l{ny egyik testvére iparkodik a hérószt
[306] a lövéstől visszatartani. B{r ő lett a győztes, megtagadt{k tőle - ebben az összes
elbeszélések egyetértenek - a verseny jutalm{t. Most mégis hozz{adj{k Iolét. A v{za m{sik
oldal{n l{tni, hogy a hérósz lakom{n{l fekszik, Dionysos belép a h{zba, és a menyasszony
megkoszorúzza a győztest. Egy régebbi v{zaképen Iolé a fekvő férfiak között {ll: egyfelől
Héraklés, m{sfelől az apja és testvérei közt. Megint m{s v{zafestők bemutatj{k, hogyan
t{madj{k meg Eurytos fiai Héraklést, akitől lakom{z{s közben elvették az íj{t és buzog{ny{t.
Csak a gúnyos szavakat őrizte meg a hagyom{ny,16 melyekkel Eurytos és a két ifjú szépíteni
igyekezett szószegését: szemére vetették Héraklésnek gyermekei meggyilkol{s{t, amit
őrületében követett el, és szégyenszemre csúfosan kidobt{k a fegyvereitől megfosztott, bortól
elgyengült hérószt.17
Ilyen előzmények ut{n foglalta el Héraklés Oikhali{t; ennek ugyanúgy óhatatlanul be kellett
következnie, mint az Augeias elleni bosszúhadj{ratnak Héraklés megrövidítése és
megszégyenítése ut{n. Iphitost, Eurytos idősebb fi{t még előbb vezette balsorsa Héraklés
kezei közé. Iphitos apja tizenkét kanc{j{t kereste,18 melyek még öszvércsikóikat szoptatt{k, s
így jutott el Tirynsbe, Héraklés lakóhelyére. N{la voltak a kanc{k, ak{r ő maga tulajdonította
el őket bosszúból,19 ak{r Autolykos lopta sz{m{ra Eurytostól.20 Ő azonban nagyobb szab{sú
bosszútervet kov{csolt.21 Vendégül l{tta Eurytos fi{t, sőt, ő hívta meg, mintha mi sem történt
volna.22 [m sem az istenek figyelő szemét nem tartotta tiszteletben, sem az asztalt, melyhez
vendégét ültette, s meggyilkolta Iphitost.23 Különféleképpen írj{k le a bűnös tettet. De abban
valamennyi elbeszélő egyetért,24 hogy a h{zigazda körülvezette vendégét Tiryns magas
kyklópsfalain, és ledobta egy toronyból.
Később úgy tudt{k, kétszer kerítette Héraklést hatalm{ba a téboly:25 egyszer, amikor
gyermekgyilkoss{got, s m{sodszor, amikor vendéggyilkoss{got követett el. Vérbűn és őrület:
mindkettőtől meg kellett a tettesnek tisztulnia, s föloldoz{st kellett nyernie. A Sp{rta melletti
Amyklaiban tal{lta Héraklés az egyik embert, aki hajlandó volt őt megtisztítani:
Déiphobosnak hívt{k, s Hippolytos fia volt.26 Erről az engesztelésről nem tudunk többet. De
legal{bb alkalmat adott az elbeszélőknek arra, hogy ennek kapcs{n egy m{sik ellenséges
összeütközéséről is besz{moljanak. Ez az ellenségeskedés még istentelenebb cselekedetre
ragadta Héraklést, s ellenfele a nagy Eurytosn{l is nagyobb valaki volt :27 a leghal{losabb
íj{sz. Azt mesélték, a hérósz behatolt Apollón delphoi szentélyébe, s el akarta rabolni az ott
őrzött legszentebb t{rgyat: a h{roml{bat az üsttel.
Apollón kétszer sz{llt szembe Héraklésszel tizenkét munk{ja sor{n. Először a testvérét
t{mogatta, amikor Héraklés a keryneiai gímszarvasra vad{szva túl messzire hatolt be
Artemis birodalm{ba. És ő védelmezte ellene m{s istenekkel együtt Pylost, a kaput, melyen
Héraklés behatolt, hogy a Túlnanra eljusson. Most pedig saj{t templom{t is védenie kellett
ellene: *307+ Héraklés a szentek szentjébe tört be, s b{tyja legszentebb tulajdon{t vette
birtok{ba. Ez az istentelen cselekedet lett volna Héraklés legnagyobb tette, m{r azért is, mert
Apollón annak az ellenségnek volt nagyobb neve, aki ellen folyton folyv{st harcolt; minden
m{s nevénél nagyobb. Viszont a kaland csup{n végső hat{ra lett minden addigi tettének,
mintegy jelentőségteljes összefoglal{suknak tarthatt{k mindazok, akikben elevenen élt a
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tudat, hogy az isten nyilai terjeszthették - ha haragra gerjedt - a leghathatósabban a hal{lt
emberek és {llatok között.28
Később úgy magyar{zt{k a h{roml{b-rabl{st,29 hogy Héraklés a szent t{rggyal saj{t jóshelyet
akart alapítani az {rk{diai Pheneosban - mert egészen od{ig mag{val vitte -, s Apollón ezért
még ezer év múlva is neheztelt a pheneosiakra. Az egyik hagyom{ny szerint30 eleve úgy
keletkezett a visz{ly Zeus két fia közt, hogy Héraklés egyszer a jóshelytől akart tan{csot
kérni, de azt a v{laszt kapta a Pythi{tól, hogy az isten nincs ott, és nem hajlandó jósolni neki.
Egy m{sik v{ltozatban épp ellenkezőleg, a hérósz azért jött Delphoiba, hogy bűnéért
megengesztelje az istent, de Apollón visszautasította.31 Iphitos megölése elég ok volt arra,32
hogy a jóshely megtagadja Hérakléstól a v{laszt, ha személyesen lépett a templomba. A
gyilkosokat kiutasított{k a szentélyből, de tan{csot kaphattak, hogyan engeszteljék ki bűnüket, ha közvetítő személy {ltal kérték.
A művészek szívesen örökítették meg a jelenetet, melyben a két testvér közti ellenségeskedés
tetőfok{ra h{gott, amikor m{r csak testvérvisz{lyt l{ttak benne, az istenek j{ték{t. Ott
Delphoiban is {br{zolt{k, a thébaiak pedig még a pénzükre is r{nyomt{k a jelenet képét,
hogyan siet tova Héraklés a templom kirabl{sa ut{n a h{roml{bbal. Itt vették fel a
szobr{szok és a v{za-festők is az elbeszélés fonal{t. A hérósz m{r elhagyta a templomot, úgy
l{tszik, m{r eléggé messzire jutott a h{roml{bbal egy bizonyos úton, amikor Apollón utoléri,
gyakran Artemis t{rsas{g{ban. Athéné a hérósz p{rtfogójaként vesz részt a rabl{sban. Az
istennők iparkodnak visszatartani az istent, vagy szétv{lasztani az ellenfeleket. Apollón
megragadja a szent t{rgy egyik l{b{t. Héraklés fölemeli buzog{ny{t. Miut{n az istennőknek
nem sikerült, csak Zeus maga csendesíthette le az isten és a hérósz visz{ly{t. Azt mesélték,33
vill{m{t dobta a küzdők közé. Erre szétv{ltak és békét kötöttek. Tal{n olyan messze
történhetett Delphoitől, amennyire Gythion fekszik a lakón parton. Mert ezt a v{rost {llítólag
együtt alapított{k a kibékülés ut{n.34
Héraklésnek mégis bűnhődnie kellett: egyesek szerint a templomrabl{sért is,35 de legal{bbis
a vendéggyilkoss{gért. Ez volt Zeus akarata36 és Apollón utasít{sa.37 A vérdíjat az egyik
elbeszélés szerint38 nem Iphitos apj{nak, hanem a testvéreinek kellett megfizetnie. Teh{t
ebben a történetben Eurytost még az oikhaliai nyíllövőversenyen ölte meg. Iolét a testvérei
nem adt{k ki, s hagyt{k, hogy Héraklés bosszúv{gyón vonuljon el. S most vezeklésül *308]
h{romévi rabszolgas{got kellett v{llalnia. Hermés elvitte Héraklést a rabszolgapiacra, s
eladta h{rom talentumért.39 A lydiai kir{lyné, Omphalé vette meg.
4. A nők szolg{ja
Nem mindegyik elbeszélő vélekedett úgy, hogy Héraklés szolg{lata az aranysarus Omphalé
kir{lynén{l1 különösebb indokol{sra szorul. Elég volt ehhez Héra szolg{j{nak daktylostermészete. Ezt a szolg{latot, amit az arany{ról híres orsz{gban teljesített, ahol azelőtt
Tantalos uralkodott, összefüggésbe hozt{k a hérósz egyéb kalandjaival. Egyesek szerint a
szép kir{lynő kedvéért hagyta ott az Argonaut{kat.2 Tal{n a lydek maguk, vagy a körülöttük
lakó görögök {llított{k,3 hogy a kétfokú fejsze, a lyd uralkodók jelvénye Kandaulés kir{ly
előtt, Héraklés aj{ndéka volt. Ő adta Omphalénak: Hippo-lyté amazónkir{lynőtől vette el ezt
a szent fegyvert, s mag{val hozta Sardesbe. Régi történet volt az is, amit az {zsiai partról
l{tható Kós-sziget lakói meséltek, akik h{zass{gistenüket tisztelték Héraklésben,4 női ruh{ba
öltöztették a vőlegényt, és arra hivatkoztak,5 Héraklés is ezt tette, éspedig legelőször egy
thr{k rabszolganőnél. Ugyanez esett vele meg most Omphalé-n{l is.
Egyik elbeszélés szerint6 a kétfokú fejszét viselő, Hérakléstől sz{rmazó lydiai kir{lyok
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ősanyja rabszolganő volt, Iardanos l{nya. Egy lydiai folyót hívtak Iardano6nak,7 s az ő
l{ny{nak tartott{k Omphalét, aki később Héraklésszel a dinaszti{t megalapította.8 Neve az
omphalos, "a köldök" szó nőnemű alakja, s föltehető, hogy rabszolganők ilyen nevet viselnek.
De nem csup{n az apj{ról, Iardanos folyamistenről tudunk, hanem első férjéről is: Tmólos
hegyistenről, Tantalos apj{ról.9 És az összes elbeszélésekben ő volt az úrnő és Héraklés a
szolga. Amit az elbeszélők Görögorsz{gban a „rabnő" vagy „özvegy" megjelöléssel nyilv{n
tapintatosan akartak kifejezni, ha ugyan nem letagadni,10 az a lehető legtermészetesebb volt
Lydi{ban, ahol a l{nyok nem szüzen, hanem hetairaként éltek. H{zass{guk érdekében tették
ezt: így gyűjtötték össze hozom{nyukat, s azut{n maguk h{zasított{k ki magukat, saj{t
maguk úrnőjeként.11 Ezenfelül az omphalos nem csup{n az emberi test köldökét jelenti,
hanem egy kőből való kultikus t{rgyat is, a föld köldökét, melyhez egy istennő tisztelete is
hozz{tartozott: Delphoiban Themis vagy Gaia, Paphoson Aphrodité tisztelete.
Omphaléról egyetlen történet sem beszél úgy, mintha istennő volna. Az elbeszélők, akik
mind görögök voltak, ink{bb erkölcstelen nőnek tartj{k,12 b{r Héraklés nem viselkedik n{la
m{sképp, mint a kósi vőlegények az esküvőn. Gyakran mesélték, és későbbi művészek
{br{zolt{k is, hogyan vett föl a hérósz úrnője kedvéért női ruh{t. Ezt legtöbbször úgy
színezték ki, hogy Omphalé ruh{it és ékszereit vette föl. S még abban is van valami
szertart{sos, ahogy Héraklés egy késői elbeszélésben13 előbb az arany napernyőt tartja a *309+
kir{lynő feje fölé, amikor a Tmólos hegy szőleibe vonulnak Dionysos-ünnepségre, azut{n
pedig szüzen, teljes önmegtartóztat{sban az ünnep előestéjén ruh{t cserél vele: a hérósz
veszi föl a sok finom, becses holmit, ami: Omphalé viselt, s a kir{lynő ölti mag{ra az
oroszl{nbőr-kacag{nyt és markolja meg a buzog{nyt.
Ugyancsak a késői elbeszélők szőtték úgy tov{bb az asszony szolg{lat{ban {lló Héraklés
történetét, hogy női munk{t végzett, vagy olyan feladatokat v{llalt, mint amiket Eurystheus
szolg{lat{ban kellett teljesítenie. Rokk{t adtak a kezébe, s leültették a gyapjúfonó
rabszolganők közé.14 Kikeresték a Héraklésnek tulajdonított, sz{mtalan tett közül azokat,
melyek tizenkét nagy munk{j{hoz képest kicsiny munk{knak tetszhettek, s úgy {llított{k be.
mintha ezekkel a lydiai kir{lynő bízta volna meg a szolg{j{t.15 Beszéltek1' péld{ul egy
mindent elnyelő kígyóról, mely a lydiai Sangarios folyón{l tany{zott, s Héraklés ugyanúgy
ölte meg, mint a nemeai hydr{t: ezért került, mint kígyótartó férfi, Ophiukhos, a csillagképek
közé.
Az Omphalé parancs{ra végzett munk{k egyike volt17 a hosszú farkú Kerkópsok foglyul
ejtése. Nevük „farkost" jelent. Éppúgy lehetett őket Kataroknak tekinteni, mint majmoknak.
A régi elbeszélők leír{sa szerint „hazugok, csalók, lehetetlent művelő csibészek, örök
csavargók, akik tévútra csalj{k az embereket".18 Ketten voltak testvérek: Ólos és Eurybatos.
Később a „csirkefogó" jelentés tapadt az „Eurybatos" névhez.19 Azt tartott{k róluk..
„Oikhali{ból" jöttek (tudjuk, miféle hely lehetett ez), a h{rmasutakon csavarogtak, és
kifosztott{k a boiótiaiakat. M{s ismert neveik el{rulj{k, hogy eredetileg ők voltak a Kabirtestvérek. Hiszen az egyik Kabirt „üllőnek" hívt{k,20 s a Kerkóps-nevek közt szerepel az
Akmón és Passalos, „üllő" és „csapszeg";21 anyjuknak pedig Thei{t tartott{k, „az istenit",
Ókeanos egyik l{ny{t,22 aki egyébként tit{nnő volt,23 s neve a nagy istenany{t is jelenthette.
Kis{zsi{ban a Kerkópsok Ephesos környékén laktak,24 a görög sz{razföldön Thermopylaiban
tany{ztak, a „meleg kapukon" (ezt jelenti Thermopylai)25 {tvezető útszoros legszűkebb
szakasz{n. Az itteni gyógyforr{sokat, mint később hitték, Pallas Athéné épp a f{radt
Héraklés kedvéért fakasztotta.26 Rablóknak való hely volt, de a hőforr{sok miatt a
Kabiroknak való hely is. A hérósz egyszer itt aludt el egyik v{ndorl{sa sor{n. Valaha figyel-
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meztette a Kerkópsokat az anyjuk, hogy óvakodjanak a Melampygostól, „a feketefarútól".27 A
hérósz azonban a h{t{n aludt. Mellette hevertek28 a fegyverei. Ezeket akarta a két testvér
elcsenni. De Héraklés nem aludt annyira mélyen. Fölébredt, és szabad kézzel megragadta
mindkettejüket. Összekötötte a két mók{s teremtményt, fölakasztotta őket a l{bukn{l fogva
egy vízhordó rúdra, s úgy vitte mag{val, mint két vödröt. A kópék a hős h{ta mögött fejjel
lefelé lógva, először nagyon megijedtek, de azt{n hirtelen hars{nyan felnevettek:
beigazolódott anyjuk intése. Csod{lkozva kérdezte Héraklés, miért nevetnek, s azut{n ő is
velük nevetett. Jutalmul kioldozta *310+ bilincseiket. Azt is mesélték,29 Zeus később majomm{
v{ltoztatta őket, s benépesítette velük Pithékusait, a „Majomszigetet", Ischi{t. Dél-It{li{ban
bohózatot j{tszottak róluk, s egy v{zakép is megörökíti, hogyan viszi Héraklés a
Kerkópsokat, mint két majmot, dupla ketrecben Eurystheus kir{lyhoz, s űz csúfot belőle.
Héraklés m{sik feladata volt, {llítólag ugyancsak Omphalé parancs{ra, Syleusn{l, a rablón{l
és szőlőbirtokosn{l végzett munk{ja. A „rabló" szó csup{n enyhe fordít{sa a névnek, mert az
a syleus, aki úgy kifoszt valakit, hogy csak a pucér teste marad meg, s még azt is eladja.
Ebben a történetben Syleus rabszolgaként dolgoztatta szőlőskertjében az idegeneket.30 De
volt31 egy Dikaios, „igazs{gos" nevű fiútestvére, és egy Xenodiké, „az idegeneknek igazs{got
szolg{ltató" nevű l{nygyermeke is.32 Úgy l{tszik, csup{n Syleus maga gar{zd{lkodott az arra
j{ró idegenekkel. Arra vonatkozólag, hogy pontosan hol történt a dolog, az elbeszélők nem
értenek egyet. Makedóni{ban volt egy „Syleus rónas{ga".33 De azok, akik úgy mondt{k el a
történetet, hogy Omphalé bízta meg a hérószt a rabló elpusztít{s{val, Syleust lydiainak
tartott{k.34
Euripidés a Syleus című szatírj{tékban úgy vitte színre a történetet, hogy Hermés adta el a
rablónak a hérószt. Nem lehetett könnyű dolog, mert Héraklés semmiképp sem festett
rabszolg{nak.35 S ugyan ki akarna egy urat venni a h{z{ba,36 olyat, akinek m{r a pillant{sa is
félelmet kelt? Szeme úgy l{ngolt, mint a bik{é, amikor oroszl{nt l{t. Ki se kellett hogy nyissa
a sz{j{t37 ahhoz, hogy fölismerjék: nem a parancsok teljesítője, hanem osztogatója ő. Csak
Syleus volt eléggé merész ahhoz, hogy megvegye ezt a rabszolg{t az istenek követétől. És
miut{n megvette, be{llította szőlejébe, kap{lni. Csak erre v{rt Héraklés: hogy kapa legyen a
kezében! Xenodiké nyugodtan ellophatta a hérósztól a buzog{nyt és oroszl{nbőr kacag{ny{t,
s megszökhetett velük - így {br{zolja egy v{zakép, és a késői elbeszélőknél ugyanúgy bűnhődik, mint az apja38 -, a hérósz úgy haszn{lta a kap{t, mint senki m{s!
Először kikap{lta az összes szőlőtövet gyökerestül,39 behordta őket Syleus h{z{ba, és nagy
tüzet gyújtott velük, hogy kenyeret és húst süssön. A legjobb bik{t fel{ldozta Zeusnak,40
feltörte a pincét és leszedte a legszebb boroshordó fedelét. Kiemelte sarkaiból a h{z kapuj{t,
azt haszn{lta asztalnak. S hogy a tüzet kioltsa, egy folyót vezetett be a kertbe. Azut{n
lakom{zni kezdett. Amikor Syleus hirtelen megjelent, s megdöbbenve l{tta, hogy a hérósz
egész vagyon{t elpusztította, Héraklés őt is asztalhoz hívta.41 A pórulj{rt gazember erre
alighanem szitkozódni kezdett, s nem kerülte el hal{l{t. A buzog{ny szinte életre kelt a
hérósz kezében.42 Xenodikére r{parancsolt, hogy törölje le könnyeit, s behúzta a h{zba, de
semmiképp sem azért, hogy megbüntesse.
A szerelmes történet egy későbbi elbeszélés szerint43 Dikaios h{z{ban j{tszódott le, a Pélion
hegyén. Ő lett öccse hal{la ut{n a l{ny nevelőapja és *311+ Héraklés vendégl{tó gazd{ja. És
Xenodiké Héraklés felesége lett. Amikor a hős tov{bbvonult, a l{ny belehalt az ut{na való
v{gyakoz{sba. De ő nem hagyta el örökre a szeretett asszonyt, s visszatért hozz{. Holtan
tal{lta, m{r a m{gly{n, s maga is tűzhal{lt kív{nt halni vele. De visszatartott{k, és egy
Héraklés-szentélyt építettek Xenodiké sírj{n.
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A hérósz egy tov{bbi tettének színhelye a Lydi{val szomszédos Phrygia volt. De épp erről a
munk{j{ról senki sem {llítja, hogy Omphalé parancs{ra végezte; viszont legal{bb annyira
hozz{tartozik Héraklés kis{zsiai kalandjaihoz, mint a lydiai kir{lyné szolg{lata. Az
elbeszélés Lityersés phrygiai aratóról szólt, aki egyúttal emberarató is volt. Görög vidékeken
Lityersésnek hívt{k a dalt is, amely az embereket arat{skor munk{ra buzdította ;44 az isteni
aratóról nevezték el, aki először énekelte.45 A dal eredetileg alighanem elmondta, hogyan
kényszerítette Lityersés az embereket az arat{sra, noha a finomabb énekesek ezt később
elfelejtették vagy elhallgatt{k. Lityersés Kelainaiban lakott, „a sötét helyen", s arra
kényszerítette az arra j{ró idegeneket, hogy versenyt lendítgessék vele a sarlót.46 Az
alulmaradókat korb{ccsal kergette el. A legtöbb aratódal nyilv{n a történetnek ezt a
szelídebb v{ltozat{t őrizte meg. De azt is mesélték,47 hogy az alulmaradóknak - s a versenyben mindenki alulmaradt az isteni aratóval szemben - lekasz{lta a fejét, s a hull{kat
belekötözte a kévékbe. Apjaként Midas kir{lyt emlegették;48 de ilyen arat{st egyetlen földi
kir{ly sem takarít be, csup{n az Alvil{g ura.
Lityersés amellett nagy zab{ló hírében is {llott.49 Csup{n kenyérből megevett naponta
h{romszor h{rom szamaraskocsi-rakom{nyt, s a tízamphor{s borosedényt „kis mérőnek"
nevezte. Ez egy szatírj{tékból derül ki, mely arról szól,50 hogy Daphnis, a gyöngéd, szerelmes
p{sztor, a phrygiai rém karmai közé kerül, s csaknem {ldozatul esik neki. De Lityersés halljuk tov{bb51 - m{soktól sem irigyelte az ételt, s megvendégelte {ldozatait. Lakom{z{s
közben jelent meg Héraklés is. Előbb arat{si versenyre {llt ki a kir{llyal. A Maiandros folyó
termékeny partj{n arattak, ahol embernyi magasan {llt a gabona. Végül Héraklés learatta
Lityersés fejét is, lefejezett testét pedig, ak{r egy korongot, a folyóba hajította.52
Azt is mesélték,53 hogy Héraklés csup{n a lydiai Hyllos és Akhelés folyók meleg forr{saitól
gyógyult meg (az Akhelés a Hyllosba folyik). A nimf{k, Akhelés l{nyai, megfürdették a
meleg vízben. Héraklés az egyik fi{t, akit Déianeira szült neki, Hyllosnak nevezte el, egy
m{sikat, Omphalé szülöttét, Akhelésnek.
5. Héra és Déianeira megmentője
Héraklés Omphalén{l hangsúlyozottan volt nő szolg{ja. De nőknek szolg{lt akkor is, amikor
megmentette őket: Hésionét a tengeri szörnytől, Alk{stist a hal{ltól, Dexamenos l{ny{t a
kentauroktól. Mindegyik megmentő *312+ cselekedetével egyszersmind Hér{t is szolg{lta. A
hagyom{ny szerint egyszer az istenek kir{lynéj{t is megmentette szorongatott helyzetéből.
Rendkívüli elbeszélő lehetett, akinek az előad{sa nyom{n a művészek {br{zolt{k, s így
megőrizték sz{munkra ezt a történetet. Egy pillanatra sem tévesztette meg, hogy a költők
szerint Héra ellenséges viszonyban {llt Héraklésszel. L{tni a metopékon Héra szentélyében,
a Sele-torkolatn{l, Paestum közelében, de egy attikai v{zaképen is, hogyan történt a t{mad{s.
Nem kentaur volt a t{madó, hanem a szemtelen szilének. Hiszen még az égen is a szilén lép
az {llatöv görög {br{zol{sain a kentaur jellegű íj{sz helyébe. Szilének tartóztatt{k fel útj{n az
istennőt, amikor hajdan a földön v{ndorolt.1 Hirtelen ott termett Héraklés, mint megmentő.
Az attikai v{zafestő Hermést is odarendelte kísérőként az istenek kir{lynője mellé. De igazi
védelmezőjévé, akinél Héra szemmel l{thatólag védelmet keresett, a hérósz lett, a
metopéképen a kardj{val, a v{z{n buzog{ny{val; a hérósz, aki nevében viselte a nevét.
Hasonló módon lett Héraklés Déianeira megmentőjévé is. Így nevezték, többek között,
Dexamenos l{ny{t is, aki csaknem {ldozatul esett a kentaurnak. De az igazi Déianeira apja
Oineus volt, vagy pedig, mint m{sok {llított{k,2 Dionysos maga; ő tért be Kalydónban
Althaia kir{lynéhoz. Nevéről ítélve nemcsak harcias3 szűz volt, hanem férfigyűlölő is.
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Nyilv{n sok{ig ellenkezett, míg végül hajlandó volt férjhez menni. Ezért könyörgött a b{tyja,
Meleagros Héraklésnek az Alvil{gban, hogy vegye feleségül. Úgy tűnt, csak ők lesznek
egym{shoz méltók.
De amikor a hérósz útnak indult Aitóli{ba, ahol - Pleurón és Kalydón vidékén, az Akhelóos
és Euénos folyók közt - Oineus uralkodott, egy erőszakos kérő m{r régóta4 zaklatta a le{nyt,
és sokféle alakban iparkodott elnyerni. Akhelóos folyamisten volt az. Bikaként p{ly{zott r{,5
kígyóként és bikafejű emberként, mint egy m{sodik Minótauros. Mint bik{t, szarvasszak{llas
fejjel, vagy ak{r mint bikakentaurt {br{zolt{k a régi mesterek, ha épp nem a Tritónnal, a
tengeri kentaurral való hasonlós{g{t akart{k hangsúlyozni.6 Hogy eléggé sok köze volt a
holtak birodalm{hoz, arra a szirénekkel való kapcsolata utal: egy kor{bbi elbeszélés szerint7
ő nemzette őket, egy későbbi szerint8 vérének cseppjeiből keletkeztek, amikor Héraklés
letörte a szarv{t.
Mert ez lett a vége.9 Déianeira a folyó magas partj{ról nézte,10 és ijedtében nem l{tta,11
hogyan birkózik a két kérő egym{ssal. Igazi versengés, agón volt a menyasszonyért.12 Késői
elbeszélők13 különösen fontosnak tartott{k, hogy Héraklés Akhelóos szarv{val együtt
szerezte meg a menyasszonyt, s ezt a szarvat Amaltheia szarv{val azonosított{k, a
kimeríthetetlen bőségszaruval, amit a hérósz egyes {br{zol{sokon buzog{ny helyett tart a
kezében, vagy Dionysostól kap. Azt is beszélték,14 hogy Akhelóos visszakapta Hérakléstől a
saj{t szarv{t, s Amaltheia szarv{t adta érte a hérósznak cserébe. A *313+ folyamisten így
legyőzötten b{r, de azért értékes aj{ndékot h{trahagyva vonult vissza.
Ezzel a győzelemmel, amit Héraklés egy istenen aratott, kezdődött Déianeira m{tkas{g{nak
a története. De nem ezzel ért véget. Az öreg Oineus kir{lyról15 m{r Meleagros történetében
esett szó. Jós{gos uralkodó volt, a boristen vendégbar{tja, és nevéről ítélve hasonm{sa is. De
ahogyan a bősz és törvénysértő Syleus szőlősgazd{nak volt egy igaz b{tyja a derék Dikaios
személyében, ugyanúgy volt Oineusnak egy vad testvéröccse. Az egyenlőtlen testvérp{r
szüleit Portheusnak,16 „a pusztítónak", és Euryténak hívt{k.17 Oineus fiai voltak Meleagroson,
a vad{szon kívül Toxeus, „az íj{sz", Thyreus, „a kapus", és Klymenos, „a híres": csupa
H{dés-nevű lény. Aki nyugat felé akarta elhagyni Oineus birodalm{t - az orsz{g eleve
nyugaton volt -, annak az Akhelóoson, aki kelet felé készült, az Euénoson kellett {tkelnie.
Ennél a folyón{l, melyet azelőtt Lykormosnak hívtak,18 tal{lkozott Héraklés, amikor ifjú
m{tk{j{val hazafelé tartott, Nessos kentaurral. Egy folyamistent hívtak így, Ókeanos egyik
fi{t.19 Ő volt itt a révész, ő vitte {t a h{t{n az embereket, s díjat követelt érte.20
Nessos azt {llította, hogy igazs{goss{ga jutalm{ul bízt{k r{ az istenek a révészi szolg{latot.21
Hérakléstől nem kív{nt m{s díjat, csup{n hogy előbb az ifjú asszonyt vihesse {t a folyón.
Alig ült Déianeira a h{t{ra, m{r erőszakoskodni kezdett vele. V{zaképeken l{tni, hogy a
hérósz ut{narohant és - ak{r elrablója h{t{n ült még az ifjú m{tka, ak{r visszavette m{r ledöfte kardj{val, vagy agyonütötte buzog{ny{val a kentaurt. Ezut{n ő maga volt kénytelen
{tvinni feleségét a vízen. S bizonnyal meg is tette, b{r a történetnek ez a v{ltozata m{r nem
maradt r{nk. De úgy is mesélték, hogy Nessos csak a túlsó parton akart erőszakot elkövetni
Déianeir{n.22 A költő Arkhilokhos kiszínezte,23 hogyan jajveszékelt az ifjú asszony, amikor a
kentaur sz{ndék{t észrevette, s hogyan hívta a férjét segítségül. Héraklésnek most meg
kellett mutatnia, milyen mesteri lövész. Nyila eltal{lta a túlsó partról az erőszakoskodót, s
megmentette a feleségét.
Sophoklés, aki Trakhisi nők című tragédi{j{ban színre vitte Déianeira történetét, vele
mondatja el, hogyan történt a szerencsétlenség az Euénos folyón{l. Héraklés nyilv{n gyalog
g{zolt {t szok{sa szerint24 a vízen. Déianeira a folyó közepén érezte Nessos25 szemtelen kezét.
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Fölki{ltott. Zeus fia épp megérkezett a túlsó partra. Megfordult, és nyila {tj{rta a kentaur
mellkas{t. Nessos nem halt meg rögtön. Még volt ideje haldokl{s közben r{szedni Héraklés
feleségét. Még egy utolsó jótettet akar vele tenni, hazudta. Vérének, mely mérges sebéből
folyik, nagy var{zsereje van. Fogja föl. Déianeira alighanem hordott mag{val, mint a görög
utasok szokt{k, egy kis palackot ivóvíznek. Héraklés, hazudta a kentaur, egy m{s nőbe se
fog beleszeretni, ha olyan inget hord, amit az ő vérével itatott {t. Déianeira megfogadta a
*314+ végzetes tan{csot, fölfogta Nessos vérét, míg az haldokolva kiv{nszorgott a partra, s
odahaza egy ércüstbe rejtette.26
Így vitte haza Héraklés a feleségét, Déianeir{t. A legtöbb elbeszélő szerint - biztosan nem
mindegyik szerint - mindez nem sokkal azut{n történt, hogy hérósz visszatért az Alvil{gból,
de még mielőtt Oikhali{ban megszégyenítették, s Iphitos meggyilkol{s{ért rabszolgasorban
vezekelt Omphalén{l. Eszerint Déianeira, ugyanúgy, mint előbb Megara, a sok{ig v{rakozó
feleség volt, aki férjének Hylloson kívül m{s fiakat is szült.27
6. A földi vég
Héraklés még nem {llt bosszút oikhaliai gyal{zat{ért. Ezért Déianeir{t vendégbar{tja, Kéyx
h{z{ban hagyta, Trakhisban. Ide, az Oita-hegység körüli vidékre vonult vissza övéivel a
vendéggyilkoss{g ut{n Tirynsből.1 Hadsereget vezetett2 Eurytos magas tornyú v{ra ellen,3 és
Oikhalia elesett. A v{rúr és fiai elpusztultak, Iolé Héraklés rabnője lett. Azok az elbeszélők,
akik össze akart{k kötni a történetét Déianeir{éval, azt mesélték,4 hogy Héraklés Iolét
{gyas{v{ tette, s előnyben részesítette a feleségével szemben. De nem maradt r{nk
tulajdonképpeni szerelmes történet Héraklésről és Ioléról. Am épp az{ltal, hogy a nők
szolg{ja l{nyrablóv{ lett, saj{t hal{l{t készítette elő.
Déianeira azt hitte, eljött a pillanat, amikor haszn{t veheti Nessos aj{ndék{nak. A kentaur
azért adta oda és őriztette vele a vérét, hogy elpusztítsa Héraklést. Előre l{tta, hogy lesz r{
alkalom. Adom{nya és Déianeira félrevezetése: a kettő együtt volt a kentaur aj{ndéka. Egy
jóslatról is tudunk,5 mely előre megmondta a hérósznak, hogy nem valamilyen élőlény,
hanem az Alvil{g egyik lakója okozza majd a hal{l{t. Mit sem sejtve vette most {t a méreggel
{titatott ünnepi köntöst, amit az ugyancsak mit sem sejtő Déianeira küldött neki, hogy vegye
föl, amikor h{la{ldozatot mutat be Zeusnak.6 De amikor a ruha égetni kezdte a bőrét, s nem
tudta a méregbe m{rtott kelmét letépni testéről,7 nyomban fölismerte a jelet,8 s meghagyta,
hogy készítsék el sz{m{ra a m{gly{t az Oita-hegyen.
Később azt {llított{k,9 Apollón tan{cs{ra döntött így. Nessos aj{ndék{tól kínlódva követet
küldött Delphoiba, és azt a v{laszt kapta, hogy vitesse mag{t teljes fegyverzetben az Oit{ra, s
készíttessen ott egy nagy m{gly{t. A tov{bbiakról Zeus gondoskodik majd. Héraklés ebben a
történetben is saj{t elhat{roz{s{ból lépett a m{gly{ra. Elhat{roz{s{t, ahogy a Trakhisi nők
című tragédia megjeleníti, borzalmas dühkitörés előzte meg. Testi f{jdalmai egyesültek a
hérószok e saj{tos betegségével, dühkitörésre való hajlamukkal, mely voltaképpen mindig az
őrülettel hat{ros. A követet, aki a hal{los köntöst hozta neki, a tengerbe dobta a Kénaionról,10
Euboia szigetének észak-nyugati előhegyéről, ahol be akarta mutatni az {ldozatot Zeusnak.11
Amikor *315+ hazavitték Trakhisba, a szenvedő hérósz bosszút akart {llni Déianeir{n. De az
m{r megölte mag{t férje kardj{val,12 amikor tettének következményéről értesült. S most,
hogy Héraklés megtudta szenvedésének ok{t is, a kentaur cselét, közölte utolsó kív{ns{gait
Hyllosszal, Déianeir{tól született, legidősebb fi{val. Az első kív{ns{ga az volt,13 hogy
készítsenek neki m{gly{t, a m{sodik,14 hogy Hyllos vegye feleségül Iolét. Ezt a lakodalmat
m{r nem érhette meg.
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Ezut{n fölvitette mag{t Zeus mezejére, az Oita fennsíkj{ra,15 ahol soha nem kasz{lt{k le a
füvet.16 Amióta először lobbant fel itt Héraklés m{gly{ja, amit az ünnepein mindig újra
meggyújtottak egy kövekkel elkerített helyen, ahol a hamuja napjainkig l{tható, azóta a rétet
Phrygi{nak, „a felégetett helynek" hívj{k.17 Azt beszélték,18 akkor fakadt a hegyből a maliai
Dyras folyó, a mai Gorgopotamos, hogy eloltsa az óri{si tüzet, mely Héraklés eleven testét
elemésztette. De hasztalan keletkezett a folyó. Hiszen a hérósz maga akart elégni: Hyllos az ő
kív{ns{g{ra rakta a m{gly{t, de meggyújtani nem volt képes.19 Ott ült a szenvedő Héraklés a
hatalmas fahas{bokon, s egy idegenre v{rt: v{rta, hogy egy v{ndor bukkanjon fel az úton,
mely Thessz{li{ból az Oita-hegyen {t Delphoiba vezet. Ekkor jött arra Philoktétés, annak a
Poiasnak a fia,20 aki egykor hasonló f{jdalmak közt {llítólag ugyanezt kiab{lta: Gyújtsd meg,
jóember, gyújtsd meg!"21 M{sok szerint22 maga Poias kereste eltévedt birk{it a hegyen, s ő
gyújtotta meg a m{gly{t. Értékes jutalmat kapott érte :23 Héraklés íj{t. A hérósz aj{ndékozta
megv{ltó tettéért Philoktétésnek, vagy az apj{nak, Poiasnak, akitől a fia örökölte. Csup{n
ezzel az íjjal lehetett később elfoglalni Trój{t.
[m a tűz, mely itt l{ngra lobbant, nem volt szomorú tűz. Valah{nyszor a görögök Héraklés
emlékezetére b{rhol meggyújtott{k,24 vid{m ünnepséget rendeztek, s gyöngéd érzések
légkörében25 emlékeztek a nagy Daktylosra. Tagjai a tisztító l{ngok közt istenivé v{ltak;26 az
isten halandó teste nem égett el (tévesen hitték ezt egyesek27), mintha egy halandó holtteste
lett volna. Azt beszélték,28 az égő m{gly{ról felhőbe burkolva, mennydörgés közepette
fölsz{llt az égbe. Amikor a hozz{tartozói össze akart{k szedni a hamu közül a csontjait,
ahogy a tetemek elégetése ut{n szok{s,29 nem tal{ltak semmit.30 Egy v{zafestő mester s
alighanem m{r előtte egy szatírj{tékköltő is megörökítette Héraklés csontjainak keresését.
Szerintük a keresésben szatírok is részt vettek, s rémülten ugrottak vissza, amikor
megtal{lt{k a hérósz üres p{ncélj{t a még nem egészen leégett m{gly{n. Közben Héraklés
megifjodva, szinte gyermekifjúként suhant tova Pallas Athénével egy négyesfogaton az Oita
csúcsain. A csillagjósok tudt{k,31 hogy azon a kapun {t hajtott be az égbe, mely a Skorpió
jegyében van, a Nyilas, az égre emelt kentaur szomszéds{g{ban.
Sok művész {br{zolta Héraklés égbesz{ll{s{t. A legszebb kép, egy régebbi korból sz{rmazó
attikai amphor{n, a szent {gyon volt l{tható, amit Héra *316+ tiszteletére {llítottak föl és
falaztak be a paestumi föld alatti templomocsk{ban. Héraklés itt hajdani ellenfelei, az
Apollón-Artemis testvérp{r jelenlétében sz{ll föl Athénével a kocsira. Hermés kíséretre
készen {ll mellette. Nem helyeztek volna oda egy ilyen {br{zol{ssal díszített edényt, ha nem
hitték volna az emberek, hogy az istenek kir{lynéja örömét lelte a hérósz Olymposra
emeltetésében. Most m{r az istenek gyülekezetéhez tartozott. „Kedves Zeus"
- ki{lt föl a tündöklő t{rsas{gban, Sósias mester v{z{j{n. Azut{n Athéné odavezeti Zeushoz.
Héra Zeus mellett ülve fogadja őt.
Azok, akik azt hitték, hogy csakugyan ellenséges viszony volt Héra és Héraklés közt, a
kibékülésükről is besz{moltak.32 Zeus még arra is r{vette Hér{t, mondt{k,33 hogy elvégezze
Héraklésen a m{sodik születés rítus{t. Egy szülő asszony testtart{s{ban ölébe vette, s ruh{in
{t leengedte a földre. Egy m{sik történet szerint, amit It{li{ban meséltek, mint több m{s
történetet is, melyeket nem mondhatunk itt el - Görögorsz{gban nem hittek volna ilyesmit -,
Héra ezut{n keblét nyújtotta neki, ak{r egy csecsemőnek. A jelenettel egy tükröt díszítettek
az etruszkokn{l. Így lett Héraklés teljesen Héra fi{v{.
Héra mint Teleia, a nagy h{zass{gistennő,34 maga adta a l{ny{t, Hébét Hérakléshez.
Menyegzőjüket - Héra mostohafi{nak és saj{t ifjabb hasonm{s{nak a menyegzőjét35 - az
istenek hegyén, az olymposiak gyülekezetében ünnepelték.36 Itt uralkodik Héra veje arany
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palot{j{ban.37 Erről énekelték a költők:38 „Most h{t isten ő, mögötte vannak a szenvedések és
f{radoz{sok, ott él ő, ahol az Olympos többi lakója, halhatatlanul, nem öregedőn, s övé Hébé,
Zeus és Héra le{nya." A földi Héraklés képm{sa - mert a föld v{ndora is feledhetetlen
maradt f{radoz{saival -, eidólonja az Alvil{gba került. Ott tal{lkozott vele Odysseus.39
Körülötte a lelkek suhog{sa volt hallható, ak{r a madarak sz{rnysurrog{sa, amint riadtan
szerterebbentek minden ir{nyba, annyira megrémültek tőle. Olyan volt, mint a sötét éj, íj{t
kezében tartotta, nyíllal az idegén. Szemét félelmetes pillant{ssal nagyra meresztve, örökké
lövésre készen {llt. Hasonló alakban l{tt{k őt az égbolton is: az Engonasin csillagképben,40 a
jobb térdére ereszkedő, mindig f{radozó férfi alakj{ban41
- ezt az emléket {llította Zeus a fia f{radoz{sainak.
Az övéi sz{m{ra e földi f{radoz{sok hi{bavalók voltak. B{r jó néh{ny kir{ly és nép
sz{rmaztatta mag{t tőle,42 s jó néh{ny genealógus iparkodott hozz{ visszavezetett
csal{df{kat összet{kolni, megtévesztve az utókort, Héraklés a saj{t személyében nem volt
dinasztiaalapító, sem törzsi hérósz. Megar{tól, thébai feleségétől született fiait ő küldte saj{t
maga előtt tűzhal{lba, és Kéyx vendégszerető v{r{ból lépett a m{gly{ra. Még csak saj{t
otthona sem volt, amikor a földet elhagyta. Azokról a gyerekeiről, akiket Déianeira szült
neki, több elbeszélés keringett, de mind egyetértettek abban, hogy Héraklés ivadékai
eltűntek a Peloponnésosról. Csak így beszélhettek a genealógusok az *317+ ivadékok
ivadékainak visszatéréséről, s így kapcsolhatt{k össze ezzel a visszatéréssel a dórok Sp{rt{ba
érkezését.43
Héraklés gyermekei az összes elbeszélések szerint Eurystheus elől menekültek el, a kir{ly
ugyanis a hérósz istenné v{l{sa ut{n hal{llal fenyegette őket.44 Kéyx nem tudott nekik a
mykénéi kir{ly hatalm{val szemben védelmet nyújtani, s azt aj{nlotta, vonuljanak odébb.45
Így v{rosról v{rosra menekültek, az egyik elbeszélés szerint egészen Thébaiig. Iolaos
egyesek szerint Szardíni{ban halt meg, ahova Héraklésnek Thespios l{nyaitól született fiaival v{ndorolt ki, m{sok szerint viszont nagyapja, Amphitryón sírj{ba volt eltemetve; ezek azt
{llított{k, öregkor{ban hadba vonult Eurystheus ellen és lev{gta a fejét.46 Sőt, volt egy
elbeszélés, mely szerint Iolaos akkor m{r halott volt, és a sírj{ból kelt föl, hogy megbüntesse
Eurystheust.47 Azt{n újra meghalt.
Egy m{sik elbeszélés úgy tudta,48 ő maradt Héraklés gyermekeinek védelmezője (az volt m{r
kezdettől fogva), s Argosból velük együtt Attik{ba menekült. Az athéniek befogadt{k a kis
csapatot, s ellen{ll{st tanúsítottak a nagy hadsereggel megjelenő Eurystheusszal szemben.
Hyllos is ott harcolt Iolaos mellett, s ő v{gta le49 Mykénai kir{ly{nak a fejét. A történet m{s
v{ltozata szerint50 az öreg Iolaos hérósz im{dkozott Hébéhez és Zeushoz, hogy adj{k vissza
ifjús{g{t, csak egyetlenegy napra. Két csillag vil{gított a harckocsija fölött, s az emberek azt
ki{ltott{k: Hébé és Héraklés! A két istenség felhőbe burkolta Iolaost, s a hős megfiatalodva
lépett ki belőle; legyőzte Mykénai kir{ly{t, és élve vitte el Alkménéhez. Az nem bocs{tott
meg neki. Ez volt Eurystheus hal{la.
A győzelemért azonban, úgy mesélték Athénban,51 egy l{nynak meg kellett halnia. Ezt az
{ldozatot kív{nta Persephoné. L{tni fogjuk, hogy ez a történet Athénban gyakrabban is
előfordul. Az öreg Alkménével Héraklés nőivadékai is Attik{ba menekültek.52 Egyikük, mint
igazi Héraklés-sarj, önként fölaj{nlotta mag{t {ldozatul. Azon a helyen, ahol föl{ldozt{k, egy
forr{s fakadt, mely a jövendő sz{m{ra megörökítette nevét.53 „Boldog", Makaria volt a neve,
s ugyanígy hívtak egy forr{st Marathónn{l is, a boldogs{g kútfejét.
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Harmadik könyv
I. Kekrops, Erekhtheus és Théseus
Amikor az athéniek azt akart{k, hogy alapító hérószuk nevével jelöljék őket, Kekropid{knak:
Kekrops utódainak, vagy, sokkal ink{bb, Kekrops rokonainak hívatt{k magukat. Szívesen
hangoztatt{k ugyanis, b{r ezt a nevet viselték, hogy nem egy hímnemű ős-lénytől
sz{rmaznak, hanem közvetlenül Attika gyöngéd, vöröses földjétől, amely az ősidőkben vad
{llatok helyett embereket szült.1 Kekrops - neve eredeti alakj{nak (Kerkóps) tanús{ga szerint,
mely „farkost" jelentett2 - félig kígyó volt, félig ember:3 kígyó, mint földből sarjadt lény, de
ember alakú is, és ezért diphyés, „kétféle természetű". Földből sarjadtnak lenni, és egyúttal a
szűzi istennő, az apjal{nya Pallas Athéné neveltjének, s az istennő szellemében alkotni: az ősathéninek ezt a képét legelőször Kekrops testesítette meg. Ő fedezte fel, úgy mondt{k, az
ember kétféle sz{rmaz{s{t :4 hogy nemcsak az any{tól, hanem egy ap{tól is sz{rmazik az
ember. Ő alapította meg a h{zass{got egyetlenegy férfi és egyetlenegy nő között,5 egy
intézményt, mely később Athéné istennő oltalma alatt {llott. Ez volt az alapító-tett, méltó egy
ősaty{hoz, aki nem volt személyes őse az athénieknek, de mégis neki köszönhették atyai
{gon a sz{rmaz{sukat. Azok a történetírók,6 akik nem fogadt{k nagy megértéssel a földből
sz{rmaz{st, még a diphyés megjelölését is úgy akart{k értelmezni, mintha a Kekrops óta
érvényes két sz{rmaz{si vonalat fejezné ki, sőt, egyesek őt mag{t is kétnemű ős-embernek
tartott{k.7
Uralkod{s{nak történetét úgy színezték ki, mint egy ember-kir{ly uralm{t. Az athéniek
{ltal{ban a synoikisist tartott{k a tulajdonképpeni alapító tettnek, melynek emlékezetét a
Synoikia ünnepen ünnepelték: az attikai partvidéken szétszórtan lakó emberek egyesítését
egy nagy közösségbe. Ezt a tettet m{r Kekropsnak tulajdonított{k.8 Azt is mondt{k, hogy ő
nevezte el a saj{t nevéről az athéniek v{r{t, a később híressé v{lt Akropolist, Kekro-pi{nak.9
De azt egyik hagyom{ny sem {llítja, hogy ő maga építette. L{nyainak történetéből10 ink{bb
úgy tűnik, Pallas Athéné maga saj{t kezűleg f{radozott azon, hogy az Akropolist
bevehetetlen v{rr{ tegye. Ő hozott el ebből a célból egy még magasabb szikl{t Paliénéből, de
megharagudott Kekrops [319+ l{nyainak engedetlensége miatt, s leejtette azon a helyen, ahol
ma is fekszik, és Lykabéttosnak hivj{k. S Kekrops óta élt Attik{ban egy laos, nép, a rendezetlen tömeg helyett,11 mert amikor megrendezte az első népgyűlést, meghagyta, hogy
mindenki hozzon mag{val egy követ, laast, és dobja középre. Így sz{ml{lta meg Attika
őslakóit, s húszezren voltak. Az ő nevéhez fűzték12 a földbe temetkezés szok{s{t is, mely {ltal
mintegy a nagy anyaölre bízt{k a holtat. A sírok helyét bevetették gabon{val: nem tartottak
külön temetőket, hanem tiszt{n adt{k vissza a holtak földjét az élőknek. A síremléket megkoszorúzt{k, megénekelték, és dicsérték a halottat. De hazudni nem volt szabad róla.
Ilyen törvényeket tulajdonítottak Kekropsnak, az őskir{lynak. Noha nem ember volt, hanem
félig emberi, félig isteni lény, és az athéniek oltalmazó hérósza és ura minden időkre,13 vele
kezdődött {llítólag az emberhez méltó élet Attik{ban. Akik hangsúlyozt{k, hogy Kekrops
alapította meg a h{zass{got, azt {llított{k,14 hogy őelőtte rend nélkül keveredtek egym{ssal
férfiak és nők. Még sok{ig fennmaradt egy hagyom{ny, mely szerint a nő helyzete eredetileg
m{s volt, mint a nyilv{nos életből kiz{rt athéni nőké később, a történelem folyam{n. Ez
maradt fenn annak az elbeszélésnek legkésőbbi alakj{ban is, mely arról szólt, hogyan vette
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birtok{ba Pallas Athéné ezt a földet. A híres történet e v{ltozata szerint15 az olajfa csup{n
Kekrops uralkod{sa alatt sarjadt ki a földből. Ugyanakkor fakadt egy forr{s is. Ekkor a kir{ly
megkérdezte a delphoi jóshelyet, és azt a v{laszt kapta, hogy az olajfa Athéné istennőt jelenti,
a víz Poseidón istent; a polg{rok döntsék el, melyikükről nevezik el a v{rost. De akkor még a
nőknek is volt szavazati joguk, s ők egy szavazattal többségben voltak. Így győzött Athéné, s
Athénainak nevezték róla a v{rost. Poseidón dühbe gurult - indulatos természetét sz{mos
történetből ismerjük -, s el{rasztotta a partokat. Hogy kiengeszteljék, a nők lemondtak
kor{bbi jogaikról, s azóta a gyermekeket sem anyjuk neve, hanem az apjuké szerint
különböztetik meg.
Az eredeti elbeszélés Kekrops uralkod{s{nak legnagyobb eseményéről m{sképp hangzott.
Az athéniek, és nemcsak ők, hanem m{s görögök is, tiszt{ban voltak azzal, hogy isteneik
nem mind mindenkortól és nem mind egyform{n uralkodtak minden görög t{jon. Argosban
azt mesélték,16 Héra vit{ba sz{llt Poseidónnal az orsz{g birtok{ért. Az ottani ős-ember,
Phoróneus, és az argosi folyamistenek voltak a bír{k: az istennőnek ítélték az orsz{got.
Bizonnyal Héra volt itt ősidőktől fogva az úrnő, Poseidón a később érkező; de azut{n is
mindig újból megvonta az argosiaktól a vizet, s az Inakhos folyó többnyire teljesen ki van
sz{radva mindm{ig. Phoróneust Héra különleges tisztelőjeként és p{rtfogoltjaként
ismerjük.17 Hasonló volt Kekrops viszonya Athénéhez, s bajos megmondani, melyik történet
volt kor{bbi, vagy m{r eredetileg is egym{s mellett {llott mindkettő.
Pallas Athéné és Poseidón, így hangzott a régi elbeszélés, vetélkedtek *320+ Attik{ért. Az
istennő a versengésben az első olajf{t sarjasztotta ki a szikl{ból, melyen később a temploma
épült. Az isten ugyanott r{ütött h{rom{gú szigony{val a köves talajra, és sós víz fakadt
odafent a szikl{n. Ezt később "Erekhtheus tengerének" hívt{k.18 Az Erekhtheion, a v{rosvédő
Athéna Polias szentélye, később az isteni hatalom mindkét jelvényét egybefoglalta itt: az
olajf{t és a sós forr{st. De akkor, az ősidőben, Kekropsnak, az orsz{g kir{ly{nak - aki e
szerint az elbeszélés szerint alighanem az egyetlen lény volt a földön - kellett eldöntenie, ki
győzött. Úgy vélekedett,19 hogy sós víz van mindenütt, ahova csak néz az ember a
sz{razföldről, olajfa viszont egyedül csak ott, Attik{ban sarjadt ki;20 s az orsz{got és a v{rost
győzelmi díjul Athénének ítélte. De voltak athéniek, akik úgy vélték, egy ekkora eseményt hogy szülőföldjük Athéné tulajdona lett - nem övez kellő dicsőség, ha csup{n egy földi lény,
Kekrops döntéséből ered, s ezért a tanú szerepét juttatt{k neki a bíróé helyett.
Így {br{zolta Pheidias a versengést a Parthenón nyugati oromcsoportja közepén. Kekrops itt
csup{n az egyik sarokból nézi az eseményt. Az egyik v{zafestő képén csak az olajf{ra
tekeredő kígyó jelzi ottlétét. Az elbeszélésnek ebben az alakj{ban a tizenkét nagy isten volt a
döntőbíró.21 B{r voltaképpen csak tízen lehettek, hiszen Athéné és Poseidón is a tizenkettő
közé tartozott. Az elbeszélők abban sem értettek egyet, hogy a verseny m{r az istenek
jelenlétében kezdődött-e,22 vagy csak a döntéskor jelentek meg. Csup{n ez utóbbi esetben
volt szükségük tanúra, aki - az egyetlen földi lény - tanúsíthatta, hogy Pallas sarjasztotta az
első olajf{t.23 A vit{t azonban, úgy tűnik, Poseidón kezdte :24 itt is ő volt a később érkező. Az
istenek egyenlő sz{mban szavaztak mindkettőre: Zeus döntötte el szavazat{val a l{nya
jav{ra a versenyt.25 Kekrops volt azut{n az első, aki őt „a legfőbbnek", Hypatosnak nevezte,26
aki az első olt{rt építette és az első Pallas-szobrot föl{llította.27
Kekrops bensőséges kapcsolata az istennővel örökre fennmaradt. Titokzatos vonatkoz{s volt
ez, melyről nem sokat vagy egy{ltal{n semmit sem beszéltek. Viszont ismeretes Kekrops
kettős kapcsolata Aglaurosszal, s ez Athéné mellékneve is volt :28 sötét cselekményeknél
viselte ezt a nevet, melyeket egyesek misztériumnak tartottak.29 Ez a név és melléknév
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régebben Agraulos lehetett, „a sz{ntóföldön tany{zó", nem pedig Aglauros.30 Kekrops
felesége volt,31 de egyik l{ny{t is így hívt{k a h{rom közül ;32 épp ez utal kettős
kapcsolatukra. Aglauros, Kekrops h{rom l{ny{nak az anyja,33 egy fiat is szült neki, név
szerint Erysikhthónt, „a földoltalmazót". Nem tudjuk, hogyan oltalmazta a földet, csak
annyit, hogy gyermektelenül halt meg:34 olyasféle lény lehetett, mint az olympiai Sósipolis,
„a v{ros megmentője",35 aki ugyancsak nem hős volt, hanem kígyó alakú isteni fiú, a vidék
oltalmazója. Kekrops l{nyairól azt mesélték,36 egy hasonló alakú fiúgyermeket bízott
oltalmukra Pallas Athéné, kos{rba z{rva: a kicsiny Erikhthoniost. Ismerjük a történetet: az
egyik l{ny, vagy ak{r Kekrops két l{nya, kív{ncsis{gból a *321+ kos{rba pillantott, s ezzel a
titokzatos gyermek őrzésére méltatlannak bizonyult.
Bizonyos mértékig Kekrops ismétlődött meg mindkét néven: mint Erysikhthón és mint
Erikhthonios. De a hely, ahol a sírj{t mutogatt{k, nem sír volt, hanem újabb jele Athénéhez
fűződő szoros kapcsolat{nak. Az istennő szent kerületében volt, ahol az első olajfa is {llott.
Mikor fölébe építették a m{ig is {lló, pomp{s épületet, az Erekhtheiont, az oszlopokat
l{nyszobrokkal kellett helyettesíteni, hogy az {llítólagos sír, a Kekropion tetejét tarts{k.
Kekrops itt alighanem a kígyóban volt jelen, melyet „az istennő h{zőrzője-ként" tartottak
ebben az épületben.37 De az attikai történetírók, akik a kir{lyok jegyzékével akart{k
megaj{ndékozni orsz{gukat, mintegy Kekropsot t{masztott{k fel Erikhthoniosban, a
m{sodik ős-athéniben, akinek különleges születési történetét az Athéné istennő körüli
elbeszélésekből ismerjük.38 Őt helyezték a harmadik helyre az őskir{ly ut{n, s neki
tulajdonított{k a Panathénaia39 és m{s nagy athéni ünnepek alapít{s{t. Ő építette {llítólag
Athéna Polias előbb m{r említett szentélyét,40 s {llíttatta fel benne az istennő faszobr{t,41 és
ide is temették; ezek m{r nem olyan igazi mitológiai elbeszélések, mint a Héphaistos {ltali
nemzéséről és a gömbölyű kos{rban {télt viszontags{gairól szóló. Sokkal ink{bb úgy tűnik,
beszélő-neve, mely hangsúlyozottan egy Khthoniost, egy föld alatti térségekkel kapcsolatos
lényt jelöl, eredetileg nem egy idefönt, a mi vil{gunkban uralkodó kir{lyt jelentett, hanem
egy titokzatos gyermeket, akit misztériumokban tiszteltek és ritk{n hallható történetekben
említettek. A földből született hérószt pedig, akiről nyíltabban beszéltek - Homérosunk
szerint Athéné nevelte föl,42 és lakót{rs{v{ v{lasztotta,43 bizonnyal abban a templomban,
amit róla neveztek el Erekhtheionnak44 -, Erekhtheusnak hívt{k.
Az athéniek egy ős-lényről nevezték magukat Kekropid{knak, erről a kir{lyukról és
hérószukról pedig Erekhtheid{knak.45 Az Erekhtheus név Erikhtheus alakj{ban46
ugyanazokat az elemeket foglalja mag{ban, mint az Erikhthonios összetett szó, de úgy
végződik, mint a régi, igazi személynevek. A hagyom{nyos történet, mely Héphaistos és a
Földanya fi{ról szól, éppoly hat{rozottan47 vonatkozott r{, mint Erikhthoniosra, és Athénével
való kapcsolata sem volt kevésbé szoros és bensőséges. Erikhthoniosról ugyancsak nem {llapítható meg egyértelműen, hogy maga a gyermek volt-e kígyó, s nem ink{bb kígyók őriztéke:48 amikor fölvették az athéni kir{lyok sor{ba, egészen ember alakúnak minősítették.
Erekhtheus m{r egyetlen biztosan r{vonatkozó történetben sem kígyó alakú. Viszont
beszéltek még Poseidónnal vívott tragikus küzdelméről is, melyben végül vereséget
szenvedett: a szigony ütései alatt elnyelte a föld.49 Ez m{s történet volt, mint az, melyben a
tengeristen h{rom{gú szigonya csup{n sós forr{st fakasztott az Akropolis szikl{s talaj{ból!
Eszerint Poseidón - Zeus l{ny{nak a nagyb{tyja az olymposi rendben - végül mégis behatolt
Athéné legsaj{tabb birodalm{ba és tulajdon{ba. De csak *322+ akkor részesülhetett
tiszteletben az istennőnek és soknevű lakót{rs{nak szentélyében - hérószként Erekhtheusnak
hívt{k -, ha épp az ő nevét vette föl: így lett Poseidón Erekhtheus.50 Amikor félő volt, hogy az
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athéniek a tenger nagyhatalmú istene mellett megfeledkeznek a föld alatt tany{zó öreg
hérószról, egy jóslat figyelmeztette őket, hogy az Erekhtheionban Poseidón olt{r{n
Erekhtheusnak is {ldozzanak.51 Közös nevük és kultuszuk a kibékülésük jele volt:
tanúsította, hogy az isten tov{bbra is egyenjogú lakót{rs{nak ismerte el a hérószt ebben a
szentélyben.
De még sok{ig meséltek arról, hogy Erekhtheus hadakozott, ha nem is Poseidónnal,
legal{bbis { fiaival, akik északról jöttek és az athéniek thr{koknak tartott{k őket, úgy
emlékeztek r{juk vissza: péld{ul Immaradosszal,52 Eumolpos fi{val, vagy - ahogy Euripidés
írta le összetűzésüket Erekhtheus című tragédi{j{ban - mag{val Eumolposszal.53 Eumolposról,
„a jó énekesről", az eleusisiak hérósz{ról és a hierophantések őseiről, később még lesz szó.
Viszont ezzel a csat{val kapcsolatban emlékeztek meg (nem tudhatjuk m{r, Euripidés volt-e
az első) azokról az athéni szüzekről is, akiknek az alvil{gi isten {ldozataként meg kellett
halniok, mint Démétér l{ny{nak; hősnőknek tartott{k őket, és héróina-kultuszban
részesítették Athénban.
Ennek a kultusznak a helye nem kevésbé volt szent, mint az athéni Erekhtheion vagy
Théseion: olyan héróon volt, mint ez a kettő. Leókorion54 vagy Leókoreion55 volt a neve; a
„Leókoroi", a „népl{nyok" vagyis a népért föl{ldozott szüzek szentélye. Később azt
beszélték, egy Leós nevű férfi - neve Attik{ban azonos hangz{sú a leós, „nép" szóval engedte, hogy föl{ldozz{k h{rom le{ny{t; ezek mentették meg az athénieket. Nevük Praxithea, Theopé és Eubulé56 - alvil{gi istennőkre is illenék. Ugyanezt mesélték a
Hyakinthisekről, Hyakinthos négy le{ny{ról; Hyakinthosról később azt mondt{k, „sp{rtai
férfi" volt,57 tudjuk, hogy Hyakinthosnak Sp{rta mellett, Amyklaiban volt kultusza.
Hyakinthos l{nyait {llítólag akkor {ldozt{k föl az athéniekért, amikor Minós szorongatta a
v{rost, és a népet még dögvész és éhínség is gyötörte. Az {ldozatkész l{nyokat „Parthenoi"
néven is tisztelték - ez volt a legszerényebb nevük -, és nem sokat beszéltek arról, hogy
miféle „szüzeket" értettek rajta. Legelsőként a haz{ért életüket {ldozók közt mégis
Aglaurost58 említették, aki a titokban tartott, sötét szertart{sokon Athéné hasonm{sa volt, s
rajta, a Kekrops-l{nyon kívül Erekhtheus l{nyait,59 főleg az egyiket: Khthoni{t, „a
földalattit".60
Hogy athéni nőknek csakugyan meg kellett-e egyszer úgy halniok, mint ezeknek a
héróin{knak, akik bizonyos mértékig mind azonosak Persephonéval, azt mitológi{n kívüli
történelmi bizonyítékok híj{n sose dönthetjük el. Gyakran emlegették őket a hazaszeretet
péld{iként, amióta Euripidés színre vitte történetüket. Amikor Eumolpos nagy thr{k
sereggel Athén ellen vonult - így mondta a tragédia61 -, Erekhtheus kir{ly megkérdezte a
delphoi jóshelyet, és azt a v{laszt kapta, hogy egyik le{ny{t föl kell {ldoznia a *323+
győzelemért. H{rom l{nya volt, és a felesége, Praxithea - „az {ldozatot behajtó" - maga is a
föl{ldoz{s mellett foglalt {ll{st.62 A szülők nem tudtak a h{rom l{ny fogadalm{ról :63
megesküdtek, hogy mindh{rman meghalnak, ha meghal az egyikük. Így pusztult el
Erekhtheus csal{dja. Egyik l{ny{t föl{ldozt{k, a többiek önkezükkel vetettek véget
életüknek. A csat{ban Erekhtheus győzött: megölte (Eurupidés előad{sa szerint)
Eumolpost.64 De ő se maradt életben. Poseidón kív{ns{g{ra Zeus agyonsújtotta vill{m{val.65
A tragédia végén megjelent Athéné, és jelentette a nézőknek, hogy Erekhtheus l{nyai a
Hyasok csillagképévé v{ltoztak {t.66
A történetírók, akik a kir{lyok egész sor{val akart{k gazdagítani az athénieket,
Erekhtheusnak a l{nyain kívül, akiknek a sz{m{t hatra növelte a hagyom{ny,
fiúgyermekeket is adtak, elsőnek egy m{sodik Kekropsot:67 ennek az unok{ja volt Aigeus,
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Théseus halandó apja. Igazi apj{nak - ő volt az athéniek leghíresebb hérósza, s {llamuk igazi
alapítójaként tisztelték - Poseidónt tartott{k. De Aigeusnak is volt, a nevéről ítélve, köze a
tengerhez, amit {llítólag róla neveztek el Égei-tengernek. Az aix, „kecske" szó jelölte a hull{mokat is,68 és tal{n ezért hívt{k az emberek a sz{zkarú Briareóst, az Égei-tenger öregebb
istenét, Aigaiónnak is,69 Poseidón hasonm{s{t viszont Théseus apja szerepében Aigeusnak.
Teh{t a két föld-fia, Kekrops és Erekhtheus ut{n a tengeristen egyik fia vette {t az alapító
hérósz feladat{t az athéniek {llam{nak őstörténetében.
Az Akropolisról dél felé nézve,70 a legt{volabbi messzeségben, a peloponnésosi part hegyei
közt, a kicsiny Troizén v{rost pillanthatjuk meg. Amikor Aigeus Athénben kir{ly lett, oda{t
Pittheus,71 Pelops és Hippodameia fia uralkodott. A l{ny{t úgy hívt{k, ahogy az ég fényét:
Aithr{nak. Bellerophontés hérós p{ly{zott a kezére.72 De nem hérósz-feleség lett belőle,
hanem hérósz-anya, akit a fia tett híressé. Még apj{nak, Pittheusnak sem volt ellene kifog{sa,
hogy tov{bbra is a szülői h{zban maradjon, ak{r egy szűzi kir{lyl{ny, s ott szülje meg
örökösét.
Volt Troizénnal szemben egy kicsiny sziget a tengerben, oly közel a parthoz,73 hogy
gyalogszerrel {t lehetett g{zolni oda. Régebben Sphairi{nak, „gömb alakúnak" hívt{k,
később pedig, Aithra szent menyegzője ut{n, Hier{nak, „a szentnek". A szigetecske ettől
fogva Athéné szent helye lett. Templom{t Aithra Athéné Apaturi{nak szentelte, mert az
istennő csellel, apatéval csalta őt a szigetre. De az Apaturia jelző sokkal ink{bb abban a
minőségben jelöli Athénét, melyben az istennő a szüzeket, mint leendő any{kat, fölvette a
férfiak uralma alatt {lló közösségbe. Ezért a troizeni szüzek esküvőjük előtt övüket aj{nlott{k
fel a templomban az istennőnek. Azt mesélték,74 Athéné egy {lomképpel vezette félre Aithr{t.
Azt {lmodta a l{ny, {ldozatot kell Sphairi{n bemutatnia, Pelops kocsihajtója, Sphairos halotti
szellemének. Ezt a kocsihaj tót különben Myrtilos néven ismerik, de a labda, a sphaira, ugyanúgy a szeretők n{szi egyesülését jelentette, mint a mirtus. [llítólag a szigeten *324+ volt a
n{szra vivő kocsihajtó sírja. Amikor Aithra fölébredt {lm{ból, {tment a szigetre, s ott
Poseidónnal, isteni vőlegényével tal{lkozott.
Egy m{sik elbeszélés szerint75 a tal{lkoz{s Athéné templom{ban történt, ugyanazon az
éjszak{n, amikor Pittheus parancs{ra Aigeus Aithr{val h{lt.76 Aigeusnak addigra m{r két
felesége volt,77 de h{zass{gai meddők maradtak. Ezért Delphoiba zar{ndokolt, és ott ezt a
jóslatot kapta:78 „Ne oldd ki előbb a borostömlő l{b{t, csak Athénban." Aigeus nem értette
meg a mond{st, s ahelyett, hogy azonnal hazatért volna, kerülő utat tett, s közben betért
Pittheushoz, aki bölcs hírében {llott.79 Az nagyon is jól megértette az isten mond{s{t : Aigeus
Athénba hazatérve, végre fiút nemzett volna, amire úgy v{gyott. Pittheus azt akarta, hogy
az ő l{nya szülje meg a v{rva v{rt fiút. Hogy leitatta-e Aigeust,80 és becsapta, vagy csak
r{beszélte,81 bajos lenne megmondani. R{vette, hogy hazatérése előtt egy éjszak{t töltsön
Aithr{val. Amikor a hérósz, aki egy tengeristen nevét viselte, m{snap reggel fölkelt a
mennybolt fényéről elnevezett le{ny mellől, otthagyta n{la a kardj{t és saruj{t. Ezekre az
ismertetőjelekre egy hatalmas követ gördített,82 és meghagyta Aithr{nak: ha fiat szülne, s az
majd olyan erős lesz, hogy el tudja gördíteni a szikl{t, vegye mag{hoz a kardot és a sarut, és
menjen velük Athénba. Aigeus meg fogja róluk ismerni a fi{t. E szavakkal otthagyta az ifjú
nőt Troizénben, mely azut{n Théseus első haz{ja lett.
Mutogatt{k később Troizén kicsiny kikötőjében, Kelenderisben születésének helyét, melyet
attól fogva Genethlionnak, „születési helynek" neveztek.83 Egyik régi elbeszélésben Pittheus
nem a bölcs és oltalmazó szerepét j{tszotta, mert az eset ut{n Aigeus lelkére kötötte
Aithr{nak, ne {rulja el, kitől való a gyermeke.84 De a legtöbb elbeszélő úgy írta le Théseus
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gyermekéveit, mint egy Pittheus h{z{ban élő kir{lyfiét. Amikor hétéves volt,85 Héraklés
betért Troizén kir{ly{hoz, és a lakom{n{l letette oroszl{nbőr kacag{ny{t. Az összes nemes
fiúk jelen voltak a vendégségben, de amikor a bőrt megpillantott{k, mind elszaladtak:
egyedül Théseus nem. A gyerekek azt hitték, élő oroszl{n hever ott. A kicsiny hérósz is azt
hitte. Kir{ntotta az egyik szolga kezéből a balt{t, és meg akarta ölni az {llatot. Gyermekkora
végére érve Delphoiba zar{ndokolt, hogy haj{t Apollónnak {ldozza. De nem v{gatta le
gyermekhaj{t egészen, csup{n a homlok{t övező fürtöket: ezt a hajviseletet később
théseisnek nevezték róla.86 Tizenhat évesen87 félrelökte a szikl{t, mely alatt apja kardja és
saruja rejlett, s l{b{ra kötötte a sarut, oldal{ra a kardot.
Épp re{ illettek, így kellett lennie, ez volt a jelek egyik értelme; nemcsak a kardnak kellett
r{illenie, hanem Aigeus saruj{nak is, melyben most útnak indult Athén felé. A legrégibb
elbeszélésekben biztosan Aigeusszal és Poseidónnal egyforma termetű hérósz volt. És b{r a
költők és művészek versengve ecsetelték ifjúi szépségét, azokat az {br{zol{sokat sem
felejtették el egészen, melyeken hosszú szak{llt viselt.88 Az egyik v{zaképen l{tni, hogyan
r{ntja *325+ ki valamiért a féktelen, szak{lltalan ifjú - ez a képe maradt a legnépszerűbb - épp
megszerzett kardj{t gyöngéden közeledő anyja, Aithra ellen. Tal{n nem tőle, hanem
Pittheustól tudta meg a szikla titk{t ? Anyja vissza akarta tartani őt a veszélyes v{ndorl{stól
a korinthosi Isfhmoson {t? Sok alakban lesett r{ ott a hal{l. Hasonló alakokban, mint
amilyenekben Héraklés legyőzte. Később azt {llított{k, Héraklés akkor Omphalén{l időzött;
ezért az ifjabb hérósznak kellett {tvenni a feladatait Hellasban.
Az első veszedelmes fickó, akivel a szomszédos Epidauros földjén tal{lkozott, Periphétés
volt,89 „a körbebeszélt" - az Alvil{g ur{hoz is illő név -, aki a Korynétés,90 „a bunkósember"
melléknevet viselte. Ez Héphaistos és Antikleia fia volt91 - a hagyom{ny nem {rulja el, azé az
Antiklei{é-e, aki Sisyphosnak volt a l{nya, és szülőanyja Odysseusnak is -, vasbuzog{ny{t
apj{tól kapta, s alighanem tőle örökölte gyenge l{b{t is. Lesben {llt és agyonütötte az arra
j{rókat, míg végül Théseus őt ütötte agyon, s attól fogva ő hordta mag{val a buzog{nyt,92
mellyel egyes {br{zol{sokon is l{tható.
Kenkhreain{l,93 Korinthos egyik kikötőjénél (kettő volt), ahol bekanyarodik az Isthmosra az
út, újabb veszély leselkedett r{. Sinis volt, „a rabló", Poseidón fia,94 azé az istené, akinek szent
körzete volt ez a fenyves-vidék, m{sok szerint95 Polypémón, „a sokat rontó" (megint csak
H{dés lehetséges neve) és Sylea, „a fosztogató" sarja. Jelzője Pityokamptés,96 „fenyőhajlító"
volt. Két lehajtott fenyőcsúcs közé kötözte az idegeneket, s a kiegyenesedő f{k széttépték
őket.97 R{ad{sul {ldozatait arra kényszerítette, hogy segítsenek neki: az idegen tartotta az
egyik fenyőt, míg ő lehajlította a m{sikat. Théseus is ezt tette, de azut{n Sinist ölte meg így.
Sinis l{ny{ról azt mesélték,98 rendkívül szép és nagy le{ny volt, Periguné, „a kertkörüli"
nevezetű. Théseus elől az asparagusok és pimpinell{k al{ menekült, s könyörgött kertje
növényeinek, mentsék meg úrnőjüket. A hérósz szép szavakkal mag{hoz csalogatta, és
Periguné ősanyja lett egy csal{dnak, melyben ezeket a növényeket különös tiszteletben
tartott{k.
Korinthos földjén volt még a Krommyón nevű,99 a hagym{ról, krommyon-ról elnevezett
helység is. Egy öregasszony lakott itt és egy koca, melyet úrnőjéről100 Phai{nak, a
„szürkének" vagy „sötétnek" hívtak. Ez biztosan a kísértetek színére utalt, s a koca alvil{gi,
hal{los {llat volt.101 Théseus l{ndzs{val és karddal harcolt a koca ellen, vagy pedig, mint a
legkor{bbi hérószok : kődob{ssal. A v{zaképeken l{tni az öregasszonyt is, egyszer Krommyó
névvel jelölve, amint jósz{ga megmentéséért könyörög.
Az útnak, mely az Isthmosról a Geraneia-hegység, a daru-hegység alatt Megara környékén {t
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Athén felé vezet, legveszélyesebb szakasz{n a mészkő-vidék - görögül: skiron - hal{los ura,
Skirón székelt. Az út itt a régi időkben peremösvénnyé keskenyült. Jobb felől ma is meredek
hegyfalak emelkednek. bal felől ugyancsak meredeken lejt a hegyoldal lefelé a vízig,
melyben - azt mesélték102 - egy tengeri teknősbéka úszott: egy h{dési {llat, mely széttépte
*326+ és felfalta az embereket. Valah{nyszor megszakadt az út odafent - s ez a történeti
időkben is gyakran megesett -, a v{ndornak le kellett ereszkednie egészen a tengerig, s a
keskeny partszegélyen folytatnia útj{t, sőt néhol még a vízen is {t kellett g{zolnia, vagy
úszva eljutnia od{ig, ahol ismét felm{szhatott a peremösvényre. Viharos időben
életveszélyes volt ez az útszakasz. Mindig H{dés-kapu volt, a teknősbéka nélkül is, és azut{n
is, hogy Théseus leküldte Skirónt a H{désbe.
Fönt egy szikl{n ült az úton{lló, és arra kényszerítette az arra j{rókat, hogy moss{k meg a
l{b{t.103 Mintha ez lett volna az {tj{r{s bére. Ha a v{ndor v{llalkozott a megal{zó szolg{latra,
Skirón egy rúg{ssal letaszította a tengerbe, étkül a teknősbék{nak. Théseus azonban a fejéhez
v{gta a mosdót{lat - így {br{zolt{k az eseményt a v{zafestők, és alighanem a komédiaköltők
is104 -, s azut{n a tengerbe hajította a gyilkost, hogy a teknősbéka őt falja föl.105 Egy m{sik,
ritk{bban előforduló {br{zol{son a hérósz a teknősbéka h{t{n ül: egy paestumi metopén
szak{lltalanul. Egy régi v{zaképen szak{llas férfi - néha ilyennek is festették -, s a teknősbéka
{tviszi egyik szikl{ról a m{sikra. Így történt a hajdan közismert elbeszélés szerint, amit
egyetlen költő sem hagyott r{nk.
Megar{ban viszont azt tartott{k,106 Skirón nem úton{lló volt, hanem a rablók megfékezője és
az igazak bar{tja, Kykhreus veje és Aiakos apósa. Kykhreus a szemközt fekvő Salamis
szigete lakóinak Kekropsa volt: földből született félig-ember, félig-kígyó.107 A salamisi
csat{ban kígyóként108 jelent meg a görögök hajój{n, győzelmük jele és előidézője volt, és
kígyó alakban volt Démétér templomszolg{ja is Eleusisban.109 Aiakos, a megaraiak szerint
Skirón veje, Zeus és Aigina sziget névadó nimf{j{nak a fia,110 megkapta az Alvil{g kulcsait.111
Mindezek az említett helyek - Megara mészkővidéke, Eleusis és Aigina - l{thatók Salamisról,
és mindkét hérószhoz, Kykhreushoz és Aiakoshoz egyform{n illik a rokoni kapcsolat egy
alvil{gi istennel, ami Skirón is volt.
Amikor Théseus megérkezett Eleusis földjére, olyan lénnyel tal{lkozott, mely nevéről ítélve a
legrégibb elbeszélésekben112 hasonló lehetett a kígyó alakú Kekropshoz vagy Kykhreushoz:
Kerkyón, „a hosszúfarkú" volt a neve. Az ismert elbeszélések szerint szenvedélyes birkózó
volt,113 mint Héraklés jó néh{ny ellenfele, akikkel meg kellett küzdenie. Kerkyón is
birkóz{sra kényszerítette az arra j{rókat, ak{rcsak azok, s mindenkit megölt, akit kihívott. Az
úton Megara és Eleusis közt mutogatt{k114 a helyet, ahol hal{los j{ték{t űzte. Théseus a
magasba emelte Kerkyónt, mint Héraklés Antaiost,115 s úgy földhöz v{gta, hogy szörnyethalt.
Később azt beszélték,116 épp Théseus tal{lta ki a birkóz{s művészetét, és Kerkyónt ink{bb az
ügyességével ölte meg, mint az erejével.
A hatodik, aki Théseusnak Athénba menet útj{t {llta, több nevet viselt: a legismertebb
Prokrustés,117 „a kinyújtó", ütésekkel kinyújtó, ahogy a *327+ kov{cs nyújtja ki
pörölycsap{sokkal a vasat. M{sok szerint csak jelzője volt a Prokrustés,118 ak{r az ugyanilyen
jelentésű Prokoptas;119 eredeti neve Damastés, „a megfékező".120 A név rejtetten a pörölyre
utal, ahogy a Damnameneus daktylos-név is.121 A pöröly {llítólag azé a Polypémóné, „sokat
rontóé" volt előbb,122 akiről az imént mondtuk, hogy Sinis rabló apja volt, s m{sok szerint
Skirón123 és Prokrustés apja is,124 ha ugyan nem Prokrustés m{sik neve volt Polypémón.125
Alighanem egy pörölyt hordozó alvil{gi istenre - akit az etruszkok {br{zol{sairól ismerünk gondoltak azok is, akik azt {llított{k126 róla, hogy Erineosn{l tany{zott, a vadfügef{n{l,
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ahonnan az eleusisiak elbeszélése szerint H{dés Persephonét elrabolta.
M{sok meg úgy tudt{k,127 hogy a hal{los kov{csműhely a Korydallos-hegységben volt. Erre
vezetett a Szent Út Eleusisból Athénba. Itt dolgozott Prokrustés a szersz{maival.128 De nem
holmi közönséges üllőn, hanem egy szikl{ba vésett vagy kov{csolt {gyon: ebbe fektette az
utast, hogy megdolgozza pörölyével. Mert az {gy mindig túl nagy volt: ki kellett a fekvőt
nyújtania. Akik nem gondoltak a Prokrustés, Prokoptas, Damastés név jelentésére, később
azt {llított{k,129 hogy két {gya volt: egy nagy és egy kicsiny. A nagyba kényszerítette a
kistermetűeket, a rövidbe a hosszúakat, s kinyúló tagjaikat lev{gta.130 Théseus ugyanezt tette
vele,131 s miut{n megtisztította a hal{los veszedelmektől az egész utat,132 elért a Szent Úton
Athénba.
Dicső híre előtte j{rt. Azon a helyen, ahol a Szent Út {tv{gta a Képhisos folyót, Phytalos
hérósz nemzetsége fogadta őt.133 Itt fogadta egykor Phytalos, „az ültető", szíves
vendégl{tóként Démétér istennőt,134 s kapta tőle az első fügef{t aj{ndékba. Ivadékai, a
Phytalid{k, megtisztított{k Théseust oly sok szükségszerű gyilkoss{g ut{n.135 A tisztító
{ldozatot Zeus Meilikhios, az Alvil{gi Zeus olt{r{n mutatt{k be, akinek a fügefa szent f{ja
volt. Így merült föl Théseus első ízben a hal{l birodalm{ból, de csakhamar ismét
életveszélybe került. A nyolcadik napja volt ez a Kronos-hónapnak, amit az athéniek később
Hekatombaionnak136 neveztek, és körülbelül megfelel a mi júliusunknak. A hónap nyolcadik
napja viszont Poseidóné volt.137 Így Théseus megérkezése éppen az apja szent napj{ra esett. A
veszély azonban, azok szerint az elbeszélők szerint, akik úgy tudt{k, a hős földi apja, Aigeus
kir{ly, m{r akkor Médeia férje volt, a var{zslónő részéről fenyegette.
Médeia előre tudta, hogy a közelgő hős a trónutód.138 Az ő műve volt, hogy Aigeus
mindazok ut{n, amiket Théseusról beszéltek, nagyon félt tőle,139 és a felesége r{beszélésére
méreggel töltött serleget nyújtott {t a vendégnek. Ez volt a kivégzés módja az athénieknél.
Tal{n épp Médeia vezette be akkor? A vendég fogad{sa Apollón Delphinios szentélyében
történt: azt mondt{k,140 ott volt Aigeus palot{ja. Egy későbbi elbeszélés szerint141 épp akkor
folyt a templomépítkezés. A munk{sok fönt {lltak az elkészült falakon, s ökrösszekéren
hozt{k a tetőt. Théseusnak ebben az elbeszélésben még nem volt szak{lla, hosszú ión
köntösben volt, amilyet a nők is hordtak, s haj{t fonatokban *328+ viselte. A férfiak
leki{ltottak neki fentről: „Egy h{zass{gra érett le{ny, s csak így, kíséret nélkül, egyedül
kósz{l?" Erre Théseus kifogta az ökröket, fogta a kocsit a tetővel, és földobta a munk{soknak.
M{s elbeszélők142 - és v{za-festők is - úgy tudt{k, hogy előbb elküldték az ifjút a marathóni
bika ellen, s csak mikor visszatért győztesen, akkor fogadt{k méregpoh{rral.
Théseus - előtte j{ró híre szerint - ifjús{ga vir{gj{ban levő fiú volt,143 akit két szolga kísért.
Sapka ült vörösesszőke fején, a sp{rtaiak sapk{j{hoz hasonló, bíborszín inget viselt, és puha
gyapjúköpenyt. Szeme izzott, mint a tűz a lémnosi isteni kov{cs műhelyében, s esze a harcon
j{rt. Így kereste az utat Athénba, így tal{lt oda s érkezett meg az {ldozati lakom{ra, mely
hal{los itallal v{rta. A serleget apja nyújtotta feléje.144 Ő pedig kivonta elef{ntcsont markolatú
kardj{t,145 mintha le akarna v{gni egy darabot az {ldozati lakoma hús{ból. Valój{ban azért
tette ezt, hogy Aigeus fölismerje őt. Még kezébe is adta az öregnek a kardot,146 amikor a
serleget {tvette tőle. „Meg{llj, fiam!" - ki{ltott fel Aigeus,147 s pillant{sa ekkor a sarura esett148
-, „Jaj, ne idd meg!" S kiütötte a serleget az ifjú kezéből.149 A helyet, ahol a méreg a földre
ömlött, bekerítették a Delphinionban, és Médei{t kiűzték az orsz{gból.150 Az ő
tulajdonképpeni történetét, melyhez ez a később kital{lt epizód eredetileg nem tartozott
hozz{, csakhamar részletesen el fogom mondani.
A hagyom{ny151 Théseus attikai ellenségeiről is tud. Pallas volt az, meg az ötven fia; azt
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remélték, Aigeus hal{la ut{n az egész orsz{got uralmuk al{ hajtj{k. Paliénében laktak, a
Pentelikon déli nyúlv{ny{n: vad gig{sznép volt.152 Az ap{t, Pallast, Pandión fi{nak és Aigeus
testvérének tartott{k. Fiai hadat indítottak Théseus ellen. Két csapatra oszlottak. Az egyik
úgy tett, mintha Sphéttos felől akarn{ megt{madni a hérószt, míg a m{sik Gargéttosban
leselkedett r{. De egy agnusi ember, az a bizonyos Leós, akinek a l{nyai önfel{ldozó
hal{lukról lettek híressé, el{rulta a cselt Théseusnak. Ő volt a gargéttosi csapat hírnöke. A
hérósz megölte Pallas lesben {lló fiait, a többiek szétszóródtak. Azóta voltak a két attikai falu,
Paliéné és Agnus lakói ellenséges viszonyban egym{ssal; az efféle falvak fekvését csak ritk{n,
véletlenül tudjuk pontosan meghat{rozni. Azt is mesélték, hogy Théseus megölte Pallast153 és
valamennyi fi{t,154 egy m{sik v{ltozat szerint csak egyetlenegyet, vaddisznóvad{szaton, s
azért is önkéntes sz{műzetéssel kellett vezekelnie.155 Ezért vonult vissza egy évre Troizénbe.
Ennek azonban sokkal később kellett történnie.
Tal{n úgy gondolt{k az elbeszélők,156 hogy Pallas fiai akkor leselkedtek Gargéttosn{l
Théseusra, amikor Marathónba ment, hogy megzabol{zza a bik{t. Mert arra vezetett az út, a
Hyméttos északi nyúlv{nya alatt, a marathóni síks{gra, amit a vad {llat feldúlt. A
legismertebb elbeszélés szerint157 Aigeus, miut{n a fi{t ilyen v{ratlanul visszanyerte, szinte
z{r alatt tartotta, hogy ne tegye ki mag{t egy újabb kaland veszélyének. Tetteinek azt a sor{t,
amit *329+ Héraklés tetteihez lehetne hasonlítani, a hérosz m{r elvégezte. Most olyanok
következtek, melyek ink{bb egyéni jellemére vetnek fényt: a marathóni bika befog{sa ut{n
h{rom vakmerő nőrabló v{llalkoz{s, meg az amazonok ellen viselt h{ború. B{r a bik{ról azt
mesélték később, azonos volt azzal, amit Héraklés hozott Krét{ról Argosba s itt szabadon
engedett;158 de lehet, hogy ezt a kalandot is, ak{rcsak az amazonok legyőzését, előbb
Théseusról mesélték, és csak később Héraklésről is. Az a részlet, hogy az {llat tüzet köpött,
teljesen a későbbi elbeszélőknek tulajdonítható.159 A bik{val való harc különös ügyességet
kív{nt: olyat, amiben a krétai ifjak v{ltak ki Minós kor{ban. Théseus sz{m{ra ez mintegy
előkészület volt későbbi v{llalkoz{s{hoz, amikor egy sokkal veszedelmesebb bik{val, a
knóssosi labyrinthos lakój{val kellett szembesz{llnia.
Alighanem kora hajnal volt még, amikor titokban elhagyta Aigeus palot{j{t. Krist{lytiszta
volt az ég,160 amilyen csak Attika fölött tud lenni. Délut{n felhők gyülekeztek a Parnéshegység fölé, s vill{mok villantak fel a Théseus h{ta mögött magasló Hyméttos felett. Azon a
helyen, ahol a vihar utolérte, később egy héróina-sírhoz hasonló, kicsiny szentély {llott. A
parasztnép itt az Alvil{g egyik lakój{t tisztelte Hekalé, vagy még gyengédebb megszólít{ssal
: Hekaliné néven,161 nagy szeretettel. Valaha nagy istennő lehetett, s közeli bar{ts{g fűzhette
az ég kir{ly{hoz, akinek ugyancsak {ldozatot mutattak be itt: ak{rcsak Hekaté.162 Ez a név
m{r ismerősebben hangzik. De azt is mesélték,163 vendégszerető öregasszony volt, akinek a
kunyhója egy v{ndor előtt se maradt z{rva. Ő l{tta vendégül azon a viharos éjszak{n
Théseust; a hérósz m{snap reggel vid{man indult tov{bb, s sz{llt szembe a bik{val.
Megragadta a szarvain{l fogva.164 Jobbj{val leszorította az egyik szarv{t, balj{val a fújtató
{llat orrlyukaiba nyúlt, és lenyomta egészen a földig.165 A bika kénytelen volt követni őt.166
Kötélen vezette a hős a híres {llatot Athénbe. Sok ember j{rt és {lldog{lt az úton, s Théseus e
szavakat ki{ltotta oda a népnek:167 „Ne meneküljetek el, hanem a leggyorsabb közületek
vigye hírül ap{mnak, Aigeusnak: Théseus közeledik, s elevenen hozza mag{val a bik{t a
vízben gazdag Marathónból!" Mind meg{lltak, pai{nt énekeltek, s a f{k leveleit dob{lt{k az
ifjúra. Így ünnepelték szerte-szerént a diadalmat. Théseus pedig visszasietett Hekaléhez.
Akkor érkezett meg, amikor m{r az öregasszony sírj{t hantolt{k.168 A hérósz nagy tisztelettel
temette el őt, megalapította Hekalé démoszt169 és Zeus Hekaleios kultusz{t: legal{bbis
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később mindkét alapít{st neki tulajdonított{k.170 A bik{t föl{ldozta Apollón Delphiniosnak.
Ha Androgeós, Minós egyik fia, mint előtte sokan m{sok, {ldozatul esett a marathóni
bik{nak, ez csakis Théseus megérkezése előtt történhetett. A hagyom{ny szerint171 az
athéniek nem voltak épp {rtatlanok a dologban: Aigeus küldte az idegen kir{lyfit a vad {llat
ellen.172 M{s elbeszélők173 úgy tudt{k, hogy Androgeóst megölték Attik{ban, amikor épp
útban volt Thébai felé, *330+ Laios halotti j{tékaira. De az is lehet, hogy a krétai kir{lyfi ki
akarta prób{lni ügyességét a híres bik{n. Minós épp Paros szigetén tartózkodott174 és a
Kharisoknak {ldozott, amikor hírül vitték neki a fi{t ért szerencsétlenséget. Letépte
homlok{ról a koszorút, s fölki{ltott, hogy hallgassanak el a fuvol{k: a parosiak azóta koszorú
és fuvolaszó nélkül {ldoznak a Kharisoknak. És Androgeós hal{la balszerencsét hozott az
athéniekre.
Minós egyéni balszerencséjét ismerjük az istentörténetekből,175 de a Héraklés krétai
kalandj{ról szóló elbeszélésből is: Pasiphaé kir{lyné szerelmét a szép bika ir{nt, és a bikafejű
Minótauros születését, akit azut{n Daidalos csodaműve, a börtönútvesztő, a labyrinthos z{rt
mag{ba. Minós volt akkor a tenger ura.176 Kivonult flott{j{val Athén ellen, hogy bosszút
{lljon a fi{ért, és {ldozatot követeljen Pasiphaé fia sz{m{ra. Előbb Megar{t foglalta el. Ott
Nisos uralkodott, Aigeus m{sik testvére. Pandión e fi{t bíborszínű hajfürtje tette
halhatatlann{.177 Csak azért lehetett legyőzni, mert le{nya, Skylla beleszeretett az idegen
kir{lyba, és lev{gta ezt a fürtjét. De Minós rútul h{l{lta meg szolg{lat{t: a hajój{hoz kötözve
vonszolta a l{nyt a tengeren {t. S Nisos tengeri sass{ v{ltozott,178 Skylla pedig ciris-mad{rr{.
Annak a partvidéknek a lakói nyilv{n tudt{k, milyen tengeri madarakra gondoltak. Mi csak
annyit tudunk, hogy azóta mindig követi az egyik a m{sikat. Minós tov{bbvonult Athén
ellen.
Vagy elegendő volt az ő hatalma, vagy a csap{sok179 győzték le az athénieket, amiket az
istenség küldött Androgeós elpusztít{sa miatt: a dögvész és az éhínség. Iszonyú adót
v{llaltak magukra: ettől fogva minden kilencedik évben hét ifjút és hét szüzet küldtek
Krét{ra, akik a Minótauros {ldozataként eltűntek a labyrinthosban. Amikor Théseus a
marathóni bik{t legyőzte, m{r tizennyolc év múlt el, és harmadszor került sor az {ldozatra
sz{nt csapat kiv{laszt{s{ra, melynek Knóssosba kellett hajóznia. A többieket sorshúz{s útj{n
szemelték ki, Théseus azonban önként ment velük,180 mint egy a tizennégy közül, ha ugyan
nem mint tizenötödik.181 B{r egyesek úgy tudt{k,182 hogy őt is kisorsolt{k. A legrégibb
elbeszélés szerint azonban úgy indult a saj{t hajój{n vagy Aigeusén Krét{ra, mint egy
kalandos útra, s az a történet nyilv{n a sokkal későbbiek közé tartozik, mely szerint Minós
maga ment Athénba, ő maga v{logatta ki az {ldozatokat, közöttük Théseust is,183 s vitte őket
a saj{t hajój{n Knóssosba.
Az elbeszélők184 és a v{zafestők még a hét fiú és hét l{ny nevét is tudni vélték. Az első a
szüzek közül az az Eriboia volt, aki Periboia néven is ismeretes,185 és később, mint Telamón
felesége, a salamisi Aias anyja lett.186 Abban a történetben, melyben a krétai kir{ly maga
hajtotta be a gy{szos adót, Minós útközben belészeretett;187 megérintette a l{ny fehér orc{it,
mintha rabnője volna. Eriboia fölki{ltott és Théseust hívta. A hérósz l{tta a dolgot, szeme
elsötétült, s f{jdalom szaggatta szívét. Így szólt a kir{lyhoz: „Zeus fia, nem olyanok a
sz{ndékaid és gondolataid, mint illenék! Őrizkedj *331+ holmi erőszakos cselekedettől!
Betöltjük sorsunkat, amit a mindenható Moira és az igazs{gos Diké az istenek akarat{ból
sz{munkra elhat{rozott, ha elér bennünket. De te uralkodj magadon. Ahogyan téged Phoinix
kedves nevű, bölcs le{nya az Ida hegység csúcsa alatt Zeusnak szült, hogy leghatalmasabb
légy az emberek között, úgy szült engem is Pittheus le{nya Poseidónnak, a tenger istenének.
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Menyasszonyi f{tyl{t az ibolyafürtű Néreisektől kapta. Ezért mondom neked, Knóssos
hadvezére, hagyd abba a f{jó sértegetést. Mert nem kív{nn{m a halhatatlan Éós kedves
fényét megpillantani, ha erőszakot követnél el ez ifjú csapat b{rmely tagj{n. Ink{bb
megmutatom neked kezem erejét. Ami azut{n következik, azt a sors fogja eldönteni."
Így szólt a hérósz. Nagy vakmerőségén csod{lkoztak a hajósok. Hélios veje dúlt-fúlt
mérgében, és újabb tervet szőtt. Im{dkozott Zeushoz, és kérte, hogy ha csakugyan ő az apja,
vill{m{val tanúsítsa. Poseidóntól viszont azt a jelet kív{nta, hogy az ifjú hozza föl a gyűrűt,
amit ő a tengerbe dob. Majd megl{tj{k, melyiküket hallgatja meg az apja! Zeus teljesítette a
nagyrav{gyó kérést, és túlzott megtiszteltetésben részesítette fi{t: vill{m{val bizonyította
sz{rmaz{s{t. Most Poseidónra és Théseusra került a sor. Nem rettent meg a hérósz szíve.
Meg{llt a hajó far{n, és a mélybe ugrott. Szívesen fogta föl ölébe a tenger. Minós el{mult
szívében, de gyorsan tov{bbröpítette hajój{t az északi széllel. Reszkettek az athéni fiúk és
l{nyok. Ragyogó szemükből patakzott a könny, s el voltak készülve a legrosszabb sorsra.
Bakkhylidés költő szerint, akinek elbeszélését csaknem szóról szóra idéztük, delfinek vitték
Théseust apja h{z{ba. A v{zafestők {br{zol{sa szerint, akik valószínűleg egy ismert
festményt követtek, Poseidón és Amphitrité fia, Tritón vette h{t{ra az öccsét. Gondos kézzel
ir{nyította az ifjút a tengerfenéki palot{ba. Fekvőhelyén fogadta őt a kir{ly, trónus{n a tenger
kir{lynéja. Théseus megijedt,188 akkora fény sug{rozta be ak{r a tűz, a Néreisek tagjait és
arany diadémjukat. Csillogó bíborköpenyt terített v{llaira Amphitrité, s rózs{kkal {tszőtt
koszorút helyezett gyapjas haj{ra, azt, amit a lakodalm{n kapott aj{ndékba a szerelem
istennőjétől. Mekkora volt a fiúk és a le{nyok öröme, s Minós rémülete, amikor Théseus
kir{lyi pomp{ban bukkant föl a hajó mellett, a víz meg se nedvesítette, s {tnyújtotta az
aranygyűrűt!189
De a történetet, mint m{r mondtuk, úgy is mesélték, hogy a hérósz az apja hajój{n utazott
Knóssosba. Fekete vitorl{val hajózott ki - így folytatódott az elbeszélés190 -, de a kir{ly egy
fehéret, vagy tal{n bíborszínűt191 is adott vele, hogy azt vonja föl, ha győzelmesen tér haza.
És a történet valamennyi v{ltozat{ban, nemcsak azokban, amiket m{r elmondtam, egy
fenséges nőalak - ha ugyan nem egy istennő, Amphitritéhez mérhető - fogadta Knóssosban
az ifjú hőst. Amphitriténél való fogadtat{sa csup{n előj{téka vagy tal{n késői visszhangja
volt annak a fogadtat{snak, amiben Ariadné részesítette. Ariadné, Hélios és Zeus unok{ja,
akit Pasiphaé, a Napisten le{nya szült Minósnak, könyörült meg - így mondja szó szerint a
hagyom{ny192 - Théseuson, *332+ amikor elsőként akart a labyrinthos sötétjébe önként
behatolni. Azon a nevén v{lt híressé,193 mely a krétaiak görög nyelvén „a felettébb tiszt{t",
arihagnét jelentett, de ugyanitt Aridél{nak, „a felettébb vil{gosnak" is hívt{k. Ezen a két
néven eredetileg nagy istennő volt: tiszta, mint föld alatti, és vil{gos, mint égi.
Még akkor is az istenekről szóló történetekben volt a helye,194 amikor Théseus ir{nt való,
közismert szerelme miatt az istenek hűtlen szeretői közé került. Az athéni ifjú kedvéért
el{rulta saj{t b{tyj{t:195 a Minótaurost, az embertestű és bikafejű csoda{llatot, mely egy
csillagos lény nevét is viselte - mint Asterios196 vagy Asterión197 -, és a v{zafestők olykor
csillagokkal behintett testtel {br{zolt{k. Ezért is sz{míthatt{k Ariadnét a nagy bűnös nők
közé,198 s {llíthatt{k a Nap m{sik unok{ja, az ugyancsak testvérgyilkos Médeia mellé. De
eredetileg Dionysoshoz lett hűtlen, különben nem bujtotta volna föl ellene az isten
Artemist.199 Ezt a történetet jobban ismerték a régebbi elbeszélők, az újabbak ink{bb Théseus
hűtlenségét ecsetelték. Ezek szerint a hérósz megesküdött Ariadnénak, hogy hazaviszi, mint
feleségét, s ezzel szerezte meg mag{nak a segítségét.200 De annak a története nem maradt
r{nk, hogy Théseus miképpen nyerte meg a kir{lyl{ny szerelmét. Egy nagyon késői
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elbeszélésben akkor pillantotta meg Ariadné Théseust, amikor egy bizonyos Taurosszal,
„Bik{val" mérkőzött, aki Minós ember-vetélyt{rsa volt Pasiphaén{l. De ez az elbeszélés is
egy nagyon korai időkből való közlést őrzött meg sz{munkra: hogy a krétai nők végignézték
a férfiak j{tékait.201
Azt nem tudhatjuk meg, hogyan tal{lt Théseus alkalmat arra, hogy egészen egyedül
tal{lkozzék Ariadnéval, s az {tnyújtsa neki egyszerű aj{ndék{t, mely a labyrinthosból való
visszatérését biztosította. A l{ny egy nagyon régi {br{zol{s szerint épp font, amikor az ifjú
kérőn és becézőn nyújtotta ki feléje kezét. Alighanem az ő okos ötlete volt, hogy Théseus
kezébe adja az orsót a fonallal. Vagy egy gombolyag volt, amire m{r föltekerte a sz{lat,
ahogy egy régi v{zaképen l{tni? Nem kellett neki a cselt Daidalos mestertől megtanulnia,
ahogy késői elbeszélők tudni vélték!202 Az okos l{ny kioktatta a hérószt, hogy a fonal végét
erősítse oda magasan a labyrinthos ajtaj{ra, s ne engedje el a kezéből. A labyrinthos nem volt
útvesztő olyan értelemben, hogy a belépő nem tal{lhatta meg legbelső zug{t: csup{n tudnia
kellett, hogy ugyanazon az úton térhet vissza, s ez volt a nehéz. Amikor később maga a labyrinthos építője, az athéni Daidalos, fi{val, Ikarosszal együtt be volt ide z{rva, csak úgy bírt
megszökni, hogy sz{rnyakat készített tollakból és viaszból, és feltal{lta a repülést. Ezt a
szomorú történetet is ismerjük:203 Ikaros túl közel repült a Naphoz, sz{rnyai megolvadtak, s a
tengerbe zuhant, melyet {llítólag róla neveztek el Ikarosinak. Csak az öreg mester menekült
meg.
A labyrinthos legbensőbb zug{ban aludt a Minótauros. Théseus az üstökénél ragadta meg, s
föl{ldozta Poseidónnak. Azt is mondt{k204 - s így is {br{zolt{k -, hogy a szerető Ariadné
elkísérte a hőst, és koszorúj{val vil{gított *333+ neki a sötétségben. Vagy tal{n a diadémj{t
adta Théseusnak, nem a fonalat? Akkor a hűtlenség megbocs{thatatlan vétkét követte volna
el. Hiszen a koszorút az egyik hagyom{ny szerint205 l{nys{g{nak jutalm{ul kapta. De az
elbeszélők és a v{zafestők, úgy tűnik, nem gondoltak ezzel kapcsolatban bűnre, csup{n arra,
hogy a koszorú Ariadné ősidőktől ismert ékessége volt, ak{rmelyik vőlegényétől kapta is:
ak{r Dionysostól, ak{r Théseustól. Ha a hérósz hozta el neki azt, amit Amphitritétól kapott,
végül egy isteni kéz akkor is a csillagképek közé emelte: Ariadné koszorúja az égre került
vil{gítani. Théseus leszúrta a labyrinthosban a Minótaurost. L{tni egy régi v{zaképen,
hogyan {ll a p{rviadal kiinduló helyzetében a bikafejűvel, akit itt Taurominionnak hívnak.
Egyik kezükkel kölcsönösen megragadj{k egym{st, a m{sikban a hérósz kardot tart, a félig
{llati lény pedig követ. Azt is mesélték,206 hogy Théseusnak nem volt fegyvere, hanem puszta
kézzel fojtotta meg, birkózó és ökölvívó viadalban az ellenfelét. De gyakran hord mag{val az
{br{zol{sokon buzog{nyt vagy bunkót is. Így jelenik meg győzedelmesen az alvil{gi épület
kapuj{ban, ha ugyan nem vonszolja mag{val a halott bikaembert is. Az athéni fiúk fogadj{k,
s egyikük megcsókolja megmentő kezét.
Hajóra sz{llt Ariadnéval. A fiúkat és szüzeket sem hagyta ott, s azt beszélték,207 előzetesen
kiverette a krétai hajók fenekét. Éjnek évadj{n indultak haza.208 Ha még ugyanazon az
éjszak{n érték el Dia szigetét, akkor nem Naxos szigete volt - melyet akkoriban {llítólag
ugyanúgy hívtak209 -, az Ariadnétól való elszakad{snak, majd Ariadné és Dionysos
újraegyesülésének a színhelye, hanem az Amnisos-öböl előtt fekvő Dia, Kréta kicsiny szigetszomszédja. Egy régi elbeszélés szerint210 Artemis itt Dionysos tanús{g-tételére nyilaival
megölte Minós hűtlen le{ny{t. A kyprosiak viszont úgy tudt{k,211 hogy Ariadné az ő
szigetükön halt meg, gyermek{gyban, míg m{sok azt {llított{k,212 hogy még Krét{n
fölakasztotta mag{t, mert a hűtlen Théseus elhagyta. Ezeket a történeteket azért tal{lt{k ki,
mert sz{mos helyen mutogatt{k a sírj{t, ahol {ldozatot mutattak be neki, mint egy Alvil{gba

Kerényi Károly: Görög mitológia

Oldal: 239

visszatért istennőnek. Így Argosban,213 a Krétai Dionysos szentélyében, az Égi Aphrodité
temploma mellett, vagy Kyproson, ahol őt mag{t tisztelték égi aspektus{ban, Ariadné
Aphrodité néven.214 De Ariadné épp azt köszönhette Dionysosnak, hogy nem maradt meg
csak föld alatti istennőnek, sem halandó kir{lyl{nynak, akinek Daidalos mester szép t{ncteret
épített,215 és akit azut{n „a labyrinthos úrnőjének" tartottak.216 Mégis égbesz{ll{sa az istennel
- ak{r a krétaiak Dia-szigetén történt, ak{r, ahogy a naxosiak óhajtott{k, az ő Di{jukon, ak{r
azut{n történt, hogy Théseus hűtlennek bizonyult, ak{r mielőtt erre sor kerülhetett - maradt
fenn egyedül érvényes történeteként a későbbi időkben.
Éjszaka megjelent Di{n - így hangzott az Ariadné égbesz{ll{s{ról szóló elbeszélés egyik
v{ltozata217 - Dionysos, s elvette a szép menyasszonyt a hőstől. L{tni egy tarentumi
v{zaképen, hogyan vonul vissza Théseus kivont *334+ karddal, mintegy védekezve hajój{ra,
míg az isten megérinti az alvó Ariadné mellét. Egy m{sik v{ltozat szerint,218 melyet
ugyancsak {br{zol egy v{zakép is,219 két istenség jelent meg Di{n, Dionysos és Pallas Athéné.
Ketten együtt vették r{ Théseust, hogy Ariadné nélkül hajózzék tov{bb. Az elbeszélés harmadik v{ltozat{ban220 az isten megjelent a hérósznak {lm{ban, és fenyegetéssel
kényszerítette, hogy engedje {t neki Ariadnét. Théseus megijedt, s otthagyta a l{nyt mély
{lm{ban: a legtöbbször így írj{k le a jelenetet.221 Naxoson Dionysos még ugyanazon az
éjszak{n fölvitte Ariadnét a Drios-hegyre.222 Itt előbb ő tűnt el, azut{n a le{ny. Későbbi
{br{zol{sokon egész csapat{val jelenik meg az isten, fölkelti az alvót, s dionysosi lakodalmi
menetben viszi mag{val. Úgy is mesélték,223 hogy az isten küldött feledést Théseusra, azért
feledkezett meg teljesen menyasszony{ról a mag{nyos szikla-szigeten,224 és nélküle
vitorl{zott tov{bb. Nem egészen egyedül maradt ott Ariadné, hanem a dajk{j{val,
Korynéval, „a rüggyel", akinek a sírj{t mutogatt{k Naxoson.225 Ebben az elbeszélésben Dia a
kicsiny sziget volt a mai Naxos előtt, ahova egy töltésen gyalogolhatunk {t, hogy
megcsod{ljuk egy templomkapu hatalmas m{rv{nyfoglalat{t.
Théseus tov{bbhajózott a fiúkkal és a l{nyokkal Délosra,226 elt{ncolta velük a darut{ncot, egy
kart{ncot, mely a labyrinthos tekervényeit ut{nozta, {ldozatot mutatott be Apollónnak, és
föl{llította az Aphrodité-szobrot, amit Ariadné mintegy a saj{t alter egójaként vitt mag{val.
Ezut{n Hagné Aphrodité néven tisztelték Déloson. Egy régi v{zafestő {br{zol{sa szerint
ezen a szabadul{si örömünnepségen nem a szobor volt jelen, hanem még Ariadné maga a
dajk{j{val. Théseus vezette a kart{ncot és j{tszott a lanton. Az athéniek ettől fogva227 fiaik és
l{nyaik megérkezésének emlékére - szüretidőre esett - Phaléronban, a parton mindig
megünnepelték az isteni p{rt: Dionysost és Ariadnét. De emellett megemlékeztek egy
szomorú eseményről is. Théseus vagy a korm{nyosa nagy örömében228 (vagy az Ariadné
elvesztésén érzett f{jdalm{ban229) elfelejtette kicserélni a vitorl{t. Aigeus az Akropolisról
megpillantotta a fekete vitorl{t, amit a hajó indul{skor viselt, s leugrott a szikl{ról. Így lett
Théseus a kir{ly, és azóta hívj{k a tengert, mely fölött Ariadné, az istennő és héróina alakja
lebeg, Égei-tengernek.
A Théseus hűtlenségéről szóló elbeszélések bizonnyal azért maradtak fenn nagyobb
sz{mban, mert Poseidón fia különben is nagy nőrabló hírében {llt.230 Azt beszélték,231 azért
hagyta el Ariadnét, mert Aiglé, Panopeus l{nya ir{nt emésztette a szerelem. Aiglé, „a fény",
egy fényes l{nyra illő név, ugyanúgy, mint Phaidra, „a ragyogó", Ariadné testvére, akit
Théseus Deukalióntól, Minós fi{tól kapott feleségül később, amikor szerződést kötött vele232 ha ugyan nem rabolta el, ahogy egy elveszett elbeszélés mondja, Ariadnéval együtt. Az ilyen
nevek megfelelnek Ariadné fény-oldal{nak, az "Aridéla" megjelölésnek. Szinte azt is lehetne
mondani, hogy ebben az esetben Théseus Aridél{ért hagyta el Ariadnét. Tal{n Panopeus
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l{nya is istennő volt a kor{bbi *335+ időkben, s azonos volt azzal az Aigléval, akit a Panopeus
v{rral szomszédos Orkhomenosban a Kharisok anyj{nak és Hélios feleségének tartottak,233
m{srészt pedig a Korónis, „Varjúszűz" nevet is viselte. Aiglé néven és Korónis melléknéven
volt ismeretes Apollón hűtlen kedvese is, aki Asklépiost szülte neki.234 Aiglét235 és Korónist236
ugyanúgy Dionysos dajk{i közé is sorolt{k, ahogy Ariadnét mag{t is.237 S végül egy
v{zaképen l{thatjuk, hogyan rabolja el Théseus Korónét - a név ebben az alakj{ban van
odaírva a l{ny mellé -, míg a hérósz két m{sik híres szeretője, Helena és Antiopeia, az
amazón, iparkodik ezt megakad{lyozni. Alighogy megpillantotta, m{r elszaladt vele mondja a festő felirata.
Soha egyetlen elbeszélőnek sem sikerült ezeket a l{nyrabl{si jeleneteket véglegesen érvényes
sorrendbe illeszteni. Volt ugyan egy régi hagyom{ny, mely szerint238 Théseus előbb rabolta el
Helen{t, mint Ariadnét. Viszont később kisz{mított{k,239 hogy m{r ötvenévesnek kellett
lennie, amikor a szép Zeus-le{ny első rablója és férje lett. Ebben a v{llalkoz{sban, Helena
elrabl{s{ban, a bar{tja, Peirithoos is részt vett, akinek a lakodalm{n kezdődött Thessz{li{ban
a harc a lapith{k és kentaurok között. Ha a két történetet, a lakodalomról és a nőrabl{sról
szólót, nem egym{stól függetlenül, hanem a két hős élettörténetével kapcsolatban egym{s
ut{n mesélték el, s hozz{ még a két hérósz legvakmerőbb kalandj{t is: azt a kísérletet, hogy
elrabolj{k az Alvil{g kir{lynőjét, akkor két legmerészebb v{llalkoz{suk, a két Zeus-le{ny,
Helena és Persephoné elrabl{sa, csup{n a két bar{t életének későbbi szakasz{ban
következhetett be. Idővel az athéniek Kastórj{v{ és Polydeukésévé v{ltak, mintha m{r eleve,
s nem csup{n elrablójaként {lltak volna kapcsolatban Helen{val: mintha nem kellett volna őt
előbb Sp{rt{ból Aphidn{ba vinniök, s mintha a Sunion foktól keletre fekvő Helené-sziget
Nemesis le{ny{nak egyik kevésbé ismert születési történetéből kapta volna a nevét. Tal{n
úgy hangzott ez az attikai születési történet, hogy Nemesis istennő, akit ugyanazon a parton,
Rhamnusban tiszteltek, Heléné szigetén szülte a le{ny{t, Helen{t. A hagyom{ny úgy kív{nja,
hogy itt térjünk ki a lapith{k kir{ly{ról, Peirithoosról szóló thessz{liai történetre.
Peirithoos Zeus fiai közé tartozott.240 Dia szülte, Ixión felesége, a neve szerint az éggel
kapcsolatban {lló héróina,241 az ég kir{ly{nak.242 Ezért tartott{k a későbbiek243 Ixión fi{nak és
a szentségtörőtől sz{rmazó244 kentaurok fiútestvérének. Zeus {llítólag mén alakban nemzette
őt,245 ahogy Kronos Kheirónt. Erős, csaknem tit{ni fajzat volt ez a lapitha törzs, s Peirithoos
volt a kir{lyuk. Ugyanehhez a törzshöz tartozott Kaineus is, Elatos, „a fenyő-ember" fia;246 azt
a kentaurt is így hívt{k, akit Héraklés megölt. De eredetileg Kaineus Elatos l{nygyermeke
volt, Kainis, „az új" néven, aki kedvesétől, Poseidóntól megkapta a kegyet, hogy férfiv{ és
sebezhetetlenné v{lhasson.247 A kentaurok azut{n fenyőtörzsekkel elevenen248 döngölték a
föld al{. Még *336+ térdei sem roggyantak meg az ütések alatt,249 s az Alvil{gban visszanyerte
kor{bbi, női nemét.250
Akkor történt a dolog, amikor ezek a vad, {llati lények Peirithoos és Hippodameia
lakodalm{n megkóstolt{k a bort :251 m{r ismerjük a Héraklés-történetekből a kentauroknak
ezt a gyengéjét. Hippodamei{t Déidamei{nak252 vagy Iskhomakhénak,253 „az erővel
küzdőnek" is nevezték, előző két neve viszont „megfékezést" fejez ki. Ugyanaz a dicső
nőalak lehetett, aki Pelops menyasszonya volt Pis{ban, s akiről jóform{n csak annyit tudunk,
hogy a nevéről ítélve „lófékező" volt. A régebbi elbeszélés szerint, amit igen tartózkodón ad
elő a költő,254 Eurytión kentaur egyedül érkezett Peirithoos palot{j{ba, ahol a lapith{k épp a
lakodalmat ünnepelték, s a bortól eszét vesztve, szégyenletesen viselkedett. Lev{gt{k az
orr{t és füleit, és kidobt{k. Így tört ki a h{ború a kentaurok és a lapith{k közt. Később
részletesen kiszínezték,255 hogyan erőszakoskodtak az ünnepségre meghívott kentaurok az
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asszonyokkal, Eurytos - így is nevezték - a menyasszonnyal, s hogyan kezdődött a
borosedények hajig{l{s{val a vérfürdő, melyben mindkét részről sokan elpusztultak.
Théseus ebben is részt vett, mint a vőlegény legfőbb segítőt{rsa,256 vagy pedig a
h{borúban,257 mely a vérfürdőt követte. A h{ború azzal végződött, hogy elűzték a
kentaurokat a Pélion vidékéről, azon a napon, amikor Hippodameia megszülte a fi{t,
Polypoitést.
Théseus és Peirithoos bar{ts{g{nak a története258 viszont nem Thessz{li{ban j{tszódott le,
hanem Attik{ban, csup{n egyszer hagyt{k el bizonyos időre közös v{llalkoz{suk sor{n az
orsz{got. Attika, éspedig Peirithoidai község lakói saj{t hérószukként tisztelték Peirithoost.
Nem tudjuk pontosan, hogyan került oda, mielőtt Théseust megismerte. Nevéről ítélve,
„körbeszaladg{ló" lehetett. Eljutott hozz{ Théseus erejének és vitézségének a híre,259 és
prób{ra ingerelte. Théseus egyik tehéncsord{ja Marathón közelében legelt. Peirithoos
odament és elhajtotta. Théseus fegyvert ragadott, és üldözőbe vette a rablót. Amikor az
észrevette, meg{llt és szembefordult Théseusszal. Csod{lattal nézték egym{st - mindketten a
m{sik szépségét és b{tors{g{t -, s egyikük se rontott a m{sikra. Elsőnek Peirithoos nyújtotta
kezét, és kérte Théseust, ítélkezzék fölötte a tehénrabl{s miatt: megfizeti a büntetést, amit
kiró r{. Théseus elengedte a büntetést, és bar{ts{got és szövetséget aj{nlott föl neki.
Kolónosban esküvővel erősítették meg a kötést. Mutogattak később260 egy sziklabemélyedést,
amiben a bort keverték, amikor szövetségükre {ldom{st ittak. Az egyik elbeszélés szerint261
ezut{n hívta meg Peirithoos Théseust a lakodalm{ra Thessz{li{ba, s csak sokkal később
p{ly{ztak mindketten Helena kezére. Egy m{sik elbeszélés úgy tudta :262 elhat{rozt{k, hiszen
mégiscsak Zeus és Poseidón fiai voltak, hogy Zeus l{nyait veszik feleségül.
Helena akkor még csak tizenkét éves volt,263 ha ugyan nem még fiatalabb,264 ak{r Léda szülte
Zeusnak Lakóni{ban, ak{r Nemesis istennő Attik{ban. Théseus v{r{ból, Aphidn{ból le
lehetett l{tni a rhamnusi völgybe, ahol *337+ az éjszaka l{ny{nak, Helena isteni anyj{nak a
szentélye volt. Azt mesélték később,265 Théseus megkérte a l{ny kezét Tyndareóstól, és
szívesen lépett volna sógors{gra a sp{rtai Dioskurosokkal.266 Csak miut{n nem kaphatta meg
békésen Helen{t, rabolta el őt a kart{ncból Artemis Orthia szentélyében 267 - ha ugyan nem
Rhamnusban történt a dolog, vagy a közeli, brauróni Artemis-templomban. Erről azonban
nem maradt r{nk följegyzés, csup{n a sp{rtai l{nyszöktetésről. A Dioskurosok csak Tege{ig
üldözték a l{nyrablókat. Azok sorsol{ssal döntötték el,268 melyikük kapja meg Helen{t
feleségül. A sors Théseusnak kedvezett. Ő vitte haza a szüzet Aphidn{ba, anyj{hoz,
Aithr{hoz. Kastór és Polydeukés kiszabadította Helen{t Aphidn{ból, Aithr{t pedig rabs{gba
hurcolt{k.269 Még Trój{ban is ő szolg{lt Helen{nak,270 ahol a m{sodszor elrabolt hasztalan
v{rta, hogy két b{tyja ismét megjelenjék271 és megszabadítsa. Théseustól egy l{nygyermeket
szült:272 azt az Iphigenéi{t, akit azut{n Agamemnón és Klytaimnéstra l{ny{nak tartottak,
mert Helena {tadta a testvérének, miut{n Argosban vil{gra hozta. Egyik hagyom{ny
szerint273 ennek a l{nynak a sorsa tov{bbra is kapcsolatban {llott Attik{val : nem Aulisban,
hanem Braurónban {ldozt{k fel.
Aphidn{t nem Théseus, hanem a v{r névadója, Aphidnos védelmezte a Dioskurosok ellen, s
meg is sebesítette Kastórt a jobb combj{n.274 Théseus maga kénytelen volt275 elhagyni ifjú
feleségét, akit fogolyként rejtegetett Aphidn{ban, hogy most ő kísérje el Peirithoost sokkal
veszedelmesebb v{llalkoz{s{ra : hogy az ő sz{m{ra is raboljanak egy Zeus-l{nyt. Vagy
eredetileg ez is az ő v{llalkoz{sa volt, Ariadné megszöktetőjéhez illő, és csak később
tulajdonított{k, a kaland bűnös volta miatt, Peirithoosnak? Mert útjuk a Túlvil{gra vezetett,
amit a későbbi szerzők a thesprótosok276 orsz{g{val vagy az épeirosi molossosok földjével

Kerényi Károly: Görög mitológia

Oldal: 242

helyettesítettek,277 s menyasszonyul Persephonét szemelték ki. A két elvetemült ifjú278 a
H{dés kir{lynéj{t akarta elhurcolni h{lókamr{j{ból, amit az Alvil{g kir{ly{val osztott meg. A
tainaroni H{dés-bej{raton {t hatoltak be,279 melyet Théseus egy római költőnél részletesen
leír,280 ugyanott, ahol nem sokkal ut{nuk Héraklés is behatolt az Alvil{gba.
Azt mesélték,281 Kharónt a ladikj{val nem tal{lt{k szokott révjében, az Akherónn{l. Az
elbeszélés folytat{sa elveszett, így nem derül ki, hogyan sikerült nekik a holtak révészét
odacsalogatni, s élve fölsz{llniok a lelkek hajój{ra.282 Nyilv{n nem erőszakkal történt, ezt a
hagyom{ny Héraklésnek tartotta fenn, hanem csellel. Mert csellel fogadta őket azut{n az
Alvil{g uralkodója is. Hellyel kín{lta őket283 a két szikl{ból kivésett trónuson,284 palot{j{nak
kapuj{n{l.285 Azt mondta nekik, üljenek ott, míg aj{ndékokat hoz nekik. De ezek a trónusok a
feledés, a Léthé ülőhelyei voltak.286 Úgy ültek ott, mint akiket odabilincseltek,287 a magukrólmegfeledkezés teljesen megdermesztette őket. Csak a kezüket tudt{k kinyújtani Héraklés
felé, amikor arra jött.288 Egyes elbeszélők a Léthé bilincseit kézzel foghatóv{ tették: vagy *338+
kígyók voltak,289 vagy sz{z meg sz{z l{nc290 - vagy mintegy odanőttek a szikl{hoz
mindketten.291 Azt is mondt{k tréf{ból,292 hogy Théseus alfelének egy része ottmaradt,
amikor Héraklés a kezénél fogva föl{llította, s innen sz{rmazik utódai, az athéni ifjak
testének meredek vonala. A Héraklés-történetekben hallottuk, hogy csak Théseus tudott újra
életre kelni és visszatérni. A régi elbeszélések szerint akkor még alighanem fiatal volt, s olyan
v{ltozat is volt,293 hogy Peirithoos is visszatért vele együtt. Hal{la ut{n azonban Théseusnak
tov{bb kellett bűnhődnie: örökké ott ült sziklatrónus{n,294 míg bar{tj{ra olyasfajta büntetés
v{rt, mint a szentségtörő Ixiónra,295 aki az ég kir{lynéj{t akarta elcs{bítani, vagy még azelőtt
Tantalosra.
Alighanem hosszú élet {llt még Théseus előtt, b{r csak Helena elrabl{s{ról mondja
hat{rozottan a hagyom{ny, hogy megelőzte a krétai kalandot, a H{désba való betörésről
nem. Az az elbeszélés, mely szerint még egyszer megtal{lta élve az utat oda, sőt, tal{n (amit
később nem akartak elhinni296) még Peirithoost is megszabadította, nem maradt r{nk, s
egyik-m{sik történet297 azt is tagadta, hogy Théseus maga megmenekült az Alvil{gból.
Igaz{n híres hazatérése a labyrinthosból való visszatérés volt, melynek úrnőjét ugyanannyira
nem nevezhette őrökre a mag{énak, mint Persephonét. Helen{t elvették tőle a Dioskurosok,
Ariadnét Dionysos. De az övé maradt Athén trónja, miut{n Aigeus a fekete vitorla l{tt{n
leugrott az Akropolisról, vagy pedig - ahogy még pontosabban vélték tudni298 - a tengerbe,
mely az ő nevét viseli. Théseus alapító tetteként az maradt fenn, hogy ő egyesítette Attika
falvait athéni {llamm{.299 [ltala keletkezett itt, úgy mondt{k, egy közös politeia, közös {llami
élet: ennek a cselekedetnek az egész Attika volt a színhelye, s ettől fogva a Synoikia ünneppel
ünnepelték. Kekropsnak nem egészen ugyanezt a tettet tulajdonított{k: ő nem falvakat, a
m{r meglevő községeket egyesítette, hanem az őslakókat szervezte egy közösségbe. [llítólag
Théseus nevezte300 elsőnek Athén v{ros{t Athénainak, többes sz{mban, és a Panathénai{t
(melyet különben a hagyom{ny szerint Erikhthonios alapított) ő alakította az „összes
athéniek", nem csup{n a v{rosiak, hanem a vidék lakóinak közös ünnepévé is. Az elbeszélők
kor{nak csaknem valamennyi hérósz-v{llalkoz{s{ban szerepeltették. Közmond{ss{ v{lt:301
„Semmit se Théseus nélkül"; vagy pedig,302 minthogy nem volt szüksége segítőt{rsra: "Egy
m{sodik Héraklés jött a vil{gra!"
Így lett Héraklés kísérőjévé az amazónok elleni hadj{ratban is. Ebből a kalandból vitte
mag{nak haza harcias feleségét, aki neki Hippolytost szülte. A v{llalkoz{s amúgy is ink{bb
volt Théseushoz, mint Hérakléshez méltó. Az amazónkir{lynőt, akivel Héraklés
szembekerült, Hippolytének hívt{k, s gyakran nevezik így Hippolytos anyj{t is: ez a név
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tal{n m{r eleve ehhez a fiúhoz fűzte. Az a v{ltozat, mely szerint Théseus szerezte meg
zs{km{nyul Hippolyté övét, és ő aj{ndékozta az idősebb és nagyobb hérósznak, még a
Héraklés-történetekben is fennmaradt. Az elbeszélőknek elég f{rads{gukba *339+ került
Héraklés amazónj{t a Théseusétól megkülönböztetni. Akik azt {llított{k, hogy Théseus
tiszteletaj{ndékul kapta a mag{ét Zeus fi{tól, ezt az amazónkir{lynő testvérének tartott{k, és
az Antiopeia vagy Antiopé hold-néven emlegették, amit a thébai Dioskurosok anyja is viselt.
A Théseusról szóló történetekben az amazón alakja odaillett Helena, Persephoné és Ariadné
alakja mellé, akik mind hasonlítottak egym{shoz, s alighanem ez az alak lebegett különféle
neveken az elbeszélők szeme előtt.
Valóban úgy jelenik meg előttünk, mint egy {zsiai Helena, akit keletről szöktettek nyugatra, s
akiért azut{n úgy harcoltak görög földön, ahogy Léda le{ny{ért keleti földön, Trój{ban. A
Danaisokról szóló elbeszélésben is amazónszerű le{nyok érkeztek keletről Görögorsz{gba.
De csak az athéniek {llított{k, hogy az igazi amazónok jöttek {t Kis{zsi{ból egész
seregükkel, s megostromolt{k az Akropolist. Különös sírokat mutogattak az idegeneknek,
melyeket az amazónoknak tulajdonítottak: Athénban Antiopé sírj{t,303 Megar{ban
Hippolytéét.304 A félholdszerű amazónpajzs alakj{ról következtettek erre. Az amazónh{borút, melyben Théseusnak a saj{t v{ros{t kellett védelmeznie, megelőzte az amazónok
elrabl{sa, s eredetileg ebben az esetben is alighanem Théseus j{tszotta a l{nyrabló szerepét,
nem pedig Héraklés.
Azt mesélték,305 Héraklés hasztalan ostromolta Themiskyr{t, az amazónok v{ros{t, s csak
akkor tudta bevenni, amikor Antiopé beleszeretett Théseusba és el{rulta övéit. De híresebb
volt az az elbeszélés,306 melyben Théseus Peiríthoosszal indult amazónrabló útj{ra, ahogyan
együtt rabolt{k el Helen{t is. Egy v{zaképen l{tni Antiopét Théseus karjai közt, a hérósz
mellett a bar{tj{t, aki védelmezi. Az amazón Athénban egy fiat szült Théseusnak. A legtöbb
elbeszélés szerint ez a fiú Hippolytos volt, egy régebbi szerint az a Démophón, aki később
Trója ellen vonult, s kimentette nagyanyj{t, Aithr{t az égő v{rosból.307 Különben Démophónt
és öccsét, Akamast Phaidra fiainak tartott{k: Phaidra volt Théseus felesége, mióta a
krétaiakkal békét kötött. Egészen addig úgy élt Antiopé, vagy ak{rhogy is hívt{k az
amazónkir{lynőt. Théseusszal, az elrablój{val, ahogyan Helena Parisszal Trój{ban.
Az amazónok hada azért jelent meg, hogy megszabadítsa kir{lynőjét,308 vagy megbosszulja
azt a gyal{zatot, hogy Théseus egy m{sodik feleséget vett melléje.309 A sereg északról
érkezett, nagy kerülővel a Fekete-tenger partj{ról, mert az amazónok nem hajósok voltak,
hanem lovasnép.310 De az is lehet, hogy csak azok a nőharcosok l{zadtak fel, akiket a sértett
Antiopé maga hozott mag{val. A sereg balsz{rnya311 az Areopagost v{lasztotta
t{maszpontul, azt a helyet, ahol később az Amazóneion, az amazónok tiszteletére épült
hérósz-szentély {llott, a jobbsz{rny a Pnyxet. Onnan nyomultak előre az Akropolis ellen.
Közben egy athéni sereg a Múzs{k dombj{ról h{tba t{madta őket. Így az ostrom negyedik
hónapj{ban kénytelenek voltak békét kötni. Az athéniek mindezt igaz történetnek tartott{k.
Két nagy falfestmény jelenítette meg nekik az amazónokkal vívott harcot: az egyik a
Théseionban volt. *340+ Théseus szentélyében312 - de nem abban, amit később neveztek így -,
a m{sik a Stoa Poikilében, a „tarka csarnokban".313 Szívesen {br{zolt{k a v{za-festők is a harc
egyes jeleneteit, a szobr{szokról nem is szólva, akik oly sok templomot és emlékművet
ékesítettek - és nemcsak Athénban - a harcoló és haldokló amazónok képével.
Azt is mesélték még,314 hogy Héraklés a bar{tja segítségére sietett, és hogy a m{sik híres
amazón, aki később Trója szövetségeseként vonult hadba és Akhilleus kezétől esett el:
Penthesileia is részt vett ebben a harcban. Ő ölte meg, véletlenül, úrnőjét.315 M{sok szerint
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Théseus maga volt az, vagy a t{rsai, abban a pillanatban, amikor föllobbant az amazónok
zendülése, s a kir{lynő Phaidra lakodalm{n megfenyegette a palot{ban egybegyűlt
vendégeket.316 Végül fennmaradt még egy elbeszélés317 Antiopé hal{l{ról: Théseus oldal{n
harcolt amazón-t{rsnői ellen, akik vissza akart{k őt szerezni maguknak, s egy Molpadié, „az
énekesnő" nevű amazón nyil{tól esett el; a hérósz nyomban megbosszulta hal{l{t. Az
athéniek azonmód síremléket {llítottak Mol-padiénak is, ugyanúgy, mint Antiopénak - vagy
legal{bbis azt hitték két régi athéni sírsztéléről, hogy a két amazón emlékét örökíti meg.
Így h{t a hérósznak csak a m{sodik krétai kir{lyl{ny, Phaidra maradt meg, és az amazón fia,
a szép és csod{latos ifjú, Hippolytos. Az amazónok legfőbb istensége Artemis volt,
elsősorban neki szolg{ltak, b{r ink{bb tekintették példaképüknek a Fekete-tenger
partvidékén tisztelt istennő kegyetlenségét, mint a görög Artemis tisztas{g{t. Nevéről ítélve
Hippolytos is vad, elszabadult mén lehetett, ahogy az amazónok is féktelen kanc{khoz
hasonlítottak, s ezért hordtak olyan neveket, mint Hippolyté, vagy mint az a Hippó, aki az
egyik hagyom{ny szerint318 Artemis szentélyét alapította Ephesosban, de azut{n
megbüntette az istennő, mert nem vett többé részt a szüzek kart{nc{ban, az olt{ra körül.
Hippolytos Troizénben mint ifjú vad{sz kiz{rólag a szűzies Artemisnek szolg{lt. Ott nőtt föl
dédapja, Pittheus földjén, s Phaidra ott319 szeretett bele dali{s, szűzies mostohafi{ba.
Ennek a boldogtalan szerelemnek a történetét Euripidés kétszer vitte színre, s a két tragédia
közül az egyik r{nk is maradt. Volt az athénieknek320 magasan, fent az Akropolis déli
nyúlv{ny{n, egy kicsiny Aphrodité-szentélyük, amit a „Hippolytos feletti" Aphroditéénak
neveztek, s azt mondt{k róla,321 Phaidra alapította, mert onnan leste folyton szerelmes
pillant{s{val a troizéni partot. E szerint az elbeszélés szerint322 akkor pillantotta meg először
az ifjút, amikor az, minden beavat{s odaadó híve (így Orpheusénak is),323 elment Athénba,
hogy részt vegyen az eleusisi misztériumokban. - Phaidra még sok{ig fékezte szenvedélyét a
mit sem sejtő ifjú ir{nt, míg végül kénytelen volt Théseust elkísérni Troizénba. A
troizéniaknak viszont324 Hippolytos-szentélyükben volt egy „leskelődő Aphrodité"templomuk, s azt beszélték, arról a helyről leskelődött a szerelmes Phaidra, amikor
Hippolytos meztelenül torn{zott a szomszédos stadionban, melyet később az ő nevével *341+
jelöltek. Ott {llt a mirtusfa is, melynek leveleit a kir{lyné izgalm{ban haj tűjével
összeszurk{lta. Nagy volt Aphrodité hatalma, de csak a szép kir{lyné hódolt be neki, az ifjú
ellen{llt. Csup{n Artemisről akart tudni, Aphroditéről nem.325 B{rmennyire kimutatta is
Phaidra ir{nta való szerelmét, visszautasította a büszke asszonyt.
Így ismétlődött meg Bellerophontés története: a történet, mely nemcsak a görögöknél volt
meg. A szenvedélyében mag{t kiszolg{ltató kir{lyi asszony megvetett szerelme gyűlöletté és
félelemmé v{ltozott {t. Phaidra megv{dolta Hippolytost Théseusn{l, hogy el akarta őt
cs{bítani. Az elbeszélés legegyszerűbb alakj{ban328 h{lószob{j{nak betört ajtaj{ra s a saj{t
megtépett ruh{j{ra mutat. A férj hitelt ad szavainak, meg{tkozza fi{t, és kiutasítja orsz{g{ból. S minthogy apja, Poseidón megígérte, hogy teljesíti h{rom kív{ns{g{t,327 többek közt
Hippolytos hal{l{t kív{nja. Amikor az ifjú a sarónisi öböl partj{n hajtatott nemes parip{ival
Epidauros felé, ahonnan később Argosba készült,328 földrengés t{madt, s rengeni kezdett a
tenger is. Fölcsapott egy hull{m, elborította az Isthmost, egy bika kelt ki belőle, és
megvadította Hippolytos lovait. Azok megbokrosodva, kitépték a kocsit hajtója uralma alól, s
az ifjút hal{lra hurcolt{k. A troizéniek szerint Hippolytos nem így halt meg. A sírj{t sem
mutogatt{k,329 mint az athéniek,330 noha tudt{k, hol feküdt. Viszont mutogattak egy
vadolajf{t Artemis Sarónia temploma közelében, s azt mesélték,331 Hippolytos itt gabalyodott
bele lovainak kant{rj{ba, s mint-egy fölakasztotta mag{t a görbe f{ra. Ez a hal{lnem Artemis
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körében gyakran előfordult. Phaidra is fölakasztotta mag{t, s azt beszélték,332 az Alvil{gban
egy hint{n himb{lózott föl-al{, j{tékosan ut{nozva saj{t hal{l{t.
A troizéni l{nyok Hippolytost a pomp{s szentélyben siratt{k, amit Diomédés építtetett a
tiszteletére,333 mindig az esküvőjük előtti napon;334 s {ldozatul az ifjúnak, az emésztő
asszonyszereleni {ldozat{nak, egy hajfürtjüket aj{nlott{k föl. Pedig nem volt halott. Nem
tartozott azok közé a hérószok közé, akik mindenkorra meghaltak. Artemis kiragadta
kedvencét a hal{lból. Az ő kedvéért335 keltette Asklépiost,336 aki a közeli Epidaurosban lakott,
gyógyfüveivel ismét életre. A troizéniek az égen l{tt{k Hippolytost, a kocsihajtó
csillagképében.337 De az albai hegyek lakói, It{li{ban, Róma közelében tudt{k,338 hogy Virbius
isten, aki Diana berkében, Aricia mellett, a Nemi-tó körüli sötét erdőkben rejtőzött, nem volt
m{s, mint Hippolytos: Artemis oda szöktette. Nyilv{n ezért nem volt szabad ebbe a szent
körzetbe lovakat bevinni: az újra életre kelt isten hal{l{ra emlékeztettek.
Théseus hal{l{nak módj{t a hagyom{ny nem írja le egyértelműen. Ő, aki befogadta Oidipust,
hogy a thébai hérósz Attika földjében térhessen nyugalomra, s aki segített a Hérakléssarjaknak, hogy apjuk ellenségétől és üldözőjüktől, Eurystheustól végképp
megszabadulhassanak, kénytelen volt elhagyni Attik{t, s egy t{voli sírban, Skyros szigetén
nyugodni - míg meg nem tal{lt{k, sok évsz{zad múlt{n, a csontjait.339 Voltak azut{n olyan
elbeszélők is, *342+ akik szerint nem tért vissza többé az Alvil{gból, miut{n al{sz{llott
Peirithoos-szal, hogy elrabolja Persephonét. M{sok, akik H{dés-j{r{s{t ugyancsak élete vége
felé időzítették, egy Erekhtheus-dédunok{ról beszéltek,340 az első demagógról, aki, míg ő a
holtak birodalm{ban időzött, föll{zította ellene a népet. Ezut{n ment Skyrosba, s ott
Lykomédés kir{ly letaszította egy magas szikl{ról a mélybe :341 így halt meg t{volban és ok
nélkül, s ilyen hal{l ut{n nyilv{n sírja sem maradt fenn, vagyis eredetileg nem volt hely, ahol
hérószkultusz-ban részesülhetett volna: hal{lneme ink{bb az égbe ragadtat{shoz hasonlítható. Szentélye, a Théseion az Akropolis felj{rat{n{l, csup{n akkor lett sírj{v{, amikor
{llítólagos csontjait Skyrosból Krisztus előtt 473-ban {tsz{llított{k oda. *343+

II. Iasón és Médeia
A hérósz, aki útnak indult az Aranygyapjúért, annak a törzsnek volt a sarja, melyhez Phrixos,
Athamas fia is tartozott. Phrixost vitte az arany kos Kolkhis-ba, a Kauk{zusba. Athamason,
Phrixos apj{n kívül Salmóneus és Krétheus is Aiolos fia volt: az egész nagy nemzetség
Aiolostól sz{rmazott. Annak az {gnak az ősanyja, melyről most szó lesz, Tyró, Salmóneus
le{nya, ikerfiakat szült Poseidóntól, Néleust és Peliast, de azut{n a nagyb{tyj{tól,
Krétheustól is szült több fiút: elsőnek Aisónt, aki Aisón v{ros{t alapította Thessz{li{ban.
Ennek volt a fia Iasón, az aranygyapjú hérósza. Miut{n Phrixos, apj{nak az unokaöccse,
Aiétés kir{ly vejeként Kolkhisban meghalt, a gyapjú Aiétés birtok{ban maradt. Tőle, Hélios
fi{tól kellett a csal{d sz{m{ra visszaszerezni.
Aisón és Iólkos v{rosa (ez utóbbit Krétheus alapította) szomszédos a nagy thessz{liai
tengeröböllel, a Pagasai, ma Volo-öböllel. Iólkosban Krétheus mostohafia uralkodott, a
Poseidón-sarj, Pelias, Aisón féltestvére: közös anyjuk, mint mondtam, Tyró volt. Az összes
fiútestvérnek fiai születtek: Peliasnak Akastos, Néleusnak, aki Pylosban, a Peloponnésos
délnyugati csücskében uralkodott, nem kevesebb, mint tizenkét fia, köztük Nestór.
Féltestvéreinek, Aisónnak, Pherésnek és Amythaónnak is fiai voltak: Amythaóné Me-lampus,
a jós, aki Proitos le{nyait meggyógyította, Pheresé Admétos, Apollón kedvence és Alkéstis
férje, Aisóné, mint tudjuk, Iasón. Iasónnak, az egész csal{d leghíresebb tagj{nak az anyja
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különféle neveken ismert, vagy ink{bb különféle nevek mögött rejtőzik: tal{n Polymédé 1
volt, Autolykos2 egyik l{nya, vagy Alkimedé,3 Minyas egyik l{nya, hogy m{s neveket ne
említsünk. Kheirón, a bölcs kentaur nevelte föl,4 akinek a tany{ja, a Pélion-hegység, ott
magaslik mindkét v{ros, Aisón és Iólkos fölött. A kentaur, ez az isteni sz{rmaz{sú erdei {llat
nevezte őt először Iasónnak,5 s a név gyógyítót vagy gyógyul{shozót jelent.6
Neve szerint Iasónnak Iasioshoz vagy Iasiónhoz, Démétér kedveséhez7 is lehetett valami
köze. Csakhogy Hér{nak8 volt a kedvence, és nem Persephoné anyj{nak. Mindkét nagy
testvér-istennőről azt beszélték, sok{ig kóboroltak a földön: Démétér, amikor a l{ny{t
kereste, Héra, amikor haragj{ban elhagyta Zeust, vagy visszatérőben volt hozz{, s
v{ndorl{sa sor{n, ahogy a Héraklés-történetekből tudjuk, orc{tlan szilének is megt{madt{k.
Iasón vad{szat közben tal{lkozott vele, ak{rcsak Iasios vagy Iasión, a krétai vad{sz
Démétérrel. Ez a tal{lkoz{s azonban egy folyón{l történt, melynek magasan {llott a vize,
ak{r a thessz{liai Anauros9 vagy Enipeus volt az,10 ak{r egy m{sik folyó.11 Iasón nem ismerte
föl az öregasszonyban, akinek alakj{t Héra mag{ra öltötte, az istennőt, fölvette a h{t{ra és
{tvitte a vízen. Azt is mondt{k,12 hogy ebből az alkalomból elveszítette egyik saruj{t. Így
félig mezítl{b jelent meg az {ldozatn{l,13 amit Peüas Iólkosban mutatott be atyj{nak, *344+ a
többi isteneknek, de az istenek kir{lynőjének nem.14 Mert m{r tudjuk Tyró történetéből, hogy
nem tartozott Héra tisztelői közé. Ezért is bűnhődnie kellett.
Iasón az összes elbeszélésekben elvesztette egyik saruj{t, s a monosandalos, az "egysarus férfi"
felbukkan{sa nem csup{n az Iasónnal kapcsolatos történetekben volt szorong{st keltő. Aki
így jelent meg - még ha isten volt is, mint Dionysos -, mindig olyan benyom{st keltett,
mintha egy m{sik vil{gból érkeznék, alighanem az Alvil{gból, s a m{sik cipőjét otthagyta
volna z{logul és annak jeléül, hogy féll{bbal oda tartozik. R{ad{sul Pelias azt a jóslatot
kapta,15 hogy egy egysarus férfi kezétől hal meg. Most, amikor az egész Iólkos v{ros{t
meghívta az {ldozathoz, a hérósz épp a mezőn volt az Anauros túlsó partj{n. Akik úgy
tudt{k, hogy nem vad{sz volt, hanem sz{ntóvető,16 azt {llított{k, ekéjét az Anaurosn{l
hagyta, mezítl{b g{zolt {t a folyón, s azut{n a bal saruj{t elfelejtette újra felkötni. Egy m{sik
v{ltozatban a saru a folyóba veszett.17 Amikor teh{t Pelias szeme elé került, annak nyomban
eszébe jutott a jóslat. Nem szólt aznap semmit, m{snap azonban ismét Iasónért küldetett, s
megkérdezte, mit tenne, ha azt jósolt{k volna neki, hogy egy bizonyos férfi a polg{rt{rsai
közül meg fogja ölni. „Elküldeném azt az embert - v{laszolta Iasón - az aranygyapjúért." S
Pelias így szólt: „Menj és hozd el!"
Egy m{sik elbeszélés szerint18 Pelias két jóslatot is kapott. Az egyik azzal fenyegette, hogy
Aiolos egyik utódja {ltal fog meghalni. De legink{bb, így hangzott a m{sik jóslat, attól
őrizkedjék, aki a magasfekvésű ist{llóktól fél saruban érkezik Iólkosba. S amikor eljött az
ideje, valóban onnan érkezett a félelmet és csod{latot keltő férfiú. Két gerely volt n{la. Úgy
volt öltözve, mint a közeli Magnésia-félsziget lakói. Azonkívül egy p{rducbőr borította
v{ll{t, hogy óvja az esőtől. Haj{t még soha nem nyírta meg, l{ngolón hullt al{ h{t{ra. Mintha
a saj{t nyugalm{t akarn{ prób{ra tenni, meg{llott Iólkos piacterén, a nép nyüzsgő
sokas{g{ban. Senki sem ismerte, mindny{jan iparkodtak kital{lni, ki lehet. Apollónra
gondoltak, Arésre, az Alóad{kra és Tityosra, de sorra elvetették ezeket a gondolatokat. Míg
az emberek erről t{rgyaltak egym{s közt, Pelias kir{ly is odahajtott öszvérfogat{n. Szeme
mereven a sarura tapadt, amit az ifjú ember, mint szembetűnt, csup{n a jobb l{b{n viselt. A
kir{ly eltitkolta ijedelmét, s megkérdezte az idegent, hol a haz{ja, kik a szülei.
Szil{rdan és szelíden v{laszolt amaz: „Kheirón tanít{s{t hozom magammal. A barlangból
jövök, ahol Khariklóval és Philyr{val, a kentaur feleségével és anyj{val laktam együtt, s a
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tiszta kentaur-le{nyok neveltek fel. Húszéves lettem, anélkül, hogy b{rmilyen nem
helyénvaló szót mondtam volna nekik. Azért tértem most haza, hogy megszerezzem ap{m
régi méltós{g{t, amit Zeus aj{ndékozott egykor Aiolos fejedelemnek, s amit most m{svalaki
visel jogtalanul." Így beszélt még tov{bb, a legnagyobb nyílts{ggal, és *345+ sejtelme sem volt
róla, ki előtt {ll. E szerint az elbeszélés szerint Pelias jogtalanul bitorolta a trónt, mely Iasón
szüleinek j{rt; azok, gyermekük életét féltve, nyilv{nosan meggy{szolt{k, mintha nyomban
születése ut{n meghalt volna, s titokban elküldték Kheirónhoz. Most apja, Aisón h{za ut{n
érdeklődött az ifjú, s azon a néven nevezte meg mag{t, amit a bölcs kentaurtól kapott.
Teh{t ennek a történetnek az volt az előzménye, hogy jog szerint Aisónnak, Krétheus
legidősebb fi{nak kellett volna Iólkosban uralkodnia, nem pedig Peliasnak, akit Tyró a
Krétheusszal való h{zass{ga előtt szült Poseidónnak. Aisón, meséli tov{bb a történet,19
könnyekre fakadva fogadta fi{t. Odajöttek a fiútestvérei és azoknak fiai is, hogy
unokaöccsüket és unokatestvérüket üdvözöljék: Pherés és Admétos a thessz{liai Pheraiból,
Amythaón és Melampus Messéni{ból. Iasón öt napon és öt éjjelen {t l{tta őket ünnepélyesen
vendégül apja h{z{ban. A hatodik napon előadta nekik sz{ndék{t: vissza akarja szerezni
Peliastól a kir{lyi trónt. Azok nyomban fölkeltek, s elkísérték őt Pelias palot{j{ba. Iasón
szelíden és bölcsen szólott a kir{ly előtt. Közös anyai eredetükre hivatkozott, s békés
osztozkod{st javasolt: Pelias tartsa meg mag{nak a ny{jakat és földeket, amiket Aisóntól
elvett, de adja vissza a jogart és a trónt, melyek Krétheus egyik fi{t illetik meg. Nyugodtan
v{laszolt neki Pelias is: úgy fog tenni, csup{n az alvil{giak egy kív{ns{ga nyugtalanítja. Ő
m{r túl öreg ahhoz, hogy teljesítse, Iasón viszont ifjúi erejének teljes vir{gj{ban van. Phrixos
megjelent neki {lm{ban, és azt kív{nta, keressék fel Aiétés h{z{t, és hozz{k el onnan az ő
lelkét és az aranygyapjút. Megkérdezte ezut{n a delphoi jóshelyet, s az is úgy nyilatkozott,
hogy hajót kell Kolkhisba küldeni. Ez Iasón uralm{nak az {ra. Pelias esküvel is megerősítette
ígéretét.
Aiétés arany termeiben - azt mondta egy régi elbeszélés20 - pihenték ki magukat éjszaka a
napsugarak. Bizonnyal nem embernek való hely volt Aiétés székhelye a Phasis partj{n, mely
a hajósok hírad{sa szerint a Kauk{zus felől torkollott a Fekete-tengerbe. Ai{nak hívt{k a
v{rost - "Ai{ról" kapta nevét Aiétés -, s így hívt{k az orsz{got is, amit a kauk{zusi
Kolkhisszal azonosítottak, eredetileg azonban alighanem a Hajnal, Éós orsz{g{t jelentette.
Egy halott kir{ly lelke sz{m{ra, aki útban volt az istenülés felé - mert Pelias nyilv{n
hazudott, amikor az {lm{t elmesélte, vagy egy későbbi kor felfog{s{t adt{k a sz{j{ba - a
hajnali fénynek e t{voli orsz{ga épp megfelelő hely lehetett. Minden bizonnyal halhatadan,
isteni lényeknek való hely volt. Tudjuk,21 hogy Aiétés Héliosnak és a Nap feleségének,
Persének22 vagy Perséisnek23 volt a fia, s a krétai Pasiphaé kir{lynénak és Kirkének a
fiútestvére, Kirkének, akinek a szigete, Aiaia, Ai{hoz tartozott, ak{r keletre, ak{r nyugatra
feküdt az orsz{gtól, ahol a napsugarak aludni tértek és újból fölébredtek. Aiétés termeit is
ilyenform{n kell elképzelnünk: a Nap h{za voit, de egyúttal a l{thatatlans{g, a H{dés helye
is. Itt volt elrejtve az aranygyapjú, egy óri{skígyó szigorú őrizetében. A feladat, amit Iasón
v{llalt, a Perseuséhoz volt hasonló, s ugyanúgy s{rk{nnyal kellett megküzdenie, mint
Kadmosnak. És ő is tal{lt *346+ közben egy menyasszonyt, akit nem keresett, ak{rcsak
Kadmos Harmoni{t és Perseus Andromed{t, s ez a menyasszony segítőt{rsa lett, mint
Théseusnak Ariadné: a Nap m{sik unok{ja, aki elkísérte ezut{n az emberek vil{g{ba, de nem
tartós boldogs{gba.
Iasón az összes elbeszélések szerint csup{n azt a feladatot v{llalta, amit mintegy maga
szabott ki mag{ra: hogy visszaszerzi az aranygyapjút a halandók vil{g{n túl fekvő h{zból. A
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hagyom{ny azt tartotta,24 hogy ez a feladat {tok gyan{nt nehezedett Aiolos nemzetségére,
mióta Atharnas föl akarta {ldozni a fi{t, Phrixost, s arra kényszerítette, hogy Aiétés túlvil{gi
birodalm{ba meneküljön. Ez{ltal a göndörfürtű kir{lyfi föl{ldoz{sa bizonyos mértékig mégis
megtörtént, Zeus haragra gerjedt a föl{ldozó ir{nt, s ki kellett engesztelni. Ezért gyűlt egybe
a sereg, hogy elkísérje Iasónt. Ahhoz, hogy eljusson Aiétéshez és vissza is juthasson onnan,
rendkívül gyors hajóra volt szüksége, s halni kész t{rsakra legénységül. Ez a hajó, amit úgy
megcsod{lt mindenki,25 mintha az első hajó lett volna,26 Athéné istennő segítségével épült,27
ha ugyan nem ő maga építette.28 Argó, „a gyors" volt a neve,29 s földi építőjéé Argos.
Hatalmas fenyőf{kat döntöttek ki a Pélion hegyén30 s úsztattak le a Pagasai-öbölbe.31 A hajó,
amit készítettek belőle, a legrégibb elbeszélésekben beszélni is tudott32 - mert, mint később
{llított{k,33 építéséhez dódónai tölgyfadeszk{kat is fölhaszn{ltak. Első legénysége
minyésekből {llt:34 ezek laktak több v{rosban azon a vidéken, ahol egykor Atharnas, egyik
hagyom{ny szerint35 Minyas egyik fia uralkodott. Ilyen v{ros volt Boióti{ban Orkhomenos,
Thesz-sz{li{ban Minya. Orkhomenosban a minyések Zeus Laphystiost tisztelték; neki akarta
Atharnas Phrixost föl{ldozni. Ezek az emberek sz{lltak föl Iasón-nal az Argó hajóra, s
eveztek, ha ugyan nem a szél röpítette a hajót, a t{voli Aia felé.
A hazatérés miatt volt fontos, hogy az Argó különösen gyors legyen. Azt a kevéskét, ami az
Argonaut{k (így hívt{k ettől fogva az Argó hajósait) legrégibb történetéből elmondható,
Kirké adta elő Odysseusnak.36 Nem egészen pontosan, mert mégsem akarta az út egész titk{t
fölfedni. Odysseus akkor Aiaia szigetén időzött, útban hazafelé a holtak birodalm{ból, s a
Túl-nanra vezető Sziklakapu (a legrégibb Argonauta-történetben) alighanem csak a
hazatérőkre volt veszedelmes. Kirké el{rulta, hogy hívt{k ezt az embereknél: Planktainak, „a
mozgó szikl{knak". Kirké elmondta azut{n, hogy ezeken a szikl{kon repültek {t a galambok,
melyek az ambroszi{t vitték Zeus aty{nak. De még ezek közül is el-elveszett egy. Az atya
mindig újból kiegészítette a sz{mukat. Azért tette ezt - nem nehéz kital{lni -, hogy
megmaradjon a galambraj olyannak, amilyennek az égen l{tjuk: a Pleiasoknak. Az orsz{g,
ahonnan a galambok az ambroszi{t hozt{k, bizonnyal csak a Hesperisek kertjéhez
hasonlítható. Az utolsó galamb azonban {ldozatul esett a mozgó szikl{knak, amikor
összecsapódtak. Ezért hívt{k őket pontosabban Plégades-nek37 vagy Symplégadesnek,38
kevésbé pontosan Planktainak.39 A *347+ galambokon kívül csak a mindenki {ltal szeretett
Argó kelt {t itt épségben Héra vezetésével, útban visszafelé Aiétéstől. Így sz{molt be róla a
var{zslónő,40 akihez az Argonaut{k betértek visszaütjük sor{n.
A v{llalkoz{sban a későbbi költők, elsősorban a rhodosi Apollónios elbeszélése szerint
nemcsak a minyések vettek részt, hanem, ak{rcsak a kalydóni vad{szaton, Görögorsz{g
minden t{j{ról összegyűlt hősök. Iasón,41 miut{n Pelias kir{ly megbízta a nagy feladattal,
mely a f{rads{gos munk{k egész sor{val ért fel,42 s miut{n Argos mester - ak{rkinek a fia
volt is43 - Athéné vezetése alatt elkészítette sz{m{ra az Argót, hírnököket küldött szét,
t{rsakat toborozni. Az Argó a legnépszerűbb hagyom{ny szerint44 ötven evezős sz{m{ra
épült. Legal{bb ötven férfinak kellett a v{llalkoz{shoz egybegyűlnie. Első helyen a boiótiai
korm{nyost, Tiphyst kell említeni; alighanem m{r akkor ő korm{nyozta az Argót, amikor
még csak minyéseket hordott a h{t{n. Hal{l v{rt r{ az úton, b{r Athéné maga küldte el az
Argonaut{kkal.45 Iasón elvesztette őt útközben,46 ahogy Aeneas Palinurus{t. Az istenfiak
közül legelőbb47 Zeus fiai érkeztek Iólkosba: Héraklés, Kastór és Polydeukés. Azut{n
Poseidón fiai: Euphémos Tainaronból és Periklymenos Pylosból, akit különben Néleus fi{nak
tartottak, Nauplios, Amymóné fia,48 és a messéniai ikrek, Idas és Lynkeus.49 Apollón
nemzetségéből Orpheus ment el,50 s az énekes Philammón,51 Apollón egyik fia52 is részt vett a
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v{llalkoz{sban. Hermés fiai voltak Ekhión és Erytos, az ikrek,53 meg Aithalidés,54 az
Argonaut{k hírnöke. Ut{nuk következett Augeias, Élis kir{lya, akit a Héraklés-történetekből
ismerünk, mint Hélios fi{t,55 és Boreas fiai: Kalais és Zétés. Majd két jós: Idmón. ugyancsak
Apollón fia,56 és Mopsos, Apollón tanítv{nya57 - Péleus és Tela-món,58 Aiakos fiai és Zeus
unok{i, Admétos,59 Iasón unokaöccse, s még Akastos, Pelias fia is, akiről azt beszélték,60 apja
akarata ellenére ment el.
Ezzel az istenek fiait mind felsoroltam, de nem említettem mindenkit, aki isteni sz{rmaz{sra
hivatkozhatott. A hagyom{ny végül még Meleagrost és Atalantét,61 sőt Théseust és
Peirithoost62 is a pomp{s hadhoz csatolta: a névtelen vagy feledésbe merült minyések
helyébe a trójai h{ború előtti idők legnagyobb hérósz-gyülekezete lépett. Ezért az
expedícióról szóló későbbi elbeszélések sok híres nevet beleszőttek még, de a többi hérósz
külön kalandjai nem tartoztak Iasón sors{hoz, csup{n az Argó és az Argonauta-had
viszontags{gai. Vakmerő cselekedeteikről volt ugyan szó, de ezek az ismert elbeszélésekben
nem lépték túl a halandók vil{g{t. Nem léptek {t a Túlvil{gba, csup{n az Iólkosból a Feketetenger partjaira megtett hajóút kereteit töltötték ki. Az utaz{st az Apollón Embasiosnak, a
behajóz{s istenének szentelt olt{r építése és az {ldozat bemutat{sa ut{n63 mégis Orpheus64
éneke vezette be, akinek minden halandók közül a legjobban kellett ismernie az utat az
Alvil{gba és onnan vissza az élők közé. Az indul{s előtti éjszak{n a dolgok és az istenek
kezdetéről énekelt. Mindez egy különösen szent v{llalkoz{s előkészítését jelezte. *348+
Az expedíció valóban m{r az első szigeten, ahol az Argonaut{k kikötöttek, különleges, ha
nem is egyértelmű apollóni jelleget öltött. [tok nehezedett a szigetre: a lémnosi baj, a
legnagyobb, ami Görögorsz{gban még késői időkben is ismeretes volt.65 A nagy Lémnossziget asszonyainak alighanem olyasféle férfigyűlölő hajlamaik voltak, mint Danaos
l{nyainak és az amazónoknak: nem adóztak Aphroditénak az őt megillető tisztelettel,66 s
ezért az istennő Aphrodité-ellenes szaggal büntette őket. Embereik emiatt idegenkedtek
tőlük, {tvették a thr{k part szok{sait,67 thr{k l{nyokat raboltak maguknak, és velük éltek. A
lémnosi nők amazóni dühvel fordultak férjeik és azok {gyasai ellen. Összebeszéltek, és nem
csup{n a vétkeseket, hanem az egész férfiúi nemet kiirtott{k a szigeten: mindegyikük
megölte az apj{t, férjét és fiait. Hypsipylé, aki most Lémnos kir{lynője lett, egyetlenegy
férfiúi lényt mentett meg: az apj{t, Thoas kir{lyt, „a rajongót", Dionysos egyik fi{t. Kitette
egy l{d{ban a tengerre, ahogy annak idején Perseust is kitették, és Prasiai lakói szerint 68
Dionysost mag{t is. Vele a Kabirok,69 a sziget férfiistenei elhagyt{k Lémnost. A nők egyedül
uralkodtak itt ezentúl, de egyikük sem mehetett többé férjhez.
Ez volt az első nagy csap{s Lémnoson: a férfiak kiirt{sa és annak következményei. Később
még egy m{sikról is beszéltek,70 a lémnosiak attikai {gyasainak meggyilkol{s{ról: de ez m{r
nem tartozik ehhez a történethez. Ebben Iasón és az Argonaut{k hozt{k meg a gyógyul{st: s
épp ebben rejlik v{llalkoz{suk apollóni jellege. Érkezésüket két nagy tragédiaköltő vitte
színre: Aiskhylos és Sophoklés.71 Ezek szerint a vihar kényszerítette őket partrasz{ll{sra. A
lémnosi nők fegyveresen szaladtak ki a partra,72 s el akart{k kergetni a férfiakat, de végül
mégis egyezség jött létre Iasón és Hypsipylé közt, s ez megengesztelte Aphroditét. Az
egyezség nem Héraklésnek volt köszönhető, aki t{vol tartotta mag{t a lémnosi nőktől,73
hanem annak a hérósznak, aki útnak indult az aranygyapjúért, és m{r itt elnyerte egy kir{lyi
le{ny szerelmét; sikerét a nők szerelemv{gy{nak köszönhette. Versenyeket rendeztek, s a
győztes Argonaut{k pomp{s ruh{kat kaptak, így ünnepelték az {ltal{nos egybekelést.74 A
nők kinevették a kor{n megőszült Erginost, aki teljes fegyverzetben vett részt a
versenyfut{sban, de ő győzelmével megmutatta, hogy az ifjús{g megfér az ősz hajjal.75 A
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nagy menyegzői lakom{ra ismét megérkeztek a Kabirok a szigetre, s megtöltötték a
borosedényeket.76 Több napig,77 későbbi elbeszélők szerint78 hónapokig vagy évekig tartott a
n{szi idő Lémnoson. Aphrodité kiengesztelődött,79 és Hypsipylé, akit Euripidés tragédiahősnővé tett, mint mag{ra maradt kedvest, nem haragudott Iasónra, amikor annak tov{bb
kellett hajóznia.80 Két fiat szült neki: Euénost81 és a kis Thoast.82 A többi lémnosi nő is szült
ismét, s a sziget újból benépesült mindkét nemmel.
Samothraké nincs nagyon messze Lémnostól, és a samothrakéiak azt beszélték később,83
hogy Iasón és a Dioskurosok, Héraklés és Orpheus őn{luk *349+ avattatta be mag{t a
misztériumokba, s részesei lettek itt a nagy istenek megjelenésének. Ezért volt ezeknek a
héroszoknak mindig szerencséjük tengeri és hadi útjaikon. Még az edényeket is
mutogatt{k,84 az Argonaut{k fogadalmi aj{ndékait, melyeket akkor aj{nlottak föl, amikor a
szigeten partra sz{llva beavat{st nyertek.85 Ez is megszentelte utaz{sukat.
Az a régebbi elbeszélés nem maradt fenn, mely arról szól, hogyan keltek {t az Argonaut{k a
Helléspontoson, s milyen kalandjuk volt Artakia medve-forr{sn{l, tal{n ugyanott, ahol az
óri{si laistrygónok kövekkel dob{lt{k meg Odysseust és t{rsait.86 Kyzikos v{ros lakói — ez a
v{ros később is megvolt pontosan ugyanott, a Propontis, a mostani M{rv{ny-tenger partj{n úgy tudt{k,87 hogy a Föld hatkarú fiai laktak a szomszéds{gukban, a Medve-szigeten vagy
sokkal ink{bb Medve-félszigeten, melyen a Dindymón-hegy emelkedett. Ők maguk, a
doliónok, nem szenvedtek szomszédaiktól, mert Poseidóntól sz{rmaztak. Kir{lyuk, Kyzikos,
egy fiatal ember, Iasónnal egyidős, egyszer intést kapott, hogy fogadja bar{ts{gosan a
hérószok seregét, ha odaérkezik. A kir{ly épp akkor ünnepelte mézesheteit Klekével, „a
híressel", a perkótéi kir{ly l{ny{val, amikor az Argonaut{k kikötöttek. Ő mégis elébük
sietett, és gazdagon megvendégelte őket. Csak mikor a hérószok föl akartak menni a
Dindymón-hegyre, akkor t{madt{k meg a földbőlszületett óri{sok az Argót. De Héraklés is
ott volt. Az óri{sok java részét ő ölte meg, a többieket a visszatérő Argonaut{k. Ezzel
kezdődött a szerencsétlenség, amit a hérószok a doliónokra hoztak. Nyomban elhagyt{k az
Argóval a kikötőt, és nem vették észre, hogy az éjszaka folyam{n visszasodorta őket a szél a
partnak egy m{sik pontj{ra, amit később a Szent Szikl{nak neveztek el, de a „szent" szó
baljós jelentésével. A sötétségben nem ismerték fel a doliónokat, és a doliónok sem őket: azt
hitték, valamilyen ellenség tör r{juk, s harcra készen fogadt{k az érkezőket. Kyzikos kir{ly
ismét elhagyta ifjú feleségét, s nem tért vissza hozz{ többé. Elesett az Argonaut{k kezétől,
sok-sok emberével. Amikor felvirradt, s a vélt ellenségek kölcsönösen egy-m{sra ismertek,
előbb az Argonaut{k törtek ki hangos jajveszékelésben, siratva az elesetteket. H{rom napig
tartott a sirat{s. A nimf{k megsiratt{k az ifjú asszonyt, aki fölakasztotta mag{t, amikor férje
hal{l{ról értesült. A sok könnyből keletkezett a Kleité-forr{s. Még tizenkét napig fújtak
ezut{n ellen-szelek, s az Argonaut{k nem hajózhattak tov{bb. A tizenkettediken Mopsos jós
fölfigyelt a jégmad{r hangj{ra, s megértette. Azt tan{csolta Iasónnak, engesztelje meg a Nagy
Istenany{t. Ismét fölm{sztak a hérószok a Dindymón-hegyre. Az erdőben egy rendkívül
vastag, vadon nőtt szőlőtőkét tal{ltak. Argos {cs, az Argó hajó építője kifaragta ebből Rhea
szobr{t, az alighanem egyetlen istennőét, akinek a szőlőtőke szent növénye volt.88 Rhe{t erről
a hegyről, s m{s ugyanilyen nevű hegyekről Dindymenének is nevezték.
Az Argonaut{k tov{bbi útjuk sor{n, Mysi{ban, elvesztették a szép Hylast a vízinimf{k
miatt,89 s vele együtt Héraklést is: miut{n sok{ig hi{ba kereste *350+ a szeretett fiút, visszatért
munk{ihoz.90 A bebryxek földjén, a későbbi Bithy-ni{ban, a M{rv{ny-tenger partj{n
Polydeukés bebizonyitotta, hogy ő a legjobb ökölvívó. Legyőzte a környék ur{t, annak a
forr{snak a gazd{j{t, melyből a hérószok vizet akartak hozni: Amykost, Poseidón és a
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bithyniai Melia nimfa fi{t.91 Tal{n nem is ölte meg,92 csup{n megeskette az apj{ra, hogy soha
többé nem fogja zaklatni az arra j{ró idegeneket. E szerint az elbeszélés szerint az
Argonaut{k akkor m{r {tkeltek a Bosporoson. A történet ismertebb v{ltozata szerint az
utolsó tengerszoros előtt még egyszer kikötöttek az európai parton, Bithyni{val szemközt, a
thr{kiai thynosokn{l.
Az elbeszélők a thynosok földjére helyezték {t Phineus palot{j{t, mely eredetileg ott volt,
ahol a sötétség birodalma kezdődött. Ezért m{r Perseus tal{lkozott egy Phineusszal, aki mint H{dés Persephonét - az unokahúg{t, Andromed{t akarta feleségül venni. A
genealógusok93 olyanform{n sorolt{k Phineust Agénór utódai közé, mint Kadmost: vagy a
fi{nak tartott{k, vagy az unok{j{nak, ha ugyan nem tették Agénór fiútestvérévé és Bélos
fi{v{,94 vagy egyszerűen Poseidón egyik fi{v{.95 A legrégibb elbeszélők (és egy régi v{zafestő)
alighanem Erikhthót adt{k hozz{ feleségül: ez a név Phineust egyúttal az alvil{gi kir{lynő és
egyik Boreas-l{ny férjévé is avatja, mert mindkettőt emlegették Khthonia néven is (ez az
Erikhthó vil{gosabb alakja). De a r{nk maradt elbeszélésekben Phineus sokkal ink{bb
{ldozata, mint ura az Alvil{gnak, mely többféle alakban: vaks{g és a Harpyi{k alakj{ban
gyötörte őt. De vaks{g{ban is tudta - ő, aki a holtak birodalm{nak iszonyatos volt{t annak
szomszéds{g{ban jobban érezte, mint b{rki m{s -, hogyan lehet úgy behatolni oda, hogy
tal{n vissza is térhessen az ember. Azok a férfiak, akik ugyanerre képesek voltak,
meghozhatt{k neki a kínjaitól való megv{lt{st is.
A hagyom{ny szerint jós volt, aki a mindent-l{t{s adom{nya birtok{ban maga v{lasztotta
mag{nak a testi vaks{ggal együtt j{ró hosszú életet :96 a vaks{g vagy ezért a vakmerő
v{laszt{sért volt a büntetése, vagy azért, mert m{r Phrixosnak megmutatta a Túlnanra vezető
utat. M{s elbeszélőknél97 - mert mind magyar{zatot kerestek arra, hogy Phineus vak létére
tiszt{n l{tott a holtak birodalm{nak sötétjében - a l{tnoks{g Apollón aj{ndéka volt, megvakít{sa és kínosan hosszú öregkora viszont Zeus büntetése. Az istenek kir{lya rossz néven
vette tőle, hogy az emberek előtt a legvégsőkig felt{rta a jövőt. A Harpyi{kat Hélios küldte
ellene,98 mert felfuvalkodotts{g{ban lemondott arról, hogy l{ssa a nap vil{g{t. A Harpyi{k
mindig eljöttek, amikor az ételt Phineus elé rakt{k, s kikapt{k a kezéből és sz{j{ból. Amit
otthagytak belőle, az úgy bűzlött, hogy senki nem bírt meglenni a közelében.99
Vakon, beesett arccal, mint egy halott, jelenik meg a híres v{zaképen, melyen valaha az {gy
fejénél ülő felesége, Erikhthó neve is olvasható volt. S így írja le az elbeszélő is:100 ismét itt
voltak a Harpyi{k, elrabolt{k az ételét, de mégis hallotta a hérószok közeledését, s tudta,
mert Zeus jelezte előre, hogy ők fogj{k az étel élvezetét visszaadni neki. Mint egy élettelen
{rnyék, *351+ emelkedett föl fekvőhelyéről, s botj{ra t{maszkodva, összecsukló l{bakkal
tapogatódzott a fal mentén, míg elért az ajtóhoz. J{r{s közben tagjai reszkettek a
gyengeségtől és az öregségtől. Mint a r{sz{radt pörk, úgy fedte aszott testét a mocsok,
csup{n a bőre tartotta össze csontjait. Elhagyta h{lótermét, de térdei nem vitték tov{bb. Le
kellett ülnie az udvar küszöbére. Sötétvörösen vette körül a szédülés, úgy érezte, kifut l{ba
alól a talaj. [jultan esett össze. Az Argonaut{k {mulva {llt{k körül. Nagy nehezen nyerte
vissza eszméletét az aggasty{n, s köszöntötte a hősöket; mindent tudott róluk, s a saj{t sors{ról is tudom{sukra hozott mindent. Két sógora, Boreas két fia, Kalais és Zétés, ugyancsak
eljött az Argonaut{kkal; nekik kellett az öreget a Harpyi{k-tól megszabadítaniok.
Az ikrek meg is tették ezt, miut{n Phineus megesküdött nekik, hogy egyik istent sem
haragítj{k magukra; ez is arra mutat, hogy eleve nem egy isten küldte a Harpyi{kat
Phineushoz, arra a helyre, ahol a Túlvil{g kezdődött, legal{bbis az Argonaut{k sz{m{ra. A
két ifjú hérósz odarakta a hullaszerű aggasty{n elé az étket, hogy még utolj{ra elrabolj{k a
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Harpyi{k. Azok rik{csolva vetették r{ magukat. A férfiak mind fölki{ltottak, de Boreas két
sz{rnyas fia kivont karddal {llt ott, s a ragadozó madarak ut{n repültek, melyek egy
szempillant{s alatt elnyeltek mindent, s csup{n ocsm{ny bűzt hagytak maguk ut{n.
Üldözésük a tenger fölött, mint m{r az istentörténetekből tudjuk,101 egészen azokig a
szigetekig tartott, melyeket ettől fogva Strophadesnek, a Fordulat Szigeteinek hívtak. Ott
visszafordultak az üldözők és az üldözöttek, miut{n Iris, Zeus sz{rnyas hírnöke meg{llította
a két testvért, és megesküdött, hogy a Harpyi{k soha többé nem fogj{k Phineust zaklatni.
Nem halhattak meg, mert ők is a természet rendjéhez tartoztak; de lak{sul a föld mélyét
v{lasztott{k Minós szigete, Kréta alatt.102
Az Argonaut{k egész éjszaka, Kalais és Zétés visszatéréséig, együtt lakom{ztak Phineusszal,
s az most kioktatta őket arra, amire Kirké Odysseust: az egyik vil{gból a m{sikba vezető
útra. Az Argonaut{k eredetileg alighanem azt tudt{k meg Phineustól, hogy miképpen
térjenek vissza, nem pedig, hogy miképp hatoljanak be a m{sik vil{gba. A vak l{tnok szerint
ugyanis Zeus galambjait kellett ut{nozniok, melyek az ambroszi{t hordt{k a m{svil{gból az
isteneknek az Olymposra, a mi vil{gunkba. Egy galambot kellett a „Sötétkék Szikl{k" közti
résen {tereszteniök, a két szikla közt, melyek a Bosporoson, de eredetileg a Túlvil{g hat{r{n
meredeztek. Úgy fognak {tkelni ők is, ahogy a galamb. A két szikla összecsapódott, hogy
szétmorzsolja a madarat. Azut{n ismét szétnyíltak, s íme! ahogy Zeus galambjai közül is
mindig csak az utolsót tudt{k elcsípni, úgy most is, csup{n a galamb fark{nak néh{ny toll{t
szelték le. A galambot Phineus tan{cs{ra vitték magukkal az Argonaut{k. S az Argó úgy
suhant {t a szikl{k között, melyek épp ismét visszahúzódtak, mint egy sz{rnyas nyíl: csup{n
a tatja csücskét v{gt{k le a szikl{k, különben épen maradt. Attól az időtől fogva {ll a két
szikla oly közel egym{shoz, *352+ ahogy a későbbi szerzők kissé túlzó {llít{sa szerint a
Bosporos: valój{ban a tengerszoros kiszélesedik a Fekete-tenger felé. Ez a Túlvil{gba vezető
út az eredeti történet szerint valószínűleg végképp bez{rult, miut{n egyszer mégis sikerült
halandó hősöknek visszatérni rajta. De később úgy is mesélték ugyanezt a történetet, hogy a
szikl{k örökre szétv{ltak, miut{n Iasón Médei{val {tjutott rajtuk.103 Még a késői elbeszélő is,
akinek tudósít{s{t olvassuk, a költő Apollónios, azt mondatja a szerencsésen {tsuhant Argó
hérószaival, hogy a H{désből menekültek meg.104
Phineus közlése szerint105 a „Sötétkék Szikl{k" közül megmenekülve, egy „Fekete Szikl{hoz"
kellett eljutniok, és a „Fekete Szikl{tól" az „Akheróni előhegységhez", ahonnan meredek
ösvény vezet le a H{désba, s ott torkollik az Akherón folyó a tengerbe. Lykos kir{lyt, „a
farkast", aki itt vendégszeretőn fogadta az Argonaut{kat,106 Phineus név szerint nem
említette, de ebben a l{tszatra oly bar{ts{gos orsz{gban két t{rsukat veszítették el,
mindketten meghaltak: Idmón, a jós, és Tiphys, a korm{nyos. S az elhagyatott Thynias
szigeten,107 egy „tonhal-szigeten" - mely épp ott van a kis{zsiai part közelében, ahol Bithynia
Mariandyni{val, Lykos népének orsz{g{val hat{ros -, tal{lkoztak Apollónnal.
Olyan hagyom{nyról is tudunk,108 mely szerint Athéné istennő balj{val visszalökte a
„Sötétkék Szikl{kat", jobbj{val pedig előrelökte az Argót. Amikor pedig az Argonaut{k a
kietlen sziget kicsiny öblébe érkeztek, épp hajnalodott: az az óra volt, amikor az éjszakai
isten a nappal istenévé v{ltozik {t, s ebben a pillanatban teljesen megmutatkozik. Épp
Lyki{ból jött Létó fia, és a hyperboreosokhoz igyekezett, így szól az elbeszélés.109 Aranyos
fürtjei, mint a lecsüngő szőlőfürtök, lengtek kétfelől az isten orc{i körül, ahogyan
tovalépdelt. Balj{ban ezüst íj{t tartotta. A h{t{n jobb v{ll{ról puzdr{ja csüngött al{. L{bai
alatt rengett az egész sziget, a hull{mok magasra csaptak a partn{l. Tan{cstalan {mulat
nyűgözte le az Argonaut{kat. Senki se mert az isten szép szemébe nézni. Csak {lltak ott,

Kerényi Károly: Görög mitológia

Oldal: 253

lesütött szemmel. Az pedig a tenger fölött tovasietett a levegőben. Csak jóval később jött ki
hang Orpheus tork{n, s így szólt a hősökhöz: „Nevezzük a szigetet a Hajnali Apollón szent
szigetének. Mert hajnalban jelent meg mindannyiunk előtt. Bemutatjuk neki {ldozatul, amit
itt tal{lunk, s olt{rt építünk a sziget egyik fok{n. Ha majd megadja nekünk a szerencsés
hazatérést, illő módon kecskéket {ldozunk neki. Most zsírt és italokat aj{nlunk fel. Te pedig,
urunk, aki megjelentél, légy kegyes hozz{nk!"
Apollón vad{szszerencsével {ldotta meg a hérószokat. Így mégis gazdag {ldozatot tudtak
bemutatni neki. Ki{ltoz{suk a Héóosnak, „a hajnali Apollónnak" szólt, neki énekelték pai{nt
s t{ncoltak kört{ncot. Az éneklést Orpheus kezdte meg himnusz{val: az isteni fiút dicsőítette
benne, aki nyil{val megölte a kígyót a Parnassoson. S az ünnepség befejezéseképpen az
{ldozatot megérintve mind hűséget esküdtek egym{snak, s egy szentélyt avattak *353+ fel
Homonoia, az egyetértés tiszteletére, egy szentélyt, mely még a késői időkben is fenn{llt.
Harmadnap hagyt{k el az Argonaut{k Thynias szigetét.
Phineus megmondotta nekik előre, milyen partokat és népeket keressenek föl - a
mariandynosokkal kezdve - s melyeknél hajózzanak tov{bb, mielőtt a Phasis széles folyam{n
föleveznek Kolkhis földjén Ai{ba, Aiétés kir{ly székhelyére. Annak a Sthenelosnak a sírj{n,110
aki Héraklésszel az amazónok ellen harcolt, a parton, mely nem esett messze az Akheróntól
és a dionysosi Kallikhoros folyótól,111 az Argonaut{k {ldozatot mutattak be. Mert Persephoné megengedte a hős lelkének, hogy megjelenjék a sírhalm{n, teljes fegyverzetben, s
viszontl{thassa a férfiakat, akikkel együtt élt. Sinópén{l112 Hérak-lés m{sik h{rom, itt maradt
t{rsa csatlakozott az Argonaut{khoz. Az amazónok orsz{g{ban, a Thermódón torkolat{n{l,
Iasón is t{bort vert,113 de nem került sor harcra az amazónokkal, mert Zeus jókor küldött
kedvező szelet. A nyomorús{gos khalybes nép földje előtt, akik füstbe burkolva munk{lj{k
meg a vasat,114 a hérószok csak tovasuhantak, ugyanígy a tibarénosok és a mossynosok, két
fordítva élő nép földje előtt is. Mert a tibarénosokn{l115 a férfiak feküdtek {gyba, amikor a
nők szültek, a mossynosok pedig118 mindazt nyilv{nosan művelték - a szeretkezést is -, amit
m{sok titokban, és titokban, amit m{sok nyilv{nosan.
Viszont Phineus tan{cs{ra kikötöttek az Argonaut{k Arés szigetén, ahol a Stymphalos-tó
madarai tany{ztak, mióta Héraklés elűzte őket Görögorsz{gból. A hősökre veszélyes lett
volna, ha r{juk hullatj{k éles tollaikat. Az Argonaut{k megérezték a veszedelmet, amikor a
szigethez közeledtek,117 ezért két részre oszlottak: csup{n csapatuk fele maradt az evezőknél,
a többiek pajzsaikkal tetőt képeztek a hajó fölött, s fegyvereikkel l{rm{t csapva, elűzték a
hal{lhozó madarakat. Így partra tudtak sz{llni Arés szigetén, gerend{kba kapaszkodva,
Phrixos fiai is: Argos, Kytissóros, Phrontis és Melas, akik egy hajótörésből menekültek meg.
Elhunyt apjuknak az volt a kív{ns{ga, hogy menjenek el a boiótiai Orkhomenosba, s hozz{k
el onnan nagyapjuk, Athamas kincseit; mivel pedig Athamas és Krétheus, Iasón nagyapja,
testvérek voltak, most haszn{ra lehettek unokatestvérüknek: visszatérhettek az
Argonaut{kkal Ai{ba, hogy ott aj{nló szavakkal vezessék be a hősöket anyai nagyapjukn{l,
Aiétésnél.
E kalandjuk ut{n az Argonaut{k Philyra szigete előtt hajóztak el,118 mely nem a h{rsf{ról
kapta nevét, amit ugyanígy hívnak, hanem Kronos kedveséről,119 Ókeanos egyik l{ny{ról, aki
a legbölcsebb kentaurt, Kheirónt szülte neki. Itt lepte meg a szerelmesp{rt Rhea, az istenek
anyja.120 Mint egy mén, úgy ugrott föl az istenek atyja a nimfa öleléséből. Megszégyenülten
menekült el Philyra is, egészen Thessz{li{ig, a Pélion-hegységbe, ahol a kentaurt megszülte.
Ez még a tit{ntörténetek idejében történt, amikor Zeus kisgyermekként rejtőzködött Kréta
egyik barlangj{ban. Erről a hajdani Kronos-szigetről pedig az Argonaut{k csakhamar a
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Kauk{zus l{tót{vol{ba érkeztek. *354+
Megpillantott{k az istenek kir{ly{nak sas{t, mely a közönséges madarakén{l hatalmasabb
sz{rnycsap{sokkal repült a legmagasabb csúcs felé. S csakhamar meghallott{k a kínzott tit{n
jajgat{s{t is, akinek a m{j{t a sas tépte. Még nem jelent meg Prométheus megmentője, amikor
az Argó a Kauk{zus l{b{n{l bekanyarodott a Phasis folyó torkolat{ba.
A régebbi elbeszélőknél Phrixos fiai alig j{tszottak szerepet az Argonaut{k történetében:
rendszerint m{r jóval előbb visszatértek apjuk haz{j{ba. A költő Apollóniosn{l is, akit eddig
követtünk, ink{bb fölingerelték, mintsem megszelídítették Hélios fi{t azzal, hogy Iasónt a
két t{rs{val Aiétés palot{j{ba bevezették. Aiétés a hagyom{ny szerint tudta apj{tól,121 hogy a
saj{t nemzetsége részéről fenyegeti veszedelem. De sem a saj{t fi{ra, Apsyrtosra nem
gyanakodott, akit a kolkhisiak nap-néven Phaethónnak is neveztek,122 sem a l{ny{ra,
Médei{ra, hanem csakis Phrixos és Khalkiopé fiaira, akik most az idegen harcosokkal
érkeztek meg. A régebbi elbeszélőknél Aiétésnek valószínűleg nem két l{nya volt Khalkiopé, „az érc-arcú", és Médeia, „a jó-tan{csú" -, hanem csak egy, Médeia, akit a felesége,
Idyia123 „a tudó", vagy pedig egy m{sik hold-néven Neaira,124 „az új" szült neki. Gyanakvó
természetű és rosszindulatú volt Aia uralkodója az összes elbeszélésekben; segítő és {rtalmas
bűb{joss{gok tudója volt, b{r Iasón ir{nti szerelmétől maga is bűvöletbe esett, szép, de
csakhamar elsötétülő arcú le{nya, Médeia.
A legrégibb történetben Iasón közvetítő nélkül (s az Argót valószínűleg nem rejtette el a
minyések had{val a Phasis n{das{ban, mint Apollóniosn{l) lépett Aia földjének kir{lya elé, s
követelte vissza csal{dj{nak az aranygyapjat. A kir{lyl{ny az ifjút, aki sug{rzott, mint a
Sirius, az ismert elbeszélés szerint125 ezüstös f{tyol{n {t pillantotta meg.126 A kir{ly
v{laszképpen az aranygyapjút őrző óri{skígyó tork{ba küldte a hérószt. Úgy is mesélték,127
hogy a gyapjú egy bozótban csüngött ki a kígyó sz{j{ból, s akkora volt a kígyó, hogy
könnyen lenyelhette ak{r az Argót is, ötven evezősével együtt. „Arés berkének" hívt{k a sűrű
bozótot, mely mindegyik elbeszélésben - ak{rcsak Kadmos és Harmonia thébai történetében
- a hal{l helyét, H{dés körzetét jelentette. S ha nem a szörnyeteg sz{j{ból lógott ki az
aranygyapjú, akkor egy tölgyfa csúcs{ról csüngött al{, az {gakra kiterítve,128 s a f{t őrizte a
kígyó, vagy pedig, mint a v{zaképeken l{tni, egy szikl{n hevert, s a kígyó a szikla köré
csavarodott.
Egy v{zafestőtől tudjuk meg azt is, hogyan került elő Iasón az óri{skígyó tork{ból:
ugyanolyan {llapotban, mint Héraklés a nemeai oroszl{n barlangj{ból, s ez volt a
természetes {llapot, valah{nyszor az Alvil{g visszaadott egy halandót az élők vil{g{nak.
[jultan lógott ki a s{rk{ny sz{j{ból. A gyapjú l{tható a f{n, és Athéné istennő jelenléte, a
bagollyal, tanúsítja, hogy a hérósz mégsem halott. Hal{losan kimerülve tért vissza a
szörnyeteg has{ból, és szüksége volt egy megmentőre, hogy az hal{littas {llapot{ból életre
keltse. Ezen az {br{zol{son Athéné volt az, különben pedig Médeia, aki a *355+ v{zaképeken
var{zsfüveivel nyomon követi a hérószt. A későbbi elbeszélők a legnehezebben épp Iasónnak
e l{tszólagos és bizonyos mértékig mégis elszenvedett hal{l{val birkóztak meg, amivel az
aranygyapjút megszerezte.
Szívesebben adt{k elő úgy a történetet, hogy Aiétés h{rom prób{t mért Iasónra,129 és Médeia
segítségével mindh{rmat meg{llotta.130 Eredetileg a történetnek ebben a későbbi alakj{ban is
biztosan a s{rk{ny megölése volt az első. M{sodik próbaként sz{nt{sban kellett Aiétésszel
versenyeznie, s végül még első helyre is tették ezt a prób{t. Héphaistos két ércl{bú és ércsz{jú, tűzköpő bik{t és egy egy darabból {lló acélekét131 aj{ndékozott a Nap fi{nak. Aiétés
mély bar{zd{t sz{ntott ezzel, és ut{na Iasónnak is ugyanezt kellett tennie. Ledobta mag{ról
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ruh{j{t;132 egy kenőcs, Médeia aj{ndéka, megedzette tagjait a tűz ellen. Így ő is ig{ba
kényszerítette a csoda{llatokat, s meghúzta a kív{nt bar{zd{t.
Ehhez a prób{hoz egy m{sikat is fűztek később.133 A versenysz{nt{s ut{n a hérósznak he
kellett vetnie a megölt s{rk{ny fogaival a földet, s meg kellett ölnie a belőle sarjadt óri{s
harcosokat. Azok, akik harmadik próbaként említették a s{rk{ny megölését, azt {llított{k,134
hogy Pallas Athéné Kadmos thébai s{rk{nyfog-vetésekor megtartotta a s{rk{nyfogak felét, s
odaadta Aiétésnek erre a célra. Így Iasón se tehetett egyebet, tov{bb ut{nozta Kadmost,135 s
egy nagy követ dobott a földből sarjadtak közé, mire azok gyilkolni kezdték egym{st. Ami
h{tra volt, azt elvégezte ő maga az Argonaut{kkal.
De az összes elbeszélésekben - a régi, értelmes történet szerint is, melyben Iasón a hal{los
sötétségből, a kígyó has{ból hozta föl az aranygyapjat, és az új, erőltetett kital{l{s szerint is,
mely a h{rom prób{ról tudósított - hasztalan lett volna minden cselekedete, ha nem sikerül a
hérószoknak a hal{lukat tervező Aiétés éberségét kij{tszaniok. Hiszen Hélios sötét fia és
lakóhelye mégiscsak H{déshez és a h{z{hoz hasonlított. Egyik régebbi elbeszélés szerint136 az
aranygyapjú Aiétés h{z{ban volt elrejtve. Miut{n Iasón meg{llotta a prób{t - ebben az
esetben csak a sz{nt{si versenyt -, a kir{ly lakom{ra hívta meg az Argonaut{kat. Úgy
tervezte, míg a hérószok n{la lakom{znak, fölgyújtja az Argót. De amikor m{r majdnem meg
is tette,137 Aphrodité v{gyat ébresztett benne a felesége, Eurylyté szerelme ut{n. Míg a kir{ly
a kir{lyné mellett hevert, Idmón, a jós menekülésre szólította föl az Argonaut{kat. Lépteik
zaja jelt adott Médei{nak. Ő is fölkelt, és elmenekült Iasónnal.
A költő Apollónios m{sképp írja le az esetet.138 Médeia akkor kelt fel, amikor Aiétés az első
két próba ut{n, melyeket Iasón sikeresen meg{llott, a versenysz{nt{s és a földből sarjadt
óri{sok megölése ut{n épp arról tan{cskozott harcosaival, hogyan pusztíthatn{k el az
Argonaut{kat. Az éjszaka tit{nnője,139 a Holdistennő l{tta, hogyan siet a kir{lyl{ny az éjen {t,
mintha ő maga lett volna: az ő hasonm{sa,140 s hívja mag{hoz az Argóról Iasónt. Együtt
léptek Arés szent berkébe, ahol az óri{skígyó az aranygyapjat őrizte. Médeia egy *356] frissen
metszett boróka gally{val, amit előzetesen valamilyen var{zsszerbe m{rtott, énekelve
behintette a s{rk{ny szemét. A szörnyeteg elaludt, és Iasón levette a tölgyf{ról a gyapjút. E
szerint az elbeszélés szerint a hérósz nem ölte meg a s{rk{nyt, csup{n t{volodóban h{trah{trapillantgatott, míg a le{ny utol nem érte. Ahogyan egy szűz prób{lja a felkelő telihold
fényét kamr{j{ban vékony h{lóköntösével felfogni, s örvendezik neki, úgy örvendezett most
Iasón, magasba emelve a nagy aranygyapjat, melynek fénye sug{rzón verődött vissza a
fejéről.141 Egy régebbi elbeszélés szerint142 nyomban ott, a Phasis partj{n egyesültek
szerelemben; az ismert későbbi költemények szerint Médeia még sok{ig Iasón szűzi
menyasszonyaként kísérte az Argonaut{kat, míg végül mégis meg kellett ülniök
lakodalmukat a phai{kok szigetén.
Apollónios többször is leírja Médei{nak Hekatén{l tett l{togat{s{t. Avatott papnője volt ő az
éji istennőnek, aki uralkodott az Alvil{g bej{rat{n, sőt, Persephonéval való titkos
azonoss{g{ban, az éjben v{ndorló Brimó, a Földalatti, a holtak úrnője143 nevén, a holtak
birodalma fölött is. Egyes genealógusok144 azt {llított{k, Hekaté volt mindkét var{zslónő
anyja: Kirkéé is, akit Aiétés testvérének tartottak, Médei{é is. Hekaté templom{ban beszélt
Médeia először Iasónnal,145 vette ki mellp{ntj{ból a kenőcsöt146 és nyújtotta {t a hérósznak,
hogy megeddze mag{t vele a bik{k tüze ellen. A "prométheusi kenőcs"147 volt ez, annak a
vir{gnak a nedve, mely a Kauk{zus szurdokaiban a megkínzott tit{n véréből sarjadt: rőfnyi
magas volt, színe a Kórykos s{fr{ny{hoz hasonló, de gyökere húsvörös. Jajgatott és rengett a
föld, kiv{gt{k belőle. Médeia m{sodszor148 a Halys torkolat{n{l, Paphlagorban, Iasónnal való
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szökésének harmadik napj{n mutatott be {ldozatot Heka-ténak. A költő nem merte leírni a
borzalmas cselekedetet.
M{sok mesélték el az iszonyú tettet,149 melyet Médeia azért követett el, hogy visszatartsa
Aiétést és a kolkhisiakat az üldözéstől. Ez a rettenetes cselekedet Tantalos tettéhez, vagy a
földalatti gyermek Dionysosnak, Persephoné fi{nak150 feldarabol{s{hoz hasonlítható.
Csakhogy itt nem a testrészek megevése, hanem újbóli összerak{suk volt a cél. M{r
említettem, hogy volt Médei{nak egy Apsyrtos vagy Phaethón nevű öccse.151 Ennek anyj{t
Asterodei{nak,152 „a csillagok útj{n j{ró"-nak hívt{k: a holdistennőre illő név.153 A régebbi
elbeszélők szerint154 Apsyrtos kicsiny gyermek volt, s tal{n az égen mindig újból kialvó
csillagokhoz hasonló. Médeia kivette őt bölcsőjéből, és mag{val vitte az Argóra. Úgy is
mesélték a történetet,155 hogy még odahaza, Aiétés palot{j{ban ölte meg az öccsét, nem pedig
útközben, amikor üldözőbe vették őket. Mert erre szolg{lt a gyermek föl{ldoz{sa: Médeia
feldarabolta, és tagjait az üldözők l{ba elé, vagy a Phasisba dobta. Míg Aiétés
összeszedegette és újból összerakta őket, addig az Argonaut{k elmenekültek.
Apollóniosn{l Apsyrtos Aiétés felnőtt fia volt. Amikor az Argó a Halys torkolat{tól elindulva
{tszelte a Fekete-tengert, s befutott az Istros egyik *357+ {g{ba - a Dun{ba, melyről azt hitték,
egy m{sik torkolata is van, az Adria felé -, Apsyrtos a folyó m{sik {g{n {t elébekerült a
hérószoknak. Meséltek az Istros szigetéről is, mely az Ión-tengerben volt, az Adria
folytat{s{ban; Artemis temploma {llt itt.156 Valószínűleg az istennő istriai szentélyéről van
szó, ahova {llítólag Héraklés is eljutott a keryneiai gímszarvas üldözése sor{n. Az
Argonaut{k itt azon vették észre magukat, hogy bekerítette őket a kolkhisiak serege,
melynek parancsnoka Apsyrtos volt. A kolkhisiak m{sik flott{ja megkerülte Görögorsz{got,
és a m{sik oldalról közeledett az Ión-tengerhez. L{tszatra megegyeztek abban, hogy Médei{t
Artemis szentélyében sors{ra bízz{k, s a hérószok serege h{borítatlanul vonul tov{bb az
arany-gyapjúval. Ezzel a l{tszatmegegyezéssel csalta Médeia tőrbe a b{tyj{t; Iasón letaglózta,
mint egy bik{t, a templom közelében.157 A kolkhisi sereg szétszóródott, s az Argó ismét görög
tengerre futott be: az Ión-tengerre, az Adria felől, s fedélzetén nemcsak az aranygyapjat vitte,
hanem egy vérbűn szeny-nyezte gyilkosp{rt is. A hajó nagy veszélyben forgott a két bűnös
miatt, amikor a „Fekete Kerkyra", a mai Korcsula szigete előtt elhaladt.158 Ekkor a hajó maga
szólalt meg,159 és intette a hérószokat, kanyarodjanak el Kirké var{zslónő tany{ja felé, mert ő
feloldozhatja Iasónt és Médei{t Apsyrtos megölésének vérbűne alól.
Így h{t az Argonaut{k észak felé vették útjukat, hogy onnan kerüljék meg az Appeninifélszigetet, melyről azt hitték annak idején, hogy sziget, s két hatalmas folyam hat{rolja észak
felől: az Éridanos, vagyis a Pó, és a Rhodanos, a Rhône. A hérószok fölhajóztak az egyiken,
míg a m{sik folyóba nem értek, melyről azt tartott{k, az Éridanoson kívül is van még két
{ga, s az egyik az Ókeanosba, a m{sik a Tyrrhén-tengerbe torkollik.160 Kis híja, nem vették
észre a tyrrhén {gat. Apollónios elbeszélésében azonban Héra minden pillanatban segítőn
{llott mellettük. Kirké ebben az elbeszélésben nem keleten lakott, hanem nyugaton: ott, ahol
a Monte Circeo magaslik, ma m{r nem egy szigeten, hanem a Tyrrhén-tenger partj{nak egyik
félszigetén. Kirké a szemének arany fényéről fölismerte unokahúg{t - a Napisten összes
gyermekeinek és unok{inak161 megvolt ez a saj{toss{ga -, s megtisztította bűnétől a p{rt :162
egy újszülött malacot tartott fölébük, s azut{n az {llat vérétől csöpögő kézzel im{dkozott
Zeushoz, a megtisztító istenhez. Ezut{n Kirké mégis kiutasította h{z{ból Médei{t, mert
el{rulta az apj{t.163
Az Argonaut{k - az egy Iasónt kivéve - nem léptek be Kirké h{z{ba, és sértetlenül hajóztak el
a szirének szikl{i előtt, mert Orpheus hars{ny dal{val túlharsogta a veszélyes éneket. A
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Skylla és a Kharybdis, meg a Planktai között, melyeket ez az elbeszélés megkülönböztet a
Symplégadestől - a Bosporos „Sötétkék Szikl{itól" -, Thetis segítette {t a Néreisekkel az
Argót.164 A hérószok l{tt{k Hélios marh{it és hallott{k bőgésüket Trinakri{n,165 s miut{n
gyorsan maguk mögött hagyt{k Szicíli{t, csakhamar kikötöttek a phai{kok szigetén.166 A
Makris vagy Drepané, „a sarló" név Korfura vonatkozott. *358+
Nyomban az Argonaut{k ut{n a kolkhisiak m{sik serege is odaérkezett, s Médeia kiadat{s{t
követelte Alkinoostól. Médeia kikönyörögte előzetesen Areté kir{lynétól, hogy vegye őt
oltalm{ba: a történet ebben a késői alakj{ban Odysseus kalandjaihoz illeszkedett, melyek a
hérósztörténetek sor{n csak később vezetnek a phai{kokhoz.
Ezut{n, mondja tov{bb az elbeszélés,167 Alkinoos úgy hat{rozott, hogy csak akkor adja vissza
apj{nak a kolkhisi kir{lyl{nyt, ha még nem lett Iasón felesége. Arété egyik éjszakai
beszélgetésükből megtudta a döntést a kir{lytól. Titokban közölte az Argonaut{kkal. Még
ugyanazon az éjszak{n megülték a lakodalmat, a sziget nimf{ja, Makris barlangj{ban. Ott
készítettek sz{mukra n{sznyoszoly{t, s a hatalmas aranygyapjat terítették r{.168 Héra, aki
szerette Iasónt, t{mogatta h{zass{gukat, és h{zass{gistennőként később is mindig oltalmazta
Médei{t, egy csapat nimf{t küldött a lakodalomra, fehér keblükben tarka vir{gokkal. Az
aranygyapjú fénye őket is beragyogta, s a v{gy tüzét gyújtotta szemükben. De röstellték
kézzel megérinteni a gyapjút. A hérószok koszorúsan énekeltek n{szi énekeket Orpheus
lantj{nak hangjai mellett. Hadd érezze úgy Iasón és Médeia, mintha lakodalmuk nem itt
folyt volna le egy barlangban, hanem - ahogy voltaképpen illett volna - odahaza, Iólkosban,
Aisón palot{j{ban.
De akkor még messze voltak attól, hogy megérkezzenek Iasón szülőföldjére. A kilenc napon
és kilenc éjen {t169 tomboló viharok az Argót Drepané-ból Liby{ba vetették, a sekélyes és
veszedelmes Syrtis-öbölbe, ahol kénytelenek voltak kisz{llni, és gyalog v{ndorolni a
sivatagon {t. Déli hőségben h{rom kísérteties isteni asszony jelent meg itt Iasónnak,170 Libyé
l{nyai,171 és azt tan{csolt{k, hogy anyjuknak, aki oly f{radalmasan hordozta őket tulajdon
testében, hasonlóval viszonozz{k jótéteményét. Erre172 a hérószok a v{llukra vették az Argót,
és tizenkét napon és tizenkét éjen {t vitték a hajót a sivatagon {t. Közben rettenetesen
gyötörte őket a szomjús{g. Amikor végre letették terhüket a Tritónis-tó tükrére, elrohantak,
forr{st keresni. Így jutottak el az Argonaut{k a szent földre,173 ahol Ladón kígyó egészen az
előző napig őrizte a Hesperisek alm{it. Mert csak egy nappal előbb j{rt itt Héraklés, és ölte
meg a s{rk{nyt. Az alm{kat mag{val vitte. A gy{szoló Hesperisek a hérószok szeme l{tt{ra
v{ltoztak h{rom f{v{. De vissza is tudtak v{ltozni,174 s ők mutatt{k meg nekik a forr{st, amit
Héraklés egyetlen l{bdobbant{ssal175 fakasztott egy szikl{ból. M{r nem tudt{k a hősök Zeus
fi{t utolérni; csak Lynkeus vélte, hogy l{tja, amint megy az orsz{gon {t a végtelen
messzeségben.176
A Tritónis-tóról a nyílt tengerre vezető {tj{rót se tal{lt{k volna meg, ha nem akad az útjukba
Tritón, előbb ember alakban,177 később mint tengeri {llat farkú isten. Ember alakban egy
göröngyöt aj{ndékozott az Argonaut{knak, amit Euphémos hérósz, Poseidón fia, h{l{san
fogadott. Saj{t eredeti alakj{ban vezette és tolta {t azut{n az Argót a tengerre. Krét{n csak
úgy *359+ tudtak kikötni, hogy Médeia a var{zslat{val ledöntötte az ércből való Talost,178 aki
naponta h{romszor körbej{rta a nagy szigetet. Ellenséges pillant{s{val megbabon{zta az
óri{s szemét:179 az óvatlanul megsebezte egy éles kővel a bok{j{t, azon a helyen, ahol
sebezhető ere rejlett, s elvérezve, nagy zajjal zuhant a földre. Az Argonaut{k előzetesen olt{rt
{llítottak Poseidónnak és a fi{nak, Tritónnak,180 most pedig Athéné Minóisnak építettek
szentélyt.181
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A legmélyebb éjszak{ban közeledtek végül a görög szigetvil{ghoz, melyet egykor a
„Sötétkék Szikl{k" H{dés-kapuj{n {t, a Helléspontoson és a Bóspo-roson {t vezető úton
hagytak el. Olyan mély, olyan zord és olyan sötét volt ez az éjszaka, hogy az Argonaut{k
maguk se tudt{k, hogy a H{déson {t hajóznak-e, vagy a vizek h{t{n.182 Iasón magasba emelte
kezét, s Phoibost hívta fennhangon. Erre megjelent az isten, ismét egy mag{nyos szigeten,
mint egykor, amikor a hérószok {thatoltak a „Sötétkék Szikl{kon". Első epiphani{ja
alkalm{val, Thynias szigetén, Apollón íja ezüstösen csillogott a balj{ban.183 Most arany íj{t
tartotta magasra jobbj{ban,184 s a két Melas-szikla egyikén {llott, melyeket {llítólag csak
később neveztek így egy Melas, „a fekete" nevű emberről.185 Az Argonaut{k megpillantottak
az isten fényében egy par{nyi szigetet, s amikor itt kikötöttek, épp felderengett a virradat.
Egy {rnyas berekben olt{rt építettek itt, Apollónt a fényéről, az aigléről, Aiglétésnek nevezték
el, a szigetet pedig Anaphénak: ez a név a görög fül sz{m{ra mag{ban foglalja az anaptóból
sz{rmazó „felvil{glani" szót. Ettől fogva ünnepelték itt Apollón Aiglétés ünnepét.186
Amikor a hérószok az ünnepség ut{n elhagyt{k Anaphét, Euphémos visszaemlékezett az
{lm{ra, amit azon az éjszak{n {lmodott, s elmesélte Iasónnak. A göröngyről {lmodott,187
Tritón aj{ndék{ról, amit még mindig őrzött. [lm{ban keblén melengette, s úgy tűnt neki, a
göröngyöt teljesen {titatta a melléből csorgó tej. Azut{n pedig egy szűzzé v{ltozott a
göröngy, s ő egyesült vele. B{nta ezt a tettét, hiszen ő maga szoptatta a le{nyt; az ifjú asszony
megvigasztalta, s fölfedte, hogy Tritón és Libyé istennő le{nya. Küldje le őt a Néreisekhez,
hogy a tengerben lakjon Anaphén{l; csakhamar ismét föl fog merülni a napvil{gra, lakhelyül
Euphémos utódai sz{m{ra. Iasón utasít{s{ra Euphémos a tengerbe dobta a göröngyöt. Erre
fölmerült a mélyből a Kallisté sziget, „a legszebb", melyet később Thér{nak, „a vad{szterületnek" hívtak, s Euphémos utódainak nemzetsége lakott rajta.
Ez alighanem Théra, a későbbi Santorin sziget lakóinak elbeszélése volt. Az aiginaiak őriztek
egy történetet arról, hogy az Argonaut{k az ő szigetükön is kikötöttek:188 hogy el ne
szalassz{k a kedvező szelet, versenyt futva hordt{k a vizet az Argóra, s így alapított{k meg a
Hydrophoria ünnepet.189 Iasón és Médeia híres története azonban, mely akkor m{r nem
tartozott az Argonaut{k történetéhez - ez véget ért azzal, hogy az Argó megérkezett a
Pagasai-öbölbe -, Iólkosban egészen v{ratlan ir{nyba fordult. M{r l{ttuk, mi a hasonlós{g és
mi a különbség Iasón és Théseus sorsa közt. Mindkét hérósz az *360+ Alvil{g egyik területére
hatolt be - Iasón az aiai kígyó tork{ba, Théseus a labyrinthosba -,s mindketten e területen
otthonos isteni le{nyban leltek kegyes segítőt{rsra: Théseus Ariadnéban, „a labyrinthos
úrnőjében", aki az ő kedvéért el{rulta apj{t, s hal{lt hozott a b{tyj{ra, Iasón pedig
Médei{ban, aki ugyanazt tette. Ariadné is útnak indult a hérósz haz{ja felé, de nem jutott el
od{ig. Médeia, aki ugyancsak oda{t, a Túlvil{gon volt otthon, és Hélios ivadékai közé
tartozott, be is vonult Iasónnal annak haz{j{ba, s az emberek csakhamar megérezték egy
túlvil{gi úrnő hatalm{t.
Azt beszélték róla, az emberek megölésével és feldarabol{s{val el tudta érni, hogy
újj{szülessenek és megfiatalodjanak: olyasmit művelt, mint amit {llítólag Dionysosszal tettek
a tit{nok.190 Sötét, alvil{gi cselekedet volt ez, a kultuszban az {ldozati {llattal csin{lt{k
ugyanezt: kor{bbi időkben alighanem nyilv{nosan, később titokban. Még borzalmasabbnak
tűnhetett, amikor az istent jelképező feldarabolt {ldozat testrészeit meg is főzték egy üstben,
egy gazdagabb rítus szerint.191 De mégis vigasztaló volt, hogy azt mesélték,192 maga a Nap is
egy üstbe sz{ll be minden este - a költők üst helyett olykor „aranyserleget" mondtak -, ebben
kel {t az éji Ókeanoson, s reggel megifjodva lép ki belőle. Ismerjük a történetet, hogyan adta
{t Hélios az üstjét Héraklésnek, hogy {tkeljen benne Géryoneushoz. Egy ilyen edénynek az
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emléke él a Médeia var{zsüstjéről szóló elbeszélésekben: a kultuszban {ldozati edény, az
elbeszélők sz{m{ra var{zsedény, melyből egykor Pelops, s előtte alighanem m{r egy isteni
gyermek is193 elevenen szökkent elő.
Amikor Iasón megérkezett az Argonaut{kkal Iólkosba, apja, Aisón m{r olyan öreg volt, hogy
részt se bírt venni a nagy ünnepségen, amivel a nép és a többi ap{k és any{k a hérószokat
fogadt{k.194 Ekkor mutatta be Médeia először var{zstudom{ny{t, mellyel - a költők és
elbeszélők szerint195 - később Iasónt is megifjította. Lehetséges, hogy Pelias m{r meghalt,
mire a hérószok megérkeztek, s a fia, Akastos, aki elkísérte útj{ra Iasónt, épp jókor érkezett,
hogy a gyakran {br{zolt196 és megénekelt197 halotti j{tékokat megrendezze, melyeken azut{n
az Argonaut{k is részt vettek, mielőtt szétszéledtek volna. De úgy is mesélték, hogy még élt a
kir{ly, csak m{r aggasty{n volt, megifjod{sra szoruló. Mert hi{ba kapta meg Pelias mégis az
aranygyapjat, miut{n - így mondja ez az elbeszélés198 - Aisónt és a feleségét, s még Iasón
öccsét is hal{lba hajszolta. Az egysarus férfiról szóló jóslat is megmondta, hogy Iasón
Médei{val pusztul{st hoz Peliasra.199 Az idegen asszony elbolon-dította a kir{ly l{nyait: azok
ki akart{k prób{lni apjukon a megifjító var{zst. Csup{n Pelias egyik l{nya - az egyik
elbeszélés szerint öten voltak200 -, Alkéstis nem hitt Médei{nak, s az {br{zol{sokon is ő az
egyetlen, aki elfordul a cselekedettől. A többi négyet - vagy tal{n csak ketten voltak?201 meggyőzte Médeia: szemük l{tt{ra földarabolt egy vén kost, darabjait megfőzte egy üstben, s
az edényből egy b{r{nyka ugrott elő. Pelias le{nyai földarabolt{k és megfőzték apjukat, de
az nem kelt újból életre. *361+
A bosszú műve ut{n Iasón Akastosnak engedte {t Iólkos uralm{t, s ő maga feleségével oda
vonult, ahol a Nap unok{j{nak örökölt szülőföldje volt Görögorsz{gban, ahol kir{lynő volt s
megoszthatta trónj{t a férjével.202 Az egész sz{razföldön csak Korinthos volt Hélios
tulajdona. A korinthosiak a Napistent tisztelték legfőbb istenük gyan{nt. Eredetileg az ő
szent területe volt az Akrokorinthos magasba szökő csúcsa,203 ő engedte {t Aphroditénak.204
Itt Hélios feleségét is Antiopénak hívt{k, ak{rcsak a thébai Dioskuro-sok anyj{t, akit Zeus
feleségének tartottak. Ő szülte Héliosnak Aiétést205 és Alóeust, aki azonos lehetett az
Alóad{k206 apj{val, s az odalent, az Asópos folyón{l elterülő vidéket kapta a Napistentől
aj{ndékba. Aiétés kapta az osztozkod{sn{l Korinthost. Helytartój{t az Akrokorinthos egyik
magaslat{ról Bunosnak nevezték el. Ezen a magaslaton {llott - nem oly magasan, mint
Aphrodité Urania szentélye - Héra Akraia,207 vagy korinthosi jelzőjével: Bunia temploma.208 A
korinthosiak ugyanannyi gyermeket küldtek ide templomi szolg{latra,209 mint az athéniek a
knóssosi labyrinthosba: hét fiút és hét l{nyt, akiknek az egész évet a szentélyben kellett
tölteniök, mintegy sz{mkivetésben vagy hal{lban. Megsiratt{k őket és {ldozatokat mutattak
be nekik, mintha haragvó alvil{gi istenek voln{nak.
Médei{ról azt beszélték, ő alapította az Aphrodité-szentélyt a hegy leg-csúcs{n,210 de
temploma itt - ak{r a Hekaté-templom Ai{ban - a Héra-templom volt. A hagyom{ny
szerint211 Zeus akart a férje lenni, de ő hűséges maradt Hér{hoz, s ezért az istennő
halhatatlans{got ígért a gyermekeinek. Ez a halhatatlans{g jutott a korinthosi fiúknak és
l{nyoknak oszt{lyrészül a Héra-szentélyben. Hogy azut{n az ismert elbeszélésben Médeia
gyermekeinek mégis meg kellett halniok, s a hét fiúnak és hét l{nynak helyettük enyhébb
form{ban kellett a hal{lt elszenvednie, annak eredetileg a holdhónap körp{ly{ja lehetett az
oka, melyben tizennégy napot szenteltek a hold fölkeltének, de ugyanannyit a le{ldoz{s{nak
is. Valah{nyszor Médeia megszülte egy-egy gyermekét - így szólt egy elbeszélés,212 mely m{r
részben őr{ h{rította a bűnt -, Héra szentélyébe vitte; ott rejtegette őket, remélve, hogy
halhatatlanok lesznek. Hogy mit művelt ott a gyermekekkel, azt nem mondja meg az
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elbeszélés, csak annyit, hogy csalódott, és Iasón tetten érte a ki nem mondott cselekvés
közben; így j{rt Démétér is, amikor Démophoónt akarta Eleusisban halhatatlann{ tenni, 213 és
Thetis is, amikor ugyanezt prób{lta megtenni a gyermek Akhilleusszal.214 Iasón nem értette
Médeia mentegetőzését, nem bocs{tott meg neki, és visszatért Iólkosba. Erre Médeia is
elhagyta Korinthost, s csak később kezdték azt {llítani, m{s történetek c{folataként,215 hogy a
kir{lys{got {tadta Sisyphosnak, akit szeretett.
Azt is beszélték,216 hogy a korinthosiak maguk ölték meg Médeia hét fi{t és hét l{ny{t, mert
nem bírt{k elviselni az idegen var{zslónő uralm{t. Vagy Kreón kir{lynak, Bellerophontés 217
m{sodik trónutód{nak a hozz{tartozói {lltak ezzel a tettel bosszút Médei{n a kir{ly
megöléséért. Ezek terjesztették *362+ azt a mendemond{t is, hogy saj{t gyermekeinek
gyilkosa volt. Egy régi form{ja lehetett ez a tizennégy gyermek l{tszólagos hal{l{ról szóló
elbeszélésnek. Ez a von{s ahhoz a m{sik Médeia-arculathoz illett, amit az elmondott
történetek sor{n m{r Aiétésnek és Apsyrtosnak, Peliasnak és a l{nyainak is megmutatott, és
amit Euripidés tett vil{ghírűvé Médeia című tragédi{j{ban. N{la a szerelmében és mintegy
Héra istennőt képviselő kir{lynői és feleségi méltós{g{ban megsértett Médeia halandó
asszonyként jelenik meg a színen,218 az {ltal{nos asszonysors viselőjeként,219 akinek r{ad{sul
a legnagyobb igazs{gtalans{got és h{l{tlans{got kellett elviselnie, ami egy férfi
megmentőjének valaha is oszt{lyrészül jutott.220
A korinthosiak azt mesélték221 Glauké nevű forr{sukról, mely a v{ros piacterétől nem messze
fakad egy hatalmas sziklatömbből, hogy a hasonló nevű nimfa eredetileg kir{lyl{ny volt, s
ebbe a vízbe vetette mag{t, hogy megszabaduljon a kínoktól, amiket Médeia aj{ndékai
hoztak re{. Mert Iasón az ő kedvéért hagyta el Korinthosban Aiétés le{ny{t. A var{zslónő
haragra lobbanva gyilkos aj{ndékokat küldött az új asszonynak; adom{nyait a két fiú vitte
el, akiket Iasónnak szült, Mermeros és Pherés. Ebben az elbeszélésben a korinthosiak
megkövezték őket. Az ő emlékműveiket is mutogatt{k a forr{s közelében. Euripidés {llítja
azt, hogy anyjuk kezétől haltak meg, s még nagyobb sértésekről is beszél, mint amilyen Iasón
újabb h{zass{ga és Médeia eltaszít{sa volt.
Szerinte Kreón, a menyasszony apja - ez a „hatalmas" jelentésű kir{lynév mindig és
mindenütt minden költőnek és elbeszélőnek rendelkezésére {llott - kiutasítja orsz{g{ból a
kolkhisi asszonyt. Ezzel csordultig telik a megal{ztat{sok pohara.222 Iasón nem úgy {ll
mellette, mint egy t{rsuralkodó a Nap nemzetségéből való kir{lynő mellett, hanem mint egy
al{vetett sorsú menekült, aki hasznot akar húzni a kir{ly l{ny{val kötendő h{zass{gból.223
Ekkor hirtelen megjelenik egy igazi kir{ly, Aigeus Athénből; még nincs gyermeke, s épp
Troizénbe tart Delphoiből, Pittheushoz,224 s vele megjelenik egy új haza225 ígérete is Médeia
sz{m{ra: az istenek földi orsz{ga, Attika.226 Többé semmi nem fékezheti az Aia
tit{norsz{gból227 sz{rmazó kir{lyi asszony vad indulatait. Legyen Iasón gyermektelenné!
Cselből azt a kegyet kéri tőle, hogy aj{ndékokat küldhessen gyermekeivel a
menyasszonynak.228 A két szőke kisfiú229 {tadja a hal{lhozó köntöst és aranykoszorút; a
mérgektől elég a kir{lyl{ny és az apja, s azut{n a tulajdon anyjuk mész{rolja le a fiúkat, hogy
a mindent elpusztító balvégzet apjukat, Iasónt is tönkretegye, ahogy megérdemli.
A gyilkos asszony megjelenik két fia holttestével a kocsin, amit Hélios atya küldött neki.230
S{rk{nyfogat ez, ak{rcsak Triptolemos fogata, melyen Persephoné birodalm{ból fölmerült.
Médeia kocsij{t azonban, a v{zafestők tanús{ga szerint, még hatalmasabb kígyók húzt{k. Az
egyik képen egy alvil{gi daimón a kocsihajtó, Oistros, „az őrjöngés" nevű, kígyókkal a
haj{ban. [363]
Médeia mag{val vitte holt gyermekeit Héra Akraia szent körzetébe, s ott temette el őket saj{t
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kezűleg, hogy attól fogva misztikus tiszteletben részesüljenek.231 Iasónnak megjósolta a
hal{l{t: ott éri majd utol, ahol az Argót az istennőnek szentelte. Így is lett: vagy az Isthmoson
történt, Poseidón szentélyében,232 ahol a hérósz leheveredett a korhadt hajó {rnyék{ba, s egy
gerenda agyonütötte, vagy Héra templom{ban sújtotta hal{lra az istennőnek szentelt Argó
csonkja.
Médeia halhatatlan volt.233 Aigeusszal élt, míg Théseus el nem jött, s {t nem vette a kir{lyi
hatalmat Athén felett. Ezt nem tudta megakad{lyozni. Aigeusnak egy Médos nevű fiat
szült,234 s azt beszélték, keletre menekült vele; ő lett {ltala a médek névadója. Ezek és
hasonló, m{s történetek, melyek ismét messzire vinnének bennünket Görögorsz{gtól,
könnyen kapcsolhatók a régebbi elbeszélésekhez, melyek a Nap l{nyunok{j{nak egy m{sik,
utolsó és végleges megérkezését tartott{k sz{mon. Az Élysionban235 - vagy pedig, ha
m{sképp akarjuk nevezni a helyet, ahol Kadmos és Harmonia is örökké élt: a Boldogok
Szigetein236 - Médeia Akhilleus felesége lett mindörökre. Iasónnak szentélyt építettek
mindenütt, ahova a közhit szerint az Argonaut{k eljutottak, még Arméni{ban és Médi{ban
is.237 Görögorsz{gban viszont hírneve h{ttérbe szorult az imént említett ifjabb hérószé
mögött, akit ebben az időben még a nimf{k t{pl{ltak Kheirónn{l.238

III. Orpheus és Eurydiké
El sem tudjuk képzelni az Argót Orpheus, a csod{latos énekes és lantos nélkül. M{r a régi
művészek is gyakran {br{zolt{k az Argonaut{k közt. Ha valaki, épp ő lehetett haszn{ra a
hadnak, mely a Túlvil{gba akart behatolni. Hiszen Orpheus arról lett híres, hogy egymaga is
v{llalta a veszélyes alvil{gi utat. Nem ő volt az istenekről és a hősökről szóló történetekben
az első, akiről azt mesélték: énekével és lantj{ték{val - a kettő együtt egy művészeti {g volt csod{kat művelt. Tudjuk, hogy Hermés tal{lta föl a lantot, és ő volt az első, aki lantkísérettel
énekelt.1 Az istenek közül a b{tyj{nak, Apollónnak aj{ndékozta a lantot, a hérószok közül
egy m{sik testvérének, aki később ellenséges viszonyba került Apollónnal: Amphiónnak. A
hagyom{ny szerint2 a madarak megsz{ml{lhatatlan rajokban keringtek Orpheus feje fölött, s
a halak magasra ugr{ltak feléje a sötétkék tengerből, úgy hatott r{juk az éneke. L{tjuk őt,
lanttal a kezében, az Argón. De amikor azt halljuk, hogy éneke még a köveket és a f{kat is
megindította,3 akkor Thébai falai jutnak eszünkbe, melyek Amphión lantszav{ra nőttek
magasra. Az egyetlen cselekedet, amit egyedül Orpheus hajtott végre, az volt, hogy énekével
mindent lenyűgözött, ami vad, még az Alvil{g vad hatalmass{gait is, és eljutott egészen
Persephonéig. Ez a v{llalkoz{sa Perseus és Héraklés, Théseus és Iasón mellé {llítja a görög
hérószok sor{ban.
Tiszteletét egy nagy közösség tartotta fenn; ez azt vallotta, olyan könyvek vannak a
birtok{ban, melyek magukban foglalj{k Orpheus kinyilatkoztat{sait, besz{mol bennük
alvil{gj{r{s{ról, és elmondja mindazt, amit ott lent tanult, majd a földön tanított és alapított.
Egyetlen törzshöz vagy nemzetséghez sem tartozott szorosabban, mint tanítv{nyaihoz és
híveihez. Egyébként a történetek - és kultuszhelyei is - elsősorban az Olympos vidékéhez
fűzik, s csak azut{n a még északabbra fekvő t{jakhoz. Az összes elbeszélések szerint
valamelyik Múzs{nak volt a fia, a legtöbb szerint4 Kalliopéé. Fi{nak5 és tanítv{ny{nak6 a
Musaios nevet adt{k, vagy pedig egy Musaios, „a Múzs{k embere" nevű férfi apj{v{ tették
őt, aki m{r a fia előtt „a Múzs{k embere" volt. S ha „múzsai", akkor alighanem „apollóni" is
volt kezdettől fogva.7 Apollónt tartott{k8 isteni apj{nak: így apollóni alaptermészete kétszeresen is megnyilv{nult, anyja révén és apja révén is. [m azok, akik többet akartak tudni
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sz{rmaz{s{ról és születéséről, az apj{t Oiagrosnak nevezték.9 Ne bocs{tkozzunk itt annak
vizsg{lat{ba, hogy így hívtak-e egy folyót is az Olympostól északra,10 ahogyan péld{ul
Marsyas is folyónév volt, s egyúttal egy vad erdőlakónak, Apollón vetélyt{rs{nak a neve is.
Oiagros „mag{nyos vad{szt" jelent, olyat, aki egyedül vad{szik. Orpheus Pieri{ban,11 az
olymposi Múzs{k földjén nőtt föl. Apollón volt a tanítómestere.12 Azon a lanton tanította
muzsik{lni az isten, amit Herméstől kapott aj{ndékba, s *365+ tov{bbadta Orpheusnak. Az
ifjú az Olympos erdős szurdokaiban13 gyűjtötte először maga köré lantja és éneke hangjaival
a f{kat és a vad{llatokat, ott mutatkozott meg Kalliopé fia először Apollón hasonm{saként.
Vad{llatok, hiúz, oroszl{n és őz hallgatta odaadón az isten énekét is, amikor Admétos ny{jait
őrizte.14 Ha nem mondan{k ki az elbeszélések a dalnok nevét, s nem {llna ott a képeken,
melyek lantosként {br{zolj{k Orpheust, nem lehetne mindig tudni, melyikükről van az adott
jelenetben szó. .
A legtöbb elbeszélő sz{m{ra m{r itt, az Olympos lejtőjén kezdődött Thr{kia vad földje, noha
Pieria még Makedóni{hoz tartozott. Egy Pieria nevű thr{k orsz{gról regéltek,15 s ott adtak
kir{lys{got Orpheusnak. Azt {llított{k, hogy a f{k az igazi „Pieri{ból" egészen id{ig
követték, s thr{kk{ avatt{k Orpheust. A későbbi v{zafestők hittek nekik, míg a kor{bbiak
még ragaszkodtak az igazs{ghoz, mely nélkül nem lenne Orpheus történetének értelme, s
maga a hérósz léte is értelmetlen volna. Hiszen {br{zol{saiból is kitűnik, hogy hellén volt a
thr{kok között, s a neve sem idegen. Thr{kul m{sképp hangzott volna az „Orpheus" név.
Persze nem oly könnyen érthető, mint Oiagros, ami ugyancsak nem lehetne egy thr{k férfi
thr{k neve, de tal{n nem volt indokolatlan, s nem is értelem nélkül való, hogy a dalnok egyik
késői tanítv{nya Orpheus sötét köntösét, melyben az Argonaut{k nevében {ldozatot
mutatott be Hekaténak, az orphné, „sötétség" szóból sz{rmazó kifejezéssel jelölte.16
Sötétséggel volt kapcsolatban Orpheus, alvil{gi útj{n{l ugyanúgy, mint később is, amikor
éjszaka részesítette beavat{sban az embereket, ahogy illett.
A Múzsa fi{t az Eurydiké ut{ni v{gy vezette a Túlvil{gba. Ebben különbözött Théseustól és
Iasóntól, hogy Perseusról és Héraklésről ne is szóljunk, akik végképp nem valamilyen női ak{r halandó, ak{r isteni - lény ir{nt való szerelemből v{llalkoztak az útra. De Orpheus
abban mégis Théseus sors{n osztozott, hogy Eurydiké éppúgy nem térhetett vele vissza
haz{j{ba, hogy örökre vele maradjon, mint az athéni hérósszal Ariadné. B{r azt beszélték
róla, m{r előbb a dalnok felesége volt, Orpheusnak éppúgy volt egy isteni vetélyt{rsa, ahogy
Théseusnak Dionysos személyében. Épp e vetélyt{rs révén került Eurydiké oly kor{n
kapcsolatba a holtak birodalm{val.
Mindkét neve szerint - mert ennek a híres történetnek a héróin{j{t is két néven ismerjük,
ak{rcsak Ariadnét, akit Aridél{nak is hívtak - ak{r a Túlvil{g úrnője is lehetett volna.
Eurydiké jelentése „a széltében bír{skodó": ez a név eredetileg csak az Alvil{g kir{lynőjének
j{rt, b{r később sok előkelő nő viselte a halandók között. A m{sik nevéről m{r nem tudjuk
pontosan meg{llapítani, hogy Agriopé,17 „vadarcú", vagy ink{bb Argiopé, „a fényes arcú" a
helyes alakja: így hívt{k Thamyris dalnok anyj{t is.18 Az Argiopé v{ltozat mellett szól, hogy
Orpheus késői tanítv{nyai,19 akik egyébként Musaiost mesterük fi{nak tartott{k, Selénét, a
holdistennőt emlegették anyjaként. Az elbeszélők nyilv{n holdszerűnek l{tt{k Orpheus
szeretett asszony{t, még ha *366+ az Alvil{g {ldozat{nak, és nem kir{lynéj{nak ismerték is.
B{r Persephoné, a H{dés {ltal elrabolt, mindkettő volt: {ldozat és kir{lyné egy személyben,
akihez Orpheus, Eurydiké ir{nt való szerelmétől indíttatva, lesz{llt a férje h{z{ba.
A történet a r{nk hagyom{nyozott v{ltozat szerint20 Thessz{li{ban kezdődött, ahol egyszer
m{r sikerült egy hűséges feleséget, Alkéstist, Admétos kir{ly hitvesét kiszabadítani a hal{l
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karmaiból. Héraklés híres kalandja volt ez a thr{k Diomédéshez vezető útj{n. Ahogy előbb
Apollón Admétosn{l,21 úgy élte most Aristaios p{sztoréletét a szép Tempé-völgyben, az
Olympos alatt: Kyréné nimfa szülte őt Létó fi{nak, hogy kicsiny Zeus legyen belőle és egy
m{sodik szent Apollón.22 Aristaios fő büszkesége, mint közismert, a méhei voltak. Nevéről
ítélve „a legjobbfajta" volt, ami csak van a vil{gon. A holtak „mézes" Zeusa, Zeus Meilikhios,
akit kígyó alakban tiszteltek az élők, persze ugyancsak nem volt m{sfajta, mint Aristaios,
noha az ő méheiről nem esett kimondottan szó. Az isteni méhész üldözte Eurydikét.23 Az ifjú
asszony menekült előle, menekülés közben elesett, s egy kígyó a bok{j{ba mart.24 T{rsnői, a
dryasok, megsiratt{k a hegyek közt, mélyen bent Thr{ki{ban.25 Mire Orpheus odafutott,
addigra H{dés m{r elragadta ifjú feleségét. Ut{na indult, jajveszékelő énekkel,
végigv{ndorolt egész Görögorsz{gon, le a Peloponnésos legdélibb csücskéig, a Tainaronig.
Lantj{ban bízva26 lépett a holtak birodalm{ba vivő sötét útra,27 melyen alig egynéh{nyan
j{rtak előtte az élők közül: a két bar{t, Théseus és Pei-rithoos, akik el akart{k rabolni
Persephonét, és Héraklés, amikor fölhozta a Kerberost. Kharón a kelleténél jobban
emlékezett mindegyikükre.28 De végül őt is lenyűgözte Orpheus lantja. Még azt is
beszélték,29 elhagyta ladikj{t s követte az éneklő Orpheust, hogy meghallgassa csod{latos
énekét, amit a földalatti uralkodóp{rnak ad elő. Míg Orpheus énekelt,30 a Kerberos nem
ugatott. Ixión kereke meg{llott. Tityos m{j{t nem marcangolt{k a keselyűk. Danaos l{nyai
abbahagyt{k a hasztalan vízhord{st. Sisyphos leült a kövére. Tantalos megfeledkezett
éhségéről és szomjús{g{ról. Az Erinysek {lmélkodtak, és a holtak bír{i sírtak. Sírt a lelkek
végtelen raja is, Orpheus köré gyűlve. Csak Eurydiké nem volt köztük. Még az újonnan
érkezett {rnyak közt időzött, s kígyómarta bok{j{val lassan közeledett.31 Egy Magna Graeciai mester festményén (itt gyakran díszítették a sírokba tett v{z{kat az Alvil{g képeivel) a
szerelem repülő Erós alakj{ban vezeti Eurydikét. Persephonét is l{tni, aki megl{gyulva
Orpheus dal{tól, kegyes mozdulattal hívatja az ifjú asszonyt. A dalnok maga a két nőalak
közt {ll. M{r fogja kedvese kezét, de nem néz senkire sem, egyik képen sem.
Ez volt az alvil{giak törvénye: senkinek sem volt szabad megpillantania őket. Elfordított
arccal {ldoztak a halottak istenségeinek. Csup{n a hang volt megengedve a holtak
birodalm{ban, de egyetlen pillant{s sem. Orpheus hangja csod{kat tett, de nem tehette a
Hal{lt, ama m{sik birodalom *367+ isteneihez tartoz{st meg nem történtté. Az alvil{giak
törvénye Persephoné törvénye volt.32 Az is megerősítette a törvényt, hogy az élő l{zadozott
ellene. Épp megszegése {ltal lépett érvénybe a törvény igaz{ban. Eurydiké követhette
szerető férjét: Orpheus az énekével elérte ezt. De nem volt szabad a hal{lból az életbe vezető
nehéz út folyam{n r{pillantania. Miért nézett r{ a dalnok mégis? Mi volt az oka, az élő és a
halott közötti nagy, végleges elszakad{son kívül? Őrület volt ?33 Meg akarta csókolni az
asszonyt ?34 Vagy csak biztosan akarta tudni, hogy követi?35 Egy klasszikus attikai
dombormű {br{zolja a jelenetet. Itt m{r nem ketten vannak, hanem h{rman: Orpheus
h{trafordult, r{néz. Eurydiké a szerelem és a búcsúz{s mozdulat{val könnyedén v{ll{ra teszi
a kezét. Közben jobbj{t m{r Hermés, a lélekkísérő fogta meg. Ahogyan a hagyom{ny szerint
Zeus mennydörgése hallatszott, amikor Oidipus eltűnt az Alvil{g küszöbén, ugyanúgy
dörgés hangzott föl akkor is, amikor Eurydikét visszahívt{k a holtak birodalm{ba:
h{romszor egym{s ut{n dördült fel az elh{ríthatatlan végzet hívó szava.36
Hasztalan futott Orpheus az elenyésző ut{n, prób{lt visszatérni az Alvil{gba. Kharón nem
vitte {t újból a ladikj{n.37 Túl merészen hasonlított{k Orpheust az ókorban38 Dionysoshoz. Az
isten fölhozta anyj{t, Semelét a H{désból. Amire ő képes volt, arra Orpheus nem volt képes.
De ettől fogva {rnyék esett apollóni lényére, s ez dionysosi {rnyék volt. Orpheus egyform{n
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tartozott mindkét istenhez. Viszont nem Dionysos ellenfele és {ldozata lett, hanem a thr{k
nők ellenfele, s vad tombol{suk {ldozata, az őrjöngésé, amivé a boristen tisztelete fajult.
Orpheus {llítólag hét hónapot töltött egy hatalmas szikla alatt, a makedóniai Strymón folyó
torkolat{n{l, egy barlangban,39 miut{n, egy m{sik hagyom{ny szerint,40 hét napig rostokolt
az alvil{gi folyó partj{n anélkül, hogy egyetlen falatot mag{hoz vett volna. Megtartóztatta
mag{t a nőktől, nem akart többé n{szt ülni.41 Alighanem ebben az időben keresték föl a vad
erdőlakók,42 thr{kiai férfiak, mint a v{zaképek mutatj{k, vagy szatírok, kisebb-nagyobb fiúk,
ahogy egy késői dombormű örökítette meg. Nem egészen kicsiny gyermekek voltak - el
kellett érni bizonyos életkort a magasabb beavat{shoz -, hanem ifjak. Orpheus hústól való
megtartóz-tat{sban, "orphikus életben" nevelte őket, az istenek és a dolgok kezdetéről
énekelt nekik, és részesítette őket a beavat{sban, amit az Alvil{g istennőjénél tett
l{togat{s{ról hozott mag{val. Később azt beszélték,43 Zeus agyonsújtotta vill{m{val, amiért
misztériumaival oktatta az embereket.
A régebbi történet viszont úgy tudta,44 a thr{k nők vették rossz neven Orpheustól, hogy m{r
h{rom éve megtartóztatja mag{t a szerelemtől és a nőktől. Csak ifjakkal tartott kapcsolatot, s
azt beszélték róla,45 ő vezette be a thr{kokn{l a fiúszerelmet. Épp azért, mert csak ifjú férfiak
vették körül, nem pedig asszonyok, mint Semelé fi{t, most Apollónhoz v{lt hasonlatosabb{.
Aiskhylos46 Bassarai című tragédi{j{ban - így nevezték Thr{ki{ban a bakkh{nsnőket Orpheus egyszer fölkelt éjnek évadj{n és megm{szta a *368+ Pangaion hegységet, hogy
tisztelje a fölkelő napban Apollónt. Ugyanoda hajtotta föl az istenük a thr{k mainasok
rajongó csapat{t is, éj szakai Dionysos-ünnepségeik alkalm{ból.47 Aligha tudtak a titokról,
amit Aiskhylos valószínűleg ugyanannak a trilógi{nak egy m{sik, Ifjak című tragédi{j{ban
mondott ki, amikor mag{t Apollónt szólíttatta a Karral Kisseus és Bakkheus,
"repkénykoszorús" és "bakkh{ns" néven.48 És Orpheus a költő véleménye szerint tal{n
csakugyan túl messze ment egy egyoldalú tiszteletben, amióta visszatért a holtak
birodalm{ból, s haragudott az Alvil{g isteneire: hiszen azok közt mégiscsak Dionysos
uralkodott, mint H{dés és földalatti Zeus. A dalnok bolyong{sa sor{n a Pangaion
hegységben odatévedt a thr{k bakkh{nsnők titkos ünnepére.49 Azok nyilv{n fölismerték,
nem őrületről volt szó, mint a thébai nők esetében, akik oroszl{nnak nézték Pentheust. S
széttépték a Múzsa fi{t.
Az egyik elbeszélő viszont50 úgy tudta, volt egy titkos rítusok céljaira berendezett nagy
beavat{si épület, egy Leibéthra nevű makedón v{rosban: alighanem hasonló ahhoz, amit
Samothrakéban t{rtak fel. Itt gyűltek össze bizonyos napokon a thr{k és a makedón férfiak
Orpheusn{l. Fegyvereiket letették az ajtó előtt. A haragos asszonyok fölkapt{k a fegyvereket,
megölték a férfiakat, akik kezük közé jutottak, s a beavató pap, Orpheus felszabdalt testét
darabonként a tengerbe vetették. Ebben az elbeszélésben a dalnok feje {túszott a Melés folyó
Smyrna melletti torkolat{ba, ahol később Homéros, a trójai h{ború költője, mint a
folyamisten fia megszületett. Ott vették ki fejét a vízből, s héróont {llítottak Orpheusnak,
később pedig szentélyt, melybe egyetlen nőnek se volt szabad belépnie.
Egy m{sik elbeszélés szerint51 Orpheus egész Thr{ki{ban föl-al{ v{ndorolt, ahogy később az
orphikus beavató papok Görögorsz{gban, és a férfiak csatlakoztak hozz{. A nők eleinte nem
merték őt megt{madni. De azut{n borból merítettek b{tors{got, s azóta vonulnak a thr{kok
részegen a csat{ba. V{zaképeken l{tjuk, hogyan t{madj{k meg a részeg thr{k asszonyok a
törékeny énekest gerellyel és nagy kövekkel, mindennel, ami csak kezük ügyébe esik. Neki
csup{n lantja van, azzal védekezik, földre bukva, hasztalan. Testének darabjait szétszórt{k
mindenfelé.52 A Múzs{k szedték össze s temették el kedvencüket Leibéthr{ban. Lantj{t, mert
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nem tal{lhatott Apollón és Orpheus ut{n méltó tulajdonost, Zeus Lyra néven a csillagképek
közé emelte.
Van Orpheus fejéről és lantj{ról még egy különös történet.53 A gyilkos nők lev{gt{k a fejét,
lantj{ra szögezték és bedobt{k a tengerbe, vagy ink{bb a thr{k Hebrosba;54 a fej úszva tov{bb
énekelt és a lant tov{bb zengett.55 A folyó a tengerbe vitte az éneklő fejet, s a tenger {ramlata
Lesbosra, arra a szigetre, ahol később legdúsabban termettek a dalok és csengett az
édesszavú lant. A fejet itt a Bakkheionban, Dionysos szentélyében temették el, a lantot Apollón templom{ban őrizték.56 Így illett, s ez felelt meg Orpheus dionysosi sors{nak és' apollóni
természetének. Sokkal később arról is beszéltek,57 hogy *369+ jóshelye volt Lesboson, és szép
v{zaképek és vésett kövek tanús{ga szerint az ifjak kinyilatkoztat{sokat kaptak a dalnok
fejétől, míg végül Apollón maga parancsolt neki hallgat{st.58
Ak{rhol temették is el Orpheust, a sírj{n fészkelő csalog{nyok édesebben és hars{nyabban
énekelnek, mint m{sutt.59 Két sírja volt Orpheusnak Makedóni{ban, az Olympos l{b{n{l: egy
Leibéthr{ban,60 s egy m{sik a "Zeus v{ros", Dion61 közelében: azért kellett hamvait {tvinni
ide, mert a m{sik sír kinyílt, amikor az oszlopok r{omlottak. Valószínűleg a nagy
tolong{sban döntötte fel véletlenül az oszlopokat és az urn{t az összecsődült tömeg, mert
mindenki saj{t fülével akarta hallani a csod{t: déli ór{ban elaludt egy p{sztor a síron, s
{lm{ban Orpheus dalait énekelte, oly édesen és messzezengőn, mintha a dalnok halhatatlan
hangja csendült volna föl a holtak birodalm{ból.

IV. Téreus, Eumolpos és Kephalos
Téreus úgy jelenik meg az elbeszélésekben és az attikai színpadon, mint egy igazi thr{k.
Ugyanúgy az athéni kir{lyi csal{ddal kerül kapcsolatba mindkét felesége, Prokné és
Philoméla révén, mint egy m{sik thr{k, Eumolpos, az anyja, Khioné, és ahogy Kephalos, Éós
kedvence, a hűtlen felesége, Prokris révén. Ennek a h{rom hérósznak és feleségüknek a
története visszavezet bennünket Attik{ba, vagy legal{bbis Attika közelébe, mielőtt ismét a
thébai és mykénéi nagy események sz{l{t vesszük föl.
Mert Téreus {llítólag Attika hat{raitól nem messze, Daulisban1 uralkodott, a Parnassos
l{b{n{l. Teh{t eredetileg ő maga sem volt kimondottan Thr{ki{ba való. Csak egy későbbi
elbeszélés mondja,2 hogy hajón l{togatta meg após{t, Pandión kir{lyt Athénban. Sokkal
ink{bb azok közé a thr{kok közé tartozott, akik - ak{rcsak újkori rokonaik, az alb{nok - vad
hegyvidékeken laktak Görögorsz{gban, s az athéniek m{r őstörténetükben tudósítottak
róluk. Később még mutogatt{k is Téreus sírj{t Megar{ban,3 s itt nem mesélték azt, amit
m{sutt, hogy búbos bank{v{ vagy héj{v{ v{ltozott. Csup{n meg{llapított{k, hogy azon a
vidéken l{ttak először búbos bank{t. Tal{n nem mindenütt beszéltek az {tv{ltoz{s{ról sem,
mely {ltal a hérósz tragikus története a sz{mos mad{rtörténet egyikévé v{lt. Elsősorban a
felesége {tv{ltoz{s{ról esett szó, s még ann{l is előbb Zéthos feleségének {tv{ltoz{s{ról; ez
Pandareos egyik l{nya volt, és Aédónnak hívt{k, ami, mint tudjuk, csalog{nyt jelent. Egy régi
{br{zol{son Téreus feleségeit sem Proknénak és Philomél{nak hívt{k, hanem
„csalog{nynak" és „fecskének": Aédónnak és Khelidónnak.
Téreus thr{k kir{ly, Arés fia,4 feleségül kapta Pandióntól Proknét. Prokné az egyik volt az
athéni kir{ly két l{nya közül, Erikhthonios egyik unok{ja. Jutalmul kapta Téreus, mert
segítséget nyújtott Pandiónnak a h{borúban Labdakos thébai kir{ly ellen. Prokné egyetlen
fiat szült neki, Ityst, a hamarosan és mindig siratandót. Mert csakhamar ismét megjelent a
thr{k Téreus Athénban, hogy Prokné testvérét is elvigye: Philomél{t, „a ny{jakat szeretőt" -
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neve a fecskére illik, mely szívesen fészkel az akiokban, de Hekaté alvil{gistennőre is, aki
ugyancsak szereti az aklokat és ny{jakat.5
Philoméla története csakugyan alvil{gi volt. Téreus Prokné hamis hal{lhírét vitte Athénba,6
hogy a m{sik kir{lyl{nyt is megkapja feleségül. S amikor m{r az övé lett, az ő hal{lhírét vitte
meg Proknénak.7 Ez nem felelt meg a valós{gnak; de Persephoné sors{nak is így maradt fenn
a híre a t{jékozatlan halandókn{l, akik nem tudt{k, hogy az Alvil{g kir{lynéj{v{ lett. Róla is
el lehetett mondani ugyanazt, amit Philomél{ról: hogy erőszakot követtek el rajta, és néma
lett, mint egy halott. Ugyanezt mesélték It{li{ban egy alvil{gi istennőről,8 csak fordított
sorrendben: Lar{ról, aki eredetileg fecsegő *371+ volt, mint a fecskék, de azut{n elnémult
örökre, és követnie kellett Mercuriust - így hívt{k Hermést a rómaiakn{l - a holtak föld alatti
berkébe. Útközben akarata ellenére gyermekeket fogant a lélekkísérőtől: a Larok anyja lett.
Philoméla egy erdőmélyi rejtett ist{llóban esett {ldozatul a komor kir{lynak, a testvére
férjének.9 Oda hurcolta Téreus a sógornőjét, s hogy ne fecsegje ki erőszakos tettét, a barb{r
kir{ly kiv{gta a nyelvét. Ezut{n fogva tartotta Philomél{t az ist{llóban, az őserdő mélyén, s
Proknéval elhitette, hogy meghalt a testvére. De Philoméla mesterien szőtt. Erdei fogs{g{ban
szőtt egy köntöst, melynek képei bemutatt{k szenvedésének történetét, s elküldte
Proknénak. A kir{lyné így értesült Téreus bűntettéről. Épp a boristen éjszakai ünnepének
időszaka volt: Prokné tombolva vonult {t a bakkh{nsnőkkel az erdőn, s mag{val ragadta
Philomél{t a rajongó csapatba. S most a két testvére ugyanazt művelte a gyermek Itysszel,10
amit Minyas l{nyai dionysosi őrületükben egyikük fi{val: feldarabolt{k. Tudatosan és
sz{ndékosan cselekedték ezt, s nem tépték szét a gyermeket, hanem szétvagdalt{k, és
megfőzték darabjait egy üstben. Így történt Dionysos történeteiben is,11 hogy Médeia
borzalmas tetteit ne is említsük. Prokné meghívta a férjét, mintha titkos szent lakom{ra
hívn{.12 A tit{nok lakom{ja volt ez, amire odacsalogatt{k Zeust,13 Tantalos lakom{ja, melyre
meghívta az isteneket. Téreus evett a felt{lalt ételből, s csak akkor ismerte föl, hogy mit evett,
amikor Philoméla a fia fejét dobta oda neki. Kivont karddal vette üldözőbe a két asszonyt. S
meg is ölte volna őket, ha Zeus nem v{ltoztatja mindh{rmukat mad{rr{. De azért nem lett az
esetből egyértelmű {tv{ltoz{si történet. Nem egyeztek meg az elbeszélők abban, hogy Téreus
héja vagy búbos banka alakj{t öltötte-e mag{ra, s hogy Philoméla siratta-e csalog{nyként Itys
hal{l{t,14 akit a régebbi elbeszélők fecskének tartanak, vagy Prokné, ahogy a legtöbb
elbeszélés végződik.
A thr{k Eumolpos neve Erekhtheusszal kapcsolatban fordult elő, aki Pandión utóda a
kir{lyok list{j{n. Tőle sz{rmaztatta mag{t az eleusisiak legelőkelőbb nemzetsége, melyből a
misztériumok főpapja, a hierophantés - „a szentélyek megnyitója" - mindenkor kikerült. Az
Eumolpos-sarjak eredetileg alighanem mind eumolpoi, „jól éneklők" voltak, mert szépen
kellett énekelnie mindenkinek, aki a titkos cselekményeket vezette a szent éjszak{kon.
Eumolpos eredetileg nem személynév volt, hanem ünnepélyes megjelölés, amit a
misztériumok papja a tisztségével együtt vett föl; paps{g{nak időszak{ra ugyanis névtelenné
v{lt,15 régi nevét a tengerbe dobta,16 melynek mélyével az első, thr{k Eumolpos különös
vonatkoz{sban {llott. Ez ki fog derülni a történetéből.
A történet csaknem ugyanaz, mint a Téreusé. Csup{n tragikus kimeneteléről nem tudunk, s
arról sem szólnak az elbeszélők, hogy Eumolpos mad{r alakot öltött volna mag{ra. De egy
klasszikus v{zaképen, ahol apj{nak. Poseidónnak a megfelelője, mégiscsak megjelenik a
l{b{n{l egy hattyú, amit a régiek éneklő mad{rnak tartottak, s az athéniek a Strymón
torkolat{n{l élő *372+ thr{k mad{rnak. B{r az is lehetséges, hogy akik thr{knak nevezték
Eumolpost, ugyanúgy, mint Téreus esetében, nem az északi orsz{gra gondoltak, hanem
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Megara környékére, mely délről Eleusisszal hat{ros. Meséltek egy Eskhatiótis,17 „a
legt{volabbi végen levő" nevezetű tóról is, mely az Isthmos mögött feküdt; {llítólag fürdés
közben sokan eltűntek itt Eumolpos thr{k seregéből, mely segített az eleusisiaknak az
athéniek ellen viselt h{borúban.
Eumolpos anyja, Khioné, „a hófehér", éppoly otthonos lehetett az Eskhatiótis-tón{l és az
Isthmos, Salamis és Eleusis közti tengeren, mint messzi Északon, a thr{k tengeren. Az ő
személye fűzte a papi énekest az athéni kir{lyi csal{dhoz. Boreas,18 az északi szélben
megnyilatkozó isten elrabolta mag{nak az Ilissosn{l Óreithyi{t, Erekhtheus l{ny{t, Prokné és
Philoméla unokahúg{t.19 Óreithyia, „a hegységben viharzó", neve szerint bakkh{nsnő, mint a
nagynénjei; ő szülte a szélistennek a két sz{rnyas fiút, Kalaist és Zétést, akik részt vettek az
Argó útj{n, és Khionét, aki Poseidón kedveseinek népes had{hoz tartozott.20 Khioné titokban
szülte a tenger istenének Eumolpost, és a tengerbe dobta a gyermeket. Azt beszélték, apja
mag{hoz vette a csecsemőt és {tvitte Aithiopi{ba. Hogy hol nevelték föl a fiút, azt
nevelőanyj{nak a neve {rulja el: Benthesikymé, „a hull{mok mélyén időző". Itt, a vizek
birodalm{ban, a Téreuséhoz hasonló történet j{tszódott le. A férfiv{ serdült fiú feleségül
kapta Benthesikymé egyik le{ny{t, s ez fiat szült neki, Ismarost vagy Immaradost (mindkét
név thr{k), aki később az Erekhtheus ellen vívott harcban az eleusisiak oldal{n esett el.21 De
Eumolpos kierőszakolta mag{nak felesége testvérének a szerelmét is.22 Hogy miképpen
került itt is sor arra, hogy egy férfi két nővel kössön h{zass{got: egy hérósz és két héróina,
eredetileg alighanem két istennő frigyére, és hogy mi lett a vége, arról nem szól a
hagyom{ny. A tenger mélyében j{tszódott le mindez, egy Alvil{gban, amit Eumolposnak
vakmerő tettei miatt a fi{val együtt el kellett hagynia. Viszont Démétér kegyelméből az elsők
közt részesült a misztériumokban,23 melyeket ő és az utódai később Eleusisban tettek a
beavatottak sz{m{ra hozz{férhetővé.
Erekhtheus egyik l{ny{t, Óreithyia egyik testvérét hívt{k Prokrisnak, „a mindenek előtt
kiv{lasztottnak": teh{t egyúttal Prokné és Philoméla unokahúga volt. Csal{dj{nak összes
nőtagjai közül ő hasonlított legink{bb a holdistennőre. Seléné sem csup{n Endymiónt
szerette, P{ntól is hagyta mag{t elcs{bítani. A holdra jellemző a v{ltozékonys{g. A férj, aki
Prokrisszal a szerelem és a hűtlenség v{ltakozó j{ték{t űzte, „a szép fej", Kephalos volt; neve
a kephalé, „fej" szóból sz{rmazik, s az egyik attikai községet is így hívt{k. Az ifjú neve és
alakja az istentörténetekből ismert.24 Neve még az athéni kir{lyok sor{ban is szerepel.25
Thorikos v{rosa, ahol a legtöbb elbeszélés szerint uralkodott, az orsz{g keleti partj{n feküdt,
közel a félsziget déli csücskéhez, s ez nézett az összes attikai kikötőv{ros közül legink{bb
Kréta felé: még jobban, mint Prasiai, ahonnan előbb Délosba és Naxosba hajóztak, s *373+
csak azut{n Krét{ba. A h{ttérben húzódó hegység volt Kephalos és Prokris vad{szterülete.
Mert nemcsak Kephalos volt szenvedélyes vad{sz,26 hanem Prokris is nagy vad{sznő.
Tévedhetetlen gerelye volt,27 és egy gyors, halhatatlan kuty{ja, melyről m{r volt szó a
Héraklés-történetekben, a teuméssosi rók{val kapcsolatban. A Prokris hűtlenségéről szóló
első elbeszélés arany homlokp{ntj{hoz kapcsolódott. [llítólag Pteleón, az attikai Ptelea,
vagyis „szilfalu" alapító hérósza cs{bította el őt ezzel az aj{ndékkal. Kephalos rajtakapta az
idegennel szeretkezés közben. Egy m{sik elbeszélés szerint Kephalos maga rejtőzött az
idegen alakj{ba. Vad{szszenvedélye ürügyén28 hagyta el ifjú feleségét, vagy valamilyen
vérbűn kényszerítette arra, hogy érintetlenül v{rassa őt nyolc éven {t.29 Ebben az
elbeszélésben ő maga jelent meg az arany ékességgel, oly gyönyörű alakban, hogy Prokris
nem ismert r{, s engedett cs{bít{s{nak. Vagy éjszaka jelent meg Kephalos,30 miut{n kerítőnek
hírnököt küldött előre sok arannyal, s kalandra cs{bította Prokrist. Csup{n a szerelmi
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nyoszoly{n fedte fel kilétét megtévesztett feleségének. Prokris megb{ntva és
megszégyenülten ugrott föl, s {tmenekült Minóshoz, a nagy szigetre.
Csak akkor tért vissza onnan, amikor sikerült meggyógyítania Kréta kir{ly{t, s viszonz{sul
megkapta tőle a gerelyt és a kuty{t. Minós betegsége abból {llt - legal{bbis így magyar{zt{k
és színezték ki a késői elbeszélők -, hogy egyeden nőhöz sem közeledhetett, mert testéből
ölelkezéskor {llatok özönlöttek elő: kígyók, skorpiók, sz{zl{búak. A késői elbeszélők nem
alakítottak ki egybecsengő véleményt sem arról, hogy Pasiphaé akarta-e ilyen gonosz
var{zzsal megakad{lyozni férje szerelmeit,31 vagy m{s eredete volt a bajnak, sem arról, hogy
milyen gyógymódot alkalmazott Prokris. Pasiphaét nem csup{n boldogtalan kir{lynénak
tartott{k, hanem halhatatlan istennőnek is. Jól tudjuk, milyen szörnyeteget szült. Egy
titokzatos régi krétai történet élt itt tov{bb, amit összefüggésbe hoztak Prokris Attik{tól való
t{vollétével, s különféle var{zstudom{nyokkal, melyek holdszerű asszonyokhoz illettek.
Amikor Prokris Attik{ba visszaérkezett, még mindig szerelmes volt Kephalosba, s
féltékenykedett a szerelmi kalandok miatt, melyekbe férje a vad{szatok ürügyével indokolt
hosszú t{vollétei alatt bocs{tkozott. Azt mesélték,32 hogy most meg ő akarta prób{ra tenni
férjét, s egy idegen nő alakj{ban kísértésbe vitte a szép ifjú férfit. Ebben az elbeszélésben
Prokris csak akkor fedte fel kilétét Kephalosnak, amikor az m{r engedett a kísértésnek. A
szerelmes asszony így megszégyenítette férjét, de rögtön meg is aj{ndékozta gerelyével és
kuty{j{val. M{s elbeszélők szerint33 Kephalos vad{szgerelye véletlenül eltal{lta a féltékeny
vad{sznőt, amikor Prokris a nyom{ban j{rva, elbújt egy bozótban: a férfi azt hitte, vadat öl
meg a sűrűségben. Ak{r meghalt Prokris, ak{r életben maradt - egy holdszerű alak
egyesítheti mag{ban e kettőt-, Kephalost elragadt{k tőle. Hallottuk az istentörténetekben:
Éós, a hajnal istennője, akinek a féltékenységével magyar{zt{k a kései elbeszélők34 Kephalos
balgas{g{t is, beleszeretett a szép ifjúba, és elrabolta.

V. Amphiaraos és a thébai h{ború hérószai
Thébaiban Oidipus {tka mindkét fi{n beteljesült: Eteoklésen, „az igaz hírnevűn", és
Polyneikésen, „a sokvisz{lyún" is. Sz{mos kir{ly és előkelő férfiú viselte a régi időkben az
Eteoklés nevet. Ezért nem minden elbeszélő és színműíró tartotta mindig szem előtt, hogy
eredetileg csak Eteoklés lehetett a derék és Polyneikés a gonosz testvér. Sophoklés úgy tudja,1
hogy a két fiútestvér eredetileg teljesen {t akarta engedni nagyb{tyj{nak, Kreónnak a
hatalmat, minthogy mindketten féltek az Oidipus csal{dj{ra nehezedő {toktól. De azut{n
mindkettejüket lebírta az uralomv{gy és a civakod{s V{gya. Előbb Polyneikés, az idősebbik
volt a kir{ly, nyilv{n Kreónnal együtt, minthogy Oidipus mindkettejüknek szemére h{nyja,
hogy sz{műzték.2 Később pedig, úgy tűnik, Polyneikés egyeduralkodó volt, majd Eteoklés,
az öccse elűzte őt.3
Euripidés m{sképp tudta.4 Szerinte a két fiú megegyezett, hogy fölv{ltva fognak uralkodni,
egy-egy évig, s míg egyikük kir{ly, a m{sikuk önkéntes sz{mkivetésbe vonul. Eteoklés, az
idősebb kezdte az uralkod{ssal, Polyneikés, az ifjabb a sz{mkivetéssel. De az esztendő
elmúlt{val Eteoklésnek nem volt kedve elhagyni a trónt, s végleg sz{műzte Polyneikést. Az
Argosban keresett segítséget b{tyja ellen. De valószínűleg az az elbeszélés a legrégebbi, amit
tal{n Aiskhylos is követett Heten Thébai ellen című tragédi{j{ban, amikor szembe{llította
Polyneikést, a nevéhez híven születése és gyermekkora óta civakodót, Eteoklésszel.5 Ebben a
régi történetben végzetes szerepet j{tszottak a n{szaj{ndékok, amiket Kadmos kapott az
istennőktől, s Harmoni{t ékesítette fel velük: Athéné köntöse és Aphrodité nyakéke.
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Polyneikésnek ugyanis - így szólt a történet6 - v{lasztania kellett a thébai kir{lys{g és a
Kadmos örökségéből sz{rmazó kincsek között, melyeket akkor kap meg, ha m{s v{rosban
óhajt uralkodni. Ő azonban mindkettőt akarta, vagy sokkal ink{bb: el akarta pusztítani a
b{tyj{t minden{ron. Ezért a kincseket v{lasztotta, s visszavonult velük Argosba, ahol
akkoriban Adrastos, „a vissza nem riadó" uralkodott. Hadd szóljak néh{ny szót arról is,
hogyan szerezte kir{lys{g{t Adrastos.
Miut{n Perseus akaratlanul megölte a nagyapj{t, Akrisiost, Argost a dédnagyb{tyj{ra,
Proitosra bízta, s Tirynset kapta érte cserébe. A Dionysosról szóló elbeszélésekből7 ismerjük
Proitos két vagy h{rom l{ny{nak történetét: gonosz téboly sz{llta meg őket, mert nem
akart{k v{llalni az isten titkos rítusait. Melampus jós, Amythaón fia és Iasón unokaöccse
gyógyította meg őket, az argosi birodalom kétharmada {r{n. Egyharmada megmaradt
Megapenthésnek, Proitos fi{nak, egyharmadot megtartott mag{nak Melampus, s
egyharmadot a b{tyj{nak, Biasnak engedett {t. Melampus az összes elbeszélésekben segítője
volt a b{tyj{nak. Még hallani fogjuk, hogyan szerezte meg *375+ neki feleségül Néleus szép
l{ny{t, Pérót. Ő maga ink{bb próféta volt és Dio-nysos tiszteletének terjesztője - ennek
phallikus rítusait {llítólag ő vezette be a görögöknél8 -, mint valamilyen v{ros uralkodója.
Még a Kithairón déli l{b{n{l megbúvó Aigosthena nevű kikötőv{rossal volt legink{bb
kapcsolatban, ahol később a sírj{t is mutogatt{k, s tiszteletére ünnepet rendeztek évenként.9
Argosban Bias és az ivadékai uralkodtak: a fia, Talaos, s ut{na Adrastos, Talaos fia. Adrastos
különös jóslatot kapott, még mielőtt Polyneikés Argosba érkezett volna: a két l{ny{t egy
oroszl{nhoz és egy vadkanhoz adja férjhez.
Ugyanazon az éjszak{n, amikor Polyneikés megérkezett, egy m{sik menekült is befutott
Argosba: Tydeus, annak a boldogtalan aitóliai Meleagrosnak a féltestvére, akit Gorgé, Oineus
fia, Zeus akarat{ból a saj{t apj{tól szült.10 A riasztó csal{dból sz{rmazó, sötét hős odahaza
vérfürdőt rendezett unokatestvérei közt, mert {llítólag Oineus életére törtek;11 a régi idők
legvadabb harcosa volt. Adrastos {lmatlanul elmélkedett {gy{ban a különös jóslat értelmén,12 amikor fegyvercsörgés hatolt füleihez a palota propylaionj{ból. Kapuja előtt a két
menekült harcolt az éji sz{ll{sul fenntartott helyért. Adrastos kilépett a kapun, s nyomban
megértette a jóslatot: a két ifjú vadkanhoz és oroszl{nhoz volt hasonló.13 A késői elbeszélők
még jobban meg akart{k könnyíteni a dolg{t, s azt {llított{k,14 hogy a harcosok a pajzsukon
címer{llatként vadkant és oroszl{nt viseltek, sőt,15 hogy Polyneikés oroszl{nbőr, Tydeus
vadkanbőr öltözetben volt. De Adrastosnak biztosan nem volt erre szüksége. Nyomban
tudta, h{nyad{n {ll, amikor megpillantotta a két hőst: Déipylé l{ny{t Tydeushoz adta
feleségül - ebből a h{zass{gból született Diomédés, a trójai h{ború félelmetes hőse -, a
m{sikat, Argeia nevűt, Polyneikéshez. Mindkét vejének megígérte, hogy visszatelepíti
haz{j{ba, éspedig a thébait előbb.
Polyneikés mag{val hozta-e n{szaj{ndékul „az argosi l{ny", Argeia sz{m{ra Harmonia
kincseit? A nyakl{ncot most, annyi bizonyos, arra haszn{lta föl, hogy sereget gyűjtsön
szülőv{rosa ellen. Hét hadvezérre volt szükség Thébai hét kapuja ellen. S nem hi{nyozhatott
közülük Amphiaraos, Adrastos sógora és egykor leghatalmasabb ellensége, aki egyszer még
el is űzte őt egy időre Argosból.16 Adrastos Sikyónban később olyanforma tiszteletben részesült a szenvedéseiért, mint m{sutt Dionysos.17 Amphiaraos, Oiklés fia, Melampustól
sz{rmazott, Adrastos pedig Biastól. Azt is beszélték,18 hogy Adrastos apj{t, Talaost, „a tűrőt",
Amphiaraos, „a kétszeresen arési" ölte meg, amikor Adrastost elűzte. De Adrastos maradt a
hatalmasabb. Visszaszerezte Argost, s a volt ellenségek kibékültek: hajlottak egy nő szav{ra.
Mert Eriphylét v{lasztott{k döntőbír{ul, Amphiaraos feleségét, aki a legtöbb elbeszélő
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szerint19 Talaos egyik l{nya volt. A régi, egy nőalakból és két férfiból {lló h{roms{got
ismerhetjük fel itt. Most a két hérósz Eriphylé révén sógors{gba került egym{ssal.
B{rmennyire civakodtak is,20 megfogadt{k *376+ Eriphylének, hogy döntéséhez fogj{k tartani
magukat. Azért tűztek össze, mert Amphiaraos nem akart az Adrastos szervezte sereggel
hadba vonulni Thébai ellen. Ellenezte a h{borút,21 b{r nagy harcos volt, mert mint az
Alvil{ggal kapcsolatban levő lények - s tal{n ezért hívt{k „kétszeresen arésinek" - l{tta a
jövőt. Tudta, hogy életét veszti a Thébai elleni h{borúban.
Most azonban Eriphylének is meg kellett mutatnia alvil{gi természetét, mely híressé tette.22
Amphiaraos nem csup{n vonakodott hadba vonulni Thébai ellen, hanem - így halljuk
későbbi elbeszélőktől23 - még el is bújt, és csak a felesége tudta, hol rejtőzködik. Ezért őt
kereste föl Polyneikés. Egy híres v{zaképen l{tni, hogyan lép, mint v{ndor, a szép Eriphylé
elé - egy darumad{r, a hattyú rokona, {ll kettejük között -, s hogyan cs{bítja bűnre, elővéve
Harmonia nyakékét az ékszeresl{dik{ból, az ifjú asszonyt. Eriphylé el{rulta férje búvóhelyét,
és felszólította, fogadjon szót Adrastosnak. Amphiaraos, a l{tnok erről a megvesztegetésről is
tudott. Elment a h{borúba, de előbb megparancsolta fiainak, hogy öljék meg anyjukat, ha ő
nem térne vissza a hadból.
Amphiaraos nemcsak a saj{t vesztét l{tta előre, hanem a hadj{ratban részt vevő többi hat
hadvezérét is. Adrastost is24 ezzel fenyegette, de az nem minden elbeszélés szerint jelent meg
személyesen Thébai kapui előtt. Az egyik elbeszélésben egyedül ő került ki élve a harcból,
szakadt köntösben:25 a parip{ja, Areión, Héraklés aj{ndéka26 mentette meg. Olyan
szenvedések v{rtak még r{, melyekről nem tudunk bővebbet. Az egyik történet szerint27 ő és
a fia, Hipponoos, Apollón intését követve, önként m{gly{ra sz{lltak, mint Héraklés. De ez a
történet is elveszett, az epikus költeményekkel együtt, melyek részletesen előadt{k a Thébai
elleni h{borút. Annyi azonban bizonyos, hogy a hetek hadj{rata a leghaszontalanabb és
legtragikusabb hadj{rat volt, amit valaha is indítottak. Csup{n arra szolg{lt, hogy Polyneikés
és Eteoklés megölhessék egym{st, s a hét kapu ellen{lljon minden t{mad{snak.
Polyneikés mellett Tydeus biztatott mindenkit a leghevesebben erre a h{borúra.28 Egy régi
elbeszélés szerint29 követként j{rt Thébaiban a nagy hadsereg előtt. Könnyű kital{lni, milyen
üzenettel ment követségbe Eteokléshez és a kadmeusokhoz: fölszólította őket, adj{k {t az
uralmat Polyneikésnek. A hírnököket Zeus oltalmazta, s Tydeust különös szeretettel óvta
Pallas Athéné.30 Termetre kicsiny volt, de sorra egym{s ut{n kihívta p{rviadalra az ifjú thébai
harcosokat, s könnyűszerrel legyőzte mindny{jukat. Erre a kadmeusok kelepcét {llítottak
neki az úton, amikor visszaindult: ötven ember lesett r{. Mindet megölte, csak egyikük
menekülhetett meg, mert az istenek jelad{ssal megóvt{k az életét.
Az istenek az intő jelek egész sor{val figyelmeztették a sereget, amikor felvonult.31 Ezek közé
a jelek közé sorolt{k egy gyermek sors{t is, akinek a szenvedései híres ünnepi j{tékok
alapít{s{ra adtak indítékot Neme{ban, ak{rcsak a gyermek Palaimón szenvedései az
Isthmoson.32 Csup{n jelzői maradtak *377+ r{nk, a gyermek igazi személynevét nem tudjuk.
Opheltésnek33 nevezték, „a p{rtolónak", vagy Arkhemorosnak, „a hal{l megindítój{nak": azt
beszélték, Amphiaraos szólította így, mert az ő hal{la csup{n kezdete volt a pusztul{snak.
[llítólag kir{lyfi volt, s egy híres nevű dajka gondozta: Hypsipylé, „a magaskapujú". A dajka
Euripidésnél Lémnos kir{lynéja, Thoasnak, Dio-nysos fi{nak a l{nya volt, s a t{voli szigetről
mint rabszolganőt hurcolt{k ide; a késői elbeszélők a tragédiaköltőt követték.34
Neve az Alvil{g kir{lynőjére is illett. Hypsipylére bízt{k Neme{ban a kir{ly gyermekét. Egy
jóslatról meséltek, mely megtiltotta, hogy a gyermeket letegyék a földre, míg j{rni nem tud.35
A Hetek serege {tvonult a nemeai völgyön. A férfiak forr{st kerestek, s a dajk{tól
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érdeklődtek, aki véletlenül épp szembejött velük a csecsemővel. Az zavar{ban letette a
gyermeket a földre, ahol dúsan nőtt egy viruló növény: a zeller, amivel nyilv{n nem ok
nélkül szokt{k megkoszorúzni a halottakat: a hal{l ut{ni viruló sorsukra utalt. Hypsipylé
előreszaladt a hősök előtt, hogy megmutassa nekik a forr{st, amit ettől fogva Adrastei{nak
hívtak.36 Közben egy nagy kígyó,37 mely a helyet őrizte, csaknem egészen fölfalta a
gyermeket. A hérószok megölték a s{rk{nyt, eltemették a fiút, és halotti j{tékokat rendeztek
a tiszteletére, melyeket ezut{n Nemeai J{tékok néven minden m{sodik évben megismételtek.
Végre ott {llt a hét hadvezér a hét kapu előtt, Aiskhylos felsorol{sa szerint Tydeus,
Kapaneus, Eteoklos, Hippomedón, Parthenopaios, Amphiaraos és Polyneikés;38 Euripidésnél
ugyanezek39 Eteoklos kivételével, mert n{la Adrastos is ott volt, az egyetlen, aki túlélte a
h{borút. Aiskhylos Heten Thébai ellen című tragédi{j{ban a thébai hősöket is megnevezi,
akiket Eteoklés kiv{lasztott, és szembe{llított a t{madókkal. De híresebb lett a kapuk előtt
{lló hét hadvezér, főleg azok, akik a t{mad{skor különleges módon haltak meg. Kapaneus,
Proitos fia, Megapenthés unok{ja, azt hitte, megostromolhatja létr{val a falat:40 ő volt az első
és egyetlen a görög hérószok közül, aki ezt merészelte, s vakmerőségével kihívta maga ellen
Zeus haragj{t. Csak annyiba veszi a vill{mokat, ki{ltotta,41 mintha forró napsugarak
voln{nak. Zeus egyetlenegy vill{mcsap{ssal levetette létr{j{ról.
Félelmetes példa volt Tydeus hal{la is. Melanippos, „a feketelovú", Astakos, „a hom{r" fia,
egyesek szerint a Spartoi nemzetségéből való,42 de ink{bb poseidóni hérósz, l{ndzs{j{val
hasba szúrta Pallas Athéné félelmetes kedvencét.43 A hagyom{ny nem mondja meg
vil{gosan, hogy őt közben Tydeus, vagy csak az odasiető Amphiaraos sebezte meg hal{losan.
Ellensége m{r haldokolva feküdt, s közeledett Athéné, hogy {tnyújtsa p{rtfogoltj{nak a halhatatlans{g ital{t. Ekkor Tydeus, vérezve és a sebe miatt őrjöngve, odaki{ltott
Amphiaraosnak, hogy dobja oda neki ellenfele fejét.44 A l{tnok tudta, mi lesz ennek a
következménye, de ut{lta a h{borúra uszító Tydeust, s odadobta neki Melanippos kettészelt
fejét.45 Tydeus, ak{r egy ragadozó {llat, *378] utolsó leheletével kihörpölte ellensége
agyvelejét.46 Athéné elfordult tőle, s hagyta meghalni.
Ekkor Amphiaraos l{tta, hogy Periklymenos, „a szerte hírneves" lép elébe: Poseidón egyik
fia, akinek neve H{désra is r{illett. Ő ölte meg előzetesen Parthenopaiost, Atalanté fi{t is, egy
kődob{ssal a kapu orm{ról.47 A l{tnok elmenekült előle kocsij{val. Poseidón fia üldözőbe
vette. Hogy milyen mesz-szire űzte, arra vonatkozólag az elbeszélők nem értenek egyet. Mert
Thébai közelében és kicsit messzebb is több község tartott igényt arra, hogy Amphiaraos a
saj{t, föld mélyén lakó hérószuk. Zeus meg akarta óvni l{tnok{t attól a szégyentől,48 hogy
h{tba döfi az ellenség gerelye, azért vill{m{val kettéhasította a földet, s az elnyelte
Amphiaraost kocsistul. De hol történt ez? Egy kicsiny kikötőv{ros, az Attika északi partj{n, a
boiótiai hat{ron fekvő Órópos lakói azt {llított{k, hogy az ő földjükön: egy szurdokszerűen
z{rt, szelíd völgyben, ahol később egy Amphiaraeiont, Amphiaraos-szentélyt emeltek. Ettől
fogva itt volt a nagy harcos és l{tnok jóshelye, s itt tisztelték őt gyógyító alvil{gi istenként,
egy m{sodik Asklépiosként is.
M{r n{la beigazolódott a mond{s, amivel Télephos történetében tal{lkozunk majd: a sebet
ejtő gyógyít is. A fi{n{l, akinek harcias neve, Amphilokhos, „kettős les{ll{sút" jelent,
ugyanígy volt: ő is gyógyító héróssz{ lett hal{la ut{n.49 M{sik fia, Alkmaión, megbosszulta
apjuk hal{l{t az anyj{n. Egy késői elbeszélés szerint Eriphylét még egyszer megvesztegették:
Polyneikés fia, Thersandros, Harmonia köntösével fizetett neki azért, hogy fiait elküldte az
Epigonosok, a Hetek fiainak h{borúj{ba, ismét Thébai ellen. Alkmaión megölte Eriphylét, de
a végzetes aj{ndékok csal{djukban maradtak, s végül őt is miattuk ölték meg.50
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Tudjuk Oidipus történetéből, hogy a két testvér, Eteoklés és Polyneikés, p{rviadalban
egym{s kezétől esett el, és Sophoklés tragédi{j{ból, mely Oidipus nagyobbik l{ny{nak nevét
viseli címként, hogy Antigoné, a nemeslelkű szűz, Kreón törvénye ellenére eltemette
sz{műzött b{tyj{t, s ezért meg kellett halnia. Volt egy elbeszélés a Hetek, vagy jobban
mondva, csup{n a hat t{madó temetéséről is (mert Amphiaraos m{gly{ja mindenképp üres
maradt51). Azt beszélték52 - s így vitte színre a történetet Euripidés is, Hiketides, Oltalomkeresők
című tragédi{j{ban53 -, a thébaiak nem adt{k ki az elesettek holttestét anyjuknak, hogy
eltemethessék. Adrastos és az any{k kérésére Théseus vitte el a holtakat hadi erővel
Eleusisba és a Kithairónra.54 Az ókorban hat, Eleusis közelében emelkedő, az ősidőktől sz{rmazó hatalmas sírról azt hitték, a thébai h{ború legnagyobb hérószainak földi maradv{nyait
rejtik magukban,55 s ugyanezekről a sírokról hiszik ma, hogy r{juk tal{ltak.
Ami nem sikerült az ap{knak, az sikerült a fiúknak, az Epigonosoknak. Tíz évvel később
hadba vonultak Thébai ellen, ahol akkor Laodamas, *379+ Eteoklés fia uralkodott. Ebben a
h{borúban foglalt{k el és - m{r volt, aki ezt is ki merte mondani - rombolt{k le először
Thébait. Az újabb hét hadvezér közül csak Aigialeus esett el, Adrastos fia, ellentétben az
apj{val, aki az első thébai h{borúban egyedül maradt életben.56 Többen közülük csakhamar
Trója alatt harcoltak. Ott szerzett hírnevet Tydeus fia, Diomédés is.

VI. Atreus és a dinaszti{ja
Pelops két fia, Atreus és Thyestés, szoros kapcsolatban {llt az anyj{val, Hippodamei{val.
Khrysippos meggyilkol{sa ut{n mindh{rmukat Sthenelos kir{ly fogadta be1 Midea
fellegv{r{ban, Perseus ivadékainak birodalm{ban. Nyilv{n együtt menekültek el
mindh{rman, szörnyű cselekedetük, a legifjabb testvér megölése ut{n. Perseus h{za
Mykénaiban Eurystheusszal kihalt; Hyllos ölte meg, ezzel bűnhődött Héraklésnek és
ivadékainak a szenvedéseiért. Héraklés fiainak azonban nem engedtetett meg, hogy rögtön
visszatérjenek a Peloponnésosra. Az istenek előjelekkel akad{lyozt{k visszatérésüket.2 Akkor
vette {t Atreus Mykénaiban a kir{lys{got,3 s a peloponnésosiak, köztük a tegeaiak seregét a
Héraklés-fiak ellen vezette. Hyllos, Héraklés fia, p{rviadalban esett el: Ekhemosszal, Tegea
kir{ly{val kellett megvívnia. Héraklés fiai az attikai Trikorythosba vonultak vissza, s csak
ötven év múlt{n volt szabad hazatérniök.4 Hasztalan kereste föl Polyneikés és Tydeus
Mykénait, hogy sereget toborozzanak a Thébai ellen indítandó h{borúra, melyben azut{n
Argos elvérzett: Zeus riasztó jelekkel megakad{lyozta a mykénéiek részvételét.5 Így a görög
hérószmitológia utolsó ötven évét, ami a Héraklés-fiak visszatérését megelőzte, Atreus h{za,
e csal{d viselt dolgai töltötték ki. Ezek közül a legnagyobb esemény a trójai h{ború volt.
Görögorsz{g nagykir{lyi jogara, a Zeus olymposi kir{lys{g{nak megfelelő földi kir{lys{g
nem Perseusé lett, sem Thébai valamelyik kir{ly{é, s Héraklésé sem, aki itt is meg ott is,
Thébaiban is és Mykénaiban is a kir{lyok alattvalója volt. Elsőnek Pelops kapta meg, aki apja,
Tantalos {ldozati üstjéből kelt ki. Homérostól tudjuk,6 hogy a jogart Héphaistos készítette. Ő
adta Zeusnak. Az istenek kir{lya Hermésnek adta tov{bb, Hermés pedig Pelopsnak. Pelops
Atreusnak adta. Ut{na Mykénai kir{lyai örökölték: Thyestés örökölte Atreustól,
AgamemnónThyestéstől. De a két fiútestvér m{st is örökölt apj{tól:7 az {tkot, amivel Pelops
legkedvesebb gyermeke, Khrysippos meggyilkol{s{ért sújtotta őket. Ennek a gyilkoss{gnak
a története elveszett, de bizonyos kapcsolatot teremt Pelops feldarabol{sa és Thyestés fiainak
bűne közt. S volt még egy végzetes tulajdona ennek a h{znak: az arany kos,8 melytől
ugyanúgy függött a hatalom birtokl{sa, mint Zeus jogar{tól. Iasón aranygyapja az
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elbeszélések egy m{sik körében erre utal, mintegy jelképe ennek a csoda{llatnak.
Pelops történetében Oinomaos egy vil{gos szőrű kost {ldozott fel helyettesítő {ldozatként, s
a leendő uralkodó megmenekült a hal{ltól. Az {ldozatot annak az istennőnek a szobra előtt
mutatt{k be, akit a görögök Artemisnek neveztek, s akinek a Fekete-tenger partj{n
ember{ldozatot szoktak bemutatni. A hérósz hal{la ut{n legal{bb a tetemét egy Artemisszentélyben helyezték el. Phrixos történetében az a kos viselte az aranygyapjat, mely őt a
*381+ fel{ldoz{stól megmentette, s azut{n Iasónnak vissza kellett a gyapjat a Fekete-tenger
mellékéről hoznia, hogy elnyerje az uralmat Iólkoson. Nem ismerjük a történetét, hogyan
akart{k föl{ldozni Phrixost, de tudjuk az isten-történetekből,9 hogy mostohaanyja, Inó,
Athamas két fi{t - saj{t gyermekeit - az {ldozati üstbe dobta. Médeia üstjéből Iólkosban egy
megifjodott kos ugrott elő. Alighanem egy régi keleti történet szólt arról, hogy a leendő
uralkodó helyett egy fiatal kos szenvedte el az üstben megfőzött, feldarabolt isten kínjait vagy egy arany b{r{ny, Krisztus, az égi kir{lyfi majdani jelképének elődje. Mykénaiban az
aranykos birtoka a törvényes kir{ly ismertetőjele volt.
Atreus és testvére, Thyestés kir{lys{g{nak a története sz{munkra akkor kezdődik,10 amikor
még Mide{ban laknak, de m{r nem h{rmasban az anyjukkal, Hippodamei{val. Egy m{sik
végzetes nőalak köti össze őket, ahogy Eriphylé kötötte össze Adrastost Amphiaraosszal. Ez
az Aeropé, „a ködfehér arcú" nevet viseli. Minós unok{ja volt, Atreus felesége, de megcsalta
férjét Thyestésszel. Ő őrizte az arany b{r{nyt, l{d{ba z{rva - bizonnyal gyapjú alakban -, s
titokban odaadta a szeretőjének. Az elbeszélők úgy tudt{k, hogy a b{r{ny mint {ldozati {llat
Artemisé volt, s olyanform{n színezték ki a történetet, hogy Atreus egykor ny{jainak
legszebb barm{t az istennőnek ígérte, de nem adta oda neki, amikor az aranygyapjat
megpillantotta. Meg akarta tartani mag{nak, s l{d{ba rejtette a kincset. M{sok úgy tudt{k,11
hogy Her-més küldte a csoda{llatot Atreus birk{i közé; az ő fia volt a szerencsétlen Myrtilos,
a kocsihajtó, akinek a segítségével Pelops Oinomaost legyőzte; így {llt az isten bosszút fia
hal{l{ért a győztes csal{dj{n. Egy p{sztor elvitte a b{r{nyt Atreusnak, s az végül a hűtlen
Aeropé {ltal Thyestés birtok{ba jutott. Mindez még Mide{ban történt.
Amikor teh{t a mykénéieknek egy jóslat12 azt parancsolta, hogy Pelops egyik fi{t v{lassz{k
kir{lly{, Atreusért és Thyestésért küldtek. Versengés t{madt köztük, melyikük legyen a
kir{ly. Thyestés csal{rdul azt javasolta, az kerüljön trónra, akinek birtok{ban van az arany
b{r{ny. Atreus azt hívén, hogy a b{r{ny n{la van, egyetértett a javaslattal. Erre Thyestés
felmutatta a gyapjat, s Mykénai kir{lya lett. Atreusnak sz{műzetésbe kellett mennie.13 De
Zeus nem hagyta a dolgot annyiban. Megv{ltoztatta a csillagok j{r{s{t:14 a Nap nyugaton kelt
fel és keleten nyugodott le. Ebből fölismerték a mykénéiek, hogy rosszul v{lasztottak. Erre
Atreus elűzte testvérét.15 Thyestés sz{műzöttként bolyongott. [m Atreus sem érezte mag{t
biztosan a kir{lys{g{ban; úgy tűnik, Thyestésnek, aki Aeropé kegyéből az aranyb{r{ny
birtok{ba jutott, mégiscsak több joga volt r{, mint a b{tyj{nak. Neve szerint „az {ldozat
férfia" volt, b{r a késői elbeszélők vajmi keveset tudtak erről az {ldozatról. Ezzel szentelték
kir{lly{, s ezt a szentelést kellett eltörölni. Nyilv{n ezért eszelte ki Atreus a
legszörnyűségesebbet.
A késői elbeszélőknek eléggé nagy f{rads{gukba került a szörnyűség *382+ megindokol{sa.
Azt {llított{k,16 Atreus csak ekkor fedezte fel felesége hűtlenségét, s a kibékülés ürügyén
hívta vissza Thyestést, hogy bosszút {lljon rajta. A régebbi elbeszélésekben viszont Thyestés,
úgy tűnik, egy{ltal{n nem is ment sz{műzetésbe, s Atreus alighanem rögtön azut{n, hogy
trónra jutott, t{lalta az öccse elé a szörnyű lakom{t. Ez{ltal a Mykénai uralma alatt {lló vil{g
az Atreus-dinasztia idejében teljesen összekusz{lódott. Atreus azt tette, amit a nagyapj{ról,
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Tantalosról meséltek. De nem a saj{t fiait mész{rolta le, hanem Thyestés gyermekeit, s
mindenki m{stól elkülönítve hívta meg öccsét,17 hogy egyen a megsütött belső részekből és a
főtt húsból.18 Hasonlóképpen hívta meg Prokné és Philoméla Téreust. Ez a büntetés
rettenetes módja volt Keleten:19 egy szent cselekmény szentségtörő végrehajt{sa; Görögorsz{gban olyan alakban maradt fenn, hogy egy gödölyét, a Dionysos-misztériumok
helyettes {ldozati {llat{t főzték és sütötték meg.20 M{r Tantalos szentségtörőn mutatta be ezt
az {ldozatot, s most még szentségtörőbben Atreus, hogy Thyestés, ha eszik belőle, maga is
szentségtörő legyen, s ezzel teljesen tönkretegye. Amikor Thyestés észrevette, mit evett,21
hanyatt v{gódott, kih{nyta, amit megevett, fölrúgta az asztalt és meg{tkozta csal{dj{t: úgy
bukjon el, ahogy az asztal feldőlt. Azt is beszélték,22 kocsij{t akkor a Nap is visszafordította.
Atreusnak két fia volt Aeropétól: Agamemnón és Menelaos. Thyestésnek fiai lemész{rl{sa
ut{n csak egy l{nya maradt. Így tudta a legtöbb elbeszélő. Csak azok {llított{k, akik mellőzni
akart{k Aigisthos születési történetét,23 hogy m{r akkor megszületett a bosszú{lló, és
Thyestés csecsemőként mag{val vitte a sz{műzetésbe. Hogy miképpen született a bosszú{lló
később, arról kétféle v{ltozatot őrzött meg egy bizonnyal nagyon régi hagyom{ny. Ez a
hagyom{ny nyilv{n fontosnak tartotta, hogy a bosszú{lló egy alvil{gi jellegű frigyből
t{madjon, a lemész{rolt gyermekek apj{nak tulajdon l{ny{val kötött frigyéből: ilyesmit
meséltek Zeusról és Persephonéról is.24 Az egyik v{ltozat szerint a delphoi jóshely szólította
fel Thyestést,25 hogy így hozza létre a bosszú{llót. Thesprótoshoz menekült, aki az Alvil{g
peremén lakott,26 s ott a l{ny{val, Pelopi{val h{lt, aki a legj{mborabbnak bizonyult apja ir{nt,
amikor tőle a bosszú{llót méhébe fogadta.27 A m{sik szerint Pelopia úgy j{rt, mint Augé,
Athéné papnője, Tege{ban,28 aki Télephost foganta Hérakléstől: erre a történetre is
hamarosan sor kerül. Pelopia Sikyónban lakott. Thyestés azon az éjszak{n érkezett ide,
amikor {ldozatot mutattak be Athénének.29 A l{nya vezette a szüzek ünnepi kart{nc{t.
Megcsúszott t{nc közben, s bemocskolta ruh{j{t az {ldozati {llat vérével. Otthagyta a
l{nyokat, és a folyóhoz ment, hogy kimossa ruh{j{ból a vérnyomokat. Levetkőzött. Thyestés
egy bokorban rejtőzködött, s most letakart fővel rontott r{. Így szült Pelopia egy
fiúgyermeket, s kitette. Egy kecske t{pl{lta a fiút, azért nevezték Aigisthosnak.30 Amikor
felnőtt, megtudta, ki volt az apja, megölte Atreust, s ismét Thyestést tette Mykénai
kir{ly{v{.31 [383]
Atreus sírj{t később Mykénaiban mutogatt{k,32 Thyestés sírj{t az Argosba vezető út mentén.
A sírt egy kőkos koron{zta.33 Sz{mos régi sír viselt ilyen oromdíszt; de amikor épp ezt
nevezték Thyestés síremlékének, nyilv{n arra is gondoltak, hogy ő volt az aranyb{r{ny
birtokl{sa {ltal kijelölt kir{ly, nem pedig Atreus. Egy m{sik elbeszélés szerint34 Agamemnón
és Menelaos Thyestést Kythéra szigetére sz{műzte. Nem mindegyik elbeszélő tartotta a
testvérp{rt Atreus fiainak; egyeseknél Atreus a nagyapjuk, s az apjuk egy bizonyos
Pleisthenés,35 akinek a genealógusok nem tudtak egyértelműen helyet tal{lni a Pelops-sarjak
csal{df{j{n. A két fiú, akikre a dinasztia tov{bbvitele v{rt, sz{műzetésben nőtt föl.
Tyndareós, Sp{rta kir{lya vitte őket később haza Mykénaiba. Thyestés Héra olt{r{hoz
menekült előlük,36 s így élve maradt. Agamemnón lett Mykénai nagykir{lya, Menelaos a
sp{rtai kir{lys{got örökölte Tyndareóstól. Uralkod{suk nem lett boldog. De a nagyobb {tok
az idősebb fiúra nehezedett, aki Pelops jogar{t viselte Thyestés ut{n.

VII. A trójai h{ború előj{téka
Görögorsz{gban a régebbi hérószok is érezhették a nagy istennők oltalmazó és kegyosztó
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hatalm{t. Zeus le{nya, Pallas Athéné t{mogatta Zeus fiait. Ő készitette elő Théseus Poseidón
{ltal való fogantat{s{t is. Héra segített a maga módj{n dicsőséget szerezni Héraklésnek és
Iasónnak. Egy égi istennő isteni ikrek anyjaként mag{ra v{llalta különféle neveken - Antiopé,
Melanippé, Tyró és Léda a legismertebbek - az ős-asszony szerepét, arról nem is szólva, hogy
isteni le{nyok, péld{ul Harmonia, Ariadné, Médeia alakj{ban frigyre lépett a föld lakóival.
Viszont csup{n annak a hérósz-kornak az elején, mellyel a vil{gtörténelem mitológiailag
elkezdődött, abban az időben, amikor a föld m{r szenvedett a túls{gosan nagysz{múv{ v{lt
emberiség terhe alatt,1 szültek nagy istennők mintegy bűnhődésképpen halandó férfiaktól
gyermekeket. Ezek {ltal ért az emberi nem a csúcspontra. Mondhatni, csup{n itt lépnek be a
hérósztörténetek a mi felfog{sunk szerint való „időbe": ami addig volt, mind „ősidő" volt,
vagy még „ősidővel" elegyes „idő".
A szerelemistennő a görög tenger {zsiai partj{n egybekelt Ankhisésszel, a trójai p{sztorral,2 a
Héraklés {ltal megbüntetett Laomedón unokaöccsé-vel, s Aineiast szülte tőle, akit nem nevelt
fel ő maga, hanem az Ida-hegység nimf{ira bízott.3 Aphrodité fia külsőre az istenekhez lett
hasonló,4 s a trójaiak közül egyedül őt óvt{k meg az égiek,5 hogy az emberiség jövendő
története sz{m{ra megmaradjon. Benne tisztelték a rómaiak nemzetük alapítój{t, a Földközitenger összes partjaira s még ann{l is messzebbre kiterjedő hatalmuk forr{s{t. Anyja és
Phoibos Apollón mentette ki Aineiast a Diomédésszel vívott p{rviadalból,6 Poseidónnak
köszönhette, hogy Akhilleus nem győzte le.7 A görögök közt Akhilleus volt istennő fia.
Aineias születését m{r ismerjük az istentörténetekből. Most azt mondom el, hogyan került
sor Akhilleus születésére.
Az istentörténetekből tudjuk,8 hogy Téthys, Eurynomé és Amphitrité mellett Thetis is a
görög tenger nagy istennői közé tartozott. Mielőtt Akhilleus anyj{v{ lett, Zeus és Poseidón
versengett érte. Ha a két nagy isten egyikétől szülte volna a fi{t, az még hatalmasabb lett
volna, mint az apja, s a Thébai és Trója megvív{s{ért folyó h{borúk helyett, melyekben az
emberiség gyengült meg Görögorsz{g hat{rain kívül és belül, egy új istenuralom kora jött
volna el, egy új istenkir{ly alatt. Themis, a Hór{k anyja, akinek nem csal{s és megtévesztés
volt a dolga, hanem az idők jókor való megérlelése, tudott arról, hogy uralomv{ltoz{s
fenyegeti az isteneket. Óva intette a két versengő testvért.9 Az ő tan{cs{ra10 Zeus úgy
hat{rozott, hogy erőszakkal férjhez adj{k a tengeristennőt egy halandóhoz.11 M{s régi
elbeszélők hozz{fűzték még, hogy Héra olyan férjet v{lasztott sz{m{ra, aki az isteneknek
különösen kedves, hiszen Thetis nevelte fel őt,12 s az ő kedvéért menekült el *385+ Thetis Zeus
n{sza elől13 - bizonnyal a saj{t elemébe, a tengerbe. Az istenek kir{lya itt alighanem
Poseidónnal tal{lta mag{t szemben, s m{r csaknem kitört a két fiútestvér közt a harc, csup{n
Themis szava józanította ki mindkettőjüket.
A tengeristennő kiszemelt vőlegénye Thessz{li{ban lakott, Kheirón kentaurn{l, a Pélionon.14
Nem lehet biztosan megmondani, hogy neve a hatalmas hegyhez fűzte-e, vagy az agyagos
földhöz, a p{loshoz, vagy tal{n m{s, előttünk rejtett jelentése volt a Péleus névnek. Aiakos,
Zeus és Aigina sziget-istennő fia, akinek a kedvéért az istenek kir{lya a hangy{kat
emberekké: myrmidónokk{ v{ltoztatta,15 Endéisszel nemzette Péleust; Endéis „az ellenségeskedő", annak az alvil{gi jellegű Skirónnak a l{nya, akit Théseus megölt. Tudjuk, hogy
egy m{sik hagyom{ny szerint a myrmidónok, akik Akhilleust később elkísérték Trój{ba,
thessz{liai őslakók voltak, s nem csup{n Péleus-szal v{ndoroltak oda;16 ennek a felfog{snak a
hívei azt {llított{k,17 hogy Kheirón volt Endéis apja, Zeus a fi{t Aigin{ról Thessz{li{ba vitte s
kir{lly{ tette a Pélionon.18 Egyébként Aiakos a j{mbors{g{ról19 volt híres. Amikor Pelops
bűne miatt egész Görögorsz{g terméketlenségben szenvedett, Aiakos oldotta fel az {tkot.
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Pelops ugyanis bar{ts{got színlelve megölte Stymphalos kir{lyt, s testrészeit szétszórta az
egész orsz{gban: megint egy szentségtörő {ldozat története, amilyenről m{r annyiszor esett
szó. Aiakost nem csup{n Zeus, hanem az Alvil{g kir{lya is tisztelte: tudjuk, hogy megkapta a
H{dés kulcsait.
Aiakosnak Péleus {llítólag nem az egyetlen fia volt. Azt mesélték, hogy Telamón,20 „a tűrő"
vagy „elviselő", a salamisi Aias apja, nem csup{n bar{tja volt Péleusnak, hanem az öccse is.
Volt még egy féltestvérük, Phókos, „a fóka";21 ezt Aiakos Psamathéval, a „homokle{nnyal",
Néreus egyik le{ny{val nemzette, aki fóka alakban akart elbújni előle. A két testvér - akarva
vagy akaratlanul22 - megölte Phókost. Mutogatt{k a sírj{t Aigin{n, apj{nak, a H{dés-kulcsok
őrének szentélye mellett.23 Telamón ezut{n Salamis szigetére telepedett {t, Péleus
Thessz{li{ba. A menekültet Phthia kir{lya, a kentaur-nevű Eurytión fogadta be.
Megtisztította bűnétől, vejévé fogadta, s neki adta az orsz{g harmadrészét.24 De akkoriban
mintegy mély {rnyék vetődött Péleusra, s végzetes csap{st hozott mindenkire. Kivonult
Eurytiónnal a kalydóni vad{szatra,25 és, mint m{r a szerencsétlen v{llalkoz{s történetéből
tudjuk, véletlenül megölte a saj{t após{t. Ahelyett, hogy visszatért volna Phthi{ba, kénytelen
volt Iólkosba menekülni, ahol Akastos, Pelias fia tisztította meg bűnétől. Péleus birkózóként
részt vett Pelias sokszor megénekelt halotti j{tékain is.26 A művészek szívesen ecsetelték
mérkőzéseit, főleg birkóz{s{t a szép Atalantéval: izgalmas l{tv{nyoss{g volt ez, s megtettek
minden óvintézkedést, hogy a birkóz{s ne v{ljék szerelmi viadall{. Mert szép volt Péleus is, s
nem csoda, hogy szépsége éppoly végzetessé v{lt, mint Bellerophontésé és Hippolytosé.
Akastos felesége beleszeretett a birkózóba, s *386+ amikor a hérósz nem hajlott a cs{bít{sra,
vesztére tört. A késői elbeszélők szerint, akik egyesítették az összes Péleus körüli
történeteket, r{galmainak első {ldozata Eurytión l{nya volt, Phthi{ban: azt hitte, elhagyta a
férje, s felakasztotta mag{t.27
Akastos hitt a feleségének, mint mindegyik férj ebben a régi történetben, s ennek
megfelelően cselekedett. Minthogy Péleus a vendégbar{tja volt, nem akarta ő maga megölni
a vendégét, akit épp megtisztított bűnétől. Vad{szni küldte a Pélion vadjai ellen, először nem
egyedül, hanem m{s vad{szokkal együtt, hogy versenyezzenek. Nyilv{nvalóan régi történet
ez is; ezzel magyar{zt{k egykor azt a szok{st, hogy a vad{szistenségeknek, Artemis
Agroter{-nak és Apollón Agraiosnak csak a vad{llat nyelvét mutatt{k be {ldozatul.28 Azt
mesélték,29 a többi vad{sz vitte haza a vadakat, melyeket Péleus terített le, s maguknak
követelték a győzelmi díjat. Közben a hérósz alighanem aludt a Pélionon. Ő érkezett meg
utolsónak, tariszny{j{ban az {llatok nyelvével, s ezzel bizonyította fölényét.30 Akastos ezut{n
úgy akarta elpusztítani a hérószt, aki egy ist{llóban aludt, hogy először a kését vette el.31 A
dolog részleteiről nincs tudom{sunk, csak annyit {rul el a hagyom{ny, hogy Péleus a kést,
Daidalos mesterművét erényének díjaképpen kapta az istenektől,32 és hogy Akastos, amikor
a csod{s holmit kezében tartotta, nem tehetett egyebet,33 csup{n im{dkozott, s a szép pengét,
Héphaistos munk{j{t, tehén-ganajba rejtette,34 hogy a hős legal{bb ne védekezhessen az arra
kósz{ló kentaurok ellen. Alighanem csodakés volt, s azért nevezték Daidalos remekének,
mert nem lehetett a saj{t ura ellen haszn{lni. Kheirón előkereste a tehén-ganajból, s
visszaadta a hérósznak. Az ő barlangj{ban35 kapta meg Péleus az istenek üzenetét, hogy neki,
az egész orsz{g legj{mborabb halandó férfi{nak, kell Thetis istennővel egybekelnie.
Zeus n{szai és Kadmos és Harmonia menyegzője ut{n ez volt a legjelentősebb lakodalom az
egész mitológi{ban, az istenek és a hérószok történetében. De nem volt olyan könnyű
Péleusnak, mint ahogy a késői költők előadt{k,36 a tengeristennőt előbb Néreus palot{j{ból
Kheirón barlangj{ba37 vinni, majd haza, Phthi{ba, a termékeny sz{razföldre, ahol azelőtt
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Eurytión uralkodott.38 Ki kellett v{rni egy teliholdas éjszak{t,39 a n{szra alkalmas éjt.40 A
telihold fényénél lépett ki Thetis a tintahalak partj{ra, a Pélion meredek keleti oldal{nak
fövenyére, s vezette testvéreinek kört{nc{t az olt{r körül, melyen {ldozatot szoktak
bemutatni nekik, Néreus le{nyainak. Alighanem úgy kelt ki az ezüstl{bú istennő41 a
habokból, ahogy az ősidőkben Phoibé a saj{t tav{ból ugyanannak a hegységnek a nyugati
felén.42 A hérósznak erősen meg kellett ragadnia, s karjai közt kellett tartania Thetist.43 Nem
egyszerű birkóz{s volt, mint Atalantéval, hanem p{rviadal a szerelemért. Az ellenkező
menyasszony az ősi tengeristenségek összes {tv{ltozó művészetét kifejtette. Tűzzé v{ltozott
és vízzé,44 oroszl{nként vicsorított a fogaival45 s kígyóként prób{lt kisiklani Péleus
öleléséből.46 Végül a legédesebb hal alakj{ban - melyről az a *387+ part a Sépias Akté nevet
kapta47 - megadta mag{t. Egyetlen hang sem szökött ki a birkózók sz{j{n.48
Reggel eljöttek az istenek a lakodalomra. Régi szok{s volt a görögöknél, amit ez a történet is
megerősít, hogy a hozz{tartozók a n{széjszak{t követő napon aj{ndékokat vittek az ifjú
p{rnak: annak az ünnepnek a folytat{sa ez, amit Epauli{nak hívtak,49 mert a menyasszony és
a vőlegény az ősidőkben alighanem egy aulionban, egy mezei kunyhóban h{lt először együtt.
Úgy tűnik, a régi v{zafestő, Klitias egy ilyen tany{n akarta a n{sz ut{ni reggelen {br{zolni
Thetist: egy kerek agyagkunyhóban, amit Péleus eszk{b{lt össze n{szi kamr{ul, melyet
azonban a művész oszlopokkal és oromzattal l{tott el, hogy előkelőbb legyen. Előtte {llt a
hérósz, s fogadta a felvonuló isteneket. Elsőnek Kheirón üdvözölte őt. Mellette Iris, a hírnök
lépdelt, s ő vezette az istennőket és az isteneket: Hestia, Démétér és a kentaur felesége,
Kharikló ment elöl, Dionysos és a h{rom Hóra a sarkukban, azut{n nyomban Zeus és Héra a
Múzs{kkal, akik m{s hagyom{ny szerint is50 énekeltek az ünnepségen. Ut{nuk tov{bbi
istenp{rok következtek: Poseidón és Amphitrité, Aphrodité és Arés, Apollón és Artemis,
Néreus és Dóris, Hermés és az anyja, Maia, s őelőttük a Moir{k, sz{m szerint négyen, tal{n
ők is, mint a Múzs{k, azért, hogy énekeljenek a lakom{n{l51 s megjósolj{k az új p{r nagy
fi{nak születését. Ókeanos sem hi{nyzott a sorból, s vele nyilv{n Téthys is megjelent: ők
voltak a nagyszülők az egyik részről, míg a m{sikról Zeus Péleus nagyapjaként is szerepelt.
Bizonyos, hogy a Kharisok is eljöttek: nélkülük nem lett volna igazi lakodalom.52 Dionysos a
bort hozta aj{ndékba, a h{t{n, egy amphor{ban, melynek később - tudta a művész és tudt{k
a kép nézői - tragikus rendeltetése lett. Azt beszélték,53 Poseidón akkor aj{ndékozta
Péleusnak a halhatatlan lovakat, Baliost és Xanthost, a „derest" és a „pejt"; ezek kísérték el
Akhilleust Trój{ba, s tragikus prófét{knak bizonyultak. Kheirón a kőrisfa-d{rd{val
aj{ndékozta meg az ifjú férjet, mely ugyancsak tragikus hírnévre tett szert később, a gyermek
kezében, akinek születését mintegy előre ünnepelték54 - ha ugyan nem maga Péleus nyeste,
vonult vele egyedül Iólkos ellen, s foglalta el a v{rost.55
[m ez valamivel később történt. Az istenek nem csup{n azért jöttek, hogy köszöntsék a p{rt
és megaj{ndékozz{k, hanem lakom{ra is.56 Abban az időben még gyakran ültek és
lakm{roztak együtt a halhatatlanok és a halandók.57 Ez akkor esett meg utolj{ra, amikor
Thetis ülte menyegzőjét a halandó Péleusszal. Az összes istenek együtt voltak, Zeus
mindenkit meghívott, csak természetesen - legal{bbis természetesnek tűnik - Erist, a
„visz{ly" istennőt nem.58 Előzetesen feltehetően megtan{cskozta a dolgot Themisszel,59 a
bölcs istennővel, aki épp megakad{lyozta, hogy ő maga keljen egybe Thetisszel, a saj{t
vesztére - vagy ink{bb a tenger egyik nagy istennője kereste fel s tan{csolta ezt? Egy m{sik
hagyom{ny szerint60 Mómos, a „g{ncs" volt akkoriban Zeus tan{csadója. Amikor a
szorongatott föld panasz{ra el akarta *388+ pusztítani vill{m{val és özönvízzel az
emberiséget, Mómos lehordta; ehelyett Helena nemzését tan{csolta, s Thetis és Péleus
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lakodalm{t, e két esemény összes következményeivel: azzal a végső következménnyel is,
hogy ut{na el fog tűnni a hérószok nemzetsége.61 Erisnek mégis meg kellett volna a menyegzős lakom{n jelennie. S minthogy nem engedték oda,62 egy alm{t dobott a lakom{zók
közé, mely éppoly híres lett az utókorban, mint az az alma, amiről a héber hagyom{ny szól.
Ak{r a Hesperisek kertjéből való volt Eris alm{ja, ahogy egy nagyon késői költő tudni vélte,63
ak{r csup{n azért volt aranyból,64 mert istennőkhöz nem illett m{smilyen: hozz{ tartozott
egy belevésett65 vagy csak kimondott,66 vagy tal{n még ki se mondott szó is, amit mégis
mindenki megértett: a Legszebbnek. Kallisté, „a legszebb", a halandók sz{j{ban isteni név
volt, amit minden m{s istennő előtt Artemis viselt.67 Most a h{rom leghatalmasabb istennő
nyújtotta ki kezét a k{rhozatos aj{ndék ut{n: Héra, Athéné és Aphrodité. Ezzel kitört a
visz{ly, mely egy halandó döntőbír{skod{sa {ltal az emberi nem meggyengüléséhez, Trója
eltűnéséhez és a mykénéi birodalom felboml{s{hoz vezetett. Az istenek kir{lya maga jelölte
ki az ifjút, akinek döntenie kellett.68 Hozz{ vitte el Hermés Zeus parancs{ra az alm{t, s
vezette el a h{rom istennőt a tengeren túlra, míg Péleus a l{ndzs{j{val és halhatatlan
parip{ival előbb Iólkos ellen vonult, hogy megbüntesse Akastost és feleségét, s azut{n
Thetisszel és hadizs{km{ny{val megtartotta bevonul{s{t Phthi{ba.69 A késői elbeszélők
szerint70 Pharsalosban és a Thetideion, „Thetis szentélye71" nevű v{rosban lakott és
uralkodott Thetis halandó férje, az istennőé, aki - mint mindj{rt hallani fogjuk - nem
mindegyik elbeszélés szerint maradt vele.
A Helléspontoson túl emelkedett az Ida-hegység, s ez alatt az istenhegy alatt, egy dombon, a
Skamandros - az istenek nyelvén a Xanthos, „a szőke" folyó - partj{n72 Trója erős v{ra. A
v{rat Poseidón és Apollón építette Laomedón sz{m{ra, s Héraklés és Telamón, Péleus öccse
vagy bar{tja rontotta le először: ezt a történetet m{r ismerjük. Most Priamos uralkodott itt,
Laomedón egyetlen fia, akit Héraklés megkímélt.73 Eredetileg Podarkésnek, „jól{búnak"
hívt{k, s m{r volt róla szó, hogyan kapta a hagyom{ny szerint híres nevét: testvére, Hésioné
v{ltotta ki aranyszövésű f{tyl{val Hérakléstől. A l{ny követte azut{n Telamónt Salamisba, és
ő szülte neki Teukrost,74 aki később a féltestvérével, Aiasszal együtt részt vett a trójai
h{borúban. Mert valóra v{lt Hésioné v{gya: Trója felt{madt legkisebb öccsének uralma
alatt.75 Priamos az újraépített v{rban népes kir{lyi csal{d feje lett; egyetlen csal{dban sem
volt ennyi gyermek a hérósztörténetekben. Feleségei és {gyasai ötven fiúgyermeket szültek
neki, hogy a l{nyairól ne is szóljunk: akkor beszél Akhilleusnak ötven fiúról,76 amikor
legtöbbjük m{r elesett. Valóban azt jelentheti a „Priamos" név, amit a perramos szó: kir{lyt.77
Hekabé kir{lynénak viszont minden bizonnyal isteni neve volt: így hangozhatott a phrygek
[389] nyelvén annak az istennőnek a neve, akit az attikai parasztok Hekaléjuknak neveztek. A
hérósztörténetek mindkét öregasszonya mögött a nagy Hekaté istennő baljós alakja magaslik
föl. Hekabé apjaként78 a Sangarios folyót említették, s több halandó is szóba jött, köztük egy
Kisseus, „repkényes" nevezetű. A hagyom{ny szerint Hekabé sem halt meg földi nő módj{ra,
hanem kuty{v{ v{ltozott, tüzesszemű kísértet-szuk{v{,79 s a tengerbe vetette mag{t:80 így
illett az „erős istennőhöz", akinek egyik megjelenési form{ja a tengeri szuka, a Skylla volt.81
Hekabé rögtön első fia, Hektór, „az oltalmazó"82 születése ut{n, aki a legsikeresebben verte
vissza Trója alól a görögöket, m{sodik terhessége alatt83 azt {lmodta, hogy égő f{kly{t szült.
A tűz kiterjedt az egész v{ros fölé. A kir{lyné {lm{ban az egyik költő szavai szerint84 egy
tűzvivő, sz{zkarú Erinys rontotta le Trój{t. A jósok közt, akiktől erre az {lomra magyar{zatot
kértek, megemlítik Hérophilét,85 „a Hér{nak kedveset" is, az első és legidősebb Sibyll{t,
Apollón Smintheus papnőjét. De jós volt Kassandra is, Priamos le{nya, ki a prófétas{g
adom{ny{t ugyancsak Apollónnak köszönhette, csak soha senki sem hitt neki, büntetésből,
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mert visszautasította az isten szerelmét.86 Kassandra azt követelte, öljék meg a gyermeket,
akit Hekabé szülni fog.87 Erre Priamos kivitette a fiút az Ida-hegységbe, s kitétette.88 Ez a
vidék a vad{llatok úrnőjéé volt, aki, mint tudjuk,89 szívesen öltött mag{ra medve alakot. A
gyermekkel az történt, ami Atalantéval: egy anyamedve szoptatta öt napig.90 P{sztorok
akadtak r{,91 s előbb Parisnak,92 később azonban Alexandrosnak, „férfiakat elh{rítónak és
oltalmazónak93" nevezték el: mindkét név kir{lyfira illő. Vajon Oinóné, a dionysosi nevű
nimfa, egy folyam-isten l{nya, aki a késői elbeszélők94 szerint Paris felesége volt p{sztor
korszak{ban, eredetileg a dajk{ja lehetett? Ak{rmilyen alakban és ak{rmilyen néven is: annyi
bizonyos, hogy az Ida-hegység egy isteni nőlakója tartotta életben a gyermeket.
Hermés Zeus parancs{ra a trójai kir{lyfihoz vitte a h{rom istennőt, hogy ő döntse el, kié
legyen az alma. Ő mondja meg, melyikük a legszebb, a régi költők és elbeszélők szerint, akik
nem csup{n a vonzó b{jt értették ezen, hanem a legfőbb jót is a vil{gon levő minden jó
között. Mert hiszen ahhoz nem volt sem egy kir{lyfi, sem egy p{sztorfiú döntésére szükség,
hogy b{rki meg{llapítsa: Aphrodité a legvonzóbb, legb{josabb az égen, a földön és a tengeren. Igaza volt a filozófusnak, aki azt {llította,95 Parisnak itt a harci fegyelem, a
szerelemnek szentelt élet és a kir{lys{g közt kellett v{lasztania: a h{rom közül az első lett
volna Athéné aj{ndéka, a harmadik Hér{é. A mindegyik alakj{ban isteni lét h{rom form{ja
lépett elébe, s e form{k pomp{j{t is magukon viselték mindh{rman. Mindh{rman szépek
voltak, de hogy még növeljék szépségüket, megmosdottak az Ida bővizű forr{saiban.96 De
még Aphrodité sem vetkőzött le a régi elbeszélések szerint. Éppenséggel nem a szép test
ragyog{sa volt a legfontosabb. A szerelemistennőt a Kharisok és a Hór{k *390+ a tavasz
összes színeiben pomp{zó köntösbe öltöztették,97 fejére illatos vir{g-koszorút tettek, s
énekszóval kísérték Parishoz. A p{sztornak mégis égnek {llt a haja az istennők
megjelenésekor,98 mintha szellemeket l{tna. A legszívesebben elszaladt volna. Ekkor az
istennők fölaj{nlott{k neki aj{ndékaikat:99 Athéné győzelmet és hősi életet, Héra uralmat
[zsia és Európa felett, Aphrodité pedig Zeus le{ny{nak, Helen{nak a birtokl{s{t.
Amikor Paris megtudta, milyen v{laszt{s {ll előtte, lefitym{lta a m{sik két istennőt.100
Balgas{g{ban szükség nélkül megsértette őket, s elvakította a szerelmi v{gy, b{r sose l{tta a
Dioskurosok szép húg{t. Helena szépségének híre bej{rta az egész vil{got; Théseus m{r
elrabolta, de két b{tyja visszahozta Aphidn{ból, s ismét Lakóni{ban tartózkodott. Oda kellett
Parisnak {tmennie érte, s ehhez hajókat kellett {csoltatni.101 Alighanem ekkor történt, amit
egy v{zafestő jelenít meg: az ida-hegyi Artemis visszavitte a kir{lyfit a szülői h{zba. Azt is
beszélték,102 hogy Paris maga döntötte ki a fenyőket az Ida-hegységben, melyekből a hajót
{csolt{k, azt a hajót, mely hasonlíthatatlanul több szenvedésnek lett az okozója, mint az a
m{sik, mely egykor a Pélionról sz{llt le a tengerre.
Thetis Thessz{li{ban szülte meg fiúgyermekét Péleusnak, s azut{n a legtöbb elbeszélés
szerint visszatért a tenger mélyébe,103 b{r tal{n nem örökre: alighanem megosztotta
istenéletét Péleus h{za és Néreus palot{ja között. Voltak ugyan elbeszélők, akik azt
{llított{k,104 csak egyetlenegyszer h{lt a hérósszal, ahogy Aphrodité az ismert istentörténet
szerint105 Ankhisésszel. Ebben az elbeszélésben Akhilleus alighanem a tenger mélyén
született, s Thetis kitette a partra, ahova később oly gyakran ment ki a hős, hogy anyj{t
hívja.106 Az Akhilleus név víz mélyén élő lények, olyan folyamistenek nevével rokon, mint
Akhelóos és Akhelés. Vele kapcsolatban is regéltek egy névcseréről :107 {llítólag előbb
Ligyrónnak, „hars{ny hangúnak" hívt{k. Különféle magyar{zatokat tal{ltak ki arra, aminél
mi sem természetesebb: hogy Thetis szívesebben élt a saj{t elemében, mint Phthia termékeny
földjén. Péld{ul, hogy Péleus megsértette.108 Vagy hogy a gyermekeit - mert a késői
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elbeszélők szerint többet is szült - vízzel telt üstbe dobta, úgy prób{lta ki, hogy
halhatatlanok-e.109 Vagy halhatatlann{ akarta őket tenni, mint Démétér Démophoónt, s tűzbe
tartotta.110 Mind belepusztultak, csak Akhilleust sikerült Péleusnak megmentenie. De Thetis
haragudott, mint Médeia, hogy megzavart{k titkos cselekvésében :111 olyan ismert történetek
ismétlése mindez, melyek közül eredetileg egy se vonatkozott Akhilleusra. Úgy tűnik, régebbi, b{r ugyancsak nem egészen régi elbeszélés az, melyben az istennő a Styxbe, az alvil{gi
folyóba m{rtotta fi{t.112 Ez{ltal Akhilleus sebezhetetlen lett, kivéve a sark{t, mert anyja a
sark{n{l fogta. De Thetis később csaknem halhatatlann{ tett fi{t is elhagyta. Péleus
Kheirónhoz vitte a gyermeket, s a kentaur a barlangj{ban oroszl{nok és vadkanok belső
részeivel s medvék *391+ velejével t{pl{lta.113 Hatéves kor{ban kezdett Akhilleus vad{llatokra
vad{szni.114 Kheirónnak köszönhette szerény életmódj{t,115 s tőle tanulta a gyógyít{s
tudom{ny{t.116 Később szívesen hitték117 és {br{zolt{k, hogy Kheirón a lantj{tékra is
megtanította Akhilleust.

VIII. A trójai h{ború hérószai
A régi elbeszélőknek soha nem sikerült a hérószmitológia külön{lló történeteit
ellentmond{sok nélkül egyetlen nagy történetté összeilleszteni. Főleg az időrendi
bizonytalans{gokat nem tudt{k kiküszöbölni: hogy mi történt egyidejűleg, mi előbb, és mi
később. Ki ne tudta volna, hogy Atreus két fia, Agamemnón és Menelaos, a két
legveszedelmesebb l{nyt vette feleségül annak a Tyndareósnak a h{z{ból, aki a két
fiútestvért haz{j{ba visszavitte: Klytaimnéstr{t és Helen{t? De mikor történt ez? Ahogy
Helen{t m{r elrabolt{k egyszer, mielőtt Menelaoshoz férjhez ment, Klytaimnéstr{nak is volt
m{r egy férje Agamemnón előtt. [llítólag1 Thyestés fia volt ez, s dédapj{ról Tantalosnak
hívt{k. Ebben a történetben Agamemnón hatalmas szerelemre gyulladt unokatestvérének
felesége ir{nt. És ekkor mutatkozott meg először semmiféle korl{tot nem ismerő
uralkodótermészete is, egy földi Zeushoz illő jelleme, akinek ifjúkor{ban még tit{ni von{sai
is voltak. Agyonverte Tantalost, letépte a gyermeket anyja kebléről és földhöz v{gta, s
erőszakkal elrabolta az ifjú asszonyt.2 Korai szenvedélyes frigye Klytaimnéstr{val, akit nem
tartottak Zeus l{ny{nak, megmagyar{zza, hogy Agamemnón az öccse, Menelaos sz{m{ra
feleségül kérte Helen{t, miut{n a Dioskurosok megszabadított{k. Mert Mykénai nagy kir{lya
nem maradhatott le a l{nykérésről, neki kellett győzelmet aratnia.
A Helena kezéért való versengés teh{t arra az időszakra esett, amikor m{r nem Thyestés
uralkodott, hanem Agamemnón. De az az {llít{s,3 hogy Akhilleus akkor csak azért nem
győzte le Menelaost, mert még gyermek volt és Kheirón gy{ms{ga alatt élt, vagy amivel
Helena dicsekedett Euripidésnél :4 hogy Thetis fia is jelen volt a kezéért versengő kérők
között, semmiképp sem illik bele az időrendbe. Ha Helena egy l{nygyermeket hagyott
otthon5 (aki t{n kilencéves lehetett6), amikor Paris elszöktette, akkor Péleus és Thetis
lakodalma előtt kellett férjhez mennie. Azzal a szok{ssal, hogy egy kir{lyle{ny kezéért a
méltó kérők az egész orsz{gból összegyűlve versengtek, nem annyira a l{nynak kív{ntak
alkalmat adni a v{laszt{sra, mint ink{bb a kérőknek lehetőséget arra, hogy akkora pomp{t és
hatalmat fejtsenek ki, amekkor{ra csak képesek voltak. Ezt akkor is megtehették, ha nem
jelentek meg személyesen.
Teh{t afféle verseny volt ez a híres szép l{nyért, az arany Aphrodité hasonm{s{ért,7 akit
Léda, Ókeanos egyik l{nya - mert az is volt, ha nem több ann{l8 - Zeusnak és Tyndareósnak
szült. A bíró tisztét a földi apa mellett9 a l{ny testvérei, a Dioskurosok is v{llalhatt{k.10 Azt
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mesélték,11 a versengésben valamiképpen az összes hérószok részt vettek, akik később
Trój{n{l küzdöttek Helen{ért: ezek nem csup{n kisebbrangú kir{lyok voltak, vagy a kir{lyok
kísérői, s nem csup{n „nemesurak" értelemben voltak „hérószok", hanem *393+ küiön
történet fűződött mindegyikükhöz, s hal{luk ut{n különleges tiszteletben részesültek - olyan
alakok, akikre egy senki m{séval föl nem cserélhető sors {rnyéka vetült. Ha meg akarjuk
őket ismerni, a sorsukra kell egy pillant{st vetni, a jövőbe.
Azt m{r emlitettem, hogy Agamemnón nem saj{t maga, hanem öccse sz{m{ra p{ly{zott a
l{ny kezére. Ő vezette Menelaos helyett a görögök seregét is Trója ellen, s a h{ború kilenc
esztendeje ut{n kis híja, hogy teljes vereségüket nem okozta, épp azzal, hogy olyan volt,
amilyen: ízig-vérig kir{ly12 - feje és szeme ak{r Zeusé, öve ak{r Arésé, mellkasa mint
Poseidóné -, szép és felséges,13 de mindig egy nővel végzetes kapcsolatban {lló. Trója falai
alatt Khryséis volt ez, az {gyasa, Apollón papj{nak, Khrysésnek a l{nya; miatta megsértette
az istent.14 Akkor nagyobb szenvedély fűzte ehhez a nőhöz, mint Klytaimnéstr{hoz,15 aki
ezalatt16 Mykénaiban a bosszú{llóval, Thyestésnek Pelopi{val kötött, alvil{gias frigyéből
született fi{val kelt egybe. Tragikus színpadra való történet lett belőle: a nagy kir{ly, akit
feleségének szeretője letaglóz, mint egy bik{t.17 A bika és a tehén képe, ahogy Kassandra, a
jósnő, akit Agamemnón mag{val hurcolt Argosba, l{tta a kir{lyi p{rt,18 voltaképpen a
legrégibb időkben nem is volt méltatlan egy isteni p{rhoz: Zeushoz és Hér{hoz. Sp{rt{ban, a
b{tyj{t túlélő Menelaos székhelyén olt{rt {llítottak Zeus Agamemnónnak,19 mintha a hérósz
hal{la ut{n csakugyan azonoss{ v{lt volna az istenek kir{ly{val. Hérósz-tiszteletének helyét
megőrizte sz{munkra a föld méhe: Mykénai külső területén, ahol Perseusnak is volt kultusza, egy régi hídn{l, a v{rba vezető út mentén.
Elsőként20 vagy legal{bbis az első kérők között21 szerepel Odysseus. Ő maga nem ment el és
aj{ndékokat se küldött, hiszen tudta, hogy Menelaosé lesz a győzelem: a kicsiny Ithaka
kir{lya nem mérkőzhetett Argos és Mykénai nagy kir{ly{nak öccsével. Csup{n t{volról,
üzeneteivel adott tan{csokat a Dioskurosoknak.22 [llítólag tőle sz{rmazott az a tan{cs,23 hogy
Tyndareós eskesse meg a kérőket: mindny{jan elfogadj{k Helena v{laszt{s{t, s a kiszemelt
férj segítségére sietnek, ha b{rki el akarn{ vitatni tőle a feleségét. Amikor ugyanis kérőként
megjelentek, gyilkos indulatokkal voltak eltelve egym{s ir{nt.24 Így valamennyien esküt
tettek, egy föl{ldozott lovon {llva.25 Ez lett az egyik oka annak - a m{sik Agamemnón vezérlő
hatalma volt -, hogy a hajdani kérők később Menelaos szövetségeseként részt vettek a Trója
ellen indított hadj{ratban.
Odysseus szívesebben vette feleségül Pénelopét,26 mint Helen{t; Pénelopé Tyndareós
öccsének, Ikariosnak volt a l{nya, s a hűség példaképe lett minden időkre. Nevében a
pénelops, „réce" szó rejlett,27 s ennek az {llatnak a képe a sírokban tal{lt régi edényeken
gyakran utal egy oltalmazó jó istennőre. Odysseus feleségének emberi alakja viszont m{r a
héroikus költészetbe tartozik, melynek hat{rait itt folyton súroljuk ugyan, de csak akkor
lépjük {t, ha ez a hérószmitológia bemutat{s{hoz nélkülözhetetlen. *394+
L{thatjuk, hogy Odysseus minden ember közt a legokosabbnak bizonyult, b{r mégsem
annyira okosnak - ezt is hallani fogjuk csakhamar -, hogy kibújhasson a gy{sz- és
szenvedésteli h{ború alól, mely őt Pénelopétól elv{lasztotta, s sz{m{ra végül az ismert
kalandos úttal végződött. De így is méltó volt nagyapj{hoz, a mestertolvajhoz,
Autolykoshoz, aki az egyik régi történet szerint, amit m{r elmondtunk, azért hozta össze a
l{ny{t, Antiklei{t Sisyphosszal, a főkópéval, hogy ilyen unok{t szüljön neki. Amikor
Odysseus megszületett Laertés h{z{ban, akinek a fiaként szerepelt a trójai h{ború hérószai
sor{ban, Autolykos épp a vejénél és le{ny{n{l vendégeskedett. Nagyapja térdére helyezték a
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gyermeket, s kérték, tal{ljon ki egy nevet az újszülöttnek.28 A vén rabló {llítólag így szólt:
„Minthogy oly sok ember gyűlölete kísért id{ig, hadd hívj{k Odysseusnak." „A gyűlölt"
görögül odyssomenos, s így magyar{zta az Odysseia költője hősének nevét, b{r n{la
semmiképp sem volt olyan gyűlöletes alak, mint m{s, Homérosn{l nem szereplő elbeszélésekben. De egyúttal azt is megtudjuk itt, hogy a neveknek abban az időben jelenteniök kellett
valamit, a görögöknél ugyanúgy, mint m{s népeknél.
Odysseus Autolykoson, Hermés fi{n keresztül Herméstől sz{rmazott. De egyúttal azok közé
a hérószok közé tartozott, akik Athéné istennő különleges oltalma alatt {llottak.29 [llítólag30
Athéné Alalkomené szent körzetében született Boióti{ban, s ezért hívtak a hagyom{ny
szerint egy ithakai v{rost is Alalkomenainak. Ak{r Alalkomené egyik, ak{r m{sik szent helye
kapcs{n, annyi bizonyos, hogy az istennő születésétől fogva oltalmazta Odysseust. A trójai
h{borúban Pallas Athéné m{sik p{rtfogoltj{val, Diomédésszel volt - akinek a neve nyomban
az övé ut{n következik Helena kérői között31 - a legszorosabb kapcsolatban. Véres tetteket
hajtott vele végre, s nemcsak olyanokat, melyekre Trója elfoglal{s{hoz feltétlenül szükség
volt. Ezért sokan meggyűlölték, hogy Aias Odysseus elleni heves gyűlöletéről ne is beszéljünk. Minderről lesz még szó.
A Thébai ellen vonuló Hetek közül Tydeus, Diomédés apja volt Athéné kedvence, de,
emlékezhetünk r{, rettenetes és méltatlan kedvence. Az istennő {tvitte anyai szeretetét
Tydeus fi{ra. Ez, mint m{r említettem, részt vett az Epigonosok közt Thébai feldúl{s{ban, s
Adrastos vejeként uralkodott Argosban: nem volt sokkal szelídebb lelkületű, mint az apja,
ink{bb egy m{sodik Arés volt, Athénéval kapcsolatban {lló. Ő lett Trója falai alatt a
legderekabb vitéz Akhilleus ut{n, s még Arésszel szemben is fölénybe került. Athéné
t{mogat{s{val eltal{lta gerelyével a hadistent, az földre zuhant és akkor{t ki{ltott, mint
kilenc- vagy tízezer harcos.32 Előzetesen m{r Aphroditét is megsebezte, aki megmentette
előle a fi{t, Aineiast.33 Az összes harcolók közül egyedül neki oszlatta el Pallas Athéné szeme
elől a ködöt, hogy fölismerje a harc zűrzavar{ban az isteneket.34
De m{r készen v{rta a büntetés a szenvedélyes harcost, aki véres mestersége kedvéért
elhagyta szép feleségét. Nem sok{ig zokogott éjszak{nként *395+ Aigialeia, Adrastos okos
le{nya, mag{nyos {gy{ban, oly hangosan, hogy fölriadt r{ az egész h{z !35 Csakhamar
vigasztal{st keresett Argos ifjú férfiain{l.36 Ak{r hazatért Diomédés,37 s feleségének szeretői
kergették el,38 ak{r elkerülte Argost,39 s nyomban Dél-It{li{ba ment: annyi bizonyos,40 hogy a
bagolyszemű szőke istennő halhatatlan istenné tette őt, akit Magna Graeci{ban tiszteltek,41
főképpen a kicsiny szigetek egyikén - ma Le Tremiti e szigetcsoport neve -, a Monte
Garganóval szemben. A sziget az ő nevét vette föl, míg t{rsai vadkacs{kk{ v{ltoztak a
Gargano alatti mocsarakban,42 "Diomédés-madarakk{". Fönt a hegyen, ahol ma Mih{ly
arkangyalt tisztelik, {llítólag Kalkhas, a trójai görög jövendőmondó kapott jóshelyet.43
Odysseus későbbi ellensége, Aias, Telamón fia is ott volt Helena kérői között.44 Kicsiny
szigetéről, Salamisról nem ígérhetett nagy jegyaj{ndékot, de fölaj{nlotta - s úgy tűnt neki,
nagyszerű aj{nlatot tesz45 -, hogy összerabolja az összes ny{jakat Troizénből, Epidaurosból,
Aigin{ból, Megar{ból, Korinthosból, Hermionéból, Masésból és Asinéból. Képes is lett volna
r{ hosszú d{rd{j{val. Athéné oltalmazó közelsége nélkül is úgy vonult a csat{ba, mint Arés,46
s megjelenését és harci tetteit csak Akhilleus múlta felül.47 Óri{si termetű volt,48 s pajzsa
toronymagas;49 nemcsak őt takarta el egészen, hanem vele együtt féltestvérét, Teukrost is,50 de p{ncélt még nem viselt, mintegy a régi időkből termett ott a harcban, Trója alatt. Még a
régi hérószok kőhajít{sa is hadi művészetéhez tartozott.51 A későbbi elbeszélők őt is
sebezhetetlennek tartott{k, mint Akhilleust,52 s nevét szerintük Héraklés tal{lta ki.53 Zeus fia
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akkor {llított be Telamónhoz, hogy hadba hívja Trója ellen, amikor az t{rsaival épp
lakom{zott. Héraklés arany serleggel a kezében im{dkozott apj{hoz, s arra kérte, adjon
vendégbar{tj{nak, a szép Eriboia férjének olyan b{tor fiúgyermeket, akinek a teste
sebezhetetlen lesz, ak{r az ő oroszl{nbőr kacag{nya, s b{tors{ga is ennek megfelelő. Zeus
egy sast repített oda e szavak megerősítéseképpen, mire Héraklés felki{ltott l{tnoki szóval:
„Fiad születik, Telamón, amilyenre v{gyol. Nevezd őt az aietosról, a sasról Aiasnak!"
Egy m{sik elbeszélés szerint54 Héraklés tette a kicsiny Aiast sebezhetetlenné, éspedig úgy,
hogy oroszl{nbőr kacag{ny{ba tekerte, csak a hónalj{n{l nem ért a bőr a gyermekhez. Mert
Aias nagyon sebezhető volt: féktelen természete, rabló kedve és nagyvonalús{ga nem ismert
hat{rt. Az Akhilleus tiszteletére tartott halotti j{tékokn{l a végsőkig fajult a doiog. Thetis a
fia fegyverzetét, amit Héphaistos készített, annak a hérósznak tűzte ki jutalmul, aki a trójai
h{borúban a legnagyobb érdemeket szerezte.55 Nehéz döntés volt: Odysseus és Aias közt
kellett v{lasztani.56 Amikor végül, Pallas Athéné akarata szerint,57 a döntés a ravasznak, és
nem az erősnek kedvezett, Aias megtébolyodott és megölte mag{t.58 H{tborzongató péld{ja
lett annak, hogyan büntetik az istenek a féktelenséget,59 amit ink{bb gyermeteg, mint bűnös
tulajdons{gnak vélne az ember, s ami egyik hérószra sem volt annyira *396+ jellemző, mint
erre a hosszú d{rd{s és toronymagas pajzsot viselő óri{sra. Még az Alvil{gban is haragudott
Odysseusra, s békülékeny szavaira nem v{laszolt.60 A salamisiak pedig szentélyt építettek
neki a v{ros főterén, s föl{llított{k benne ébenfaszobr{t; tiszteletéhez az athéniek is
csatlakoztak.61 A salamisi csata előtt az összes görögök Aiashoz és az apj{hoz im{dkoztak.62
[llítólag volt egy m{sik ilyen nevű hérósz is Helena kérői között: a Boióti{tól északra fekvő
Kelet-Lokrisból sz{rmazó Aias, Oileus fia.63 A salamisi Aias úgy összebar{tkozott ezzel a
sokkal kisebb termetű hőssel64 Trója falai alatt, hogy szinte egy hérószp{rként jelentek meg
mindenütt, a két Aias, mint két oroszl{n, mely ugyanazt a gödölyét szerzi meg zs{km{nyul,65
vagy két bika, mely ugyanazt az ekét húzza :66 egyik sem tudott betelni a harccal.67 Oileus fia
kicsiny volt ugyan, de gyors l{bakkal vette űzőbe az ellenséget.68 S igazi szentségtörő
bűnössé lett. Amikor Trója elesett, és Kassandra a szoborhoz menekült, melyet a trójai nők
mint Pallas Athénét tiszteltek, Aias erőszakkal elr{ncig{lta onnan. Kassandra olyan
görcsösen kapaszkodott az istennő szobr{ba, hogy az felborult.69 Erre sem hederített a vad
Aias. Ha az nem igaz is,70 hogy erőszakot követett el a szerencsétlen jósnőn, s a szobor a
gaztett l{tt{n égnek emelte szemét,71 föltehetően csak azért nem, mert maguk a görögök
akad{lyozt{k meg ebben, s meg akart{k kövezni.72
Aias, b{r nem törődött az istenekkel, megesküdött, hogy letesz sz{ndék{ról;73 Kassandr{nak
Agamemnónt kellett követnie. Athéné haragja mindkettejüket üldözte, de Aiast jobban.74 A
flott{t, amivel a két bűnös hazaindult (Agamemnón Kassandr{val), a Kaphareus-fokn{l,
Euboia szigetének dél-keleti nyúlv{ny{n{l vihar érte utol.75 Aias hajója elsüllyedt, de
Poseidón megengedte, hogy kiússzon egy közeli szikl{ra.76 Belekapaszkodva fölki{ltott, hogy
az istenek akarata ellenére is megmenekül. A tenger istene szétmorzsolta a szikl{t, és Aias
vízbe fulladt. A lokrisi Opus lakói mégis tisztelték a hérószt,77 alighanem egy hatalmas kígyó
alakj{ban: ez a kígyó, egy késői elbeszélő szerint,78 úgy követte őt életében, mint egy kutya. A
lokrisiaknak azonban, Aias bűnének engesztelésére,79 l{nyokat kellett ezer éven {t,80 sőt még
ann{l is tov{bb81 rendszeresen Priamos egykori orsz{g{ba {tküldeniök, hogy nehéz
szolg{latot teljesítsenek az ilioni Athénénél.82
A hagyom{ny szerint83 a trójai h{ború két orvos-hérósza, Makhaón és Podaleirios, Asklépios
két fia is p{ly{zott Helena kezére. Amikor Paris nyila megsebesíti Makhaónt, a seborvost, az
a h{ború mélypontja a görögök sz{m{ra.84 Idomeneusról, Minós unok{j{ról kimondottan
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tudjuk,85 hogy nem követeket küldött, hanem személyesen ment l{nykérőbe. De neki sem az
rendeltetett, hogy Helena férjeként legyen híressé; csup{n Trój{n{l véghezvitt hadi tetteiről
lett nevezetes, s hazatérését követő viszontags{gairól. Hazafelé menet ő is nagy viharba
került. A veszedelemben megfogadta, hogy föl{ldozza Poseidónnak az első élőlényt,
amellyel tal{lkozni fog.86 A sz{razföldön elsőnek a saj{t fia sietett elébe, vagy pedig - ilyen
történet is maradt *397+ r{nk - a l{nya.87 Hogy csakugyan föl{ldozta-e gyermekét, arról nem
szólnak a késői elbeszélők: tal{n vonakodott megtenni. Népe elűzte, {t kellett települnie.
Magba Graeci{ba; itt az orsz{g legszélső csücskét, az Otrantótól délre eső részt vette
birtok{ba.
Helena a koszorút, mely Zeus vejének j{rt, Menelaosnak nyújtotta {t.88 Agamemnón öccse
olyanform{n került be a hérósztörténetekbe, ahogy a régi kis{zsiai kir{lyok valamelyik
istennő kegyelméből, azzal a különbséggel, hogy őt az istenség - Helena alakj{ban, Zeus
akarat{ból és anyja, Nemesis akarat{ból - férjéül v{lasztotta. Sp{rt{val szemben, az Eurótas
keleti partj{n{l, Therapné térségében a régi idők óta szentélye volt Helena istennőnek, aki itt
- azt beszélték89 - személyesen is megjelent, ha egy rút gyermeket szép le{nny{ kellett
{tv{ltoztatni. Menelaosnak pedig az jutott oszt{lyrészül, hogy Helena az istenek közé
emelje,90 s elevenen ragadtass{k el az Élysionba91 - s közben úgynevezett sírjaikon tisztelték
mindkettejüket Therapnéban.92 Nem épp az utolsó hely illette meg a trójai h{ború hősei
közt,93 b{r egyúttal szelídség is jellemezte őt minden időkre;94 ink{bb szolg{ló, mint követelő
t{rsa volt isteni feleségének. Ha egy alvil{gi istennek volt Menelaos - „aki a népre v{r" - a
neve, legföljebb a halottak szelíd ur{é lehetett. Szőke volt, kék szemű, karcsú l{bú, orc{in
legénytoll pelyhedzett.95 Helena egyetlen le{nygyermeket szült neki, mintegy a saj{t ifjabb
hasonm{s{t, ahogyan Hébé Héra hasonm{sa volt, ő maga pedig Léd{é vagy Nemesisé. Az
istenek a régi hagyom{ny szerint96 nem sz{ntak neki több gyermeket, miut{n a b{jos
Hermionét vil{gra hozta.
H{zass{guk legink{bb Thetis és Péleus frigyéhez lett volna hasonlítható, ha fel nem bukkan
Zeus akarat{ból, s most Aphroditééból is Paris, az új kiv{lasztott. Ez alighanem tíz évvel a
Helen{ért folyó versengés ut{n történt. A sp{rtai Dioskurosok történetéből tudjuk, hogy a
trójai kir{lyfit, amikor Aineias, a szerelemistennő fia kíséretében Lakóni{ba érkezett, Kastór
és Polydeukés nem Sp{rt{ban, hanem Amyklaiban fogadta.97 Azt is elmondtam, hogy a
Dioskurosok messéniai unokatestvéreikkel való visz{lyuk miatt csakhamar elt{voztak.
Sp{rt{ban Menelaos fogadta a vendégeket. A tizedik napon98 - a tízes a jelentős sz{m ebben a
történetben - Krét{ra kellett utaznia. Idomeneus, Minős unok{ja99 gyakran vendégeskedett
n{la. Helen{t Aphrodité úgy hatalm{ba kerítette, mint egy halandó kir{lynét, s a nagy
Homéros szerint az is volt.100 Követte Parist éjnek idején a kir{lyi h{z kincseivel.101 A p{r
Kranaén, a „szikl{s szigeten"102 kelt egybe (mindegy, melyik volt az Égei-tenger sz{mtalan
csöpp szigete közül). Mintegy Ariadné története ismétlődött meg itt, csak Paris egyszerre
j{tszotta benne Théseus és Dionysos szerepét. Lakodalmukat Trój{ban ülték meg.103
Iris, az istenek hírnöke megvitte Menelaosnak Krét{ba a történtek hírét.104 Menelaos a
b{tyj{hoz, Mykénaiba sietett.105 Nestór kir{llyal, Néleus egyetlen életben maradt fi{val is
tan{cskozott Pylosban106 - a többieket Héraklés *398+ ölte meg —, s úgy tűnik, az akkor m{r
öreg bölcs v{llalta, hogy Odysseusszal együtt r{veszi Péleust, engedje fi{t, Akhilleust hadba
vonulni Trója ellen.107 Thetis fi{nak sorsa Trój{éhoz kapcsolódott: nyilv{n erről énekeltek a
Moir{k szüleinek lakodalm{n magasztos és sötét szavakkal. Úgy tűnik, egész Görögorsz{g
tudott Akhilleus sors{ról, ha nem is annyit, mint isteni anyja. De őt nem kötelezte a kérők
esküje arra, hogy a hadj{ratban részt vegyen. Az egykori kérőkhöz követeket küldött108
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Agamemnón, emlékeztette őket esküjükre, s r{mutatott arra, hogy ezentúl egyetlen kir{ly
sem lehet Hellasban biztos a felesége felől, ha nem büntetik meg a cs{bítót. Így is tíz évbe
tellett,109 míg mind egybegyűjtötték legénységüket és hajóikat Aulisban, majd elindultak
Trója felé.
Odysseus elég okos volt ahhoz - egyedül ő,110 Péleuson kívül, aki Thetistől tudta előre a fiuk
sors{t,111 s azért nem akarta elengedni Trój{ba -, hogy a felhív{st elh{rítsa mag{tól. A
hagyom{ny szerint112 egy jóslat előre megmondta neki, hogy ha hadba vonul, csak húsz év
múlva térhet vissza övéihez. Csakugyan tíz évig tartott a trójai h{ború, és tov{bbi tízig
Odysseus bolyong{sa. Amikor teh{t Agamemnón113 nagy kíséretével, melyben Menelaoson
kívül Palamédés, Nauplios fia, Amymóné Danaos-l{ny unok{ja is ott volt, megérkezett
Ithak{ba, a ravasz róka úgy tett, mintha bolond volna. Ifjú férj volt, nemrég vette el
Pénelopét. Volt egy kicsiny fiuk, aki csakhamar joggal viselte a Télemakhos nevet: mert
ekkor dőlt el, hogy az apja „messze csat{zó" lesz. Mintha egészen elment volna az esze, egy
lovat és egy ökröt fogott be ekéje elé, s olyan fejfedőt viselt,114 mely semmiképp sem illett egy
kir{lyhoz: ink{bb egy mulats{gos Kabirhoz vagy Héphaistoshoz tette őt hasonlatoss{.
Palamédés, a palamai, „fog{sok és ügyeskedések" hérósza, {tl{tott rajta. Letette a kicsiny
Télemakhost a balga sz{ntóvető elé a földre. „Jöjj csak el a szövetségünkbe" - mondta neki.115
Odysseus nem tehetett egyebet, el kellett mennie, ha nem akarta a bar{zd{t a saj{t fi{n {t
húzni. De gyűlölködő természetét Palamédés csakhamar megérezte. Az utókor nem csup{n
nagy feltal{lóként116 - a betűk, a sz{mozott kock{k és a sz{mok117 feltal{lójaként tartotta
sz{mon: ő lett az első {rtatlanul elítélt is. A görögök megkövezték Trója falai alatt, mert
Odysseus aranyat csempészett a s{tr{ba, és Priamos hamisított levelét.118
Homéros nem mond minderről semmit, s annak a történetét se mondja el, hogyan helyezte
Thetis biztons{gba a fi{t,119 mielőtt Nestór és Odysseus elhívta. Elküldte a kilencéves fiút120
Lykomédés kir{lyhoz Skyros szigetére, ahhoz, akinél Théseus ok nélkül hal{l{t lelte: neve
szerint egy „farkasgondolatú" kir{lyhoz. Akhilleus maga Homérosn{l121 Enyeusnak nevezi
Skyros kir{ly{t: ez a név „jó harcost" jelent. Egyébként Enyeus a hagyom{ny szerint122
Dionysos és Ariadné fia volt. Akhilleus úgy rejtőzködött Skyros szigetén, ahogy a kicsiny
Dionysos Athamas h{z{ban:123 l{nynak nevelték. *399+
A kir{ly l{nyai közt élt, s a haja színéről Pyrrh{nak, „vörösesszőkének" hívt{k.124
Híre ment, hogy Akhilleus Lykomédésnél van elrejtve. Skyros kir{lya biztos volt benne, hogy
nem tal{lj{k meg a fiút, megüzente h{t a kir{lyoknak és Agamemnónnak: „Gyertek és
keressétek meg!" Odysseus megjelent Lykomédés palot{j{ban, és női ruh{kat vitt mag{val,
aj{ndékba a kir{ly l{nyainak. Így beengedték a parthenónba,125 a szüzek lakótermébe. A
ruh{k alatt egy pajzsot és egy d{rd{t rejtett el. Miközben Odysseus a l{nyoknak a ruh{kat
mutogatta, egyik embere belefújt egy kürtbe, mintha harci riadó volna. Akhilleus a fegyverek
ut{n kapott, s így felfedte kilétét. A kir{ly egyik le{nya, Déidameia - „az ellenségeket leig{zó"
- akkor m{r teherben volt a hérosztól.126 Ő szülte neki (s Akhilleus büszke volt a fi{ra127) a
leendő kétnevű harcost: Pyrrhosnak hívt{k, „a vörösesszőkének", és Neoptolemosnak, „a
h{ború megújítój{nak". Odysseusnak később őt is el kellett Skyrosból hoznia,128 hogy a
görögök bevehessék Trój{t.
Homéros úgy mondja el a történetet,129 hogy Akhilleus kiszaladt apja h{z{ból Odysseus és
Nestór elé, csod{lattal vezette be kézen fogva a két vitéz harcost, s Péleust nem vitte r{ a
lélek, hogy visszatartsa fi{t. Veleadta Poseidón aj{ndék{t: halhatatlan lovait, melyeknek Héra
később emberi hangot adott,130 hogy figyelmeztessék ifjú urukat a veszélyben - vagy
megjövendöljék korai végét -, s a hatalmas l{ndzs{t, melynek nyelét a lakodalm{n metszette.

Kerényi Károly: Görög mitológia

Oldal: 286

IX. Iphigeneia és testvérei
Amikor Agamemnón Aulisba vonult, a szövetséges kir{lyok egybegyűlt t{bor{ba, hogy a
görögök seregét Trója ellen vezesse, v{r{ban h{rom l{nygyermeket hagyott és egy viruló
fiút,1 a kicsiny Orestést, Klytaimnéstr{val, k{rhozatos feleségével. A l{nyokat Homéros
szerint2 Khrysothemisnek, Laodikének és Iphianass{nak hívt{k. Azt a kettőt, akit a
tragédiaköltők név szerint híressé tettek, mi m{s néven ismerjük: Laodikét Élektra,
Iphianass{t Iphigeneia néven.3 Egyébként nem mindegyik költő tartotta az Iphigeneia és
Iphianassa neveket csup{n egyazon héróina két elnevezésének,4 noha régebben nyilv{n
fölv{ltva haszn{lt{k őket ugyanannak az isteni lénynek a megszólít{s{ra, aki eredetileg nem
tartozott Agamemnón csal{dj{hoz. Iphianassa jelentése „az erővel uralkodó", Iphigeneia
tal{n „erővel a születéseken uralkodó", és Iphigeneia Artemis egyik mellékneve is volt.5 Az ő
személyében Helena mellett a sokalakú holdistennő m{sik, sokkal szigorúbb - artemisi, és
nem aphroditéi - megjelenési form{ja lép szoros kapcsolatba Atreus h{z{val.
A Théseusról szóló történetekből tudjuk, hogy Iphigenei{t még Helena l{ny{nak is tartott{k,
akit azut{n szült, hogy kiszabadult Aphidn{ból, Argosban, s a testvérére bízott, hogy ő
nevelje föl. Abban a történetben, amit most elmondok, Iphigeneia Agamemnón és
Klytaimnéstra elsőszülött, legszebb l{nya volt. Mialatt a hadsereg és a flotta, mellyel
Agamemnónnak {t kellett Trój{ba kelnie, Aulisban gyülekezett - sőt, a ciprusi költő szerint,
aki a trójai h{ború előj{ték{t és eseményeit egészen az Ilias előj{ték{ig és cselekményéig
mesélte el, s Télephos történetét az Iphigenei{é elé ékelte be, m{sodszor gyülekezett6 -, a
nagy kir{ly és a görögök hadvezére vétkezett Artemis ellen. A széles tengeröböl, melyben a
hajók v{rakoztak, alighanem Hyria és Aulis közt feküdt - Homéros ezzel a két helységgel
kezdi meg a felsorol{st7 -, Euboi{val szemben, Boióti{ban, olyan vidéken, ahol ma nincsenek
erdők, akkor azonban Artemisnek nemcsak temploma,8 hanem szent berke is volt.9 Itt követte
el bűnét Agamemnón, és itt kellett engesztelő {ldozatot bemutatnia.
Nem könnyű Agamemnón bűnbeesésének történetét újra elmondani, mert a késői elbeszélők
nagyon lerövidítették és leegyszerűsítették,10 sőt, el is torzított{k,11 a tragédiaköltők pedig
csak utal{sokkal érintik. Úgy tűnik, épp szokatlanul sok{ig nem fújt a hajóz{snak kedvező
szél. Ekkor Agamemnón mag{tól megígérte, hogy az istennőnek {ldozza a legszebbet, amit
az az esztendő elébe hoz.12 Artemis alighanem elfogadta a felaj{nl{st. Ezut{n úgy esett, hogy
a kir{ly véletlenül13 fölhajtott az istennő berkében egy szarvasborjat, sarjadó agancsút, foltos
szőrűt.14 Ezt a szép teremtményt kív{nta-e az istennő {ldozatul? A kir{ly sz{j{ból
meggondolatlan szó csúszott ki:15 „Még *401+ Artemis maga sem ... !"16 Nyilv{n arra
gondolt:17 „Még Artemis maga sem mentheti meg az {llatot, b{rmennyire akarn{ is!" Mert
Agamemnón jól megcélozta, s nyomban megölte a szarvasborjút18 ott, a szent berekben. Csak
ne vonta volna kétségbe túlzott önbizalm{ban az istennő hatalm{t!
Így ismét elromlott az idő, vagy vihar tört ki,19 vagy teljesen el{llt a szél.20 Megkérdezték
Kalkhast, a sereg jós{t, mit tegyenek; ő kijelentette,21 hogy Agamemnón elsőszülött le{ny{t
kell fel{ldozni, csak így csillapíthatj{k le a sértett istennő haragj{t: ő az egyeden megfelelő
ellenérték az elmulasztott {ldozatért.22 Érte kellett küldeni, elhozni az anyj{tól. De oda fogjae adni Klytaimnéstra a l{ny{t, hogy föl{ldozz{k? [llítólag Odysseus tal{lta ki, mit
hazudjanak neki:23 Akhilleus feleségül veszi Iphigenei{t, azért kell Aulisba mennie. N{sz és
hal{l, mint Oidipus l{nyainak híres siratódal{ban,24 mindig rokon gondolatok voltak, amióta
H{dés Persephonét elrabolta. Követséget küldtek Klytaimnéstr{hoz. Odysseus vitte a
kir{lyasszonyn{l a szót.25 S ő maga kísérte a l{nyt Aulisba, mintha menyegzőjére vezetné.26
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De azut{n mégsem vonszolt{k Iphigenei{t szőke haj{n{l fogva az {ldozat helyére.27 Egy
pompeji falfestményen l{tni, hogy Odysseus és Diomédés a karjukon emelik magasba28 s
viszik az olt{rra. Lehullott róla a s{fr{nys{rga köntös,29 amit a brauróni Artemis szolg{lói
viseltek,30 keble csupaszon v{rta a kést.31 Agamemnón elfordult és eltakarta arc{t. A l{ny
kit{rta karjait istennője felé. Kalkhas viszont, az {ldozó pap, m{r l{tta, mi fog történni.
Artemis figyelt a jelenetre, s megmutatta megmentő hatalm{t, melyben Agamemnón
kétkedett. Abban a pillanatban, amikor le kellett volna szúrni,32 egy szarvas-ünőt tett a l{ny
helyére, s elragadta Iphigenei{t a levegőn {t a taurosi félszigetre - ma Krim a neve -, hogy
mint papnője a barb{rok közt szolg{ljon neki. Ott ember{ldozatokat mutattak be
Artemisnek: az odavetődött görögöket {ldozt{k föl. Őket kellett a papnőnek az istennő
sz{m{ra birtokba vennie,33 aki itt Parthenos, „a szűz", vagy ak{r Iphigeneia néven34 ilyen
embertelen tiszteletben részesült. De Iphigeneia, mint Artemisnek szolg{ló héróina és az
attikai Braurón istennőjének alteregója, végül mégis visszatal{lt görög haz{j{ba.35
A görögök abban a hitben éltek, hogy föl{ldozt{k Iphigenei{t,36 s hi{ba tudta m{sképp - ha
ugyan m{sképp tudta - Klytaimnéstra. A csal{s és l{ny{nak elvesztése sértette anyai
büszkeségét, vad természete kitört, s a végsőkig férje ellen fordult. Így került sor
Agamemnón h{z{ban a kir{ly hazatérése ut{n a véres tettekre, melyekről a legidősebb l{ny
csak sokkal később értesült. Az Odysseia elbeszélése szerint nem a saj{t palot{j{ban döfték le
Agamemnónt, mint egy bik{t, hanem Aigisthosn{l, aki megérkezése ut{n vendégül l{tta.37 A
kir{ly nem sejtette, hogy felesége m{r régen követte a bosszú{llót és cs{bítót annak h{z{ba.38
Az egyeden, aki figyelmeztethette volna, Kassandra, {ldozatul esett Klytaimnéstr{nak: a
kir{lyné első gyilkos tette férje {gyas{nak megölése volt.39 A könyörtelen asszony40 tombolva
hajtotta *402+ végre régóta tervezett bosszúj{t, Aiskhylos szerint Agamemnón palot{j{ban.
Kétszer, sőt h{romszor csapott le a b{rddal,41 amikor a nagy kir{ly, a fürdőmedencéből
kilépve, fürdőlepedőjébe gabalyodva, nem tudott védekezni. Így mondja el maga
Klytaimnéstra42 az Agamemnón című tragédi{ban. S bosszútervéhez tartozott a majdani
bosszú{lló, saj{t fia, Orestés meggyilkol{sa is.
Orestést a testvére, Élektra, aki egy Kadmos történetéből ismert nagy istennő nevét viselte,
mintegy m{sodik Pallas Athéné gyan{nt oltalmazta s helyezte biztons{gba Aigisthos uralma
elől.43 Orestés alighanem méltó volt a nevére - „a hegyek férfia" - abban az időszakban,
amikor Phókisban felnőtt, s később is, amikor anyja meggyilkol{sa ut{n, az Erinysektől
űzetve bolyongott. Phókis a Delphoi körüli hegyes-völgyes t{j neve. A fiút itt, a Parnassos
l{b{n{l, alighanem Krisa v{ros{ban fogadta be az öreg Strophios, aki rokona és
vendégbar{tja44 volt Agamemnónnak,45 s itt bar{tkozott össze Pyladésszel: h{zigazd{j{nak
fia hűséges bar{tja s későbbi v{ndorl{sain elv{lhatatlan t{rsa lett. Együtt nőtt föl a két ifjú, s
bizony{ra kedvét lelte bennük, s oltalmazta őket Apollón, annak a jóshelynek az istene,
melynek körzetében éltek. Ha Orestés csakugyan megkérdezte a jóshelyet,46 hogy bosszút
{lljon-e apja hal{l{ért, ez a kérdés sokkal ink{bb helyénvaló volt, mint azok a kérdések,
amiket a többi hérósz tett föl a delphoi istennek. Mint apj{nak felnőtt fia, alighanem mag{tól
is r{lépett volna a bosszú{ll{s útj{ra. De szabad-e a fiúnak apja megölését a saj{t anyj{n
megbosszulnia? Ki v{llalhatja ezért a felelősséget? Apollón az egyik régi elbeszélés szerint
egy íjat aj{ndékozott az ifjúnak, hogy azzal védekezhessen az Erinysek, anyja
bosszúszellemei ellen.47 Az isten útmutat{sa nem volt kétséges.
Hét évig uralkodott Aigisthos az argosi és mykénéi birodalom felett. A nyolcadik évben tért
haza Orestés Phókisból, Athén felől.48 Szemmel l{thatólag Pallas Athéné oltalma alatt (ezt az
istennőt, az apja-l{ny{t, Agamemnón csal{dj{ban mintegy Elektra képviselte) érkezett meg
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őseinek kir{lyi v{r{ba. Homéros itt nem bocs{tkozik részletekbe, s nem írja le, hogyan {llt a
fiú bosszút az anyj{n és annak szeretőjén. Hadd kövessük mi is hallgatólagosan az ő
péld{j{t, nem pedig a nagy tragikus költőkét, akik elj{tszatj{k - különféleképpen, ki-ki a
maga módj{n - a gyilkoss{gi jeleneteket: Aiskhylos a Khoéphorothan, A halotti {ldozatvivőkben,
Sophoklés és Euripidés a két Élektra című tragédi{ban. Azon a napon,49 amikor Orestés
megrendezte rettenetes anyja és a gy{va Aigisthos halotti tor{t, érkezett haza Menelaos is
Helen{val bolyong{saiból a trójai h{ború ut{n Argosba, s utazott tov{bb a sz{razföldön
Sp{rt{ba. Orestés még nagyon messze volt attól, hogy egy {rk{diai hérósz-sírban
nyugalomra térjen.50
A nagy tragédiaköltők közül ketten mutatj{k be, hogyan üldözték őt az Erinysek: Aiskhylos
az Eumenisek c. darabj{ban és Euripidés az Orestésben. Nem sokat haszn{lt az üldözöttnek az
íj, amit Apollóntól kapott, s az isten *403+ nyilai sem, melyekkel maga Apollón célozta meg
delphoi templom{ban az ősi istennőket, az anyagyilkoss{g bosszúszellemeit.51 Még az
athéniek legfőbb bírós{ga is, mely előtt Apollón v{llalta a gyilkoss{gért a felelősséget, és
Athéné Orestés p{rtj{n dobta be a kavicsot,52 csup{n egyenlő szavazatsz{mmal döntött az
anyagyilkos ügyében, s nem mindegyik hagyom{ny szerint mentette fel. Orestés v{ndorl{sai
még nem érhettek véget. Nem hagyt{k el az összes Erinysek, néh{nyan tov{bb üldözték.53
Ekkor Delphoiban az isten olt{ra előtt földre vetette mag{t, s még egy utolsó tan{csot kért:
különben nem bír tov{bb élni.54
Így kapta Orestés az utasít{st, hogy hozza el Artemis égből lehullt szobr{t a taurosok
orsz{g{ból.55 Ennek a kultuszképnek szolg{lt Iphigeneia. Hozz{ küldte az isten - b{r nem
mondta meg - Orestést és Pyladést. Amikor a két görög ifjú megérkezett, Iphigenei{nak föl
kellett volna őket {ldoznia. Tudjuk, mi következett ezut{n: az egym{sra ismerés és
mindny{juk megmenekülése, a szobor elrabl{sa és a papnő hazatérése - régi és új költőket
egyar{nt megragadó történet. A régiek közül Euripidés vitte színre, s az ő nyom{ba lépett
egy új, akinek a műve, úgy tűnik ma, még méltóbb Iphigeneia alig leplezetten isteni
alakj{hoz.

X. Télephos
Aulis nem csup{n a trójai h{borúnak volt a kiindulópontja. Iphigeneia föl-{ldoz{s{nak
következményei messze túlvezettek rajta a jövőbe. És a görögök első expedíciója nem akart
hadj{ratt{ v{lt, melynek leír{sakor egy kor{bbi eseményhez kell visszanyúlni. Azt mesélték,
az Aulisban összegyűlt görög flotta m{r a Helena elrabl{s{t követő m{sodik évben kifutott a
tengerre,1 de tévedésből nem Phrygi{ban, Priamos birodalm{ban kötött ki, hanem valamivel
délebbre, Mysia partvidékén, melyet Teuthras kir{lyról2 Teuthrani{nak hívtak. A görögök itt
rokonaikkal kerültek szembe ellenfélként, akik föl akart{k őket tartóztatni, s fő ellenfelük egy
hérósz volt, aki az elbeszélők szerint [rk{di{ból vetődött ide, de tisztelete oda{t, az {rk{diai
Parthenion-hegységben ugyanúgy, mint Kis{zsi{ban, főleg Pergamon v{ros{ban, alighanem
nagyon régi történeteken alapul. Nem csup{n Héraklés fi{nak tartott{k: az összes Héraklésfiak közül őt szülte az apj{hoz legink{bb hasonlónak az anyja.3 Neve Télephos volt, vagy
bővebb alakj{ban - föltehetően így értelmezték s haszn{lt{k később - Télephanés, „a messze
vil{gító".
Anyj{t az elbeszélésekben többnyire Augénak hívt{k: ezt a szót mindig a vil{goss{g
megjelölésére haszn{lj{k. Alighanem így hívt{k abban a régi történetben is,4 mely szerint
Héraklés útban Laomedónhoz tal{lkozott vele, bizonnyal Teuthras kir{lyn{l, aki Télephos
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anyj{t az összes elbeszélések szerint mag{hoz vette. Ebben a v{ltozatban Télephos nem
csup{n {rk{diaiakkal v{ndorolt be Kis{zsi{ba, hanem Héraklés itt nemzette.5 [rk{di{ban
egy Athéna Alea templom{val és Télephos Parthenion-hegyi szent körzetével kapcsolatos
szent történetet meséltek a hérósz fogantat{s{ról és születéséről. Az Alea szó - Athéna
mellékneve, amit a tegeaiak haszn{ltak - az oltalmazó meleget jelenti, amit délen mohón
keres az ember bizonyos évszakok hidege és nedvessége ellen. Erről nevezték el Augé apj{t,6
a templom alapítój{t is7 Aleosnak. Augét Athéna papnőjének tartott{k8 Tege{ban. Ink{bb az
alteregója volt, azzal a különbséggel, hogy v{llalta a szülést, s ennek megfelelően „a térdelő
Augé" néven volt Tege{ban szobra, mely a régi idők szülőasszonyainak jellegzetes
testtart{s{val {br{zolta.9
Szent, mert templommal kapcsolatos, de azért nem kevésbé komor történet szólt Télephos
fogantat{s{ról: arra emlékeztetett, ahogyan Pelopi{t erőszakolta meg a saj{t apja. Aligha
történhetett teliholdkor, olyan éjszak{n, amikor n{szt szok{s ülni, és amikor Akhilleus is
fogantatott; b{r az elbeszélők megemlékeznek egy éjszakai kart{ncról,10 de Athéné
tiszteletére újholdn{l t{ncoltak a szüzek. Egyúttal az az időszak volt, melyben a l{nyok a
ruh{jukat most{k, vérfoltos ruh{t Pelopia történetében. S a hagyom{ny egyenesen kimondja,11 hogy Héraklés a forr{sn{l lepte meg Augét, Athéna Alea temploma mellett.
Pompeji falfestményeken l{tni, hogy a l{ny épp ruh{j{t mosta. *405+ Héraklés mentségére
szolg{l,12 hogy részeg volt. Épp Sp{rt{ból jött,13 ahol visszahelyezte Tyndareóst a trónj{ra,14 s
olyasmi történt, ami ritk{n esett meg a nők szolg{j{nak életében: annak az isteni hatalomnak
az eszközeként, melynek akarata volt ez a szülés, erőszaktevő lett.
Az egyik hagyom{ny szerint Augé előbb Athéna szent körzetében15 rejtette el titokban
született gyermekét. Az istennő nem egyezett bele, intő jeleket küldött, Aleos fölfedezte a
titkot, kitette Télephost a Parthenionra, s Augét {tküldte Poseidón fia, Nauplios kíséretében a
tengeren túlra.16 Így, vagy mi több: egy l{d{ban, ahogy Elaia teuthraniai kikötőv{ros egy
pénzdarabj{n l{tszik, érkezett meg Augé Teuthras kir{lyhoz. Télephost a Parthenionon - egy
m{sik hagyom{ny szerint ott született17 - egy gímszarvas szoptatta. Ennek is volt agancsa,18
ak{r Artemis csodaszarvasainak. A fiút a nagy istennő oltalmazta, akit odafenn alighanem
Parthenosnak, alant, a tegeai fennsíkon pedig Ale{nak hívtak, s aki tal{n maga akarta a
születését is. Héraklés is visszatért, és el{mult a csod{latos gyermeken; az t{rsat is tal{lt
mag{nak a Parthenion-hegységben: Parthenopaiost, Atalanté fi{t.19
Ez a vil{gosabb születési történet, mely a komor fogantat{si történet ut{n következett, s a
költők és festők kiszínezték. A gímszarvas szoptatta fiúnak, Héraklés legink{bb apj{ra ütő
fi{nak v{ndorr{ kellett v{lnia. Sorsa nem sokban különbözik m{s kóborló hérószokétól:
Korythos kir{ly p{sztorain{l20 nőtt föl [rk{di{ban, s maga a kir{ly fogadta fi{v{.21 A
Korythos név Apollón egyik jelzője is volt, éspedig a gyógyító istené,22 akire később Télephos
ugyancsak r{szorult. Ifjúv{ serdülve megölte két nagyb{tyj{t, Augé testvéreit,23 s
megnémult. Azt kív{nta ugyanis a törvény, hogy a gyilkosok veszítsék el a hangjukat.24 A
jóshely a megnémult Télephost25 „a legt{volabbi mysiaiakhoz" küldte.26 Hangtalanul kelt {t a
tengeren, Teuthrani{ba. Azt is mondt{k,27 hogy Parthenopaios elkísérte. Teuthras kir{lyt épp
ellenség szorongatta. A két hős, elsősorban Télephos megszabadította, Teuthras bizonnyal
megtisztította a gyilkoss{gtól. De visszanyerte-e a hangj{t is? Sz{ndékosan hallgatott, vagy
csakugyan megnémult? Ezut{n csaknem úgy j{rt, mint Oidipus.28 Teuthras Augét, akit
l{ny{v{ fogadott, hozz{adta feleségül. M{r egym{s mellett feküdtek, amikor egy hatalmas
kígyó jelent meg köztük. Ha előbb nem, ebben a pillanatban visszanyerte Télephos a hangj{t,
s az anya megismerte fi{t.
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Az összes elbeszélések szerint Télephos lett Teuthras trónutóda. Feleségének különféle
neveket adtak. Argiopénak29 hívt{k, „fehérarcúnak", de Hier{nak, „a szentnek" is; fenséges,
amazónszerű alak volt, aki a görögök ellen vívott nagy csat{ban esett el a Kaikos-síks{gon.30
A fia Eurypylos volt, „a széleskapujú", a kéteiosok31 vezére; a görögök később szinte egészen
megfeledkeztek erről a népről,32 mely alighanem még a hettita birodalomból maradt meg.
Télephos fiai közé sorolt{k Tarkhónt és Tyrsénost is, az etruszkok két alapító hérósz{t,33 akik
It{li{ban tal{ltak maguknak haz{t, s végül34 [406] Apollón cipruss{ v{ltoztatott szeretőjét,
Kyparissost.35 Télephos, a Kis{zsi{val szoros kapcsolatban {lló, {rk{diai hérósz (tal{n még
abból az időből sz{rmazó hérósz, amikor a görög föld egy része a hettit{k birodalm{hoz
tartozott) szembesz{llt a görögökkel, akik útban Trója felé elpusztított{k Teuthrani{t.
A Kaikos folyó torkolat{n{l fekvő síks{g volt a csatatér.36 Télephos egészen a hajókig
szorította vissza a jövevényeket.37 M{r csak Akhilleus és Patroklos tanúsított ellen{ll{st.38
Patroklost idősebb39 szolg{ló t{rsul40 adta Péleus Akhilleus mellé. De mostantól fogva, hogy
kimutatta b{tors{g{t, az ifjabb hérósz nem akart többé megv{lni tőle a csatatéren. Mert
Patroklos, akinek vigy{znia kellett Akhilleusra, m{r akkor elővigy{zatlan volt. Télephos
megsebesítette. Sósias mester v{zaképén l{tni, hogyan kötözi be sebét Akhilleus, aki őt is
megtanította a sebkezelésre.41 Télephos fut{snak eredt, amikor Akhilleus visszaverte
t{mad{s{t. Menekülés közben belegabalyodott a Kaikos-síks{got borító venyigékbe.42 Így
mély sebet kapott Akhilleustól a felső combj{n, egy sebet, mely nem akart begyógyulni.
De nemhi{ba verte vissza a görögöket. Azok visszahajóztak Argosba,43 s csak lassan gyűltek
össze ismét Aulisban. Télephosra azonban f{jdalmas v{ndorút v{rt: ahhoz, aki megsebezte.
Apollón jóshelye a lykiai Patar{ban44 ezt a jósigét közölte vele: a sebet ejtő lesz a seb
gyógyítója is.45 Meg kellett keresnie Akhilleust, s r{vennie, hogy gyógyítsa meg: ezt a
történetet még szívesebben dolgozt{k fel a tragédiaköltők, mint Télephos kor{bbi sors{t.
Euripidésnél mysiai nemezkalapban,46 koldusként jelenik meg a görög kir{lyok körében a
színen.47 Ékesszól{sa s az eszközök, melyekkel elérte célj{t, nem tartoztak a régi történethez.
Akhilleus, aki Patroklost meggyógyította, meggyógyította őt is. De azt is beszélték, hogy a
gyógyít{snak nem a megsebesítő hérósz, hanem a megsebesítő fegyver {ltal kellett
végbemennie.48 A híres l{ndzsa hegyéről kapart{k le49 a gyógyírt, s beleszórt{k a sebbe.
Miut{n Télephos meggyógyult s összebar{tkozott a görögökkel, hazatérhetett, ha ugyan nem
indult maga is, mint egyesek {llítj{k,50 Trója ellen.
Nem őhozz{, hanem a fi{hoz, Eurypyloshoz, Télephos trónutód{hoz51 küldött Priamos
követséget, és segítségét kérte. Eurypylos előbb az anyja miatt nem mert engedni a hív{snak.
Ekkor Priamos egy arany szőlőtőkét küldött neki,52 nyilv{n a seb kiengesztelésére, amit
Télephos egykor a venyigékbe gabalyodva kapott. Erre elment a fiú a h{borúba. Anyja
bizonnyal nem az a Hiera volt, aki elesett a görögökkel vívott csat{ban. Télephosnak később
hérósz{ldozatokat mutattak be Pergamonban. Aki erről az {ldozatról visszatért, annak nem
volt szabad Asklépios templom{ba belépnie, míg meg nem mosdott.53 A himnuszokban,
melyeket az Asklépieionban a gyógyító isten tiszteletére énekeltek, először mégis Télephos
dicsőségét zengték.54 Csak Eurypylost nem volt szabad a szentélyben senkinek sem említenie, mert ő ölte meg az orvos-hérószt, Makhaónt Trója falai alatt.

XI. Prótesilaos és Laodameia
A görögök nyolc évvel azut{n, hogy először fölkerekedtek, gyűltek össze ismét Aulisban 1 s
{lltak végre útra készen. Tudt{k, hogy legal{bb kilenc h{borús évnek néznek elébe. Csak két
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vagy h{rom napja voltak együtt Aulisban, amikor feltűnt a jel, amiről Homéros mesél az
inasban.2 Épp a nagy {ldozat bemutat{s{val foglalatoskodtak: sz{z{val {ldozt{k föl a
legszebb teheneket olt{raikon, egy dúsvízű forr{sn{l, mely, mint annyi m{s forr{s
Görögorsz{gban, egy hatalmas plat{n alól zubogott elő. Még sok évsz{zaddal később is
mutogattak egy fadarabot ennek a plat{nnak a f{j{ból Artemis templom{ban.3 Az {ldozat
közben egy vérvörös h{tú kígyó bukkant fel. Az egyik olt{r alól kúszott ki, s a plat{nra
vetette mag{t. A legfelső {gon egy veréb ült fészkében a kicsinyeivel. A kígyó a nyolc
verébfiók{t azonmód lenyelte, s azut{n kilencediknek az anyjukat is. Őt mag{t, a
szörnyeteget, Zeus kővé v{ltoztatta. Ebből l{tt{k, hogy nem természetes jelenségről van szó.
Kalkhas, a jós, megfejtette a jelet: a h{ború kilenc évig fog tartani, csak a tizedikben esik el
Trója.
M{r ebből is l{tszott, hogy Trója, m{s néven Ilios vagy Ilion, a hal{l helye lesz a görögök
sz{m{ra: mindny{juk életének sok-sok esztendejét nyeli el, és sokaknak az életét teljes
egészében. Apollón4 leghal{losabb megjelenési form{j{ban, ezüst íj{val védelmezte a v{rat.
Trója ennek az íjnak az oltalma alatt {llott, ak{r az isten maga, ak{r halandó kéz lőtte ki az ő
ir{nyít{s{val a hal{l nyilait. Velük szemben keveset haszn{ltak a l{ndzs{k és a kardok, s a
pajzsok és p{ncélok is alig. Csup{n egy íj léphetett föl ellene. Emlékezhetünk r{, hogy
Héraklés az íj{t, mellyel oly gyakran győzte le a hal{lt, a m{gly{n egy v{ndornak
aj{ndékozta, aki épp az Oita-hegyen {t gyalogolt. Ak{r Poias volt, ak{r Philoktétés - ak{r az
apa, ak{r a fia -, annyi bizonyos, hogy a megaj{ndékozott Thessz{li{ban lakott, Phthia
szomszéds{g{ban, s Phthi{ban előbb Eurytión, ut{na Péleus uralkodott. Ezzel az íjjal jelent
meg most Philoktétés Aulisban: „birtok{nak szerelmese" - ezt jelenti a neve - ettől a birtok{tól soha nem v{lt meg. Embereitől, akik hét hajón kísérték - s jó íj{szok voltak mind5 -,
csakhamar meg kellett v{lnia, s íja még sok{ig nem hajtott hasznot a görögöknek, akik most
Trója al{ indultak.
Ilion t{volabbi körzetében volt egy kicsiny sziget, Lémnos közelében.6 Ismerték jó ideig;7
mutogatt{k az olt{rt, mely Philoktétés {ltal lett híressé, a hérósz fegyvereit s egy ércből
mint{zott kígyót. Ne{nak is nevezték ezt a szigetet,8 „az újnak": illett ez a név egy vulkanikus
szigethez, mely b{rmikor újra eltűnhet, s ezzel az is történt a tudósít{sok szerint.9 A régi
elbeszélőknél a sziget neve Khrysé, „az aranyból való", az ezüstíjas isten arany kultuszt{rsnőjéről; egyébként néha maga Apollón is aranyíjjal jelent meg.10 Apollón volt a sziget ura
és oltalmazója,11 olt{ra {llt itt, melyre a görögök kilenc év *408+ múlva engesztelő hekatomb{t
küldtek.12 Akkor, amikor először futott be hajójuk Khrysé szigetére, s ezzel {tlépték Trója
t{gabb területének hat{r{t, {llítólag Philoktétés vezette őket ide, hogy {ldozatot mutassanak
be az istennőnek, mert ez volt Ilios elfoglal{s{nak feltétele.13 Az olt{rt vagy Iasón építette14
(Philoktétés a későbbi elbeszélők szerint15 az Argonaut{k közé tartozott), vagy Héraklés,
útban Laomedónhoz.16
Ak{r Philoktétés vezette a görögöket az olt{rhoz, ak{r ők maguk akart{k fölkeresni a
szentélyt, Khrysé istennő mindenesetre olyasmit művelt itt, amihez képest az aulisi jel
legföljebb halov{ny ut{nz{s volt. Szent kígyója, a templom őre,17 a közeledők csoportj{ból
épp Héraklés íj{nak hordozój{t t{madta meg. A l{b{ba harapott.18 A harap{s nyom{n
gennyes seb maradt, amitől az összes görögök undorodtak.19 T{rsai {tvitték a sebesültet
Lémnosra, s otthagyt{k az íj{val együtt. Philoktétés volt az első {ldozat. A m{sodik, hal{los
{ldozatra akkor került sor, amikor a görögök először léptek trójai földre. Ez a m{sodik tal{n
Philoktétés unokatestvére volt, Iphiklosnak - az egyik hagyom{ny szerint20 Poias testvérének
- a fia.
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Iphiklos Phylakéba való volt, ugyancsak Phthia szomszéds{g{ba; a ny{jairól híres Phylakos,
„a csősz"21 volt az apja. Neki mag{nak, „az erejéről híresnek" nem voltak gyermekei, mert
nem tudott nemzeni. Ekkor érkezett Phylakéba Melampus, a jós, Proitos örököse és
l{nyainak meggyógyítója,22 hogy elhajtsa Phylakos teheneit. A teheneket jegyaj{ndéknak
sz{nta: meg akarta szerezni az öccse, Bias sz{m{ra a szép Péró, Néleus le{nya kezét. Először
elcsípték. Minthogy azonban még a gerend{kat r{gó szú beszédét is megértette, sikerült
neki, Phylakos és övéi nagy {mulat{ra, beomló börtönéből megmenekülnie. Viszont
szabads{g{nak és a teheneknek az {ra Iphiklos meggyógyít{sa volt. Melampus lev{gatott két
bik{t, és a húsukkal odacsalogatta a ragadozó madarakat. Odarepült egy vén keselyű is, s
Melampus megtudta tőle Iphiklos betegségének ok{t. Gyermekkor{ban l{tta, hogyan heréli
ki az apja a kosokat, s azut{n a fiú mellé dobta a kést. Iphiklos elmenekült, apja dühös lett, s
mélyen belev{gta a kést egy szent tölgyf{ba. Idővel eltakarta a r{növő fakéreg; most
meghagyta a jós, hogy hozz{k elő, levakarta a késről a rozsd{t, és megitatta Iphiklosszal.
Így gyógyult meg Iphiklos. Először Podarkést nemzette, „a jól{bút". Azért adta neki ezt a
nevet, mert ő maga oly gyorsan tudott futni a búzat{bl{kon {t, hogy egyetlen kal{szt sem
roppantott össze.23 M{sodik és jobbik fia24 Prótesilaos volt, aki nevében hordozta az elsőség
igényét: „az első, aki a hadnépet széjjelereszti". Ő ugrott elsőnek a partra, amikor a hajók
befutottak Trója fövenyére. Egy ismeretlen trójai férfi megölte, pedig ifjú feleséget hagyott
odahaza, befejezetlen h{z{ban.26 De „befejezés", beteljesítés, teleté volt - ak{r egy {ldozati
cselekmény tökéletes véghezvitele, vagy egy beavat{sban való részvétel, mely a beavatottat
szoros kapcsolatba hozta az alvil{giakkal - abban az időben a h{ború is.26 Később úgy
mondt{k,27 *409+ Prótesilaostól kapta Ilios az első beavat{st, és a görögök egy különösen
magas sírhalmot emeltek neki Elaiusban, a Helléspontos túlpartj{n. A sírhalom csúcs{ról épp
Trój{ra lehetett l{tni.28 Belsejében úgy tisztelték a hérószt, mint egy templomban.29 A közhit
szerint30 a héróont körülvevő szilf{k31 elsz{radtak és újra kisarjadtak, mihelyt olyan magasra
nőttek, hogy csúcsuk megpillanthatta az ellenséges v{rat.
De még egy nagy kegyben részesítették Prótesilaost az alvil{gi istenek. Ifjú feleségét nem
elégítette ki alig megkezdett h{zass{ga és a legmagasabb megtiszteltetés jelei, amiket egy
elesett hős kaphatott. Csak egyetlenegy napig volt igaz{n Prótesilaos felesége:32 vagy
Polydóra volt, Meleagros l{nya,33 vagy - ahogy a régi és új költők műveiben szerepel34 Laodameia, Akastos le{nya. Ha Laodamei{nak hívt{k, maga is az Alvil{g kir{lynőjének
nevét viselte: „a népeket leig{zó", ha Polydór{nak, „az aj{ndékokban gazdagnak", ink{bb
dionysosi nevet. Amire v{llalkozott, méltó volt a nagyapja, Oineus h{z{hoz is, melyet egykor
Dionysos l{togatott. Mert oda tért vissza Prótesilaos félig kész h{z{ból az ifjú asszony ink{bb, mint Akastos h{z{ba, ahogy m{sok tudni vélték35 -, s m{sodszor is férjhez akart{k
adni.36 De ő ink{bb Dionysos éjszakai beavató szertart{sait v{lasztotta, a titkos
cselekményeket, melyekre késői szarkof{gokon l{tható {br{zol{sok utalnak. Így
oszt{lyrészéül juthatott, hogy nem Dionysos, hanem a saj{t férje jelent meg n{la az Alvil{gból, egyesülhetett vele, s örökre együtt is maradtak.
Az Alvil{g istenei megadt{k Prótesilaosnak ezt a kegyet. Elengedték egy napra37 - vagy tal{n
csak h{rom óra volt38 - a feleségéhez, nem {rnyként, hanem testi vir{gj{ban, mintha nem halt
volna meg.39 Azt is beszélték, hogy Laodameia képm{st készített az ur{ról, s épp szólongatta,
amikor Hermés odavezette hozz{ Prótesilaost.40 Az egyik szarkof{g {br{zol{s{n feje a
dionysosi szentségeket őrző l{d{ban van. Vagy gyümölcs{ldozatot mutatott be41 a
hasonm{snak, gabonarost{ban, ahogy egy m{sik szarkof{gon l{tjuk. Ismét egészen a férjéé
lett, s miut{n Prótesilaos eltűnt, őt is holtan tal{lt{k. Férje ölelésében halt meg,42 vagy

Kerényi Károly: Görög mitológia

Oldal: 293

önkezével vetett véget életének.43 A képm{ssal és a dionysosi szertart{s kellékeivel együtt
égették el.44 Szülőv{ros{ban, Phylakéban versenyekkel is ünnepelték Prótesilaost ;45 a
Helléspontosn{l szőlőt és gyümölcsöt, s tavasszal tejet kapott {ldozatul.46

XII. Akhilleus és ami a trójai h{ború ut{n következett
Akhilleust nehezen engedte az anyja hadba vonulni Ilios ellen. Agamemnón és szövetségesei
mindent megtettek, hogy a h{borúba csalogass{k, s r{vegyék Péleust, küldje el velük a fi{t.
Tiszt{ban voltak Akhilleus sz{rmaz{s{val : ő volt közöttük az egyetlen, aki istennő fia. Thetis
viszont vil{gosan l{tta előre fia sors{t: hogy nem ölheti meg büntetlenül Hektórt, az Apollón
{ltal oltalmazott v{r védőjét. És ki lenne képes visszatartani őt a tettől, amire nagy lelke
hajtja? M{s sors volt az övé, mint az „istenhérósz" Héraklés sorsa. Akhilleus, a Trója al{
egybegyűlt hérószok legszebbike,1 aki olyannyira „rövid időre született",2 hogy mindenki
m{sn{l méltóbb a „halandó hérósz" névre, a hal{llal szembenézve és v{llalva a hal{lt
rögzítette sötét {rnyékot hordozó félisteni alakj{t minden időkre.
Paris ítélete és oktalan sértő szavai két istennőt kezdettől fogva a t{madók p{rtj{ra {llítottak
(b{r amúgy is a görög hérószok p{rtfogói voltak): Athénét és Hér{t. Nem csup{n Apollón
nyilainak teljesen kiszolg{ltatott halandók akart{k elfoglalni Trój{t, hanem egyéni sorsú
hérószok is. A küzdelem szabad j{téktere {llt előttük a harcosokkal szemben, akikkel
összecsaptak. Ezek közül nem mindegyiknek ir{nyította az isten a kezét. A régi elbeszélők
szerint az a Kyknos, aki m{r a sz{razföld és Tenedos közötti3 tengerszorosban, vagy később a
parton4 meg akarta akad{lyozni a görögök partra sz{ll{s{t, nem volt Apollón fia, ahogyan
egy m{sik Kyknos sem, akit Héraklés a thr{k Diomédéstől jövet megölt. Csup{n egy
harmadik Kyknosról mondja egy késői elbeszélő,5 hogy Apollón fia volt, s egy negyedikről, a
ligurok kir{ly{ról és Phaethón rokon{ról, hogy Hélios fi{t gy{szolva, b{nat{ban hattyúv{
v{ltozott6 - de mindettől teljesen függetlenül egy elveszett ősrégi történetben csak
egyetlenegy Kyknosról, egy „Hattyú" nevű, s alighanem mindig is thr{k Apollón-sarjról volt
szó.
Priamos thr{k szövetségese lehetett az a Kyknos, aki elsőnek t{madta meg a görögöket,
{llítólag Poseidón és Kalyké, egy „vir{gkehely" nevű nimfa fia. A gyermeket hattyúk vették
körül, amikor a hal{szok megtal{lt{k a parton.7 Nem ember volt, hanem rémalak, egészen
fehér8 és sebezhetetlen,9 s nekiment Akhilleusnak, aki m{sodiknak lépett, Prótesilaos ut{n, a
partra. Szíj-csap{sokkal fenyegette meg Thetis fi{t.10 Akhilleus az ős-lényt egy kővel ütötte
agyon:11 ezt a tettét sok{ig újra meg újra megénekelték a költők.12 Kyknos fölsikoltott,13 ahogy
a hattyúk hal{luk ór{j{n; a trójaiak pedig, amikor l{tt{k, hogy elbukik, visszahúzódtak a
falak közé, s megkezdődött az ostromz{r.14 Csup{n egyetlenegy kúthoz j{rtak ki az
asszonyok a v{rosból - a sokat emlegetett Skaiai kapu előtt volt ez, Apollón Thymbraios
szentélye közelében (a jóillatú thymbr{ról, a borsfűről hívt{k így15) - s egy lovas ifjú *411+
kíséretében hordtak vizet. S ez adott módot Akhilleusnak egy borzalmas cselekedetre, amit a
késői időkben nemigen énekeltek meg a költők. Ann{l gyakrabban {br{zolt{k a régi
művészek a sírokba tett edényeken, templomok homlokzat{n, fegyvereken és sírkamr{k
falain. A tett egy rettenetes istenségnek bemutatott {ldozat emlékét őrzi örökre.
Hogy is lehetne m{sképp megmagyar{zni, hogy Akhilleus lesben {llt a kút mögött:16 nem
azért, hogy foglyul ejtse a nőket, hanem, hogy az isten közeli olt{r{n leszúrja az ifjút?
Görögorsz{gban minden ifjú Apollóné volt, ha nem is véres {ldozatként. Rendszerint kost
{ldoztak neki saj{t maguk helyett. De tudjuk, hogy egy-egy szép ifjúnak, mint péld{ul
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Hyakinthosnak17 vagy Kyparissosnak,18 a féktelen isten miatt kellett meghalnia. Úgy tűnik,
Akhilleus ezzel az ember{ldozattal kedvében akart j{rni a trójaiak hal{los Apollónj{nak.
Hagyta, hogy az asszonyok és a l{nyok - köztük Priamos és Hekabé egyik l{nya, Polyxena elmeneküljenek, s az elv{gtató ifjú ut{n vetette mag{t, aki szinte gyermek volt még. Troilos
volt, Polyxena öccse, sőt: tal{n Apollón fia - lehet, hogy Hekabé az istentől szülte.19 A
hagyom{ny szerint20 Troilos hal{la egyik feltétele volt Ilion elfoglal{s{nak. Akkor
bizonyosodott be, mennyire méltó volt Akhilleus „gyorsl{bú"21 jelzőjére. Utolérte a magas
parip{n tovasz{guldó fiút, ler{ntotta a haj{n{l fogva s Apollón Thymbraios olt{r{hoz
vonszolta, melyen - tudjuk egy régi {br{zol{sból - kakasokat szoktak {ldozni. Közben Troilos
segítségére siettek a testvérei, élükön Hektórral, de m{r nem akad{lyozhatt{k meg a fiú
legyilkol{s{t. L{tjuk a v{zaképeken, hogy a fiú teste az olt{ron fekszik, s Akhilleus odadobja
az {ldozat fejét a trójaiaknak. Túl kor{n örvendezett Troilos a lovagl{snak,22 s mit sem
haszn{lt Akhilleus iszonyatos közeledése a thymbrai Apollónhoz.
A megjövendölt kilenc év azzal telt el, hogy Akhilleus fosztogatta az orsz{got Trója körül, s
több v{rost elfoglalt. Még a nagy Lesbos-szigetre is vezetett rablóhadj{ratokat, s művészi
kézügyességű asszonyokat hozott onnan hadizs{km{nyul. Csaknem mindegyiket
Agamemnónnak aj{ndékozta.23 Mag{nak a szép Diomédét tartotta meg,24 aki csak a m{sodik
helyet tölthette be Briséis, Briseus le{nya ut{n.25 Briseus neve azonos volt Dionysos lesbosi
melléknevével, s alighanem Mysi{ban is így hívt{k az istent, ahol Briseus papi tisztet viselt.26
Briséis hasonlított az arany Aphroditéhez,27 Akhilleus a mysiai Lyrnéssosban zs{km{nyolta,28
a férje, Mynés v{ros{ban; Mynést a h{rom fiútestvérével együtt megölte a harcban.29 Briséis
szívesen elkísérte volna Akhilleust törvényes feleségeként Phthi{ba.30
Ugyanazon a rablóhadj{raton,31 Thébé megerősített v{rosa és az erdős Plakos-hegy
elfoglal{sakor jutott Khryséis, Khrysés l{nya is a görögök kezére.32 Ebben a Thébében
uralkodott Éetión, Andromakhé apja; ezt az amazónnevet viselte Hektór felesége, „a
férfilegyőző csat{hoz tartozó". Akhilleus csat{ban megölte Éetiónt, s a hérószoknak j{ró
tisztelettel temette el.33 Andromakhé hét fiútestvére is elesett, mind ugyanazon a napon,
Akhilleus *412+ kezétől.34 Andromakhé anyj{t, Thébé kir{lynéj{t35 Akhilleus foglyul ejtette,
de v{lts{gdíj ellenében szabadon bocs{totta. A khryséi Apollón-pap, Khrysés l{nya az
osztoz{skor Agamemnónnak jutott zs{km{nyul.36 Ő volt az egyetlen rabnő, aki felért
Briséisszel. Hasztalan kereste föl később Khrysés - mert nyilv{n időbe tellett, míg l{nya
fogs{g{ról értesült a t{voli szigeten - papi díszben37 a kir{lyt, hogy nagy v{lts{gdíj ellenében
visszakönyörögje. M{r tudjuk, hogy Agamemnón nem tartozott azok közé, akik könnyen
v{lnak meg egy asszonytól. Durv{n visszautasította a papot,38 s így az isten haragja mintegy Khryséről, a végzetes szigetről - r{szabadult a görögök seregére.
Ezüstíj{ról kilőtt nyilai39 előbb a görögök öszvéreire és kuty{ira hoztak dögvészt, azut{n az
emberekre is. Ebből fakadt a visz{ly Agamemnón és Akhilleus közt; a nagy kir{ly kénytelen
volt visszaküldeni Khrysés le{ny{t, s ennek fejében elvette Akhilleustól Briséist. Thetis fia
duzzogva visszahúzódott a harcból - a h{ború tizedik esztendejének e komor napjait és
keserű éjszak{it az Utasból ismerjük -, s m{r hazaindult volna a myrmidónjaival, ha a
könnyelmű Patroklos, akinek egy gyenge pillanat{ban odaadta a saj{t fegyverzetét, el nem
tökéli, hogy fölm{szik Trója fal{ra azon a helyen, ahol Apollón {ll oltalmazóm40 H{romszor
kapaszkodott föl Patroklos a p{rk{nyra, h{romszor taszította le az isten. S amikor még
h{romszor prób{lkozott a t{mad{ssal, és h{romszor kilenc trójait megölt,41 Apollón
megütötte a puszta kezével, s lehullt róla Akhilleus p{ncélja. Az emberek közül Euphorbos,
Apollón trójai papja,42 Panthus fia lőtte ki r{ a nyil{t. Harmadiknak Hektór adta meg neki
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l{ndzs{j{val a kegyelemdöfést.43
Akhilleus azzal a feltétellel adta {t fegyvereit a bar{tj{nak, hogy nem ragadtatja mag{t
őnélküle semmiféle t{mad{sra Ilion ellen, mert túls{gosan szerette Apollón a trójaiakat.44 De
Thetis előre jelezte fi{nak a történteket,45 s most is megjósolta neki, amikor sértettségéről
megfeledkezve, tüstént rohamra akart indulni Hektór ellen, hogy megbosszulja Patroklos
hal{l{t: „Nyomban Hektór ut{n te is meghalsz !"48 „Haljak meg nyomban...!" -v{laszolta.47
Így v{llalta a hal{lt. Azzal sem törődött, hogy visszakapta Briseus szép le{ny{t, s
Agamemnón megesküdött nagy esküvéssel, hogy nem nyúlt hozz{.48 Homéros részletesen
leírja a pomp{s fegyvereket, melyeket Héphaistos kov{csolt Akhilleusnak Thetis
kív{ns{g{ra.49 De a megaj{ndékozott gondolatai rögtön visszatértek bar{tja holttestéhez, s
csup{n arra kérte anyj{t, óvja meg a legyek elől.50
Hektór semmiképp sem {llhatott helyt Akhilleus roham{val szemben, s mi sem
természetesebb, mint hogy az első pillanatban menekülni prób{lt51 a dühöngő elől, akit még
az istenek se tudtak feltartóztatni. Pallas Athéné, a trójaiak ellensége és Akhilleus p{rtfogója,
jelen volt a nagyon egyenlőtlenné v{lt p{rviadaln{l. Apollón ekkor jelent meg Hektórnak
utolj{ra.52 De a haldokló l{tta, hogyan tér vissza majd az isten, hogy megbosszulja őt.53 [413]
Akhilleust semmiféle jövendölés nem rettentette vissza, s kész volt Hektór tetemén {t
nyomban rohamra indulni Trója ellen. De buzdító beszéde közben hirtelen tork{n akadt a
szó.54 Eszébe jutott bar{tja temetetlen holtteste, s ez a gondolat visszatartotta. Előbb be kellett
még a legborzalmasabb halotti {ldozatot mutatnia: tizenkét trójai ifjút ölt meg Patroklos
m{gly{j{n55 - azut{n pedig engedte, hogy az öreg Priamos, aki nem félt éjnek évadj{n
behatolni a görögök t{bor{ba, oly sok gyermekének gyilkos{hoz, megl{gyítsa szívét. Kiadta
ellensége, Hektór meggyal{zott holttestét, hogy hérósz-temetésben részesülhessen.56
Még néh{ny küzdelem v{rt re{, amit Homéros m{r nem énekelt meg: a trójaiak
szövetségeseivel, híres ellenfelekkel, akik Hektór eleste ut{n érkeztek s vették {t Ilios
védelmét. Megjött az amazón, Penthesileia: ő ölte meg véletlenül Hippolytos anyj{t,
Hippolytét, vagy ak{rhogy is hívt{k az amazónkir{lynőt. Erről Théseusszal kapcsolatban
volt szó. Priamosnak kellett Arés le{ny{t ettől a gyilkoss{gtól megtisztítania,57 b{r
ifjúkor{ban az öreg kir{ly maga is harcolt a Sangarios folyón{l az amazónok ellen:58 két nagy
hadsereg csapott akkor össze. Azt beszélték,59 ezeknek a harcias nőknek előbb ki kellett
tüntetniök magukat a férfiak elleni harcban, s csak azut{n v{laszthattak maguknak szeretőt,
ezért sietett most a szűzi Penthesileia t{rsnőivel Trója falai al{. Hektór temetésére érkezett
meg az amazónok had{val.60 Akhilleus tizenegy napot adott Priamosnak, hogy fi{t
eltemethesse.61 Teh{t ez a tizenkettedik nap volt, s a hérósz maga is alig ocsúdott föl mély
gy{sz{ból. De m{ris megt{madta a szép Panthesileia, aki nevében a penthost, a gy{sz
f{jdalm{t viselte, mintha az Alvil{g kir{lynőjének megtestesülése volna. Hogy milyen szép
volt, mennyire méltó lett volna r{, hogy Briseus l{ny{nak helyét elfoglalja - b{r ink{bb
Artemishez hasonlított,62 mint Aphroditéhez -, csak akkor ismerte fel Akhilleus, amikor
l{ndzs{ja m{r eltal{lta a keblét,63 s alig bírt fölemelkedni a földről :64 ekkor lehullt róla
fegyverzete, le nemes fejéről a sisak.65 A nagy v{zafestő képén, akit Penthesilei{ról neveztek
el, úgy m{rtja Akhilleus a kardj{t az amazón szívébe, mint egy fegyvertelen fiúéba.
Akhilleus kiadta Penthesileia holttestét a trójaiaknak, hogy eltemethessék. A szép Memnón,66
Éós istennő fia, ugyanolyan v{ratlanul sietett, mint az amazón, Héphaistos-készítette
fegyverzetében az aithiopsok orsz{g{ból Ilion fölmentésére.67 S ugyanúgy, mint az amazón,
elesett az ifjú napkeleti hérósz is, őt is legyőzte egy híres p{rviadalban Akhilleus.68 Két
istennő fia {llt egym{ssal szemben. Ismét kezébe kellett Zeusnak az arany mérleget vennie,69
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ahogy akkor is tette,70 amikor még Akhilleus és Hektór sorsa volt függőben. A v{zafestők
egy-egy sz{rnyas lényt {llítottak mindkét serpenyőbe, két Kért,71 a két hős hal{l{t. Ez
azonban egyúttal psykhostasia,72 a lelkek mérlegelése is volt: a lelkeké, melyek birtokl{sa az
életet jelentette.73 Aiskhylos tragédi{j{ban, melynek ez volt a címe, alighanem két ifjú
férfialakot *414+ {llítottak a mérlegre, akik közül az egyiknek csakhamar el kellett hagynia
jajveszékelve74 ifjús{g{t és férfiús{g{t. Memnón Kérje lehúzta a serpenyőt, s a hajnal
istennője sirathatta holt fi{t.75
Ekkor - Aiskhylos Lélekmérlegelésében - Éós,76 aki oly szívesen rabolt el ifjakat, elragadta a szép
holttestet, mert Zeus végül mégis megengedte neki, hogy halhatatlann{ tegye a fi{t. De a
M{rv{ny-tenger partj{n, az Aisépos folyó78 torkolat{n{l mutogatt{k Memnón sírhalm{t,
melyet minden évben fölkerestek a Memnón-madarak - egy szalonkafajta, amit különben
versenyfutónak hívnak -, s véres csat{kat vívtak a hérósz tiszteletére.79 S az ő szobr{nak
tartott{k az egyiptomi Théb{ban az egyiket a két kolosszus közül, melyek {llítólag
megzendülnek, amikor fölpiroslik a hajnal. „Zendülj fel, Létó fia" - így szól egy késői költő
verse, amit a hatalmas l{bazatra írtak80 -, „itt lényednek a részét rejti a kőszobor, azt érik a
l{ngsugarak". Ebből persze bajos volna eldönteni, ki zeng a kőben voltaképpen: Apollón-e,
vagy Memnón, az ő részeként; annyi bizonyos, hogy m{r eredetileg úgy jelent meg Trója
előtt, mint egy ifjú napisten.
Akhilleus az istennő fi{n aratott győzelmétől még jobban felmagasztosulva, mint amennyire
m{r Hektór eleste fölmagasztalta, ellen{llhatatlanul visszaszorította a trójaiakat a v{rosba,81 s
ő maga is benyomult a menekülők nyom{ban a Skaiai kapun. Ekkor tal{lta el h{tulról, a
sark{n82 a nyíl, amit Paris lőtt ki, biztos kézzel: Apollón ir{nyította.83 Vajon m{r ebben a régi
elbeszélésben is a thymbrai Apollón berkében leselkedett Paris, a v{roskapu közvetlen
közelében, ahol m{skor Odysseus szokott ?84 Tal{n épp ezért helyezte {t egyszer oda a késői
történet85 Akhilleus megölését? Akhilleus a Skaiai kapuban esett el, ahogy a haldokló Hektór
l{tta és megjövendölte.86 Jobb sark{n megsebesülve a hérósz még egyszer {tfordult, s ekkor
egy m{sik nyíl a mellén tal{lta el. Így mutatja egy régi v{zafestmény. A salamisi Aias a h{t{ra
vette tetemét, s a nyílz{por közepette kivitte a csat{ból.87 Odysseus fedezte Aiast a trójaiak
t{mad{saival szemben.88 Kis híja volt, hogy a halott Akhilleus nem került az ellenség kezére.
A lykiai Glaukos, Bellerophontés unok{ja m{r szíjat fűzött a sark{ba, de Aias megölte.89
Egész nap tartott a holttestért vívott ütközet, végül Zeus egy zivatarral vetett véget neki.90
Thetis az összes tengeri istennők kíséretében jelent meg fia ravatal{n{l.91 Messziről lehetett
hallani a sirató Néreisek hangj{t, s a görögök mind elmenekültek volna ijedtükben, ha
Nestór nem tartja őket vissza s nem vil{gosítja fel, mit jelentenek e hangok. A Múzs{k is
eljöttek Néreus l{nyaival, s ők is siratódalt zengtek.92 Tizenhét napig siratt{k a halhatatlanok
és a halandók az elesettet. A tizennyolcadik napon felöltöztették Akhilleust, ak{r egy istent,
kenőcsökkel és mézzel locsolt{k meg a testét s m{gly{ra helyezték. Juhokat és ökröket
v{gtak le, s a harcosok gyalog és lóh{ton, nagy fegyvercsörgetéssel {llandóan a hatalmas tűz
körül sürgölődtek. Reggel, miut{n kioltott{k a l{ngokat, összekeresték a hérósz csontjait, s
egy arany amfor{ba tették, amit *415+ Dionysos adott aj{ndékba Thetis és Péleus
lakodalm{ra, bor és kenőcsök közé, Patroklos földi maradv{nyaival együtt, ahogy életében
kív{nta a két bar{t.93 A sírhalmot az egész szent hadsereg emelte94 a part messze l{tható
fok{n, a Helléspontos bej{rat{n{l, magasra fölhordva, hogy a tengeren j{rók messziről
megpillants{k minden időkben. Itt {llt az óri{s síremlék, a Sigeion-fokon; még későbbi
korokban is halotti {ldozatokkal adóztak előtte,95 és Nagy S{ndor megkoszorúzta.96
Ilyen volt a hal{l, amit Akhilleus mag{ra v{llalt. Csaknem mindegyik régi költő hallgat arról,
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hogy Trója elfoglal{sa ut{n a sírdombj{n megölték Poly-xen{t.97 Akkor megmenekült a l{ny
Akhilleus elől, amikor az Troilosra vad{szott. Később azt beszélték,98 a hérósz megjelent a
saj{t sírj{n, s a zs{km{nyból való részesedéseként Priamos l{ny{nak fel{ldoz{s{t követelte.
Szívesebben {llított{k a költők, hogy Thetis elragadta fi{t a m{gly{ról, ak{rcsak Éós a saj{t
fia tetemét, s Leukéra, „a fehér szigetre" vitte.99 Ez mégiscsak egy bizonyosfajta
halhatatlans{g volt, ha nem is olyan, mint az isteneké vagy Héraklésé az Olymposon.
Keresték a t{voli, fehéren vil{gító szigetet a Pontos Euxeinoson, a Fekete-tengeren,100 s
egyesek a Duna delt{ja előtt fekvő kicsiny szigetben vélték megtal{lni, m{sok ink{bb a
Dnyeper torkolat{n{l fekvő Borysthenitis-szigetre gondoltak; itt Akhilleusnak mint
Pontarkhosnak, „a Pontos ur{nak"101 építettek templomot a görög telepesek,102 és a sírj{t is
mutogatt{k, ahogy egy hérósz kultusz{hoz illett.103
Akhilleus a hagyom{ny szerint itt kelt egybe a Pontos egyik nagy úrnőjével, Médei{val.104
Azt is beszélték,105 hogy Iphigeneia nem tért haza Orestésszél, hanem Akhilleusszal került
össze, s a felesége lett Orsilokhé istennő106 vagy Orsilokheia, „rajtaütésre ösztökélő" néven,
ami a taurosok Parthenos{nak egyik neve is volt. Végül azt is mondt{k,107 hogy Helena ment
férjhez Akhilleushoz Leuké szigetén. Thetis m{r Ilion falai alatt odavitte hozz{ Aphrodité
segítségével, mert Akhilleus legal{bb l{tni akarta a legszebb asszonyt, akiért harcolt.108
Közben földi alakj{t megőrizve, {rnyként időzött az Alvil{g {rnyai közt.109 Odysseus
vigasztaló szavai nem szépítették meg sz{m{ra a hal{l valós{g{t. „Szívesebben dolgoznék
szolgasorban egy szegény paraszt földjén, mint hogy kir{ly legyek a holtak birodalm{ban."
Így szólt, nagy léptekkel j{rk{lva az asphodelos-réten, s csak annak örült, amit a fi{ról
mondott neki Odysseus: hogy apja nyomdokaiba lépett a trójai h{borúban.
Mert Ilios szent v{ros{nak mégis el kellett egyszer pusztulnia. Hektór tudta ezt,110 és a
görögök jövendőmondók és jóshelyek segítségével is igyekeztek megtudni, hogyan vehetik
be végre. Még azt is beszélték,111 hogy ebből a célból Trój{ba vitették Olympi{ból Pelops
hamvait. A legkomolyabb, még teljesítésre v{ró feltételek voltak, hogy hozz{k el Philoktétést
Héraklés íj{val Lémnosról,112 és Neoptolemost, Akhilleus fi{t Skyrosról.113 A m{sodik feltételt
könnyebb volt teljesíteni. Odysseus {tkelt Skyrosra.114 Ak{r az ő ékesszól{sa hatott, ak{r az
öreg Phoinixé, Akhilleus apai bar{tj{é, ak *416+ elkísérte,115 ak{r Akhilleus maga jelent meg
{lm{ban a fi{nak,116 s ez adta a döntő lökést: Neoptolemos csakhamar ott harcolt Trója alatt,
apja fegyverzetében, amit Odysseus, aki annak idején elnyerte Aias elől, most {tengedett
neki.117 Rosszabb volt a helyzet Philoktétésszel: nem bocs{totta meg a görögöknek, hogy
otthagyt{k Lémnoson gennyes sebével. Hadba cs{bít{s{hoz az ithakainak, Sisyphos fi{nak a
ravaszs{ga és erőszakoss{ga kellett. Segítőt{rsként Diomédés kísérte el,118 Sophoklés
Philoktétésében Neoptolemos. A beteg és becsapott hérósz gyötrelmei töltik be a tragédi{t.
Miut{n azonban maga Héraklés jelent meg119 s vette r{ Philoktétést, hogy menjen el a görögökkel, majd Asklépios fiainak tudom{nya meggyógyította,120 végzetes íj{val p{rviadalban
eltal{lta Parist.121 Elesett a balsorshozó kir{lyfi, aki Zeus le{ny{t, Helen{t Aphrodité
kegyelméből mag{év{ tette, s elestével megkezdődött Trója buk{sa.
Volt Ilionnak egy égből hullt istenképe. Ilios, Laomedón apja, a s{tra előtt tal{lta egyik
reggel: Zeus dobta oda, annak jeléül, hogy beleegyezik a v{ros alapít{s{ba.122 A szobor egy
Palladion volt: Pallast {br{zolta, egy Pallas Athéné ifjús{g{ról123 szóló elbeszélés szerint nem
az istennőt mag{t, hanem t{rsnőjét, Pallast, akit harci j{tékban véletlenül megölt. Ez az
archaikus szobor h{rom rőfnyi magas volt, összez{rt l{bakkal {llt, jobbj{ban d{rd{t tartott,
balj{ban rokk{t és orsót,124 mint egy hal{l- és sorsistennő. Több különféle nagys{gú
hasonm{s{t készítették el,125 hogy senki se tudhassa, melyik az igazi. Mert a Palladion
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birtok{tól függött a v{ros fenn{ll{sa: ha az ellenség kezére kerül, odavész Ilion is. Odysseus
és Diomédés magukra v{llalt{k, hogy teljesítik ezt a feltételt, és elrabolj{k a Palladiont.
Odysseus először koldusnak {lc{zva mag{t, ütésektől elcsúfítva,126 egyedül lopódzott be a
v{rosba. Meg kellett tal{lnia az utat az utc{kon és a kir{lyi palota sok kisebb-nagyobb
termén keresztül a rejtett szentélybe, ahol a képet hasonm{saival együtt őrizték. Senki sem
ismerte fel, senki sem vette észre, s épp Helen{hoz jutott el. Az asszonyt Paris hal{la ut{n
Priamos egy m{sik fi{hoz adt{k feleségül, Déiphoboshoz, a harcias „ellenségrettegtető" név
viselőjéhez, akinek azonban csakhamar fizetnie kellett rövid boldogs{g{ért. Helena
fölismerte a koldust,127 s m{r v{gyódott szülőhaz{ja ut{n, le{nya és elhagyott férje ut{n.128
Megesküdött Odysseusnak, hogy nem {rulja el, s az ő útbaigazít{sa129 tette lehetővé az igazi
Palladion - mind közül a legkisebb130 - elrabl{s{t. Odysseus éjszaka tért vissza Diomédésszel
együtt.131 Meg kellett m{szniok a v{ros falait,132 a palota szennyvízlevezető csatorn{j{n133
kellett keresztülnyomulniok, s meg kellett ölniök az őröket.134 Azt beszélték, hogy a
Palladionnal tértek ugyan vissza a görögök t{bor{ba, de m{r nem mint jó bar{tok.135
[llítólag még ennek a feltételnek a teljesítése előtt megkezdték az óri{sló építését.136 Ez
Odysseus csele volt,137 Pallas Athéné tervelte ki,138 s egyúttal ő is kapta aj{ndékba, a Palladion
helyett. Hiszen a Hippia,139 „lóistennő" *417+ melléknéven is tisztelték, és szívesen
nyargal{szott föl-al{ a parip{ival.140 Tudjuk, hogy Bellerophontés neki köszönhette a Pégasos
lószersz{m{t és megzabol{z{s{t.141 A falovon, amit most a görögök építettek, ez a felirat {llt:
„A görögök h{l{ból Athénének."142 Olyan magas lett, hogy a trójaiak, amikor be akart{k
vonszolni a fogadalmi aj{ndékot143 a v{rosba, kénytelenek voltak lebontani a Skaiai kapu
oromzat{t. [llítólag ez is egyik feltétele volt a v{ros bevételének :144 a hatalmas kőgerenda
elt{volít{sa, mely a legrégibb elbeszélők elképzelése szerint olyan lehetett, mint a mykénéi
kapuk fölött m{ig is megcsod{lható kőtömbök. Odysseus bebújt v{logatott harcosaival a ló
has{ba.145 A sereg többi része elégette a s{trakat,146 s eltűnt a flott{val együtt Tenedos szigete
mögött.
Kassandr{n kívül, akire senki sem hallgatott,147 csak egyetlenegy ember prób{lta
megakad{lyozni, hogy a pusztul{sra ítélt trójaiak örömükben és elvakults{gukban
megtegyék, amire a görögök sz{mítottak. Laokoón volt az, akit akkor v{lasztottak
sorshúz{ssal Poseidón papj{v{,148 a trójai régiségek későbbi ismerői azonban úgy tudt{k,149
hogy a thymbrai Apollón papja volt, de az gyűlölte őt, mert a hal{lthozó isten szentélyében
hódolt feleségével a szerelemnek, s fiakat nemzett.150 Laokoón d{rd{j{t a ló bord{i közé
döfte. Amikor azut{n két fi{val bika{ldozatot akart bemutatni a tenger istenének, a szigetek
felől,151 melyek közé Khrysé is tartozott, két óri{skígyó jelent meg; elnyelték a két fiút, azut{n
megölték az ap{t, majd Athéné kultuszszobr{n{l, a v{rban kerestek menedéket.152
Nyilv{nvaló lett, hogy a két istenség, Ilion védelmezője és a trójaiak ellensége, egyetértésben
pusztul{sra ítélte a v{rost. Egyik hagyom{ny szerint153 Aineias az övéivel m{r akkor
visszahúzódott az Ida-hegységbe, nem csup{n amikor a v{ros m{r l{ngokban {llt. Laokoón
sors{t pedig, annak péld{jaként, hogy nincs értelme szembeszegülni az isteni rendeléssel,
nagy szobr{szok örökítették meg, s az egyik Athéné-templom fogadalmi aj{ndékai közt
helyezték el.
A trójaiak vakok voltak. Tivorny{z{sba merültek,154 s csakhamar elnyomta őket az {lom.155 A
nagy harcosok a ló has{ban egész idő alatt sírtak és reszkettek,156 mert Helena még egy
rettenetes prób{nak tette ki őket.157 A hagyom{ny nem mondja meg, hogy akkor történt-e a
dolog, amikor a ló még kint {llt, a falakon kívül, vagy miut{n m{r nagy üggyel-bajjal
fölvonszolt{k a v{rba. Helena jól tudta Odysseustól, milyen cselt tervezett. H{romszor körül-
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j{rta Déiphobos kíséretében a harci masin{t, és sorra szólította név szerint a legelőkelőbb
görögöket, mindegyiket a felesége hangj{n. Menelaos, Diomédés és az ifjabbak m{r ki is
törtek volna, ha Odysseus nem tartja őket erőszakkal vissza. Neoptolemos azonban nem
tartozott ezek közé, s a reszketők közé sem.158 Őt is vissza kellett Odysseusnak tartania, de
csak azért, mert alig bírta kiv{rni az egyezményes jelet, mely a flotta visszaérkezését és a
t{mad{s kezdetének időpontj{t jelezte.
Ő lett a véres éjszaka hőse. Alighanem hérósz volt, mert Pyrrhos néven *418+ az épeirosi
molossos-törzs kir{lyainak ősapja lett,159 és Delphoiban hérósz-sírt {llítottak neki,160 de kétes
dicsőség jutott oszt{lyrészéül: azért, amit Trój{ban művelt, a megtisztító isten szentélyében
érte utol a hal{lbüntetés.161 Trója utolsó éjszak{j{n palot{j{nak Zeus-olt{r{n{l ölte meg
Priamost, az öreg kir{lyt, akit Akhilleus megkímélt.162 Hektór fi{nak sem kegyelmezett, akit
apja Skamandriosnak nevezett el, mintha Skamandros folyamisten aj{ndéka lett volna, a
trójaiak viszont Astyanaxnak, „a v{ros ur{nak", mert az apja védelmezte a v{rosukat.163
Pyrrhos letépte a gyermeket dajk{ja kebléről, és ledobta a v{ros fal{ról, majd tovahajtotta
maga előtt a hajók felé rabszolganőkből {lló zs{km{ny{t, köztük a legértékesebbet,
Andromakhét.164 Ezzel beteljesültek a legsötétebb jóslatok, mindaz, amit Hektórról165 és
fi{nak szerencsétlen anyj{ról jövendöltek.166 Kihunyt Priamos h{za.
Ilyen borzalmak közepette v{rta Helena elhagyott ur{t. Odysseus vezette el hozz{
Menelaost Déiphobos lakoszt{ly{ba,167 mely nyilv{n a nagy kir{lyi palot{ban volt, a
Palladion szentélye mellett; m{r ismerte az ide vezető utat. Menelaos kivont karddal rontott
r{, aki oka volt a hosszú h{borúnak és a borzalmas éjszak{nak. [t kellett-e Helen{nak a
szentélybe menekülnie, ahogy a művészek és költők később kiszínezték a jelenetet,
Aphroditét szerepeltetve megmentőjeként, vagy ak{r a tal{lkoz{st is Aphrodité templom{ba
helyezve {t ?168 Helena fölfedte kebleit, mintha a karddöfést v{rn{, s a férj kardja földre
hullt.169 Megcsókolt{k egym{st.170 Déiphobos m{r előbb elesett Menelaos kardj{tól, vagy csak
ezut{n? A hajókhoz siettek,171 s ettől fogva Helena férje csup{n azon buzgólkodott, hogy
visszanyert isteni asszony{val mielőbb hazaérjen.172
A trójai h{ború hérószai útnak indultak haz{juk felé. Tudjuk, hogy ez az út Agamemnón
sz{m{ra gyilkos kezek közt, a lokrisi Aias sz{m{ra hal{los végű hajótöréssel, Diomédés és
Idomeneus sz{m{ra sz{mkivetéssel, a dél-it{liai partvidéken ért véget. Csak keveseknek
rendeltetett szerencsés hazatérés : így péld{ul az öreg Nestórnak Pylosba. Helena és
Menelaos is visszaérkezett végül a sp{rtai palot{ba. Itt fogadt{k újbóli egybekelésük tizedik
évében Télemakhost, Odysseus fi{t, aki apja keresésére indult, mert az még mindig nem tért
haza.173 De ők is csak nemrég érkeztek meg, bolyong{suk nyolcadik évében.174 Miut{n
hajótörést szenvedtek Phaistosn{l,175 Kréta déli partj{n{l, ahol hatvan hajójuk közül
ötvenöt176 elpusztult, útjuk akaratuk ellenére Kyprosra, Phoiniki{ba, Egyiptomba és Liby{ba
vezetett.177 A homokos kis Pharos-szigetről, ahol Menelaosnak, mint az istentörténetekből
tudjuk,178 sikerült megfognia a tengeri öreget és tan{csot kérni tőle, Próteus visszaküldte őket
a Nílushoz, hogy mutass{k be Zeusnak és az összes isteneknek pótlólag az {ldozatot, amit
elmulasztottak.179 Később azt beszélték,180 Menelaos Pharosról és Egyiptomból vitte haza az
igazi feleségét, Zeus igazi l{ny{t, aki elrabl{sa óta ott v{rakozott r{. A megsértett Héra
Helena élő képm{s{t fektette Paris karjai közé, s őt mag{t Hermésszel Próteushoz küldte.181
[419]
Hiú l{tszatért, egy csalóka v{laszt{s miatt folyt a vér patakokban Trój{n{l.
Odysseus viszontags{gos hazatérésének kalandjai közül néh{nyat m{r az istentörténetekből
ismerünk.182 Mert a szerencsétlen ithakait nem jutalmazta meg a sors harci cseleiért: útja
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t{tongó szakadékok szélén vezetett, mindig a hal{l közelében, mely gyakran öltötte mag{ra
ősi, isteni lények rémalakj{t. Hasonlóképp j{rt, mint Héraklés: végül hazatért az Alvil{gból,
bolyong{sa tizedik évében, a sokalakú hal{llal való veszedelmes tal{lkoz{sai ut{n. De épp
hogy nagy üggyel-bajjal megmenekült előle, a nagy ellenség elől; nem mint diadalmas hős
érkezett haza, hanem mint öreg, hajótörött koldus. Aggasty{n-test rejtette a hérószt. Csup{n
Athéné istennő tudta újból felragyogtatni szépségét.183 Hatalmas íj{t odahaza hagyta: ezt
senki sem tudta fölajzani rajta kívül. Újholdkor,184 Apollón ünnepén185 - az ezüstíjú isten
napj{n -, újra ott {llt palot{j{ban, és kezébe vehette íj{t: az isten tiszteletére tartottak nyíllövő
versenyt ama napon.186 Odysseus célba tal{lt, azut{n sorra lelőtte az orc{tlan kérőket, akik a
feleségét zaklatt{k, s ismét ura lett h{z{nak és szigetének.
A tengerből jött el hozz{ a hal{l: annak a fi{nak a kezétől érte, akit Kirké szült neki, „a
messze születettől", Télegonostól. Ez akkor kötött ki, apj{t keresve, Ithak{ban,187 amikor
Odysseus m{r azt hitte, minden veszélytől megmenekült. Hírül vitték neki, hogy egy rabló
érkezett, el akarja hajtani a ny{jait. Odysseus odarohant, hogy megbüntesse, s a parton
elesett, eltal{lta Télegonos l{ndzs{ja, melynek hegye egy r{ja tüskéje volt.188 Későn ismerte
fel a fiú az apj{t, de Télemakhos nem túl későn az öccsét. A két fiú mag{val vitte a halott
Odysseust és az örökifjú Pénelopét Kirkéhez.189 Ott éltek azontúl, mint két p{r: Télegonos
Pénelopéval, Télemakhos Kirkével, Aiai{n, a var{zsszigeten, mely, mint az Argonaut{k
történetéből tudjuk, a Tyrrhén-tengerből előszökő hegyfokot is jelentheti, egy naple{ny méltó
székhelyét: a Monte Circeót. *420+
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Függelék
Csal{df{k
I. könyv

II. könyv
III. könyv

Fejezet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
4
5
6
7
8
9
12

Családfa
A
B
A
A
B
B
C
C
C
D
F
G
H
I,L
C
I
C
K
E
E, G,K
K
E

A bekeretezett □ nevű hérószokról és héróin{król az adott fejezetben
bővebben esik szó. ~ h{zass{got vagy szerelmi kapcsolatot jelent. *423+

Kerényi Károly: Görög mitológia

Oldal: 302

Kerényi Károly: Görög mitológia

Oldal: 303

Kerényi Károly: Görög mitológia

Oldal: 304

Kerényi Károly: Görög mitológia

Oldal: 305

Kerényi Károly: Görög mitológia

Oldal: 306

Kerényi Károly: Görög mitológia

Oldal: 307

Kerényi Károly: Görög mitológia

Oldal: 308

Kerényi Károly: Görög mitológia

Oldal: 309

Kerényi Károly: Görög mitológia

Oldal: 310

Kerényi Károly: Görög mitológia

Oldal: 311

Kerényi Károly: Görög mitológia

Oldal: 312

Az athéni kir{lyok a trójai h{borúig
Kekrops
Kranaos (a „Köves")
Amphiktyón (a „Körbelakó")
Erikhthonios
Pandión
Erekhtheus
II. Kekrops
II. Pandión
Aigeus
Théseus
Menestheus, az athéniek vezére a trójai h{borúban *435+

Szerkesztői jegyzet a képt{bl{khoz
A képek dokument{ciój{t a magyar kiad{s egységesítette, szükség esetén kiegészítette vagy
helyesbítette, és - hacsak nem elveszett v{z{ról van szó -feltüntette a v{z{k őrzési helyét és
lelt{ri sz{m{t. A képek lelőhelyének megad{s{n{l az eredeti kiad{sban is idézett műveket
haszn{ltuk, de mind Beazley, mind Brommer könyveinél az azóta megjelent újabb kiad{sra
utalunk, vagyis ARV helyett ARV2-re (— J. D. Beazley, Attic Red-Figure Vase-Painters,
Oxford 1963) és Bl = F. Brommer, Vasenlisten zur griechischen Heldensage, 3. kiad., Marburg
1975. Kiegészítettük az utal{sokat a J. D. Beazley Parali-pomena c. könyvére (Oxford 1971)
való utal{sokkal ott, ahol az ARV-hez és az ABV-hez képest v{ltoztat{s van benne
(rövidítése: P). A képdokument{ció {tdolgoz{sa Szil{gyi J{nos György munk{ja.
Ahol a v{za készítési helye a jegyzékben nincs külön feltüntetve, athéni, attikai v{z{ról van
szó.

Történetek az istenekről és az emberiségről
A v{zafestőket is a görög istentörténetek elbeszélői közé kell sz{mítani, s azokat az
elbeszélés-v{ltozatokat, amiket ők jelenítenek meg, a mitológi{hoz; így történt ebben a
könyvben. Ennek megfelelően kell az itt következő képeket megítélni: nem illusztr{ciók,
hanem elbeszélések és leír{sok, melyeknek megvan a többi szöveg mellett a maguk külön
élete és létjogosults{ga: képszövegek. „Nincs olyan görög kép, mely csup{n illusztr{lna egy
szöveget; mindig benne van az {br{zoló saj{t leleménye is"* - {llapította meg a görög
művészettel foglalkozó tudom{ny. A mitológi{val foglalkozó tudom{ny *437+ csup{n annyit
v{ltoztat ezen az idézeten, hogy a „saj{t leleménye" helyére annak az {ltal{nos forr{snak az
egyénen {t való érvényesülését helyettesíti be, melynek révén egy mitológiai v{zakép sem
csup{n szubjektív műalkot{s, hanem, b{r egyéni v{ltozat, a téma, amit vari{l, {ltal{nos
érvényű.
„M{r a Krisztus előtti hetedik évsz{zad v{z{i is - folytatódik a fenti művészettörténeti
*

Karl Schefold: Buch und Bild im Altertum, Stultifera Navis, a Sv{jci Bibliofil T{rsas{g Közlönye, 7. 1950. 107.
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meg{llapít{s - ugyanannak az edénynek több frízén olyan sokféleképpen vari{lj{k a tém{kat,
hogy puszt{n a ker{mia fejlődése nem magyar{zza meg ezt a jelenséget, azért fölvetődik a
gondolat, hogy a festők „képeskönyvekből" vehették a mint{t. A v{z{k megfigyelése újra
meg újra. erre enged következtetni. Ilyen mint{k nélkül nem lenne érthető péld{ul, hogy az
etruszkok ismerték a görög képvil{got. Görög szövegkönyvekkel semmit se kezdhettek a
görögök m{s nyelven beszélő szomszédai, de képeskönyvekkel ann{l ink{bb."
A képekben való elbeszélés megfelel a mitológia lényegének, ahogy a szerző ebben a
könyvben felfogta. Legfeljebb a neveket kellett még az alakok mellé írni, s ez rendszerint
meg is történt, b{r az alakok és tém{k {ltal{nos-érvényűsége ezt voltaképpen fölöslegessé
tette. Hermés első lop{s{nak képes elbeszéléséből - egy olyan v{ltozatból, mely eltér a
homérosi himnusz elbeszélésétől, és legal{bb egyidős vele, de valószínűleg még régebbi -,
mutat két jelenetet egy hatodik sz{zadból való ión v{za, amit az etruszk Caerében tal{ltak
(37. kép): egyik oldalon a tehenek erdővel benőtt barlangrejtekükből pillantanak ki; a m{sik
oldalon, bent, a csup{n v{lasztóvonallal jelzett barlangban, Apollón Mai{val és egy szak{llas
alakkal vitatkozik, feltehetően Zeus aty{val, aki e szerint az elbeszélés szerint épp az
istennőnél időzött, vagy megjelent a vitatkozók hív{s{ra, míg a póly{s Hermés köztük,
középütt, egy tolóasztalon fekszik. Egy m{sik festőt, aki Brygos attikai fazekasmester műveit
díszítette képekkel az ötödik sz{zadban, m{r a homérosi himnusz ihletett meg (38. kép), de ő
is egy külön elbeszélő a homérosi költő és a kor{bbi festő-elbeszélő mellett.
Úgy l{tszik, nem voltak a görög mitológia mindegyik történetéről képi elbeszélések a
v{zafestők mintakönyveiben, és csak ar{nylag kevésből maradtak fenn kiszakított jelenetek,
v{zaképek alakj{ban. Persze, ezek sem voltak egyszerű kiv{g{sok a képsorozatokból; egyes
esetekben még élő anyagot is nyújtottak, mely tov{bb alakult a művészek kezén, és a rokon
művészetek - Athénban főleg a színpadi művészet - hat{sa alatt is {llott. A színpadról
vonultak be a szilének - a szatírok kara - a kis Hermés, az őstolvaj történetébe (Sophoklés
megtal{lt, A kopók című szatírj{ték{ban), vagy Pandóra történetébe, melyről véletlenül a képi
v{ltozatok egész kis sor{t (47-50. kép) mutathatjuk be. A véletlenen kívül a mitológiai
képeskönyvek korl{tozott sz{ma is - ahogy a „homérosi himnuszok" korl{tozott sz{ma a
szóbeli elbeszéléseknél — oka lehetett a nagy hézagoknak az itt következőkben: ez csup{n
v{logat{s a mitológiai képerdő maradv{nyaiból, melyekből sokkal több *438+ tal{lható a
múzeumokban és kiadv{nyokban, de még mindig túl kevés ahhoz képest, ami elveszett.
Az adatok, melyeket itt előrebocs{tunk a képek előtt, hadd hívj{k fel egyúttal a figyelmet a
forr{sművekre, s mondjanak köszönetet azok szerzőinek és kiadóinak.

Hérósztörténetek
M{r az istentörténetek képei előtt előrebocs{tottam {ltal{nosabb megjegyzéseimet,
bevezetésül a v{zafestőknek, mint az istentörténetek, s tegyük most hozz{: és a
hérósztörténetek elbeszélőinek műveihez. A görög hérósz-mitológia újraelmond{sakor
ugyancsak forr{sul szolg{ltak az ír{sbeli hagyom{ny mellett a képek is. Mint képi szövegek,
elkülönülnek a szóbeli szövegektől. De még ha elszórtan szerepelnének is a könyvben, akkor
sem tekinthetők soha illusztr{cióknak, hanem kiz{rólag v{ltozatoknak. Szívesen utaltam
volna r{juk a szövegben pontosabban, de a végleges v{logat{s a sok sz{z v{zaképből csup{n
a szöveg és a jegyzetanyag lez{r{sa ut{n történhetett meg.
Soha nem szabad elfelejteni, hogy ön{lló létük volt az edényeken, s a mítoszt a beszédtől
eltérő közegben szavak segítsége nélkül is kifejezték. Alighanem egyéni v{ltozatok voltak,
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ahogyan a rajzoló ductusa, „kezevon{sa" sem nélkülözhette az egyéniség jegyeit. M{sfelől
nézve, azt mutatj{k be, hogy a mitológiai anyag m{s közegben elkerülhetetlenül m{sképp
nyilv{nul meg. Meghat{rozni a helyet, ahol ennek a megnyilv{nul{snak szembetűnően új
von{sai felléptek - vajon az edényt megelőző „képeskönyvben"-e, s ha igen, milyen
mértékben ott, s milyen mértékben az edénytesten mag{n —, ez a feladat a festőknek és
műveiknek a v{zatudom{ny mai {ll{s{n túlmenő vizsg{lat{ra, a jövő v{zatudom{ny{ra v{r.
Mindenesetre e gyarapodó kincs feldolgoz{s{val foglalkozó tudom{ny mai {llapot{nak
köszönhetjük, hogy t{jékoztat bennünket a festőnek a keze von{s{ban megnyilv{nuló
egyéniségéről, s a képhagyom{ny jelenlegi {ll{s{ról, mégpedig négy műben, melyekre a
következő jegyzékben rövidítésekkel utalunk (ABV: Sir John Beazley, Attic Black-Figure
Vase-Painters 1956; ARV: Beazley, Attic Red-Figure Vase-Painters 1963; Paralip.: Beazley,
Paralipo-mena 1971; B1.: Frank Brommer, Vasenlisten zur griechischen Heldensage 1973).
Ezeknek az utal{soknak a segítségével a képek sz{rmaz{si helye is megtal{lható. Csup{n
azokn{l a képeknél jelezzük külön, honnan valók, melyek nem tartoznak, vagy még nem
kerülhettek bele ezekbe a katalógusokba. A téma-megjelölések néhol ki is egészítik a
szövegeket. Ezekre jegyzékünk lapsz{mmal utal.
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43. Hélios fölmegy az égre, körülötte csillagok gyermek-alakban, Endy-mión, Éós, Kephalos
és Seléné. Attikai v{z{ról, i. e. 5. sz. London, British Museum E. 466
44. Seléné. A Brygos-festő v{zaképe, i. e. 5. sz. Berlin-Charlottenburg, Staatüchen Museen F.
2293. ARV 370, 10; P 365
45. Éós siratja Memnónt. V{zakép Exekias köréből, i. e. 6. sz. Vatik{ni Múzeum 350. ABV 140,
1 és 686; P 58
46. Boreas elrabolja Óreithyi{t. A P{n-festő v{zaképe, i. e. 5. sz. London, British Museum E.
512. ARV 557,125; P 387; B1 402, A 1
47. Athéné és Héphaistos megteremti Anésidór{t, azaz Pandór{t. A Tarquinia-festő
v{zaképe, i. e. 5. sz. London, British Museum D. 4. ARV 869, 55; P 426
48. Zeus, Hermés, Epimétheus és Pandóra. Attikai v{za, i. e. 5. sz. Oxford, Ashmolean
Museum 525. ARV 1562,4; P 506; Bl 523, B 1
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49. Pandóra fölmerül a szilének pörölye alatt. Az Athéna-festő v{z{j{ról, i. e. 5. sz. P{rizs,
Bibliothéque Nationale 4901. ABV 522, 87 és 704
50. Pandóra Erősoktól körülvéve két szilén közt fölmerül a földből. Attikai v{zakép, i. e. 4. sz.
Bruxelles, Musées Royaux d'Art et d'Histoire R. 286. ARV 1472, 4 [443]
51.Atlas és Prométheus. Sp{rtai v{zakép, i. e. 6. sz. Vatik{ni Múzeum 16592. B1 185, C 1
52. Prométheus megszabadít{sa. Attikai v{z{ról, i. e. 6. sz. Berlin-Charlottenburg F. 1722.
ABV 104, 124; P 39; Bl 185, A 6
53. Péleus birkóz{sa Thetissel Kheirón és Pontomeda Néreus-l{ny előtt; Thetis {tv{ltoz{saira
{llatalakok utalnak. Attikai v{zakép, i. e. 6. sz. München, Staatliche Antikensammlungen
1415. Bl 322, A 23
54. Triptolemos Démétér előtt. Attikai v{za, i. e. 5. sz. P{rizs, Louvre G. 187. ARV 361,2 és
1648; P 364
55. Kharón. Attikai v{z{ról, i. e. 5. sz. P{rizs, Louvre CA 537. ARV 1384,18
56. H{dés és Persephoné palot{jukban, körülöttük jelenetek az Alvil{gból. Dél-it{liai görög
v{zakép, i. e. 4. sz. München, Staatliche Antikensammlungen 3297. Bl 97, D 2
57. H{dés, Poseidón és Zeus két sz{rnyas ló (Pégasos) közt. A Xenoklés-festő v{zaképe, i. e.
6. sz. London. British Museum B. 425. ABV 184; P 76
58. Démétér, Hermés, Persephoné és Dionysos. A Xenoklés-festő előbbi v{z{j{ról.
59. Dionysos születése és trónra emelése. I. sz. 5. sz{zadi elef{ntcsont pyxisen, régi
v{zaképek nyom{n. Bologna, Museo Civico, ex Palagi 693.
60. Dionysos-maszk liktionban, két {ldozó nőalak közt. Az Eretria-festő v{zaképe, i. e. 5. sz.
Athén, Vlasto-gyűjtemény. ARV 1249,13; P 522
61. Dionysos a tengeren. Exekias v{zaképe, i. e. 6. sz. München, Staatliche
Antikensammlungen 2044. ABV 146, 21 és 686; P 60
62. Dionysos két mainasszal, akik őzet és nyulat hoznak neki. Az Amasis-festő v{zaképe, i. e.
6. sz. P{rizs, Bibliothéque Nationale 678. ABV 152; 25; P 63
63. Dionysos, a vad{sz (Zagreus), körülötte mainasok, fuvol{sl{ny, vad{sznő és Silénos. Délit{liai görög v{za, i. e. 5. sz. Taranto, Museo Nazionale 4358. *444+
64. A gyermek az üstben. Attikai v{z{ról, i. e. 5. sz. Leiden, Rijksmuseum van Oudheden,
Cat. XVIIa 20.
65. Dionysos megszökteti Ariadnét, Athéné elt{volítja Théseust. A Syleus-festő v{zaképe, i. e.
5. sz. Berlin-Charlottenburg, Staatliche Museen F. 2179. ARV 252, 52 és 1639; P 350; B1 218, B1
66. Dionysos és hasonm{sa, a gyermek Iakkhos. Attikai vörösalakos v{z{ról, amelyet Adria
közelében egy etruszk v{rosban tal{ltak; i. e. 5. sz. Ferrara, Museo Nazionale di Spina T. 311.
ARV 593, 41 és 1660; P 394
67. Kadmos megöli a kígyót. Mögötte Pallas Athéné, a h{ttérben a hely istennője, Thébé és
Krénaié forr{snimfa. Dél-it{liai görög v{z{ról, i. e. 4. sz. N{poly, Museo Nazionale H. 3226.
B1 480, D 4
68. Jelenet az Alvil{gból. A beteljesületlenek lelkei feneketlen edény megtöltésén f{radoznak.
Az előtérben Oknos, a „Tétov{zó", a túlvil{g-{br{zol{sok népszerű alakja. K{k{ból kötelet
fon, amit a h{ta mögött egy szam{r elr{g: a beteljesülés nélküli lét egy m{sik képe. Attikai
v{zakép, i. e. 6. sz. München, Staatliche Antikensammlungen 1493. ABV 316, 7; P137; Bl 91,
A7
69. Danaé és Perseus a felnyitott l{d{ban. Előttük Diktys {ll, kezében a h{lóval. Attikai
v{zakép, i. e. 5. sz. Siracusa, Museo Nazionale 23910. Bl 273, B 14
70. Perseus és a forr{snimf{k. „Khalkisi" v{z{ról, i. e. 6. sz. London, British Museum B. 155.
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Bl 288, C 1
71. Perseus megöli Medus{t, a Gorgót. Boiótiai v{za domborműves díszítése, i. e. 7. sz.
P{rizs, Louvre CA 795. Bl 275, E 1
72. Perseus Medusa lefejezése ut{n. A P{n-festő v{zaképe, i. e. 5. sz. London, British Museum
E. 181. ARV 555, 96 és 1659; Bl 280, B 2
73. Andromeda, Perseus és a tengeri szörny (kétos). Korinthosi v{zakép, i. e. 6. sz. BerlinCharlottenburg, Staatliche Museen F. 1652. Bl 284, C 1
74. Pelops és Hippodameia; Myrtilos buk{sa. A h{ttérben a büntető Nemesis istennő. Délit{liai görög v{zakép, i. e. 4. sz. Berlin, Pergamon-Museum F. 3072. Bl 540, D 10 [445]
75. Antikleia n{sza. Dél-it{liai görög v{zakép Ruvóból, i. e. 5. sz. vége. München, Staatliche
Antikensammlungen 3268. B1 549, D 1
76. Sisyphos büntetése. Kétoldalt az Alvil{g kir{lya és kir{lynője. Az Akhelóos-festő
v{zaképe, i. e. 6. sz. München, Staatlichen Antikensammlungen 1549. ABV 383, 12; P 168; Bl
550, A 6
77. Bellerophontés Iobatésn{l. Dél-it{liai görög v{zakép Campani{ból, i. e. 4. sz. Winterthur,
Museum 364. Bl 298, D 11
78. Phrixos és Hellé a kos h{t{n. A tenger ünnepien megelevenedett, a h{ttérben Dionysos
p{rducon. Assteas paestumi v{zafestő műve, i. e. 4. sz. N{poly, Museo Nazionale 3412. Bl
502, D 8
79. Oidipus Euphorbos p{sztor karj{n. Az Akhilleus-festő v{zaképe, i. e. 5. sz. P{rizs,
Bibliothéque Nationale Cat. 372. ARV 987,4; P 437; Bl 484, B 2
80. Oidipus megoldja a szfinx rejtvényét. Attikai v{zakép, i. e. 5. sz. Vatik{ni Múzeum. ARV
451,1 és 1654; P 376; Bl 481, B 1
81. Oidipus megöli a szfinxet. A festő, mesterének, a Meidias-festőnek szok{sa szerint
Athéné és Apollón isteneken kívül m{s hérószalakokat is {br{zolt a jelenetben: Kastórt,
Polydeukést, Aineiast; i. e. 5. sz. vége. London, British Museum E. 696, ARV 1325, 49; Bl 482,
B 13
82. Léda és Tyndareós fogadja Kastórt és Polydeukést. Exekias műve, i. e. 6. sz. Vatik{ni
Múzeum 344. ABV 145, 13 és 686; P 60; B1 510, A 4
83. Héra szoptatja Héraklést. Dél-it{liai görög v{zakép, i. e. 4. sz. London, British Museum F.
107. Bl 69, D 1
84. Héraklést iskol{ba kísérik. A lantot tartó öregember alakja mellé oda van írva a neve: Ger
... pso ..., nyilv{n összetétel a gerón, „öreg" és a rhapsódos, „énekes" szavakból. Gerapsosnak
vagy Geropsosnak hívhatt{k „az agg énekest". A Pistoxenos-festő v{zaképéről, i. e. 5. sz.
Schwerin, Staatliches Museum 708. ARV 862-3, 30 és 1672; P 425; B1 58, B 1
85. Héraklés az iskol{ban. Duris v{zaképe, i. e. 5. sz. München, Staatliche
Antikensammlungen 2646. ARV 437, 128 és 1563; P 375; B1 108, B 2 *446]
86. Az ifjú Héraklés megt{madja Néreust. A történet egyébként ismeretlen, hacsak nem a
Hesperisekhez való {tkelés előtti kalandra gondolt a festő. A Pistoxenos-festő műve, i. e. 5.
sz. Athén, Nemzeti Múzeum 2192. ARV 863, 32; P 425, B1 153, B 8
87. Héraklés és a tengeristen. Ez a történet is ismeretlen, ha nem ugyanarról a kalandról van
szó, mint az előző képen. Héraklés elorozta h{rom{gú szigony{t a tengeristentől, akivel
előbb együtt ivott. Egy Néreis megrettenve siet oda. Attikai v{zafestmény, i. e. 6. sz. vége.
Róma, Museo di Villa Giulia 20842. Bl 152, A 9 ut{n
88. Héraklés és Géras. Az egyébként ismeretlen történetre v{zaképek utalnak. Géras, az
„Aggkor", nyilv{n csak szelídített form{ja Thanatosnak, a „Hal{lnak", amellyel Héraklés
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olyan sok történetben vív meg győztesen. Attikai v{zakép, i. e. 5. sz. Róma, Museo di Villa
Giulia 48238. ARV 284, 1; Bl 58, B 4
89. Héraklés és az oroszl{n. 276. lap. A Syleus-festő v{zaképe, i. e. 5. sz. New York,
Metropolitan Museum 21.88.1. ARV 252,40; Bl 140,12
90. Héraklés és a hydra. A szörny mögött megrettenve Lerna térségének istennője {ll, a
forr{snimfa, aki itt nyilv{n az Alvil{ggal is kapcsolatban van. Attikai v{zakép, i. e. 6. sz.
Berlin-Charlottenburg, Staatliche Museen F. 1801. ABV 230; P 108; Bl 80, A 31
91. Héraklés és a gímszarvas a Hesperiseknél. Attikai v{zakép, i. e. 6. sz. Boulogne, Musée
des Beaux-Arts 421. Bl 75, A 3
92. Héraklés megszerzi az arany agancsot. Előtte Apollón {ll, mögötte oltalmazója, Athéné.
Attikai v{zakép, i. e. 6. sz. London, British Museum B. 231, ABV 139, 10; P 57; Bl 75, A 6
93. Héraklés Pholos kentaurn{l. Attikai v{zakép, i. e. 6. sz. München, Staatliche
Antikensammlungen 1705. Bl 180, 30
94. Héraklés a vadkannal. Egyik v{ltozata a gyakran ismétlődő jelenetnek, amely
Eurystheust a hordóba (pithosba) bújva {br{zolja. Attikai v{zakép, i. e. 6. sz. Vatik{ni
Múzeum 345. Bl 49, 5
95. Héraklés és a mocs{ri madarak. Attikai v{zakép, i. e. 6. sz. London, British Museum B.
163. ABV 134, 28; P 55; Bl 208, A 3 [447]
96. Héraklés az amazónokn{l. Dél-it{liai görög v{zakép, i. e. 4. sz. N{poly, Museo Nazionale
H. 3241. B1 24, D 1
97. Héraklés és Andromakhé amazón. Az amazón-történetekben a név csak ezen a
v{zaképen fordul elő. Attikai v{zakép, i. e. 6. sz. Boston, Museum of Fine Arts 98.916. ABV
98, 46 és 684; P 37; Bl 8, A 19
98. Héraklés és a tengeri szörny. Attikai v{zakép, i. e. 6. sz. Taranto, Museo Nazionale 52.155.
Bl 70, A 1
99. Héraklés és Antaios. Euphronios műve, i. e. 6. sz. vége. P{rizs, Louvre G. 103. ARV 14,2 és
1619; P. 322; B1 27, B 1
100. Héraklés nyilaival megt{madja Héliost. 293. lap. Attikai v{za, i. e. 5. sz. eleje. Taranto,
Museo Nazionale 7029. B1 68, A 2
101. Héraklés a Napserlegben. Attikai v{zakép, i. e. 6. sz. Boston, Museum of Fine Arts
03.783. ABV 378, 252; B1 193, A 1
102. Héraklés és Géryoneus. "Khalkisi" v{z{ról, i. e. 6. sz. P{rizs, Bibliothéque Nationale Cat.
202. B1 63, C 1
103. Héraklés és Alkyoneus. A gig{sz fölött Hypnos kuporog. Attikai v{zakép, i. e. 500 k.
München, Staatliche Antikensammlungen 1784; P 183, 23 ter; Bl 5, A 1
104. Héraklés a Hesperiseknél. Attikai v{zakép, i. e. 4. sz. London, British Museum E. 227, Bl
72, B 12
105. Héraklés Zeus előtt a Hesperisek alm{j{val. Ezen az {br{zol{son Apollón és Artemis {ll
a h{ttérben, hogy üdvözölje egykori ellenségét. Az oroszl{nbőr feje el van rajzolva. Etruszk
v{z{ról, i. e. 400 k. B1 73, D 11
106. Héraklés l{ncra veri a Kerberost. Az Andokidés-festő v{zaképe, i. e. 6. sz. P{rizs, Louvre
F. 204. ARV 4,11 és 1617; P 321; Bl 95, B 2
107. Az őrjöngő Héraklés. Assteas paestumi v{zafestő műve, i. e. 4. sz. Madrid, Museo
Arqueológico 11094. Bl 186, D 1
108. Az oikhaliai íj{szverseny. Attikai v{zakép, i. e. 6. sz. vége. Madrid, Museo Arqueológico
10916. ABV 508, fent; Bl 55, A 1 [448]
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109. Küzdelem a h{roml{bért. „Khalkisi" v{zakép, i. e. 6. sz. N{poly, Museo Nazionale Stg.
120. B1 45, C 2
110. Nessos elrabolja Déianeir{t. Attikai v{zakép, i. e. 6. sz. Athén, Nemzeti Múzeum, az
Empedoklés-gyűjteményből. B1 157, A 4
111. Héraklés fölsz{ll a m{gly{ról. Attikai v{zakép, i. e. 5. sz. München, Staatliche
Antikensammlungen 2360. ARV 1186, 30 és 1685; Bl 188, B5
112. Héraklés útban az Olymposra. Attikai v{zakép a paestumi föld alatti szentélyből.
Paestum, Múzeum. P 170,6; B1 160, I b 5
113. Héraklés és Hébé. A Meidias-festő v{zaképe, i. e. 5. sz. New York, Metropolitan
Museum 37.11.23. ARV 1313,7; P 477; Bl 36, B 3
114. Héraklés dionysosi apotheózisa. Kezében kantharos, Athéné vir{got nyújt neki. Az
Andokidés-festő v{zaképe, i. e. 6. sz. München, Staatliche Antikensammlungen 2301. ARV. 4,
9 és 1617; P 320; B1 28, B 1
115. Kekrops és Pallas Athéné a szent olajfa előtt. A h{ttérben Kekrops egyik l{nya, elöl a
titokteli kos{r, kendővel letakarva. Attikai v{zakép, i. e. 5. sz. Adolphseck, Schloss Fasanerie
77. ARV 1346,1 alul; P 482; B1 265,B 8
116. Théseus felemeli a követ. 325. lap. Az előtte {lló férfi nyilv{n Pittheus. A Deinos-festő
v{zaképe, i. e. 5. sz. Oxford, Ashmolean Museum 1937.983. ARV 1153, 13; P 457; B1 212, B 18
117. Théseus harca Skirón, Phaia és Sinis ellen. Aisón v{zaképe, i. e. 5. sz. Madrid, Museo
Arqueológico 11265. ARV 1174, 1 és 1685; Bl 212, B 17
118. Théseus a teknősbéka h{t{n. 327. lap. Attikai v{zakép, i. e. 6. sz. vége. Palermo, Museo
Nazionale P. 335
119. Théseus harca Kerkyón és a marathóni bika ellen. 327. és 330. lap. Onésimos v{zaképe,
i. e. 5. sz. eleje. P{rizs, Louvre G. 104, ARV 318,1 és 1645;P 358;B1 211,B3 .
120. Théseus és Prokrustés. 328. lap. A 117. kép v{z{j{ról *449+
121. Théseus fogadtat{sa Athénban. A fogad{s ünnepélyesebb, mint a 329. lapon; elsőként
maga Athéné üdvözli. Attikai v{zakép, i. e. 5. sz. New York, Metropolitan Museum 53.11.4.
ARV 406,7; B1 212, B 16
122. Théseus megérkezik Poseidón palot{j{ba. Poseidón a hatalmas Tritón mögött {ll, aki az
ifjút idehozta. Az előző kép v{z{j{ról
123. Théseus Amphitriténél. Az istennő homlokszalagot nyújt neki, hogy fejét azzal övezze.
Az előző kép v{z{j{ról
124. Théseus és a Minótauros. A szörny neve ezen az {br{zol{son Taurominion. Attikai
v{zakép, i. e. 6. sz. P{rizs, mag{ngyűjtemény
125. Théseus és Ariadné Naxos szigetén. Athéné visszatartja Théseust az alvó Ariadnétól. Ez
még nem a n{széjszaka, mert a menyasszony l{b{n{l egy fiú fekszik; naxosi szok{s szerint őt
illeti meg a pronymphios hypnos, "a vőlegényt megelőző alv{s". A levegőben Iris, az istenek
küldönce siet Dionysosért. Attikai v{zakép, i. e. 5. sz. Taranto, Museo Nazionale. ARV 560,5
és 1659; P 388; B1 218, B 3
126. Théseus elrabolja Korónét. A nőalakok mellé írt név valószínűleg nem a megfelelő
helyen {ll, és Théseus valój{ban Helen{t rabolja el. A m{sik férfi Peirithoos. Euthymidés
v{zaképe, i. e. 6. sz. vége. München, Staatliche Antikensammlungen 2309. ARV 27, 4 és 1620;
P 323; Bl 222, B 1
127. Théseus az amazon-harcban. 340. lap. Ő maga Hippolytével küzd. Az Eretria-festő
v{zaképe, i. e. 5. sz. Boston, Museum of Fine Arts 95.48. ARV 1248,2 és 1688; Bl 215, B 8
128. Théseus és Héraklés. Attikai v{za, i. e. 5. sz. Berlin, Pergamon-Museum 3005. ARV
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532,57; P 384; Bl 220, B 1
129. Phineus fekvőhelyén. Mögötte felesége {ll, aki mellé az Erikhthó név van írva. "Khalkisi"
v{zakép, i. e. 6. sz. Würzburg, M. v. Wagner-Museum 354. Bl 497, C 1
130. A Boreasok és a Harpyi{k. 352. lap. Sp{rtai v{zakép, i. e. 6. sz. Róma, Museo di Villa
Giulia
131. Iasónt kiok{dja a s{rk{ny. Duris v{zaképe, i. e. 5. sz. Vatik{ni Múzeum. ARV 437,116 és
1653; P 375; Bl 490, B 1 [450]
132. Médeia megfiatalító var{zslata. A vele szemben {lló férfi Iasón. Attikai v{zakép, i. e. 5.
sz. London. British Museum E. 163. ARV 258,26 és 1640; B1 491, B 1
133. Orpheus a thr{kok között. Attikai v{zakép, i. e. 5. sz. Berlin-Charlottenburg, Staatliche
Museen V. I. 3172. ARV 1103-4,1 és 1683; P 451; Bl 507, B 5
134. Orpheus hal{la. E szerint a kép szerint az énekest nem puszta kézzel tépték szét, hanem
késsel szabdalt{k fel. Attikai v{zakép, i.-e. 5. sz. Boston, Museum of Fine Arts 13.202. ARV
1002,11; Bl 505, B 26
135. Polyneikés és Eriphylé. Attikai v{zakép, i. e. 5. sz. Lecce, Museo Castromediano 570.
ARV 629, 23 és 1662; P 399; Bl 487, B 2
136. Péleus vad{szkalandja. Egy vadkan és egy oroszl{n elől a f{ra menekül. A történet nem
maradt fenn, alighanem a Pélion-hegyi kalandok közé tartozott. Attikai v{zakép, i. e. 6. sz.
New York, Metropolitan Museum 46.11.7. ABV 434,3 alul; P 187; Bl 318, A 2
137. Az istenek l{togat{sa Péleusn{l és Thetisnél. 338. lap. Thetis a n{szkunyhóban ül, Péleus
fogadja a l{togatókat, akik közül a képen Kheirón, Iris, Hestia, Kharikló, Démétér és
Dionysos l{tható. Kleitias v{zaképe a François-v{z{n, i. e. 6. sz. Firenze, Museo Archeologico
4209. ABV 76,1 és 682; P 29-30; B1 320, A 1
138. A h{rom istennő Parisn{l. Vezetőjük Hermés. Attikai v{zakép, i. e. 6. sz. Lyon, Musée
des Beaux-Arts. ABV 87,16
139. Paris hazatér az Ida hegyéről. Artemis mögötte {ll, Hekabé {töleli, Hektór kezét nyújtja
neki, Priamos a trónj{n fogadja. A h{ttérben {lló két nőalak egyike Kassandra. A Brygos-festő
v{zaképe, i. e. 5. sz. Tarquinia, Museo Nazionale RC 6846. ARV 369, 4; P 365; B1 350, B 17
140. Péleus Kheirónhoz viszi Akhilleust. Attikai v{zakép, i. e. 6. sz. London, British Museum
B. 620. ABV 434,1; P 187; Bl 330, A 19
141.Aias öngyilkoss{gra készül. Exekias v{zaképe, i. e. 6. sz. Boulogne, Musée des BeauxArts 558. ABV 145,18; P 60; Bl 380, A 1
142. Orestés és Iphigeneia a taurosi szentély előtt. A szentélyben az istennő szobra {ll,
Iphigeneia v{ll{n a templom kulcsa. A m{sik férfi Pyladés. *451+ Attikai v{zakép, i. e. 4. sz.
Ferrara, Museo Nazionale di Spina T. 1145. ARV 1440,1 fent; P 492; B1 453, B 1
143. Akhilleus és Troilos. A hatalmas alak a forr{sépület mögött Akhilleus, az előtérben a két
kis figura Troilos és Polyxena. Sp{rtai v{zakép, i. e. 6. sz. Róma, Museo di Villa Giulia. Bl 360,
C 17
144. Akhilleus és Penthesileia. A Penthesilea-festő v{zaképe, i. e. 5. sz. München, Staatliche
Antikensammlungen 2688. ARV 879,1 és 1673; P 428; Bl 354
145. Éós elragadja Memnón holttestét. Duris v{zaképe, i. e. 5. sz. P{rizs, Louvre G. 115. ARV
434, 74 és 1653; P 375; Bl 402, B 2
146. Harc Akhilleus holtteste fölött. Az előtérben Aias és Glaukos {ll, a h{ttérben Athéné és
az íj{t felajzó Paris. "Khalkisi" v{za, i. e. 6. sz. Bl 377, C 1
147. Menelaos hazaviszi Helen{t. Makrón v{zaképe, i. e. 5. sz. Boston, Museum of Fine Arts
13. 186. ARV 458,1 és 1654; P 377; Bl 406, B 5
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Jegyzetek
Rövidítések magyar{zata
A.: Aischylus
A.: Agamemnon
Ch.: Choephori
Eu: Eumenides
Pe.: Persae
Pr. Prometheus
Se.: Septem contra Thebas
Su.: Supplices AAmbr.: Anonymus Ambrosianus in Studemundi Analectis I p. 224 squ Acc.: Accius Tragicus
M.: Medea Ach. Intr.: Achillis Introductio in Aratum Ae.: Aelianus
NA.: De Natura Animalium
VH.: Varia Historia Al.: Alcaeus
ALib.: Antoninus Liberalis Mythographus Alcid.: Alcidamantis Ulisses Am. M.: Ammianus
Marcellinus Historicus Ant.: Antigonus Carystius Paradoxagraphus Ap.: Apollodorus Mythographus APal.: Anthologia
Palatina A. Rh.: Apollonius Rhodius Apost.: Apostolius Paroemiographus App.: Appianus Historicus
M.: Bellum Mithridaticum Ar.: Aristophanes
Ach.: Acharnenses
Av.: Aves
Eq.: Equites
Ly.: Lysistrata
N.: Nubes
Pax
R.:Ranae
Th.: Tesmophorizusae
Ve.: Vespae Arat.: Aratus Epicus Archil.: Archilochus Lyricus Ari.: Aristoteles
EN.: Ethica Nicomachea
HA.: Historia Animalium
MA.: De Motione Animalium
Po.: Poetica
Pr. an.: Problemata anecdota Aristid.: Aristides Rhetor Arn. AN.: Arnobius Adversus Nationes Arr. A.:
Arriani Anabasis Art.: Artemidori Onirocriticus Ath.: Athenaeus Grammaticus Athenag.: Athenagoras
Apologeta Aug. CD: Augustinus De Civitate Dei
B.: Bacchylides
Batr.: Batrachomyomachia
Bion Bucolicus
BKT.: Berliner Klassikertexte
c: cum
Ca.: Callimachus
Ap.: Hymnus in Apollinem
Ce.: Hymnus in Cererem
De.: Hymnus in Delum
Di.: Hymnus in Dianam
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Die.: Diegemata
He.: Hecale
Io.: Hymnus in Iovem
LP: Lavacrum Palladis Cat.: Catullus CG.: Kaibel, Comicorum Graecorum
Fragmenta [455]
Chr.: Chrysippus Stoicus Ci.: Cicero
Le.: De Legibus
ND: De Natura Deorum
TD: Tusculanae Disputationes CIA: Corpus Inscriptionum Atticarum CIG: Corpus Inscriptionum
Gracecarum Cl.: Clemens Alexandrinus
Pr.: Protrepticus
Str.: Stromateis Cla. RP: Claudianus De Rapru Proserpinae Co.: Coluthus Epicus c. s.: cum scholiis
D. Chr.: Dio Chrysostomus
Diog. Ep.: Diogenes Cynicus in Epistolagraphis Graecis D.H.: Dionysius Halicarnassensis
AR: Antiquitates Romanae
Op.: Opuscula DM.: Ventris-Chadwick, Documents in Mycenaean Greek
D.P.: Dionysius Periegeta D.S.: Diodorus Siculus
E.: Euripides
Al.: Alcestis
An.: Andromache
B.: Bacchae
Cy.: Cyclops
E.: Electra
He.: Hecuba
Hel.: Helena
Her.: Heraclidae
HF: Hercules Furens
Hi.: Hippolytus
IA.: Iphigenia Aulidensis Ion
IT: Iphigenia Taurica
Me.: Medea
Or.: Orestes
Ph.: Phoenissae
Rh.: Rhesus
Su.: Supplices
Tr.: Troades EGr.: Kaibel, Epigrammata Graeca ex lapidibus collecta
Enn.: Ennius
Ep.: Epimenides Philosophus ep: epitoma [456]
Er. C.: Eratosthenis Catasterismi Et. Gen.: Etymologicum Genuinum Et. Gud.: Etymologicum
Gudianum Et. M.: Etymologicum Magnum Eud.: Eudoxiae Violarium Eu. Il.: Eusthatius ad Iliadem
Eu. Od.: Eusthatius ad Odysseam Euph.: Euphorio Epicus Eus.: Eusebius Caesariensis
Chr.: Chronica
PE: Praeparatio Evangelica
Fe.: Festus Grammaticus
FGH: Jacoby, Fragmente der griechischen Historiker
fr.: fragmentum
GArat.: Germanici Aratus Gra. Cy.: Grattii Cynegetica
h. Ap.: Homeri hymnus in Apollinem h. C.: Homeri hymnus in Cererem h. Ho.: Homeri Hymni h. M.:
Homeri hymnus in Mercurium h. Ve.: Homeri hymnus in Venerem Harp.: Harpocratio Grammaticus
Hdt.: Herodotus He.: Hesiodus
fr.: R. Merkelbach-M. L. West, Fragmenta Hesiodea
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Se: Scutum Herculis Hi.: Hippolytus
Her.: Herodas Mimographus
Him.: Himerii Orationes Him.
E.: Himerii Eclogae Hi.
RH: Hippolyti Refutatio Omnium
Heresium Hor.: Horatius
AP: Ars Poetica
C.: Carmina
Epi.: Epistulae Hsch.: Hesychius Lexicographus
Hy.: Hygini Fabulae
Hy. A.: Hygini Astronomica
Hyp.: Hyperides hyp.: hypothesis
Ib.: Ibycus
ICo.: Inscriptions of Cos
IG.: Inscriptiones Graecae
Il.: Homeri Ilias
Io.: Iosephus Historicus
Bl: Bellum Iudaicum Is.: Isocrates Orator
Iust.: Iustinus Historicus
La.Inst.: Lactantii Institutiones
Li.: Libanii Orationes Li. N.: Libanii Narrationes Li.
Pr.: Libanii Progymnasmata
Lic.: Licymnius Lyricus Lu.: Lucianus
Am.: Amores
Ba.: Bacchus
Charid.: Charidemus
Cy.: Cynicus
DD.: Dialogi Deorum
DMar.: Dialogi Marini
DMo.: Dialogi Mortuorum
Ind.: Adversus Indoctum
ITr.: Iuppiter Tragoedus
Lex.: Lexiphanes
Ph.: Philopseudes
Sa.: De Saltatione
SyrD.: De Syria Dea
Ly.: Lycophron
Lycurg.: Lycurgus Orator
Ma.: Macrobius S.: Saturnalia
So.: Somnium Scipionis
Mal. Chr.: Malalas Chronographus
Me.: Menander Comicus
Mi.: Mimnermus
Mo.: Moschus Bucolicus
Mo. Chor. Pr.: Mosis Chorenensis Progymnasmata in Eusebii Chronica ed. Mai
MVat.: Mythographus Vaticanus
N. Al.: Nicandri Alexipharmaca
N. D.: Nonni Dionysiaca
N. N.: Nonnus commentator Gregorii Nazianzeni
N. Pr.: Nicolai Progymnasmata N. Th.: Nicandri Theriaca
Od.: Homeri Odyssea
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Op.: Hesiodi Opera et Dies
Opp.: Oppiani Halieutica
Or.: Kern, Orphicorum Fragmenta
Or. A.: Orphei Argonautica
Or. H.: Orphei Hymni
Ori. C.: Origenes contra Celsum
Ov.: Ovidius
AA: Ars Amatoria
Am.: Amores
F.: Fasti
Ib.: Ibis
M.: Metamorphoses
Pa.: Pausanias Periegeta
Pac.: Pacuvius Tragicus
Par.: Parthenius Mythographus
Ph.: Philostratus Sophista
Her.: Heroicus
Im.: Imagines
VA: Vita Apollonii
Pha.: Phanocles Elegiacus
Phi.: Philemo Comicus
Phil.: Philo Iudaeus Ph.
iun.: Philostrates iunior
Phot.: Photii Lexicon
Phot. B.: Photii Bibliotheca
Phr.: Phrynichus Tragicus Pi.: Pindarus
I.: Isthmia; hyp.: hypothesis ad I.
N.: Nemea
O.: Olympia
P.: Pythia; hyp.: hypothesis ad
P. Pl.: Plato
Ax.: Axiochus
Epi.: Epinomis
Ethd.: Euthydemus
Ethph.: Euthyphron
Go.: Gorgias
Le.: Leges
Mx.: Menexenos
Phd.: Phaedo
Phdr.: Phaedrus
Pr.: Protagoras
Sy.: Symposium
Ti.: Timaeus
Pla.: Plautus
Pla.: Plautus Comicus
Am.: Amphitruo
B.: Bacchides
Ru.: Rudens Pli.: Plinius
Pli. NH: Plinii Naturalis Historia
Plu.: Plutarchi Moralia [457]
Plu. Ro.: Plutarchi Romulus Plu. Ser.: Plutarchi Sertorius Plu. Th.: Plutarchi Theseus Plu. Ti.: Plutarchi
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Timoleon PMag.: Preisendanz, Papyri Magici Graeci PO.: Oxyrhynchus Papyrí Po. M.: Pomponius
Mela Geographus Pr. Chr.: Procli Chrestomathia; quae ad
Homerum pertinent ed. Allen, caetera
ed. Bekker Prop.: Propertius PSI: Papiri della Societ{ Italiana
Q. S.: Quintus Smyrnaeus
Rh. Gr.: Spengel, Rhetores Graeci
s.: scholium in (Servius vei Probus in Vergilium) S.: Sophocles
Ai.: Aiax
An.: Antigone
E.: Electra
OC: Oedipus Coloneus
OT: Oedipus Tyrannus
Ph.: Philoctetes
Tr.: Trachiniae Sa.: Sappho Scy.: Scythinus Lyricus Se.: Seneca Tragicus
HF: Hercules Furens
HOe.: Hercules Oetaeus
Thy.: Thyestes
Tr.: Troades SEmp.: Sextus Empiricus Philosophus Si.: Simonides Lyricus
Sol.: Solinus Historicus
Sosi.: Sositheus Tragicus
St. B.: Stephanus Byzantinus Lexicographus Ste.: Stesichorus Lyricus
Str.: Strabo Geographus
St. Th.: Statii Thebais Su.: Suidas Lexicographus Sup. E.: Supplementum Euripideum ed.
Amim Syll.: Dittenberger, Sylloge Inscriptionum
Graecarum ed. 3.
Terp.: Terpander Lyricus
Tert. Val.: Tertullianus contra Valerianos
Th.: Hesiodi Theogonia
The.: Theocritus
Thgn.: Theognis
Thu.: Thucydides
TIE: Kerényi: Történetek az istenekről és az emberiségről Tz.: Tzetzes
Chil.: Chiliades
Co.: de Comoedia
Ly.: ad Lycophronem
Posthom.: Posthomerica
Va. LL: Varro De Lingua Latina Ve.: Vergilius
A.: Aeneis
Cu.: Culex
E.: Eclogae
G.: Georgica V. FI.: Valerii Flacci Argonautica
Zen.: Zenobius Paroemiographus
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A Történetek az istenekről és az emberiségről forr{sai
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
III
1
2
3
4
5
6
7
8

Il. 14. 201
Il. 14. 246
Il. 14. 201
Il. 14. 206
Th. 337
Th. 367
Th. 364
Or. 24
Il. 14. 261
Ar. Av. 695
Or. 70. 2
Or. 16; 112
Or. 15
Th. 23
Th. 116
Th. 176
Th. 155
Th. 371
Th. 404
Th. 453
Il. 13. 355
Th. 459
Or. 154
Pi. 0. 2. 70
Il. 1. 399
Th. 624
Th. 713
Th. 687
Ap. 1. 6. 3
Th. 821
h. Ap. 307
Th. 829
Plu. 293c
N. D. 1. 362
Th. 186
Ap. 1. 6. 1
Ov. Am. 2. 1. 12
Ap. 1. 6. 1
Il. 14. 261
Or. 99
Th. 217
Th. 904
Or. H. 59. 2
Or. 33
Il. 8. 68
Ap. 1. 6. 2

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

s. A. Eu. 728
Hy. 171
He. Sc. 259
Th. 211
Il. 16. 334
Th. 233
Ve. A. 6. 439
Ap. 1. 3. 1
Th. 361
Th. 382
A. Pr. 1
s. A. Rh. 3. 467
Th. 404
Th. 412
A. Rh. 4. 829
s. Od. 12. 124
Th. 931
PMag. 4. 1434 2530 2550
Od. 12. 73
Od. 12. 246
Od. 12. 101
s. Ve. A. 3. 420
Ly. 45
E. Med. 1342
s. Od. 12. 124
D. S. 20. 41
s. Ar. Pax 758
Hor. A. P. 340
Tert. Val. 3
Ar. Pax 758
Ar. fr. 500-1
Ar. Ra. 288
PMag. 4. 2334
Th. 346
Or. 16
Or. 114
Th. 237
Od. 4. 354
Th. 233
Th. 270
A. Pr. 795
A. Eu. 150
Pa. 8. 34. 3
A. Eu. 416
S. OC. 40
s. Ly. 406
s. S. OC. 42
Euph. fr. 52
Or. H. 69. 8 70.2
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58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

A. Eu. 50
E. IT. 293 [459]
A. Ch. 924
A. Ch. 290
Th. 274
Th. 275
Th. 277
Od. 11.634
Ap. 2. 4. 2
He. Se. 233
A. Pr. 800
A. Rh. 4. 1514
Ap. 2. 4. 2
Th. 281
E. Ion 989
Th. 295
Il. 2. 783
Th. 308
Ap. 2. 1. 2
Th. 305
s. Ap. Rh. 4. 1396
Th. 334
Th. 275
Er. C. 1. 3
s. A. Rh. 4. 1396
Er. C. 1. 3
s. Ve. A. 4. 484
Ap. 2. 5. 11
E. HF. 394
Th. 215
s. A. Rh. 4. 1399
D. S. 4. 27. 2
s. E. Hi. 742
s. Ve. A. 4. 484
S.fr. 777
Th. 340
Il. 21. 194
Li. Pr. 4
Ap. 1.7. 10
Ly. 713
A. Rh. 4. 897
E. Hel. 168
Od. 12. 39
Od. 12. 184
Hy. 125. 13
He. fr. 88
E. fr. 911
Th. 237
Or. 117
Th. 265
s. The. 2. 12

109
460
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
IV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
298
26
27
28
29
30
31
V
1
2

Th. 775
Od. 1.241
Od. 20. 78
Il. 16. 150
Th. 267
s. Ly. 165
A. Rh. 2. 288
Th. 240
h. C. 420 Or. H. 24. 1
Th. 264
Th. 243
Eu. Od. 1954. 4
Il. 18. 46
Or. H. 24. 10
s. GArat. 243
Pa. 1. 19. 2
s. Ly. 406
Pi. fr. 122 Sn.
Th. 353
Or. 114
Hdt. 2. 55
Il. 5. 370
Th. 188
h. Ve. 2. 5
Fe. 52.2
Ae. NA. 14. 28
Th. 937
Th. 934
Ci. ND. 3. 59
s. Ve. A. 1. 664
Il. 18. 418
Th. 571
Il. 18. 382
Th. 945
Od. 8. 265
Arn. AN. 6. 22
Ov. M. 10. 243
Hsch.
Ap. 3. 14. 3-4 ALib. 34 Ov. M. 10.
Hy. 58 s.The. 1. 109. s. Ve. E. 10. 18.
Lu. SyrD. 8
s. Ly. 831
The. 15. 100 Bion 1 Lu. SyrD. 6
h. Ve. 1. 1
Hy. 94 s. Ve. A. 2. 649
s.The. 1. 106-107.
Th. 481
AAmbr.
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3
Ov. M. 4. 282
4
s. Pl. Sy. 215e
5
D.S. 5. 65. 1
6
s. A. Rh. 1. 1126
7
Pa. 5. 7. 6
8
s. A. Rh. 1. 1126
9
Ov. M. 4. 281 Hsch.
10
S. fr. 337
11
A. Rh. 1. 1126
12
A. Rh. 1. 1130
13
Str. 10. 3. 20
14
D. S. 5. 64. 4
15
D. S. 3. 55.9
16
Cl. Pr. 2. 19. 1
17
Str. 10. 3. 21
18
Hi. RH. 5. 8. 10
19
Hi. RH. 5. 9. 7 skk. Hsch.
„adamnein"
20
s. A. Rh. 1.916
21
D. S. 5. 55. 3
22
D. S. 5. 55. 2
23
Str. 10. 3. 19
24
D. S. 5. 55. 1
25
s. Ve. A. 4. 377
26
Pi. O. 7. 61
27
D. S. 5. 56. 1
28
Arn. AN. 5. 5 Pa. 7. 17. 10
VI
1
h. Ve. 1.24
2
Ov. F. 6. 319
3
Th. 481
4
Ca. Io. 10
5
Pa. 8. 38. 6
6
Ca. Io. 32
7
Ath. 375 f.
8
Ath. 491 a
9
Hy. 139
10
Ca. Io. 47
11
A. Rh. 3. 132
12
Ap. 1. 1.6
13
La. Inst. 1. 22
14
ALib. 19
15
Ca. Io. 48 D. S.5. 70.3
16
Er. C. 13
17
Er. C. 27
18
s. Ve. A. 1. 394
19
S. fr. 320
20
Il. 14
21
Il. 14. 295
22
E. Hi. 748
23
Er. C. 3

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Chr. fr. 1072
s. Il. 1.609
s. The. 15. 64
s. Il. 1. 609
Eus. PE. 3. 1. 3
Il. 8. 477
Pa. 2. 38. 2.
Pa. 8. 41.4
A. Rh. 1. 503
Ori. C. 1.6.42
s. S. OC. 42
Pa. 9. 38. 1
N. Pr. 2. 12
Ci. ND.3. 44
s. Il. 14. 276
s. Ly. 680
Pi. 0. 14. 3
Th. 909
Pi. P. 9. 90
Pi. P. 9. 89
Pa. 9. 35. 1
Pa. 9. 35. 2
APal. 15. 25. 14
Pa. 9. 35. 5.
Hor. C. 1. 4. 5
Pi. fr. 30 Sn.
Er. C. 13
Il. 20. 4 Od. 2. 69
Il. 11. 134
Il. 5. 749
Il. 15. 88
Pa. 2. 13. 3
Th. 902
Op. 197
Th. 55
Pi. fr. 31 Sn.
Th. 55
Pa. 9. 39. 8
Th. 25
Th. 24
Th. 66
Th. 1
Th. 77
Plu. 743d
Pa. 9. 29. 2
D. S.4. 7. 1
Hor. C. 3. 4. 1
Pa. 9. 29. 3
ALib. 9
Th. 79
Th. 223
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75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
1358
98
99
101
102
103
917
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
VII

Op. 200
Pa. 9. 35. 6
Pa. 9. 36. 6
Pli. NH. 36. 17
Pa. 1.33.3
s. Ly. 88
Ath. 334b
Sa. fr. 105
Ap. 3. 10. 7
Hy. A. 2. 8
Ap. 3. 10. 7
h. Ho. 17
Hor. AP. 147
Pi. N. 10. 55
Th. 357
Ap. 3. 1. 1
Hy. 178
s. Il. 12. 292 Mo. 2
PO. 11. 1358
Lu. DMar. 15. 4
Er. C. 33 Hy. A. 2. 35
ALib. 36
Ap. 1.9.26 A. Rh. 4. 1638 Or. A.
s. Il. 12. 292 Ap. 3. 1.2
Ap. 3. 1. 3 100 MVat. 1. 47
Li. N. 23
Ap. 3. 3 Hy. 136 s. Ly. 811
Ath. 296b s. Ly. 754 Ov. M. 13.
St. B.
s. Il. 2. 494
Pa. 9. 12. 1.
Ap. 2. 1. 3
A. Pr. 640
Hdt. 2. 153
Su.
Th. 911
s. Pl. Go. 497c
Th. 970 Ov. Am. 3. 10. 25
Od. 5. 128
Or. 58; 59 Ov. M. 6. 114
Or. 60
Or. 86
Or. 148
Or. 137
Or. 145
Or. 164
Or. 167
Or. 21a

1
Th. 896
2
Th. 886
3
Th. 358
4
Ap. 1. 2. 1
5
Ap. 1. 3.6
6
Th. 887
7
Th. 924
8
Chr. fr. 908
9
Pi. 0. 7. 35
10
E. Ion 455
11
s. Pi. 0. 7. 66
12
h. Ho. 28. 5
13
Th. 376
14
Ci. ND. 3. 59 s. Ly. 355 Cl. Pr. 24
Arn. AN. 4. 14
15
s. Il. 8. 39 [461]
16
Et. M.
17
Ap. 3. 12. 3
18
Pa. 9. 33. 5 St. B.
19
D.H. 1.33; 61; 62
20
Th. 384
21
Pa. 5. 3. 2 E. Her. 771
22
Hy. 166
23
Ant. 12
24
Hy. 166
25
Ap. 3. 14. 6
26
Ap. 3. 14. 6
27
Hy. A. 2. 13
28
N. D. 41.64 Ca. He. 1. 2
29
Cl. Pr. 2. 28 Ci. ND. 3. 55; 57
30
Hyp. fr. 70 Ma. S. 1. 17. 55
31
Ap. 3. 14. 1
32
s. Ve. G. 1. 12
33
Eus. PE. 10. 9. 22
34
s. Ar. Pl. 773 Ath. 555d
35
S. fr. 643
36
Ap. 3. 14. 2
37
Hsch.
38
Ov. M. 2. 708
39
Ap. 3. 14. 3
40
IG. 14. 1389
41
Ap. 3. 14. 6
42
Ph. VA. 7. 24
43
Pa. 1. 18. 2
44
Hy. A. 2. 13 Ov. M. 2. 561 E. Ion
23
45
Ant. 12 Ca. He. 1.2; 3
46
Ap. 1. 5. 3 Ov. M. 5. 539 s. Ve. A.
4. 462
47
Ap. 2. 5. 12
48
Pl. Le. 796b
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49
50
51
52
53
VIII
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
100
39
40
41
42
43
44

Harp.
Arn. AN. 3. 31
h. M. 100
Hsch.
Pi. 0. 7. 34 [462]
Th. 919
h. Ap. 3
Th. 406
Od. 6. 106
Th. 403
Hy. 140
Her. 2. 98 D. S. 2. 47. 2
Syll. 590
Hy. 140
Ari. HA. 580a
Ae. NA. 4. 4
ALib. 35 Ov. M. 6. 317
Th. 409
s. Ve. Ae. 3. 73
Pi. fr. 52h. 6 Sn. Ca. Del. 37
Ov. M. 6. 108
Ar. Av. 870
s. Pi. P. hyp.
Pi. fr. 33b-c Sn.
Ca. Di. 22
Str. 14. 1.20
h. Ap. 25
Thgn. 7
Ca. De. 249
Ae. NA. 4. 29
s. A. Rh. 1. 760 Ap. 1. 4. 1.
Pi. P. 4. 90
A. Rh. 1.760
Hy. 55
Od.11.576
Hy. 55
Hy. 140
MVat. 1. 36
Ath. 701c h. Ap. 300 E.IT. 1246
h. Ap. 300 s. A. Rh. 2. 706
h. Ap. 307
s. A. Rh. 2. 706
E. IT. 1249 A. Rh. 2. 707 Ca. Ap.
h. Ap. 363
h. Ap. 388
Pa. 10.5.9
Him. 14. 10
s. Ve. A. 4. 377
s. Ve. A. 6. 618

45
Hy. 32 Ap. 2. 6. 2
46
s. E. Al. 1
47
Plu. 293b 418b 421c Ae. VH. 3.
1
48
Ap. 3. 10. 4
49
Ap. 1.9. 15
50
A. Eu. 728
51
Ca. Ap. 49
52
Ap. 1. 3. 3
53
s. E. Rh. 347
54
Ap. 1. 3. 3
55
Pa. 3. 19. 4
56
Zen. 1. 54
57
Ov. M. 10. 162
58
Ov. M. 10. 107
59
h. Ap. 208
60
Li. N. 19
61
Ov. M. 1.452
62
Pa. 8. 20 Par. 15
63
ALib. 32
64
s. Ve. A. 4. 377
65
Pi. P. 9. 5
66
Ca. Di. 206
67
A. Rh. 2. 509
68
D. S. 4. 81.2 Plu. 757d Ari. MA
100
69
Il. 5. 401 899
70
Prop.2. 2. 11
71
He. fr. 60
72
Ci. ND. 3. 56
73
He. fr. 60
74
Pi. P. 3. 5
75
IG. 4. 1. 128
76
Pa. 2. 26. 3.
77
Hy. 49
78
Ca. Di. 14
79
ALib. 17. 5
80
Ca. LP. 110 Ov. M. 3. 143 Hy. 180
Ap. 3. 4. 4 Pa. 9. 2. 3
81
Ap. 3. 8. 2
82
Hy. A. 2. 1
83
St. B. "Arkas"
84
Ov. M. 2. 409 F. 2. 180
85
E. He. 375
86
Er. C. 1
87
s. E. Rh. 36
88
Sol. 11.8
89
Ca. Di. 189 Pa. 2. 30. 3
90
ALib. 40. 3
91
h. Ap. 182
92
Scy. fr. 1
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IX
1
Il. 5. 890
2
Il. 5. 761 834
3
Il.21.406
4
Il. 5. 859
5
Il. 1.599
6
h. Ap. 309
7
Ov. F. 5. 229
8
Fe. 97
9
Th. 928
10
Ib. fr. 2
11
Od. 11.305
12
Ap. 1.7. 4
13
Hy. 28
14
s. Il. 5. 385
15
s. Pi. P. 4. 156
16
Il. 5. 385
17
s. Il. 5. 385 (vagy: s. Ve. A.
10.763)
18
s. Il. 14. 292
19
s. Ve. A. 8. 454
20
Il. 18. 395
21
Il. 1, 590
22
Il. 15. 18
23
s. Il. 14. 296
24
Hsch.
25
Li. N. 7 Pa, 1.20.3 Hy. 166 s. Ve.
E. 4. 62
26
s. Il. 14. 295
27
Pi. P. 2. 21 s. Pi. P. 2. 40 s. E. Ph.
1185 s. A. Rh. 3. 62
28
Pi. P. 2. 43 Plu. 75 ld
29
Pi. P. 2. 45
30
s. A. Rh. 1. 554
31
Il. 11.832
32
s. A. Rh. 1. 554 2. 1331
X
1
Or. 164
2
s. Il. 18. 486 s. Pi. N. 2. 16
3
Ap. 3. 8. 2
4
h. M. 5
5
Hor. C. 1. 10. 11
6
Hdt. 2. 51 Ca. Die. 8. 33
7
Ci. ND. 3. 56
8
Prop. 2. 2. 11
9
Ci. ND. 3. 56
10
Ci. ND. 3. 60
11
Ci. ND. 3. 56; 59
12
s. Op. 800
13
Ci. ND. 3. 60
14
Ov. M. 4. 288

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
XI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Ov. M. 3. 341
FGH. 1. p. 197
ALib. 23
Or. 98
Pi. fr. 139. 6 Sn. s. Ve. A. 1. 651
s. Ve. A. 4. 99
h. Ho. 19. 32
s. E. Rh. 36
The. 1. 15
h. Ho. 19. 11
N. D. 2. 118 Ov. M. 1. 689 3.356
Ve. G. 3. 391
EGr. 817
Hy. 160
s. Lu. ITr. 6
s. Ly. 831
N. N. 2. 28
s. A. Rh. 1.932
Phot.
Ov. F. 6. 319
Lu. Sa. 21
He. fr. 304
h. Ve. 259
Ca. Ce. 40
Ap. 2. 1. 2
s. Ve. A. 1.372
He. fr. 123
A. Rh. 1. 1228
The. 13. 44
Pa. 1.38.6
Pa. 8. 8. 2
s. Ly. 644
Hy. 188
St. B.
D. S. 5. 55. 1
Ca. De. 31
Pa. 8. 25. 5
Th. 278
s. Il. 23. 346
s. Ve. G. 1. 12
s. Pi. P. 4. 246 s. Ly. 766
Ov. M. 6. 115
Th. 243; 254
Ap. 1. 2. 2
Od. 3. 91 5.422
s. Od. 3. 91
Er. C. 31 Opp. 1. 385
Il.7.411
Pi. 0. 6. 104
Th. 931
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22
23
XII
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Pi. 0. 7. 54
St. B.
Il. 18. 239
Il. 16. 779
Pi. 0. 7. 71
Pi. 0. 7. 70
Ar. Nu. 285 [463]
Pi. fr. 52k Sn.
Hy. 154
11.3. 277
A. Ch. 984
Od. 1. 9
Pi.fr. 129 Sn.
Ste. fr. 6
Ath. 469d
Mi. fr. 10
h. Ho. 31.9
Pi. I. 5. 1
h. Ho. 31. 2
Il. 19. 398
Il.8.480
Od. 10. 139
Th. 957
Od. 12. 133
Od. 12. 132
s. Od. 12. 129
Od. 12. 382
s. Od. 17. 208
Hy. 154
Pa. 9. 35. 5
Od. 10. 136
Il. 11.735
Ci. ND. 2. 52
Hy. A. 2. 42
Pl. Epi. 987c
Hy. A. 2. 42
Th. 986
Hy. 152A
E. fr. 771
Hy. A. 2. 16
Hy. 152A
Hy. 154 Ov. M. 1. 751
Arat. 358
N. D. 11. 131 12. 217
Sol. 11.9
Hy. 205
h. Ho. 32. 1
h. Ho. 32. 14
Q. S. 10. 337
A. Rh. 4. 57

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

Ci. TD. 1. 92
Lic. fr. 3
Pa. 5. 1.4
s. A. Rh. 4. 57 Ap. 1. 7. 5 [464]
Th. 372
Pa. 1.3. 1
Ly. 941
s. Ly. 941
E. Tr. 856
Il. 11. 1
Th. 987
Hy. A. 2. 42
Th. 381
s. D. P. 509
Ap. 3. 14. 3
h. Ve. 218
s. Il. 11. 1 s. Ly. 18
Th. 984
Ap. 1.4. 4
Od. 15. 250
Et. M. 144. 25
E. Hi. 454
Od. 11.310
Pi. fr. 74 Sn.
Hy. A. 2. 21 s. Arat. 254
Il. 18. 487
s. Il. 18. 486
Er. C. 32
s. Il. 18. 486
s. Od. 5. 121
s. Ve. A. 1. 535
Ap. 1.4.3
s. N. Th. 15
Er. C. 32 Hy. A. 2. 34
Par. 20 Ap. 1. 4. 3
Hy. 132
ALib. 5. 4
Ap. 1. 4. 3
s. Ve. A. 10. 763
Hy. A. 2. 34
Er. C. 32
Ap. 1. 4. 4
Er. C. 32
Arat. 638
Hor. C. 3. 4. 70
Od. 5. 121
Ap. 1. 4. 5
Hy. A. 2. 34
Od. 11.572
Th. 378
Th. 376
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100
101
102
103
104
105
106
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Arat. 99
Th. 869
l. 16. 150
Pa. 5. 19. 1
Il. 20. 224
dt. 7. 189 Pl. Phdr. 229 A. Rh. 1.214
Od. 10. 1 XIII
Th. 207
Od. 1. 34
Il. 8. 479
Th. 507
Ap. 1. 2. 3
s. Op. 48
Th. 510
Th. 517
Od. 1.52
Op. 108
Th. 183
Op. 145
Th. 563
s. Th. 563
Hi. RH. 5. 6. 3
Pl. Mx. 237d
Pl. Mx. 238a
He. fr. 205
Str. 10. 3. 21
Eus. PE. 3. 1. 3
Th. 546
s. Il. 5. 205
E. Ion 455
s. A. Rh. 2. 1249
Hsch.
Pa. 9. 25. 6
Pl. Pr. 320c
sGArat 437
Hy. A. 2. 42
Ap. 1. 7. 1
Phi.fr. 89
Pa. 10. 4. 3
Lu. Ph. 3
Me. fr. 535
Th. 535
Op. 50
Hy. A. 2. 15
s. Ve. E. 6. 42
Th. 567
Op. 53
s. Ar. Av. 970
Il. 5. 392
A. Pr. 4
Th. 521

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
1
2
3
4

Th. 523
s. A. Pr. 94. Hy. A. 2. 15
A. Pr. 774
Th. 529
A. Pr. 210
A. Pr. 1027
Ap. 2. 5. 11
Ath. 672f
s. Cat. 64. 295
Hy. A. 2. 15
s. Il. 24. 602
s. E. Ph. 159
Cl. Str. 1.21
Pa. 2. 15. 5
Pa. 2. 19. 5 s. S.E. 4
Hy. 274. 8
Hy. 143
Pl. Ti. 22a
Ap. 2. 1. 1
Eus. PE. 55
Sa.fr. 119
S. An. 834
Ov. M. 6. 146
Il. 24. 603
Hy. 9; 10
S. An. 828
Th. 244
Pi. I. 8. 30
A. Pr. 907
Hy. A. 2. 15 A. Rh. 4. 790
Il. 24. 58
Pi. I. 8. 39
Ap. 3. 13. 5
Pi. N. 4. 60
s. Pi. N. 3. 60
S. fr. 161
s. Ly. 178
s. Il. 16. 140
s. Il. 1.5 E. Hel. 40
N. D. 3. 204
Op. 109
Ap. 1. 7. 2
Ov. M. i. 350
s. A. Rh. 3. 1086
Pi. 0. 9. 41
Or. 47
Pa. 4. 1.8 XIV
Il. 9. 457
A. Su. 231
A. Su. 156
Pa. 2. 2. 8
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
XV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

h. C. 2
Or. 49. 47
Ov. M. 5. 385
Pa. 1. 14.2
Or. 52
Pa. 1. 14.3
Or. 50
Or. 52
Cl. Pr. 18. 2
Or. H. 41. 5
Or. A. 1194
Ov. F. 4. 497
s. Pi. 0. 6. 95
Or. H. 43. 7
E. He. 1349
Il. 19. 259 Op. 327 Ar. R. 147 Pa. 10. 28. 4
Pa. 10. 28. 7
Pa. 10. 29. 1
Pa. 10. 28. 3
Ve. A. 6. 409
Or. 32
Od. 24. 1
Od. 11. 1
Od. 10. 508
Od. 4. 563 Pi. 0. 2. 70
Pi. fr. 129 Sn.
Pi. 0. 2. 61 fr. 127
A. fr. 228
Ve. G. 1.39
A. Su. 156 cum Et. Gud.
Ca.fr. 43. 117 Pf.
E. fr. 472
Or. 58
Or. 98; 105
Or. 58
Or. 145
D. S. 3. 64. 1
N. D. 6. 121
D. S. 5. 3. 4
Cla. RP. 1.246
Or. H. 39. 7
Pl. Ethnd. 277d
Or. 34
D.S. 3. 62. 7
D. S: 5. 65. 1
N. D. 48. 29
Or. 34
Or. 214
Ap. 2. 1. 3 D. S. 3. 74. 1
N. D. 6. 169

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Euph. 88
Or. 210
Or. 35
Or. 34; 35
Or. 220
Or. H. 37. 2
D. S. 3. 62. 6
Or. 216
Or. 214
Or. 199
Cl. Pr. 30 Hsch. "Thyónidai"
s. Il. 24. 615
E. B. 6
Pa. 9. 16. 5
Hy. 167
Hy. 179 Ov. M. 3. 260 N. D. 7. 312
Ap. 3. 4. 3
E. B. 97
h. Ho. 1
Terp. fr. 8 [465]
D. S. 5. 52. 2
Or. H. 54
E. C. 4
h. Ho. 1.6
h. Ho. 26
Pa. 2. 31.2
s. Ly. 212
D. S. 4. 25. 4
Ap. 3. 5. 3
Il. 6. 131
Cl. Pr. 11
ALib. 10 Ov. M. 4. 1; 389 Ae. VH. 3. 42
Ap. 2. 2. 2 Ae. VH. 3. 42
He. fr. 133
The. 26
Th. 247; 258
E. B. 731
E. B. 1189
E. B. 1146
s. Il. 14. 319
Il. 6. 130 Ap. 3. 5. 1 Hy. 132
E. B. 141
Pa. 3. 24. 3
Pa. 3. 24. 4
Ap. 1. 9. 1
Ap. 3. 4. 3
s. Pi. I. hyp.
Od. 5. 332
s. A. Rh. 1. 917
Pa. 1. 44. 8
s. Pi. I. hyp.
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75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

h. Ho. 7
Ap. 3. 14. 7
Ap. 3. 5. 3
Ov. M. 3. 582
Lu. Ba. 1
Th. 948 E. Hi. 339
Plu. Thes. 19 D. S. 4. 61 Ov. M. 8. 152
Plu. Thes. 20
Hsch.
Ar. R. 342 S. An. 1146
Hy. 43
Plu. Thes. 20
D. S. 5. 51.4
Hy. 255
Od. 11.321
Hy. A. 2. 5
Plu. Thes. 20
Prop. 3. 17. 8 Ov. F. 3. 510
Arat. 72
Pa. 9. 31.2

95
96
97
98
99

s. Ve. A. 4. 127
Or. H. 57. 3
s. A. Rh. 3. 996
s. Ly. 212
s. Ar. R. 324
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Jegyzetek a Hérósztörténetek bevezetéséhez
1 Ahogy Umgang mit Göttlichem (Göttingen, 1955) c. könyvem elvi fejtegetéseiben olvasható. A
következőkben egy s m{s akaratlanul is tény- és t{rgybeli kritik{ja A. Brelich hérószokról szóló
könyvének, melynek alapkoncepciój{t és vizsg{lati módszerét közzétételének első form{j{ból
ismertem.
2 Die Götter Griechenlands, Frankfurt a.M. 1947, 183.
3 André Jolles: Einfache Formen, Halle/Saale 1930, 238.
4 Einfache Formen 82.
5Plut. Gen. Socr. 577e.
6 Apollon, 3. kiad. Düsseldorf 1953, 162; Spengler a Die Welt als Geschichte című folyóiratban, Stuttgart
1935, 197.
7 Vö. Griechischen Miniaturen c. könyvemmel, Zürich 1957, 109; T. B. L. Webster a Classica et Mediaevalia
c. folyóiratban, Koppenh{ga 1956, 149.
8 Vö. G. E. Mylonas a Studies Robinsonban, 1951, 64.
9 Vö. fejtegetéseimmel A. Randa Handbuch der Weltgeschichte c. kiadv{ny{nak I. kötetében, Olten és
Freiburg i. Br. 1954, 434.
10 On Heroes, első kiad{s.
11 Plut. Qu. Gr. 12.
12 Történetek az istenekről és az emberiségről, 165. és 168. lap; Asklépiosról Göttlicher Arzt c.
könyvemben, 2. kiad. Darmstadt 1956, XI.
13 Plut. Qu. Gr. 12.
14 Történetek az istenekről és az emberiségről, 169. lap; Paus. 2. 37. 5.
15 Schol. Towl. Il. 14. 319.
16 Plut. Is. Os. 35.
17 Fr. 15, 60 és 61 Diels.
18 Történetek az istenekről és az emberiségről, 164. lap; 58. kép.
19 Tod-Wace: A Cat. of the Sparta Museum, Oxford 1906, 102; 1-3. és 10. kép
20 Publik{ciój{t Ch. A. Christu készíti elő.
21 Aristoph. Eccl. 1031; Athenische Mitteilungen 1893, 165, 184
22 Vö. Dramatische Gottesgegenwart in der griechischen Religion, Eranos-Jahrbuch, Zürich 1951, 13.
23 A Maia c. folyóiratban, Firenze 1951, 12.
24 W. F. Otto: Dionysos, Frankfurt a. M. 1939, 62. 25 Schol. Ap. Rhod. 1916.
26 Vö. Hésykhios : χἐρσαί χόψαι, ΤΕΜΕῖΝ, χεῖραι, γαμῇσαι. Először N. Fréret vetette fel a gondolatot,
1761-ben; a form{hoz vő. E. Schwyzer: Griech. Gramm. 1. 515.6; a jelentéshez V. Magnien a Mélange
Cumont-ban, 319.
27 Paus. 9.12.4 a hagyom{nyozott szöveg szerint. *467+

A Hérósztörténetek forr{sai
Első könyv
I
1 TIE 78. lap
2 s. Pi. P. 3. 153
3 TIE 163. lap
4 TIE 26. lap.
5 Hdt. 2. 51. 2
6 Lu. Charid. 9
7 Ap. 3. 1. 1
8 Il. 14. 321

9 s. E. Rh. 29
10 Ap. 3. 1. 1
11 D. S. 5. 48. 2 s. E. Ph. 7 s. A. Rh. 1.916
12 D. S. 5. 49. 1
13 s. E. Ph. 7
14 D. S. 5. 49. 1
15 s. Il. 2. 494 Ov. M. 2. 8
16 Ap. 3. 4. 1
17 Hdt. 4. 147. 5 s. Ly. 1206
18 s. E. Ph. 638
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19 s. Ca. Io. 3
20 Pa. 9. 12. 2
21 s. Il. 2. 494
22 Ov. M. 3. 26
23 s. S. An. 126
24 Phot. B. 2 277. 6
25 Pa. 9. 5. 1
26 s. A. Rh. 3. 1178
27 E. Ph. 663
28 s. E. Ph. 662
29 E. Ph. 667
30 s. E. Ph. 670 [468]
31 s. A. Rh. 3. 1178
32 E. Ph. 939
33 Ari. Po. 16 Hy. 72
34 Ap. 3. 4. 2
35 s. A. Rh. 1.916
36 N. D. 3-4
37 TIE 52. lap
38 Pa. 9. 16. 4
39 Ap. 3. 4. 2
40 Pi. P. 3. 90 Ap. 1. 4. 2 s. Il. 2494
41 N. D. 5. 120
42 Ap. 1. 9. 15
43 Thgn. 15 E. B. 881; 901
44 Pi. P. 3. 91 Ca.fr. 11.4
45 s. Il. 2. 494 Pa. 3. 18. 12
46 Ap. 3. 4. 2
47 s. Pi. P. 3. 167 Ap. 3. 4. 2
48 TIE 76. lap
49 TIE 168. lap
50 TIE 171. lap
51 TIE 99. lap
52 TIE 172. lap
53 Pa. 9. 5. 3
54 E. B. 1333
55 E. B. 1330; 1334
56 St. B.
57 s. V. Ae. 1. 243
58 Ca.fr. 11.4
59 E. B. 1338
60 Pi. 0. 2. 77
61 Ap. 3. 5. 4
II
1 E. Ph. 822
2 TIE 104. lap
3 TIE 138. lap
4 Ca. De. 80
5 s. Ly. 1211
6 PO. 1241. IV. 6
7 s. Pi. P. 9. 5

8 Pa. 9. 10. 5
9 Od. 11.260-5
10 Pa. 2. 6. 1
11 s. Pi. 0. 13.74
12 s. A. Rh. 4. 1090
13 Pa. 2. 6. 2
14 St. B.
15 Hsch.
16 E. HF 29
17 Pa. 1. 38. 9
18 Sup. E. p. 11
19 E. fr. 1023 Ph. Im. 1. 10
20 Hor. Epi. 1. 18.41
21 Pac. fr. XIII
22 Pa. 9. 17. 6
23 Pa. 9. 5. 7
24 TIE 146. lap
25 s. E. Ph. 159
26 Hy. 9
27 Pa. 9. 17. 4
28 Pa. 9. 17. 6
29 Pa. 10. 32. 10
III
1
TIE 146. lap
2
Ap. 2. 1. 4
3
s. A. Rh. 3. 1186
4
s. E. He. 886
5
Ap. 2. 1. 4
6
s. Il. 1.42
7
Ath. 651 f
8
Cl.Str.4.19.120.4
9
A. Su. 250
10
Pa. 2. 19. 3
11
Ap. 2. 1.5
12
Pa. 2. 19. 6
13
A. fr. 44
14
Pa. 2. 25. 4
15
Ap. 2. 1. 5
16
Pi. P. 9. 112
17
s. E. He. 886
18
Pl. Ax. 371 e
19
Hy. 169
20
Pa. 2. 15. 5
21
Ap. 2. 1. 4
22
Pa. 2. 38. 2
23
Str. 8. 6. 8
IV
1
Ap. 2. 2. 1
2
Pa. 2. 25. 7
3
Pa. 2. 16. 2
4
Ap. 2. 2. 1
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
3
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Str. 8. 6. 11
TIE 170. lap
s. Il. 14. 319
s. A. Rh. 4. 1091
S. An. 944
Si. 27
PSI. 1209
PO. 2161.I. 23
s, A. Rh. 4. 1091
s. A. Rh. 4. 1515
h. C. 9 et 17
Pi. P. 12. 15
Hy. 63
TIE 88. lap
Ap. 2. 4. 2
s. A. Rh. 4. 1515
TIE 123. lap
s. A. Rh. 4. 1515
Art. 4. 63
Er. C. 22
N. D. 25. 32
Et. Gud. 462
Th. 275
TIE 38. lap
A. Pr. 796
Ov. M. 4. 778
A. Pr. 791
Hy. A. 1. 12
N. D. 31. 17
Er. C. 22
A. fr. 261
TIE 40. lap
s. A. Rh. 4. 1515
Ap. 2. 4. 2
Lu. DMo. 14. 2
Ap. 2. 4. 3
Ov. Am 3. 11.24
He. Se. 220
Pi. P. 10. 31
Pa. 4. 35. 9 Str. 16. 2. 28 Io. BI. 3. 9.
Ar. R. 52
E. fr. 125
E. fr. 132
Ap. 2. 4. 3
Ov. M. 5. 180
Er. C. 15-17; 22
Ap. 2. 4. 3
s. Pi. P. 72
s. A. Rh. 4. 1515
Ap. 2. 4. 4

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

s. A. Rh. 4. 1091
Hy. 244
Ap. 2. 4. 4
Pa. 2. 16. 4
Od. 2. 120 s. N. Al. 103
s. Il. 15. 302
Pa. 2. 16. 3
A. Pe. 79
s. Il. 14. 319
Pa. 2. 20. 4
Pa. 2. 22. 1
N. D. 47. 666
Pa. 2. 23. 7 N. D. 47. 714
Pa. 2. 23. 8
s. Il. 14. 319
Plu. 364 f
TIE 169. lap
Pa. 2. 18. 1
TIE 146. lap
Pa. 3. 22. 4 s. E. Or. 5
Pa. 5. 13. 78. 17. 3
Pa. 7. 24. 13
Pa. 2. 22. 3
Pa. 2. 22. 2
St. By.
Aristid. 15
E. Or. 5
s. E. Or. 5
s. Pi. 0 41
N. D. 48. 730
Hy. 83
A. fr. 158
St. B.
Him. E. 3. 11
Pl. Ethphr. 11 e
Apost. 16. 16
TIE 107. lap
E. Or. 9
E. Or. 8
Plu. 607 f
Pi. 0. 1.38
E. IT 386
Se. Th. 144
TIE 166. lap
s. Ly. 152
E. Hel. 389
Pi. 0. 1.48
s. V. G. 3-7
Or. 36
B. fr. 42
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33
s. Pi. 0. 1.40
34
Pi. 0. 1.26
35
Ap. ep. 2. 3
36
Pi. 0. 1.27
37
s. Ly. 152
38
s. Ly. 152
39
Ari. Po. 16
40
Pi. 0. 1.43
41
Pi 0. 1.47 [469]
42
Pi.O. 1.65
43
E. Or. 10
44
Ov. AA 2. 606
45
D. S. 4. 74. 2
46
Pi. 0. 1. 60
47
TIE 76. lap
48
TIE 139. lap
49
ALib. 36
50
Eus. Chr. 2 p. 40
51
s. Il. 20. 234
52
Ath. 281 b
53
s. Od. 11. 582
54
s. E. Or. 982
55
E. Or. 7 cum s.
56
N. D. 18. 32; 35. 295
57
E. Or. 282 cum s.
58
TIE 108. lap
59
TIE 92. lap
60
Od. 11.582
61
Pa. 10. 31. 12
VI
1 Il. 2. 101
2 s. Il. 2. 104
3 TIE 134. lap
4 s. A. Rh. 1.752
5 Pi. 0. 10. 49
6 Ap. ep. 2. 4
7 Hy. 253
8 Pa. 5. 22. 6
9 Ly. 166
10 s. A. Rh. 1. 752
11 Ap. ep. 2. 5
12 D. S. 4. 73. 5
13 Pi. 0. 1. 79
14 s. Pi. 0. 1. 127
15 Pi.O. 1.67
16 Pi. 0. 1. 71
17 Ci. TD 2. 27. 67
18 Pa. 5. 13. 7
19 Pa. 8. 14. 10
20 Pa. 8. 14. 11
21 s. Ve. G. 3. 7

22 Hy. 84
23 TIE 116. lap
24 s. S. E. 504
25 S. fr. 433
26 Hy. 84
27 D. S. 4. 73. 4 [470]
28 s. A. Rh. 1. 752
29 Ap. ep. 9. 2. 7
30 E. IT 823
31 S.E. 504
E. Or. 987; 1547
32 Ap. ep. 9. 2. 8
33 Pa. 8. 14. 12
34 Pa. 5. 20. 6
35 TIE 60. lap
36 Pa. 5. 7. 10
37 Pi. 0. 1. 94
38 B. 7. 53
39 Pi. 0. 1. 93
40 Pa. 6. 22. 1
41 Pa. 5. 13. 2
42 Pa. 5. 13. 3
43 s. Pi. 0. 1. 149
44 Pa. 5. 10. 6
45 Pa. 5. 16. 4
46 Pi. 0. 1. 89
47 s. E. Or. 4
48 s. Il. 2. 105
49 Pa. 6. 20. 7
VII
1 TIE 150. lap
2 Ap. 1.7.2
3 Od. 10. 2
4 TIE 136. lap
5 Er. C. 1. 18
6 Ov. M. 2. 639
7 TIE 98. lap
8 TIE 146. lap
9 E. fr. 481. 15
10 Hy. A. 1. 18
11 TIE 123. lap
12 Rh. Gr. 7. 1313.6
13 TIE 20. lap
14 D. H. Op. p. 346. 19
15 Hor. C. 1. 2. 17
16 s. Ly. 722
17 Od. 11.238
18 s. Ar. Ly. 139
19 s. Il. 10. 334
20 Ae. VH 12. 42
21 Ap. 1. 9. 8
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22 S. fr. 648 Pearson
23 D. S. 6. 6. 5
24 Pi. P. 4. 136
25 Pol. 4. 141
26 S. fr. 598
27 s. E. Or. 1691
28 Ap. 1. 9. 8
29 Od. 19. 109
30 Pi. I. 5. 14
31 Ap. 1. 9. 7.
32 Ve. A. 6. 586 E. fr. 14
33 Hy. 61
D. S. 4. 68. 2
34 V. Fl. 1. 665
35 s. Ve. A. 6. 585
36 Ap. 1. 9. 7
37 Od. 10. 608
38 Ap. 1. 9. 9
39 Ap. 1. 9. 9
40 TIE 94. lap
41 TIE 170. lap
VIII
1 Il. 6. 146
2 Hy. 60
3 Il. 6. 153
4 TIE 112. lap
5 Ap. 1.9.3
6 s. Ly. 174
7 TIE 139. lap
8 Pa. 2. 5. 1
9 s. Il. 6. 153
10 Thgn. 703
11 TIE 164. lap
12 A. fr. 220
13 Hy. 200
s. Od. 19. 432
14 Od. 19. 396
15 He. fr. 136
16 Hy. 201
17 Tz. Ly. 344
18 Polyae. 6. 52
19 s. S. Ai. 190
20 A. fr. 175 S. Ai. 189 S. Ph. 417 S. fr. 142 E. Cy.
104 IA 524 Ly. 344; 1030
21 s. Ve. G. 3. 267
22 A. fr. 39
23 s. Il. 6. 153
24 Pa. 2. 2. 2
25 Pa. 2. 1. 3
26 TIE 172. lap
27 Od. 11. 593

28 Hy. 157
29 TIE 69. lap
30 TIE 70. lap
31 Ap. 1.9.3
32 TIE 40. lap
33 TIE 77. lap
34 s. Il. 155
35 St. By. Mylasa
36 Str. 8. 6. 21
37 TIE 73. lap
38 St. Th. 4. 61
39 s. Il. 155
40 Pi. 0. 13. 63
41 TIE 77. lap
42 Pa. 2. 4. 1
43 Pi. 0. 13. 86
44 TIE 94. lap
45 Ap. 2. 3. 1
46 Pa. 10. 30. 5 s. Od. 11.326
47 Il. 6. 160
48 s. Il. 6. 170
49 Il. 16. 328
50 TIE 77. lap
51 s. Il. 16. 328
52 Il. 6. 181 Th. 319
53 Ap. 2. 3. 2
54 s. Il. 6. 200
55 TIE 76. lap
56 E. fr. 664
57 s. Ar. Pax 141
58 Pi. I. 7. 45
59 E. fr. 285
60 E. fr. 286
61 E. fr. 306-8
62 Pi. I. 7. 44
63 Il. 6. 201
64 Th. 286
65 s. Il. 6. 155
66 Pi. 0. 13. 92
IX
1 TIE 172. lap
2 Str. 9. 5. 8
3 Ap. 1. 9. 1
4 s. Ar. N. 357
5 TIE 108. lap
6 TIE 172. lap
7 Hy. 2
8 s. Pi. P. 4. 288
9 Hdt. 7. 197. 2 s. A. Rh. 2. 654
10 TIE 122. lap
11 Pa. 9. 34. 5
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12 s. A. Pe. 71
13 s. Ly. 22
14 s. A. Rh. 1.256
15 A. Rh. 2. 1151
X
1 Pa. 9. 16. 5
2 TIE 167. lap
3 Pa. 9. 12. 4
4 E. B. 11
5 E. Ph. 651 c. s.
6 s. E. Ph. 8
7 Ap. 3. 5. 5
8 TIE 73. lap
9 Od. 19.518
10 TIE 46. lap
11 Od. 19.522
12 s. Od. 19. 518
13 Pa. 9. 5. 9
14 Ap. 3. 5. 5
15 Th. 1. 9.2
16 Ath. 603a
17 Ae. NA 6. 15; V. H. 13. 5
18 Ap. 3. 5. 5
19 Hy. 85
20 Plu. 750b
D. S. 4. 64. 2
21 hyp. E. Ph.
22 s. E. Ph. 1760
23 Plu. 313e
24 s. Il. 2. 105
25 s. E. Ph. 1760
26 s. E. Ph. 1010
27 A. Se. 745
28 A. Se. 750; 802; 842
29 A. Se. 756
30 A. fr. 122
31 A. Se. 691
32 s. E. Ph. 1760
33 s. E. 1760
34 A. fr. 173
35 E. Ph. 14
36 E. Ph. 18
37 E. Ph. 22
38 E. Ph. 38
39 S. OT 713
40 hyp. S. OT III
41 DM. PY 40 Palmer
42 Ar. R. 1190
43 s. E. Ph. 1760
44 hyp. E. Ph. I 104
45 E. Ph. 26

46 E. Ph. 32
47 s. E. Ph. 26
48 TIE 172. lap
49 s. E. Ph. 26; 28 Hy. 66
50 s. E. Ph. 26
51 Pa. 2. 6. 6 FGH 90. 8
52 Ath. 296b
53 Hy. 66
54 s. E. Ph. 1760 S. OT 775
55 E. Ph. 24
56 S. OT 1157
57 S. OT 1022
58 S. OT 774
59 E. Ph. 40
60 E. Ph. 41
61 E. Ph. 42
62 S. OT 809
63 Hy. 67
64 S. OT 811
65 E. Ph. 44
66 S. OT 806
67 Et. Gen.
68 FGH 90. 8
69 Od. 11.271
70 Pa. 9. 5. 11
s. E. Ph. 1760
71 s. E. Ph. 53
72 Il. 23. 675
73 FGH 90. 8 [471]
74 s. E. Ph. 934; 1031
75 E. Ph. 810
76 Th. 326
77 TIE
78 Pa. 5. 11.2
79 s. E. Ph. 1760
80 s. E. Ph. 45
81 Ap. 3. 5. 8
82 E. Ph. 48
83 s. E. Ph. 50
84 s. E. Ph. 50
85 D. S. 4. 64. 4
86 Ap. 3. 5. 8
87 S.OT 60
88 Ap. 3. 6. 7
89 Ca. LP 70
90 Ap. 3. 6. 7
91 Hy. 75
92 ALib. 17
93 s. Ly. 683
94 Ap. 3. 6. 7
95 s. Od. 10. 494
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96 Ov. M. 326
97 s. Od. 10. 494
98 s. Ly. 372
99 Od. 10. 493
100 Od. 11.91
101 S. OT 372
102 A. Se. 783 Se. OT 1270
103 s. E. Ph. 61
104 E. Ph. 303
105 E. Ph. 1457
106 S. OT 1426
107 S. OT 1429
108 E. Ph. 63
109 A. Se. 709; 725; 781
110 Ath. 465e
111 A. Se. 727; 788; 815 E. Ph. 66
112 s. S. OC 1375
113 E. Ph. 1543
114 MVat. 2. 230
115 E. Ph. 1693
116 S. OT 420
117 E. Ph. 1705
118 S. OC 3
119 S. OC 88
120 S. OC 95
121 S. OC 1456 [472]
122 S. OC 1548
123 S. OC 1590
124 S. OC 1621
125 S. OC 1644
126 s. Ari. EN 1111a 7
127 S.OT 421
128 s. S. OC 91
129 EGr. 1135
XI
1 TIE 74. lap
2 Pa. 4. 2. 4
3 Pa. 2. 21. 7
4 Pa. 3. 1.4
5 Ap. 3. 10. 4
6 Ap. 3. 10. 5
7 Mal. Chr. IV 0 100
8 Pa. 3. 1. 4
9 s. A. Rh. 1. 146
10 h. Ho. 33. 4
11 23. kép
12 s. Ly. 506
13 Pa. 3. 26. 2
14 Pa. 3. 26. 3
15 Pa. 4. 2. 4; 7
16 s. Il. 9. 557

17 Ap. 3. 10. 3
18 Il. 9. 558
19 s. Il. 9. 557
20 Il. 9. 564
21 Ap. 1.7.9
22 Il. 9. 559
23 MVat. 1. 77
24 s. Il. 9. 557
25 Ap. 1. 7. 9
26 Il. 9. 562
27 Pa. 3. 16. 1
28 Hy. 80. 1
29 Pa. 3. 16. 1-3
30 The. 22. 137
31 Ap. 3. 11.2
32 Od. 11.300
33 Pr. Chr. 103. 13 Ly. 535-52 s. Ly. 536-52 Pi.
N. 10. 55 s. Pi. N. 10. 114 Ap. 3. 11.2
34 Pi. N. 10. 79
35 Od. 11.301
36 E. Hel. 140
37 Er. C. 10
38 SEmp. 9. 37
39 h. Ho. 33. 8
XII
1 Ap. 1.8. 1
2 TIE 135. lap
3 He. fr. 120
4 N. D. 43. 60
5 Hy. 175
6 Ap. 1.7. 7
7 Ap. 1. 7. 6
8 Ath. 35ab
9 Ap. 1.8. 1
10 MVat. 1.87
11 s. Ve. G. 1.9
12 Ve. G. 1. 9
13 Hy. 129
14 He. fr. 135
15 Hy. 171
16 Hy. 171
17 Ap. 1. 8. 2
18 Il. 9. 533
19 Il. 9. 544
20 Il. 9. 547
21 TIE 60. lap
22 Ap. 1. 8. 2
23 Ap. 2. 6. 3
24 s. A. Rh. 1. 188 s. Ly. 488
25 A. Rh. 1. 169 E. fr. 530. 5
26 Pa. 8. 45. 7
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27 Ari. fr. 640. 44
28 I1.21.482
29 Thgn. 1288
30 Ae. VH 13. 1
31 TIE 78. lap
32 He. fr. 20; 21
33 Pa. 8. 35. 10
34 Ap. 3. 9. 2
35 Ae. VH 13. 1
36 TIE 99. lap
37 Thgn. 1291
38 TIE 104. lap
39 Ca. Di. 221
40 TIE 135. Lap
41 Thgn. 1291
42 Ov. M. 10. 560
43 Hy. 185
44 Ov. M. 10. 578
45 s. The. 2. 120
46 The. 2. 120
47 The. 3. 42
48 Ov. M. 10. 687
49 Gra. Cy. 490
50 Ov. M. 10. 686
51 TIE 63.1ap
52 s. Ve. A. 3. 113
53 Ap. 3. 9. 2
Bevezetés
1 TIE 177. lap
2 Syll. 1027
3 Hdt. 2. 44. 3-5
4 Pa. 2. 10. 1
5 Pa. 2. 6. 6-7
6 Pa. 6. 21.6
7 Pa. 5. 7. 7
8 Pa. 9. 27. 8
9 Ci. ND 3. 42
10 Plu. 304 c-e
11 Pa. 8. 31.3
12 Pi. N. 3. 22
I
1
1 Is. 5. 32
2 D. S. 4. 10. 1
3 Pi. fr. 301
4 Ae. VH 2. 32
5 The. 24. 1
6 s. St. Th. 4. 147
7 D. S.4. 10.2
8 E. HF 388
9 E. Al. 481; 491

10 s. Ly. 932
11 s. A. Rh. 1.747
12 He. Sc. 12
13 Ap. 2. 4. 6
14 Pa. 19. 1. 1
54 Ap. 3. 9. 2
55 Ar. Ly. 781
56 Pa. 5. 19. 2
57 Prop. 1. 1.9
58 Xe. Cyn. 1.7
59 Ov. AA 3. 775
60 Ap. 3. 9. 2
61 Ap. 1.8. 2
62 E. fr. 520
63 Ap. 1.8.2
64 B. 5. 113
65 Il. 9. 548
66 Ap. 1. 8. 2
M{sodik könyv
15 Ap. 2. 4. 7
16 TIE 76. lap
17 ALib. 41
18 s. Ly. 932
19 TIE 76. lap
20 s. Od. 11.266 Pa. 5. 18. 2 Pla. Am. 760
21 Ath. 498c
22 Ap. 2. 4. 8
23 TIE 111. lap
24 APal. 9. 441
25 s. Od. 11.266
26 Ap. 2. 4. 8
27 Hy. 29
28 Ap. 2. 4. 8
2
1 Il. 19. 100
2 s. Il. 19. 119 ALib. 19 Ov. M. 9. 397
3 Ae. NA 12. 5
4 Pa. 9. 11.3
5 Hsch. tetradi
6 The. 24. 2
7 He. Sc. 89
8 Pi. I. 5. 32
9 D. S. 4. 9. 5
10 D. S. 4. 9. 6
11 Hy. A. 2.43 Er. C. 44
67 Ap. 1.8.2
68 Il. 9. 549 Pa. 10.31.3
69 Il. 9. 566
70 Il. 9. 553
71 Il. 9. 571
72 Pa. 10. 31. 3
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73 Pa. 10. 31. 4
74 ALib. 2
75 Ap. 1. 8. 3
76 Ae. Na 4. 42
77 B. 5. 89 Ach. Intr. 24
12 Pi. N. 1.33
13 The. 24. 1
14 Ap. a. 4. 9
15 Pa. 1. 43. 7
16 Su.
17 s. Il. 18. 570
18 Zen. 4. 45
19 Ap. 2. 4. 9 D. S. 3. 67. 2
20 Ap. 2. 4. 9
21 The. 24. 37
22 Plu. 271 b
23 Pa. 9. 10. 4
24 IG. 14. 1293 B
3.
1 Pa. 9. 27. 8
2 Ap. 2. 4. 9
3 s. The. 13. 6
4 The. 25. 207
5 Pa. 2. 31. 10 Ap. 2. 4. 11
6 Ap. 2. 4. 10
7 Pa. 9. 27. 7
8 D. S.4. 29. 3
9 Pa. 9. 27. 6
10 Ap. 2. 4. 10
11 Pi. I.6.47
12 Ap. 2. 4. 9
13 Ap. 2. 4. 11
14 Pa. 9. 37. 1 [473]
15 D. S.4. 10.4
16 E. HF 220
17 Ap. 2. 4. 11
18 Od. 11.269
19 E. HF 11
20 D. S. 4. 10. 6
21 Ap. 2. 4. 11
22 E. HF 1
23 Pi. P. 9. 81
24 Pa. 9. 11. 1
25 Plu. 577f
26 TIE 94. lap
27 D. S. 4. 10. 6
28 E. HF 16
II
1.
1 Pa. 2. 15. 3
2 D. S. 4. 11.3

3 The. 25. 200
4 Th. 326
5 TIE 41.1ap
6 Ep. fr. 2 Diels
7 Pa. 9. 17. 2
8 I1.21.483
9 TIE 134. lap
10 Ca. fr. 54-59
11 Ap. 2. 5. 1
12 St. B.
13 The. 25. 256
14 D. S. 4. 11.4
15 s. Ve. G. 3. 19 Keil
16 Plu. Tim. 26
17 Plu. 676f
18 Ca. fr. 59. 18
19 Ap. 2. 5. 1
20 The. 25. 277
21 Er. C. 12
2.
1 Pa. 2. 36. 8
2 Th. 313
3 E. HF 420
4 Th. 311
5 Hy. 30
6 Pa. 2. 37. 4
7 Ap. 2. 5. 2 [474]
8 TIE 41. lap
9 Al.fr. 118 Bergk
10 Si. fr. 203 Bergk
11 E. HF 1190
12 Ap. 2. 6. 2
13 Ap. 2. 5. 2
14 Er. C. 11
15 Ma. So. 1. 12.2
16 Ap. 2. 4. 12
17 TIE 94. lap
18 Ap. 2. 5. 11
19 Ap. 2. 5. 3
3.
1 Ap. 2. 5. 5
2 Ca. Di. 109
3 E. HF 377
4 E. Hel. 382
5 s. Pi. 0. 3. 53
6 Pi. 0. 3. 30
7 TIE 104. lap
8 Hy. 30
9 E. HF 378
10 Ap. 2. 5. 3
11 Pi. 0. 3.26
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12 Str. 5. 1. 9
13 Pi. 0. 3. 31
14 TIE 42. lap
15 Ap. 2. 5. 3
4.
1 Od. 6. 103
2 FGH 1.6
3 Ap. 2. 5. 4
4 The. 7. 149 c. s.
5 TIE 108. lap
6 Ap. 2. 5. 4
7 s. The. 7. 149
8 D. S.4. 12. 3
9 Ap. 2. 5. 4
5.
1 Ap. 2. 5. 6
2 D. S. 4. 13.2
3 Se. HF 243
4 Ve. A. 6. 311
5 S. OT. 175
6 Pa. 8. 22. 7
7 Pa. 8. 22. 4
8 s. Ve. A. 8. 299
9 A. Rh. 2. 1036
10 D. S. 4. 13.2
11 Ap. 2. 5.6
12 Pa. 8. 22. 4 D. S. 4. 13.2
13 Ap. 2. 5. 6
14 A. Rh. 2. 10.30
6.
1 s. A. Rh. 1. 172
2 Ap. 2. 4. 5 D. S. 4. 13. 3
3 Pa. 5. 1.9
s. Ve. A. 8. 299
4 Ap. 2. 5. 5
5 Pa. 5. 1.9
6 Ap. 2. 7. 8
7 Ap. 2. 5. 5
8 Ath. 412a
9 Ap. 2. 5. 5
10 s. Ca. De. 102
11 Ap. 2. 5. 3
12 Er. C. 28
13 Ap. 2. 5. 5
14 D. S. 4. 33. 1
15 Hy. 33
7.
1 s. Ve. G. 3. 267
2 E. HF 382
3 Il. 11.445
4 Se. HF 451

5 s. Pi. P. 4. 126
6 Il. 2. 763
7 Il.2.715
8 Ap. 1. 9. 15
9 Ap. 1. 9. 15
10 Ap. 1.9. 15
11 TIE 30. lap
12 Ap. 1. 9. 15
13 E. Al. 24
14 E. Al. 476
15 E. Al. 1142
16 E. Al. 1140
17 Pl. Sy. 179b
18
Phr. 2 Nauck
19
D, S. 4. 15. 3
20
D. S. 4. 15.4
21
Ap. 2. 5. 8
22
D. S. 4. 15. 4
23
TIE 170. lap
24
A. Rh. 1. 1275
25
The. 13. 75
26
A. Rh. 1. 1317
27
E. Al. 499
28
He. Sc. 319
29
He. Sc. 70
30
E. HF 591 He. Sc. 479
31
He. Sc. 338
32
He. Sc. 120
33
TIE 123. lap
34
s. Il. 23. 347
35
Pa. 8. 25. 10
36
Ap. 2. 5. 11
37
Hy. 31
38
He. Sc. 477
39
Ap. 1. 7. 4
40
Pl. Phd. 84e
8.
1
TIE 77. lap
2
Ap. 2. 5. 7
3
BKT 5. 2. 73. 24 Ap. 2. 5. 7
4
BKT 5. 2. 73. 26
5
Ap. 2. 5. 7
6
D. S. 4. 13.4
7
Plu. Th. 14
9.
1
Ap. 2. 5. 9
2
E. HF 409
3
Pi. N. 3. 38
4
s. Pi. N. 3. 64
5
Pi. I. 6. 28
6
Pi. N. 3. 37
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7
Il. 5. 266
8
Il. 21. 448
9
Il. 21. 448
10
Ov. M. 11.203
11
Il.7.453
12
Il. 21. 453
13
Il. 5. 640
14
s. Il. 20. 146 Ap. 2. 5. 9 s. Ly. 34
15
D. S. 4. 42. 3
16
s. Ly. 34
17
Il. 20. 145
18
s. Il. 20. 146
19
s. Ly. 34
20
Il. 5. 650
21
Il. 5. 642
22
S. Ai. 435
23 S. Ai. 1301 Xe Cy. 1.9 D. S. 4. 32. 5 Ap. 2. 6. 4
24
Ap. 2. 6. 4
25
Ly. 337 c. s. Ap. 2. 6. 4
26
Pi. N. 3. 38
27
Ap. 2. 5. 9
28
Ap. 2. 5. 9
29
A. Rh. 2. 966
30
D. S. 4. 16. 4
31
Ap. 2. 5. 9
32
Plu. Th. 12a
33
Ath. 557a
34
Ly. 1329
35
Ap. ep. 1. 16; 5. 2 St. Th. 12. 534
36
E. HF 416
37
IG. 14. 1293 D
38
Il. 15. 30
39
Il. 14. 250
40
Plu. 304 c
41
Ap. 2. 6. 7
42
s. Il. 14. 78
43
Hsch.
44
Ap. 2. 7. 1
45
Plu. 304 c
46
s. The. 7. 5
47
Il. 14. 256; 15. 18
48
TIE 105. lap
10.
1
Th. 293
2
Th. 309
3
Ap. 2. 5. 10
4
Th. 287
5
TIE 40. lap
6
Il. 6. 328
7
Il. 5. 859
8
s. Th. 293

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Th. 287
Ve. A. 6. 289
s. Th. 287
Is. 6. 19
s. Il. 11. 690
Pa. 6. 25. 3
Il. 5. 392
s. Il. 11.690
Pi. 0. 9. 31
Il. 5. 394
He. Sc. 359
Il. 5. 397
TIE 97. lap
Il. 11. 690
s. A. Rh. 1. 159 s. Il. 2. 336
Hy. 10
D. S. 4. 17. 4
Or. h. 41
Hsch.
Pi. P. 9. 105
Pi. I. 56
Ap. 2. 5. 11
Ph. Im. 2. 22
D. S. 4. 18. 1
s. A. Rh. 4. 1396
s. Lu. ITr. 21
Ap. 2. 5. 11
D. Chr. 8. 32
Po. M. 1.26; 10. 105 10. 105
Pi. N. 3. 21; 4. 69 s. Pi. 0. 3. 79
Str. 3. 2. 11
Ath. 470c
Ap. 2. 5. 10
TIE 127. lap
Ath. 470f
s. A. Rh. 4. 1399
Ath. 470d
Ap. 2. 5. 10
A. fr. 74
Ath. 469e
Plu. Ser. 9
Hdt. 4. 8
A. fr. 199 [475]
Ap. 2. 5. 10
Str. 4. 1.7 Po. M. 2. 78
Ve. A. 8. 194
Prop. 5. 9. 10
Ve. A. 8. 243
Ve. A. 8. 260
D. H. AR 1. 35.2
Ap. 2. 5. 10
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60 TIE 33. lap
61 Pa. 3. 35. 2
62 s. Pi. N. 4. 43
63 TIE 27. lap
64 D. S. 4. 21.5
65 Cla. RP 3. 184
66 Pi. I. 6. 32
67 Ap. 5. 6. 1
68 s. Pi. I. 6. 32
69 Pi. N. 4. 25
70 Su
71 s. Pi. N. 4. 25
72 Ap. 2. 5. 10
11.
1 Ap. 2. 5. 11
2 s. A. Rh. 4. 1396
3 TIE 29. lap
4 TIE 42. lap
5 Ath. 469d
6 s. A. Rh. 4. 1396
7 Ap. 2. 5. 11
8 TIE 37, 125. lap
9 Th. 529
10 Ap. 2. 5. 11
11 s. Il. 11. 1
12 A. fr. 192
13 TIE 145. lap
14 Th. 522
15 52. kép
16 51. kép
17 E. fr. 594
18 Ap. 2. 5. 11
19 A. fr. 195-8
20 s. Ve. A. 8. 299
21 Se. HF 324; 535
22 E. Hi. 742
23 E. Hi. 748
24 s. A. Rh. 4. 1396
25 TIE 42. Lap [476]
26 Hy. A. 2. 6
27 Ap. 2. 5. 11
28 Ep.fr. 11 Diels
29 Od. 1.52
30 s. A. Rh. 4. 1396
31 Hy. A. 2. 6
32 Er. C. 2. 3
33 s. Ve. A. 4. 484
34 Od. 1.50
35 11. kép
36 A. Rh. 4. 1396
37 s. A. Rh. 4. 1396

38 Ap. 2. 5. 11
12.
1 Ap. 2. 5. 12
2 Od. 11.603
3 Ap. 2. 5. 12
4 Ap. 2. 5. 12 s. Il. 8. 368
5 h. Cer. 475
6 Euph. fr. 95
7 Ve. A. 6. 260
8 Ve. A. 6. 304
9 s. Ve. A. 6. 392
10 Ve. A. 6. 413
11 Se. HF 775
12 St. Th. 5. 401
13 Ve. A. 6. 392
14 s. Ve. A. 6. 392
15 TIE 31. lap
16 Th. 770
17 Th. 311
18 Th. 312
19 S. Tr. 1098
20 Ve. A. 6. 421
21 Th. 313
22 Ve. A. 6. 396
23 Ap. 2. 5. 12
24 s. Il. 21. 194
25 B. 5. 71
26 B. 5. 172
27 Od. 11.633
28 Ap. 2. 5. 12
29 TIE 87. lap
30 Ap. 2. 5. 12
31 D. S. 4. 26. 1
32 E. HF 613
33 Ap. 2. 5. 12
34 Ap. 2. 5. 12
35 s. A. Rh. 101
36 Ve. A. 6. 617
37 Ap. 2. 5. 12
38 Pa. 2. 31. 2
39 Pa. 2. 35. 10
40 Euph. fr. 62
41 Ap. 11.5. 12
42 Hsch.
43 Pa. 9. 34. 5
III 1.
1 Archil. 119
2 Diog. Ep. 36
3 Ap. 2. 6. 4
4 s. Ly. 469
5 Ap. 2. 7. 7
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6 Ap. 2. 7. 4
7 TIE 104. lap
8 Il. 2. 620
9 Ib. 2.
10 Il. 23. 641
11 s. Il.23.641
12 Pl. Phnd. 89c c. s.
13 Pi. 0. 10. 33
14 Pa. 8. 14. 9
15 Ap. 2. 7. 2
16 Pi. 0. 10. 26
17 Pa. 5. 2. 2
18 Ap. 2. 7. 2
19 Pi. 0. 2. 3
20 Pi. 0. 8. 3. 11
21 Pa. 5. 14. 2
22 Pa. 5. 13. 2 .23 Ap. 2. 7. 2
24 D. S. 4. 14. 1
2.
1 Ap. 2. 4. 12
2 Pi. I. 4. 12
3 E. HF 526
4 E. HF 615
5 E. HF 575
6 E. HF 572
7 Pa. 9. 11.2
8 E. HF 937
9 s. Pi. I. 4. 104 10 Ap. 2. 6. 1 D. S.4. 31. 1
3.
1 Ar. Th. 108
2 s. S. Tr. 354 Pa. 4. 33. 5
3 Od. 8. 224
4 A. Rh. 1. 88
5 s. Il. 5. 392
6 Pa. 4. 2. 2
7 Od. 21.32
8 Od. 21. 15
9 Od. 21. 258
10 Ap. 2. 6. 1
11 s. S. Tr. 354
12 The. 24. 107
13 s. The. 13. 56
14 s. Ly. 50; 458
15 Ap. 3. 12
16 Ap. 2. 6. 1 D. S. 4. 31.2
17 S. Tr. 268
18 Od. 21.22
19 D. S. 4. 31.2
20 s. Od. 21. 22
21 Od. 21.26
22 Ap. 2. 6. 3

23 Od. 21.28
24 Ap. 2. 6. 2 D. S. 4. 31.3
25 s. Pi. I. 4. 104
26 Ap. 2. 6. 2
27 Od. 8. 226
28 Il. 1.53
29 Plu. 557d
30 s. Pi. 0. 9. 43
31 Ap. 2. 6. 2 Hy. 32
s. Ve. A. 8. 299
32 Pa. 10. 13. 8
33 Ap. 2. 6. 2
34 Pa. 3. 21.8
35 Hy. 32
s. Ve. A. 8. 299
36 s. Ve. A. 8. 299 S. Tr. 275
37 Ap. 2. 6. 3
38 D. S. 4. 31.6
39 s. Od. 21. 22
4.
1 Lu. DD. 23. 2
2 s. A. Rh. 1. 1289
3 Plu. 301f
4 ICo. 36c
5 Plu. 304c
6 Hdt. 1. 7. 4
7 St. By.
8 D. S. 4. 31.5
9 Ap. 2. 6. 3
10 D. S. 4. 31.5
11 Hdt. 1.93.4
12 Ath. 516a
13 Ov. F. 2. 305
14 Ov. Her. 9. 73
15 D. S. 4. 31.5
16 Hy. A. 2. 14
17 Ap. 2. 6. 3
18 Su.
19 Su.
20 TIE 61. lap
21 Eud. 72
22 s.Ly. 9
23 TIE 22. lap
24 Ap. 2. 6. 3
25 Hdt. 7. 216
26 s. Ar. N. 1050
27 Su.
28 Eud. 72
29 App. BC 5. 69
30 Ap. 2. 6. 3
31 FGH 26. 1. 17
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32 Ap. 2. 6. 3 cum Tz. Chil 2. 434
33 Hdt. 7. 115
34 Ap. 2. 6. 3 cum Tz. Chil. 2. 432
35 E. fr. 688
36 E. fr. 689
37 E. fr. 690
38 Ap. 2. 6. 3
39 Tz. Com. 3. 27
40 Philo II 461 M.
41 E. fr. 691
42 E. fr. 693
43 FGH 26. 1. 17
44 s. The. 10. 4
45 The. 10. 41
46 Pol. 4. 54
47 Su.
48 s. The. 10. 4
49 Ath. 415b
50 s. Ve. E. 8. 68
51 Sosi. fr. 2. 1
52 Sosi. fr. 3
53 s. Il. 24. 616
5.
1 TIE 107. lap, 36. kép
2 Ap. 1. 8. 1
3 Ap. 1. 8. 1
4 S. Tr. 18
5 S. Tr. 10
6 14. kép
7 TIE 43. lap
8 TIE 43. lap
9 s. Il. 21. 194
10 S. Tr. 523
11 S.Tr. 21
12 S.Tr. 26; 516 N. D. 43. 13
13 Ov. M. 9. 85
14 Ap. 2. 7. 5
15 S. Tr. 569
16 Il. 16. 115
17 Ap. 1.7. 10
18 Str. 10. 2. 5
19 Th. 341
20 S. Tr. 559
21 Ap. 2. 7. 6
22 D. S. 4. 35. 4
23 D. Ch. 60. 1
24 Ap. 2. 7. 6
25 S. Tr. 565
26 S. Tr. 556
27 He. fr. 135. 19 cum PO 2075. 9
6.

1 S. Tr. 38
2 S. Tr. 259
3 S. Tr. 354
4 S. Tr. 360
5 S.Tr. 1160 [477]
6
S.Tr. 750
7
Ap. 2. 7. 7
8
S.Tr. 1157
9
D. S. 4. 37. 3
10
S. Tr. 735
11
S.Tr. 780
12
S.Tr. 930
13
S.Tr. 1191
14
S.Tr. 1219
15
S. Tr. 1255
16
S. Tr. 200
17
Ca. Di. 159
18
Hdt. 7. 198
19
S. Tr. 1214
20
D. S. 4. 38. 4
21
S.Ph. 801
I
1
TIE 139. lap
2
TIE 85. lap
3
Ap. 3. 14. 1 s. Ar. Ve. 438
4
s. Ar. Pl. 773
5
Ath. 555c
6
FGH 2. 319 Iust. 2. 6. 7
7
Su.
8
Str. 9. 20
9
Pl. NH 7. 194
10
TIE 86. lap
11
s. Pi. 0. 9. 68
12
Ci. Le. 2. 63
13
Ar. Ve. 438
14
Ath. 555c
15
Aug. CD 18. 9
16
Pa. 2. 15.5
17
TIE 146. lap
18
Ap. 3. 14. 1
19
s. Il. 17. 54
20
Hdt. 5. 82
21
Ap. 3. 14. 1
22
Ov. M. 6. 72
23
Ap. 3. 14. 1
24
Ap. 3. 14. 2
25
Su.
26
Pa. 8. 2. 3 [478]
22
Ap. 2.7. 7
23
S.Ph. 802
24
Lu. Am. 54
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25
Lu. Am. 1
26
Ca. Di. 159
27
Li. 36. 30
28
Ap. 2. 7. 7
29
Il. 23. 252
30
D. S. 4. 38. 5
31
s. Ve. G. 1.34
32
Ap. 2. 7. 7
33
D. S. 4. 39. 2
34
Pi. N. 10. 118
35
TIE 69. lap
36
Th. 950
37
Pi. I. 4. 67
Harmadik könyv
27
Eus. PE 10. 9. 22
28
Su.
29
Athenag. 1
30
TIE 85. lap
31
Ap. 3. 14. 2
32
TIE 85. lap
33
E. Ion 496
34
Ap. 3. 14. 2
35
Pa. 6. 20. 2-5
36
TIE 86. lap
37
Hdt. 8. 41. 2 Ar. Ly. 759
38
TIE 84. lap
39
Ap. 3. 14. 6
40
Hy. A. 2. 13
41
Ap. 3. 14. 6
42
Ap. 3. 14. 7
43
Il. 2. 547
44
Od. 5. 8
45
E. Me. 824 46IG. 12. 444. 24
47
Plu. 843b
48
E. Ion 23
49
E. Ion 281
50
Athenag. 1
51
Pa. 1. 26. 5
52
Pa. 1. 5. 2
53
Thu. 2. 15. 1
54
Str. 9. 1. 17
55
Thu. 1.20.2
38
PO. 2075. 16
39
Od. 11. 601
40
Er. C. 4
41
Arat. 63
42
Aristid. 40. 16
43
Hdt. 6. 52. 1
44
E. Her. 12
45
FGH 1. 30
46
Pi. P. 9. 80

47
48
49
50
51
52
53
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

s. Pi. P. 9. 137
E. Her. 6
Ap. 2. 8. 1
E. Her. 851
E. Her. 403
E. Her. 41
Pa. 1. 32. 6
Ae. VH 12. 28
Ap. 3. 15. 8
FGH 328. 105
Su.
Hy. 46
Lycurg. 98
E. fr. 360
Ap. 3. 15. 4
Ap. 3. 15. 5
Hy. 46
E. fr. 357
Ap. 3. 15. 5
Art. 2. 12
TIE 24. lap
E. Hi. 30 D. S. 4. 62. 2
E. Me. 683
Pa. 2. 31. 9
Pa. 2. 33. 1
Pa. 2. 33. 1
Hy. 37
Ap. 3. 15. 7
Ap. 3. 15. 6
Ap. 3. 15. 6 Plu. Th. 2c
s. E. Hi. 11
Ap. 3. 15. 7
Plu. Th. 2c
Ap. 3. 15. 7
Pa. 2. 32. 9
Ap. 3. 15. 7
Pa. 1.27.7
Plu. Th. 2e
Pa. 1. 27. 8
Lu. Cy. 14
Ap. 3. 16. 1
Plu. Th. 4b
Ap. 3. 16. 1
Plu. Th. 4b
Pa. 2. 1.3
B. 18. 20
Ap. 3. 16. 2
Str. 9. 1.4
Pa. 2. 1.3
Plu. Th. 4c
Pa. 2. 1. 3
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100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

Ap. ep. 1. 1
B. 18. 23
Pa. 1. 44. 8
Ap. ep. 1. 2
CGp. 114
s. E. Hi. 979
Plu. Th. 4f
Ly. 111
Pa. 1. 36. 1
Str. 9. 1. 9
TIE 139. lap
Ap. 3. 12.6
Pl. Ap. 41a
D. S. 4. 59. 5
Pa. 1.39. 3
Ap. ep. 1. 3
Pa. 1.39.3
Hy. 38
D. S.4. 59. 5
B. 18.28
Ap.ep. 1.4
TIE 61. lap
B. 18. 27
s. Ve. G. 1. 399
Ov. Ib. 407
Pa. 1. 38. 5
Pa. 1. 38. 5
D. S. 4. 59. 5
S. fr. 19
Ap. ep. 1. 4
D. S. 4. 59. 5
Plu. Th. 5b
Ap. ep. 1. 5
Plu. Th. 5c
Pa. 1. 37. 2
Pa. 1. 37. 4
Plu. Th. 5d
Plu. Th. 17d
Plu. Th. 5d
B. 18. 30
Plu. Th. 5d
Pa. 1. 19. 1
Ap. ep. 1. 5
B. 18. 46
Ov. M. 7. 420
Plu. Th. 5e
Ap. ep. 1.6
Ca. fr. 233
s. Il. 11.741
Plu. Th. 5e
Ap. ep. 1. 6

151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201

Plu. Th. 5f
S. fr. 872
Hy. 244
Ap.ep. 1. 11
s. E. Hi. 35
E. Hi. 35
Ca. Di. 10. 21
Pa. 1. 27. 10
s. Ve. A. 6. 20
Ca. fr. 238. 15
Plu. Th. 6b
Th. 411
Ca. fr. 231
Ca. fr. 258
APal. 16. 105. 3
Ca. fr. 259
Ca. fr. 260. 4
Ca.fr. 262
Ca. Di. 11.5
Plu. Th. 6b
Plu. Th. 6c
Ap. 3. 15. 7
Ap. 3. 15. 7 D. S. 4. 60. 5
Ap. 3. 15. 7
TIE 77. lap
Ap. 3. 15. 8
Ap. 3. 15. 8
Ov. M. 8. 145
Plu. Th. 6c
Plu. Th. 7c
B. 17.2
Ap. ep. 1. 7
Plu. Th. 7c
s. Ve. A. 6. 21
Pa. 1. 17.3
D. S. 4. 72. 7
B. 17. 8
B. 17. 102
Hy. A. 2. 5
Plu. Th. 7d
Si. fr. 33
s. Ve. G. 1.222
Hsch.
TIE 175. lap
Hy. 42
Ap. 3. 1.4
Pa. 2. 31. 1
Hy. 255
Od. 11. 323
Ap.ep. 1.8
Plu. Th. 8b
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202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252

s. Od. 11. 322
Ap. ep. 1. 11 Ov. M. 8. 188
Hy. A. 2. 5
s. Ve. G. 222
s. Pi. N. 5. 89
Plu. Th. 8a
D. S. 4. 61. 5
D. S. 4. 61. 5
Od. 11.322
Plu. Th. 9a
Plu. Th. 8f
Pa. 2. 23. 7
Plu. Th. 9c
Il. 18. 591
DM. KN 205 Palmer
D. S.4. 61.5
Pr. Chr. p. 322 Bek.
65. kép
D. S. 5. 51. 4
Hy. 43
D. S. 5. 51. 4
s. The. 2. 45
The. 2. 46
Plu. Th. 9c
Plu. Th. 9d
Plu. Th. 10d
Plu. Th. 9e
Ap.ep. 1. 10
Plu. Th. 13e Plu. Ro. 38e Ath. 557a [479]
Plu. Th. 8f
D. S. 4. 62. 1
Pa. 9. 35. 5
TIE 98. lap
N. D. 14. 221
D. S.5.52. 2
TIE 176. lap
Ath. 557a
Plu. Th. 14e
Hy. 155
TIE 107. lap
Il. 14. 317
Hy. 14. 6
TIE 108. lap
s. Il. 1.263
He. fr. 200
s. Il. 1.264
A. Rh. 1. 59
Pi. fr. 150. 5
Ve. A. 6. 449
Ap. ep. 1.21
Plu. Th. 14c

253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303

Prop. 2. 2. 9
Od. 21. 295
Ov. M. 12. 210
Ov. M. 12. 227
Il. 1. 265 Plu. Th. 14d
Il. 2. 742
Plu. Th. 14b
S. OC 1539
Plu. Th. 14c
s. Il. 3. 144 Pi. fr. 227
Ap. ep. 1.23
D. S. 4. 63. 2 2. Ly. 513
Is. 10. 19
Pa. 1.41.5
Plu. Th. 14f
Plu. Th. 15a D. S.4. 63. 3
Pa. 5. 17. 6
Il. 3. 143
Il. 3. 236
Pa. 2. 21. 6
s. Ar. Ly. 645
s. Il. 3. 242
s. A. Rh. 1. 101
Pa. 1. 17. 4 [480]
Plu. Th. 15a
Ve. A. 6. 397
Hy. 79
Se. HF 662
Pa. 10. 28. 2
Ve. A. 6. 393
Ap.ep. 1.24
Pa. 10. 29. 9
Ap. 2. 5. 12
Ap.ep. 1.24
Hor. C. 4. 7. 27
Ap. 2. 5. 12
Ap. ep. 1. 24
Hor. C. 3. 4. 79
Pa. 10. 29. 9
s. Ar. Eq. 1368
Hy. 79
Ve. A. 6. 617
Ve. A. 6. 601
Hor. C. 4. 7. 28
D. S. 4. 6. 4
Hy. 43
Thu. 2. 15 Plu. Th. 10f
Plu. Th. 11a
Plu. Th. 13f
Plu. Th. 14a
Pa. 1.2. 1
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304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
13b
318
319
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Pa. 1.41.7
Pa. 1.2. 1
Plu. Th. 12a Pa. 1.2. 1
Q. S. 13. 496
Ap. ep. 1. 16
Plu. Th. 13a
Ar. Ly. 679
Plu. Th. 13a
Pa. 1. 17. 2
Pa. 1. 15.2
Plu. Th. 13d
Ap. ep. 5. 2
Ap.ep. 1. 17
D. S. 4. 28. 4 Pa. 1.2. 1 Plu. Th.
Ca. Di. 239; 266
D. S. 4. 62. 2 320IG. l 2 310. 280
E. Hi. 31
E. Hi. 24
E. Hi. 953
Pa. 2. 32. 3
E. Hi. 72
Ap.ep. 1. 18
E. Hi. 888
E. Hi. 1197
Pa. 2. 32. 1
Pa. 1.22. 1
Pa. 2. 32. 10
Pa. 10. 29. 3
Pa. 2. 32. 1
E. Hi. 1425
Ve. A. 7. 769
Pa. 2. 27. 4
Pa. 2. 32. 1
Ve. A. 7. 774
Plu. Th. 17b
Plu. Th. 15b
Plu. Th. 16f
He. fr. 18
Ap. 1.9. 16
A. Rh. 1.232
He. fr. 19 Pi. N. 3. 54
Pi. P. 4. 119
A. Rh. 1. 554
TIE 78. lap
Od. 12. 72
A. Rh. 3. 67
V. Fl. 1.83
Hy. 13
Hy. 13

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Hy. 12
A. Rh. 1. 12
A. Rh. 1.5
s. Pi. P. 4. 133
Ap. 1. 9. 16
Pi. P. 4. 71
Pi. P. 4. 120
Mi. 11.5
TIE 129. lap
Od. 10. 139
Th. 957
A. Rh. 2. 1194 3. 191; 337
Acc. M. fr. I
s. A. Rh. 1. 4
A. Rh. 1. 19
A. Rh. 1.551; 721
s. E. Me. 1 D. S. 4. 41. 3
E. Me. 3
Hy. A. 2. 37
Ly. 1319 Ca. fr. 16
Ap. 1.9. 16
Pi. P. 4
s. A. Rh. 1.230
Od. 13. 59
A. Rh. 2. 596
s. A. Rh. 2. 596
A. Rh. 4. 786
Od. 13. 70
Pi. P. 4. 169
Th. 995
A. Rh. 112 Ap. 1.9. 16 V. Fl. 1. 124
Ap. 1.9.6
A. Rh. 1. 109
A. Rh. 2. 854
Pi. P. 4. 171
A. Rh. 1. 137
A. Rh. 1. 151
Pi. P. 4. 176
s. A. Rh. 1.23
s. Od. 19. 432
Pi. P. 4. 178
A. Rh. 1. 54
A. Rh. 1. 142
A. Rh. 1. 172
A. Rh. 1.65
A. Rh. 1. 93-4
A. Rh. 1.49
A. Rh. 1.323
Ap. 1. 9. 16
Hy. 14
A. Rh. 1. 359

Kerényi Károly: Görög mitológia

Oldal: 355

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

A. Rh. 1. 494
A. Ch. 631
Ap. 1.9. 17
s. Il. 7. 468
Pa. 3. 24. 3
Phot.
Hdt. 6. 138. 4
s. A. Rh. 1. 769
A. Rh. 1.635
A. Rh. 1.855
Pi. P. 4. 253
Pi. 0. 4. 30
A. fr. 96
A. Rh. 1.861
V. Fl. 2. 367 St. Th. 5. 460 Ov. H. 6. 56
A. Rh. 1.850
A. Rh. 1.886
Il. 7. 468
hy. Pi. N.
D. S. 5. 49. 6
D. S. 4. 49. 8
A. Rh. 1.917
Od. 10. 108
A. Rh. 1.936
s. A. Rh. 1. 1117
A. Rh. 1. 1221 TIE 120. lap
A. Rh. 1. 1317
A. Rh. 2. 1
The. 22. 27
s. A. Rh. 2. 178
s. A. Su. 317
Ap. 1. 9. 21
s. A. Rh. 2. 178
A. Rh. 2. 180
s. Od. 12. 69
A. Rh. 2. 191
A. Rh. 2. 194
TIE 47. lap
A. Rh. 2. 299
E. Me. 432
A. Rh. 2. 609
A. Rh. 2. 345
A. Rh. 2. 752
A. Rh. 2. 673
A. Rh. 2. 598
A. Rh. 2. 674
A. Rh. 2. 911
A. Rh. 2. 904
A. Rh. 2. 946
A. Rh. 2. 970
A. Rh. 2. 1007

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

A. Rh. 2. 1011
A. Rh. 2. 1018'
A. Rh. 2. 1030
A. Rh. 2. 1231
TIE 108. lap
A. Rh. 2. 1235
A. Rh. 3. 598
A. Rh. 3. 245
Th. 960
s. A. Rh. 3. 240
A. Rh. 3. 957
A. Rh. 3. 445; 834
Pi. P. 4. 244
A. Rh. 2. 465
s. Ve. G. 2. 140
Enn. fr. sc. 274
A. Rh. 2. 270 Pi. P. 4. 224
Pi. P. 4. 232
Ap. 1.9.23
A. Rh. 3. 1182
A. Rh. 3. 1365
s. A. Rh. 4. 87
s. A. Rh. 4. 86
A. Rh. 4. 11
A. Rh. 4. 54
A. Rh. 4. 57
A. Rh. 4. 167
s. A. Rh. 4. 1053
A. Rh. 3. 862
D. S. 4. 45
A. Rh. 3. 1025
A. Rh. 3. 1013
A. Rh. 3. 845
A. Rh. 4. 245
Ap. 1.9.24
TIE 166. lap
s. A. Rh. 3. 1236
A. Rh. 3. 242
Pa. 5. 1. 3
s. A. Rh. 4. 223
E. Me. 1334
A. Rh. 4. 331
A. Rh. 4. 466
A. Rh. 4. 571
A. Rh. 4. 581
A. Rh. 4. 631
A. Rh. 4. 727
A. Rh. 4. 702
A. Rh. 4. 745
A. Rh. 4. 930
A. Rh. 4. 965
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166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216

A. Rh. 4. 982
A. Rh. 4. 1104
A. Rh. 4. 1141 [481]
A. Rh. 4. 1234
A. Rh. 4. 1309
A. Rh. 4. 1324
A. Rh. 4. 1384
A. Rh. 4. 1396
A. Rh. 4. 1428
A. Rh. 4. 1446
A. Rh. 4. 1478
A. Rh. 4. 1551
TIE 76. lap
A. Rh. 4. 1670
A. Rh. 4. 1621
A. Rh. 4. 1691
A. Rh. 4. 1699
A. Rh. 2. 678
A. Rh. 4. 1709
s. A. Rh. 4. 1707
A. Rh. 4. 1730
A. Rh. 4. 1733
A. Rh. 4. 1765
Ca. fr. 198
TIE 166. lap
TIE 166. lap
TIE 127. lap
64. kép
Ov. M. 7. 159
s. Ar. Equ. 1321 2. Ly. 1315
Pa. 3. 18. 1605. 17.9
Ath. 172d
Ap. 1. 9. 27
Pi. P. 4. 250
Hy. 24
Pa. 8. 11.3
s. E. Me. 9; 19
Pa. 2. 1. 6
Pa. 2. 4. 6
s. Pi. 0. 13. 74
TIE 104. lap
s. E. Me. 264
Pa. 2. 4. 6
s. E. Me. 264
s. Pi. 0. 13. 32
s. Pi. 0. 13.74
Pa. 2. 3. 11
TIE 156. lap
A. Rh. 4. 869
s. Pi. 0. 13. 74
s. E. Me. 264 [482]

217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
III
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

s. E. Me. 19
E. Me. 383
E. Me. 230
E. Me. 476
Pa. 2. 3. 6
E. Me. 271
E. Me. 551
E. Me. 663
E. Me. 725
E. Me. 824
A. Rh. 4. 131
E. Me. 947
E. Me. 1141
E. Me. 1321
E. Me. 1382
Ap. 1. 9. 28
s. E. Me. 1387
s. E. Me. 9
Ap. 1. 9. 28
A. Rh. 4. 814 c. s.
Ap. ep. 5. 5
Str. 1.2.39
A. Rh. 4. 812
TIE 110. lap
Si. 27
Ap. 1.3.2 E. IA 1212 E. B. 562
Ap. 1. 3. 2 A. Rh. 1. 23 Or. h. 24. 12
D. S. 4. 25. 1
Su.
Ov. M. 11.8
s. Pi. P. 4. 313
Pi. fr. 126. 9
s. Ve. A. 6. 645
Ti. Pers. 234
Hy. A. 2. 7
E. B. 560
E. Al. 579
A. Rh. 1. 34
Or. A. 965
Ath. 597b
Ap. 1. 3. 3
s. Ve. A. 6. 667
Ve. G. 4. 317
TIE 94. lap
TIE 96. lap
Ve. G. 4. 460
Ov. M. 10. 8
Ve. G. 4. 460
Or. A. 42 Ve. A. 6. 120
Or. A. 41 Ve. G. 4. 457
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
IV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Ve. A. 6. 892 c. s.
Se. HOe 1072
Ve. G. 4. 471 Ho. C. 21 Ov. M. 10. 40 Se.
HOe. 1067 Se. HF 578
Ov. M. 10. 49
Ve. G. 4. 487
Ve. G. 4. 488
Ve. Cu. 299
Ov. M. 10. 56
Ve. G. 4. 493
Ve. G. 4. 502
D. S. 4. 25. 4
Ve. G. 4. 307
Ov. M. 10. 73
Ve. G. 4. 516
Ho. AP 391
Pa. 9. 30. 5
Ov. M. 10. 78
Ov. M. 10. 83 Pha.fr. 1.9
Er. C. 3. 26. 8
Ho. C. 3. 26. 8
Ma. S. 1. 18
Ve. G. 4. 521
FGH 26. 45
Pa. 9. 30. 5
Er. C. 24
Pha.fr. 1. 11
Ve. G. 4. 524
Ov. M. 11. 52
Ph. Her. 5. 3
Lu. Ind. 109
Ph. VA 4. 14
Pa. 9. 30. 6
Pa. 9. 30. 9
Pa. 9. 30. 7
Thu. 2. 29
Ov. M. 6. 444
Pa. 1.41.8
Ap. 3. 14. 8
Th. 444
Ap. 3. 14. 8
Ov. M. 6. 565
Ov. F. 2. 607
Ov. M. 6. 521
TIE 170. lap
TIE 166. lap
Ov. M. 648
TIE 166. lap
Hy. 45
Lu. Lex. 10

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

CIA 3. 900
Et. M.
TIE 135. lap
Pl. Phdr. 229b
Ap. 3. 15. 4
Pa. 1.38.3
Ap. 3. 15. 4
h. C. 476
TIE 133. lap
Hy. 48
Hy. 189
Ap. 3. 15. 1
ALib. 41
s. Od. 11. 321
ALib. 41
Ap. 3. 15. 1
ALib. 41
Ap. 3. 15. 1
Ov. M. 7. 713
S. OC 367
S. OC 770; 1356
S. OC 375
E. Ph. 71
A. Se. 664
s. E. Ph. 71
TIE 170. lap
Hdt. 2. 49. 2
Pa. 1. 44. 5
Ap. 1. 8. 5
Ap. 1.8. 5
PO. 852 V. 8. 9
E. Ph. 420 E. Su.146
Ap. 3. 6. 1
Hy. 69
Pi. N. 9. 13
Hdt. 5. 67. 5
s. Pi. N. 9. 30
s. Od. 11. 326
s. Pi. N. 9. 30
Ap. 3. 6. 2
Od. 11.326
s. Ve. A. 6. 445 s. St. Th. 3. 274
E. Su. 158
Pa. 8. 25. 8
s. Il. 23. 346
Hy. 242
A. Se. 572
Il. 4. 348; 5. 803
Il. 5. 802
Pi. N. 9. 18
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
VI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Pa. 8. 48. 2 TIE 173. lap
Ap. 3. 6. 4
hy. Pi. N.
Hy. 74
Pa. 2. 15. 3
Hy. 74
A. Se. 375
E. Ph. 1104
E. Ph. 1179
A. Se. 430
A. Se. 412
Ap. 3. 6. 8
s. Pi. N. 10. 12
Ap. 3. 6. 8
s. Il. 5. 126
E. Ph. 1156
Pi. N. 9. 24
Pa. 1.34.3
Ap. 3. 7. 5
Pi. 0. 5. 15
E. Su. 16
Plu. Th. 14a
Pa. 1.39.2
Ap. 3. 7. 3
Hy. 71
Pa. 6. 20. 7 Ap. 2. 4. 6
Ap. 2. 8. 2
D. S. 4. 58. 2
D. S.4. 58. 5
Il. 4. 381
Il. 2. 101
s. Il. 2. 105
Se. Th. 223 et 226
TIE 172. lap
Ap. ep. 2. 10
s. E. Or. 995
Ap. ep. 2. 11
s. E. Or. 998 Se. Th. 237
E. El. 726
A. A. 1583
Ap. ep. 2. 13
A. A. 1595
Se. Thy. 765
Hdt. 1. 119. 3
Ari. Pr. anecd. 3. 43
A. A. 1598
Hy. 88
A. A. 1605
TIE 165. lap
s. E. Or. 15

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
VII
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Hy. 88
Hy. 254
Mo. Chor. Pr. p. 294
Hy. 88
Hy. 87
Ap. ep. 2. 14
Pa. 2. 16. 6
Pa. 2. 18. 1
Tz. Ch. 1. 461
He. fr. 98
Tz. Ch. 1. 460
TIE 148. lap
TIE 55. lap
h. Ve. 256
h. Ve. 279
Il. 20. 92 Il. 20. 347
Il. 5. 309; 344 [483]
Il. 20. 318
TIE 147. lap
Pi. I. 8. 37
Pi. I. 8. 39
Il. 18.433
Il. 24. 60
He. fr. 80
Pi. I. 8. 41
TIE 139. lap
Str. 9. 5. 9
s. Il. 16. 14
s. Ve. A. 4. 402
Ap. 3. 12. 6
Ap. 3. 12. 6
Th. 1004
D. S. 4. 72. 6
Pa. 2. 29. 9
Ap. 3. 13. 1
Ap. 3. 13. 2
Hy. 273
Ap. 3. 13. 3
Pa. 1. 41. 3 s. A. Rh. 1.517
Ap. 3. 13. 3
Ap. 3. 13. 3
Pi. N. 4. 59
s. Ar. N. 1063
He. fr. 79
Ap. 3. 13. 3
Pi. I. 8. 45
Cat. 64. 20
Al. 74. 7
He. fr. 81
Pi. I. 8. 48
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

E. IA 716
Il. 1. 538
TIE 97. lap
Pi. N. 3. 35
S. fr. 154
Pi. N. 4. 62
Pa. 5. 18. 5
s. E. An. 1265
S. fr. 561
Hsch.
Pi. N. 5. 22
Cat. 64. 305
TIE 108. lap
Ap. 3. 13. 5
Il. 19. 390
Pi. N. 3. 33 [484]
s. Il. 16. 140
He. fr. 82
Hy. 92
Pr. Chr. 102. 13
s. Il. 1. 5
Ap. ep. 3. 1
Hy. 92
Col. 59
s. Ve. A. 1.27
s. Ly. 93
Hy. 92
TIE 99. lap
Pr. Chr. 102. 16
He. fr. 81
s. Pi. N. 4. 81
Et. M.
Il. 20. 74
Ap. 2. 6. 4
Ap. 3. 12. 7
s. Ly. 337
Il. 24. 495
Hsch.
Ap. 3. 12. 5
E. He. 1265
E. He. 1259
TIE 32. lap
Il. 24. 730 c. s.
Ap. 3. 12. 5
Pi.fr. 43. 11
Pa. 10. 12. 5
Hy. 93
E. An. 296
E. Tr. 921
TIE 98. lap
Ap. 3. 12. 5

91
92
93
94
5
95
96
97
98
99
92
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
VIII
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

s. Il. 3. 325
s. E. An. 293
Ap. 3. 12. 5
Ap. 3. 12. 6 Par. 4 FGH 23 Ov. H.
s. E. An. 276
E. An. 284 Hel. 676
Ath. 682e
Ov. H. 15. 67
E. Tr. 925 IA 1304 Ap. ep. 3. 2 Hy.
Il. 24. 29
Il. 5. 62
E. Hel. 631
Ar. N. 1068
s. Ly. 178
h. Ve. 291
Il. 348
Ap. 3. 13. 6
s. A. Rh. 4. 816
s. A. Rh. 4. 816
A. Rh. 4. 869
s. Ar. N. 1068
s. Ve. A. 6. 57 Hy. 107
Ap. 3. 13.6
Pi. N. 3. 49
E. IA 927
Il. 11.832
Ov. AA 1. 11
Pa. 2. 22. 3
E. IA 1150
He. fr. 96. 51
E. Hel. 109
Il. 3. 175
Ap. ep. 3. 3
He. fr. 94. 5
He. fr. 92
s. Il. 2. 339
He. fr. 94. 13
Ap. 3. 10.8
Il. 2. 478
Il. 3. 169
Il. 1.28
Il. 1. 113
Od. 3. 272
Od. 11.411
A. A. 1125
s. Ly. 1123
Ap. 3. 10. 8
He. fr. 94. 21
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

He. fr. 94. 26
Ap. 3. 10. 9
E.IA 54
Pa. 3. 20. 9
Ap. 3. 10. 9
s. Pi. 0. 9. 79
Od. 19. 403
Il. 10. 244; 279
Plu. 301d
Ap. 3. 10. 8
Il. 5. 860
Il. 5.311
Il. 5. 127
Il. 5. 412
s. Il. 5. 412
Od. 3. 180
s. Il. 5. 412
s. Ve. A. 8. 9
Pi. N. 10. 7
s. Pi. N. 82
Pli. NH 10. 126
Str. 6. 3. 9
Ap. 3. 10. 8
He. fr. 96. 5
Il. 7. 208
Il. 17. 279
Il. 3. 229
Il. 7. 219
Il. 8. 331
Il. 7. 208 14. 410
s. Pi. I. 6. 67
Pi. I. 6. 35
s. Il. 23. 821
Od. 11.546 Ap. ep. 5. 5
s. Ar. Eq. 1056 Plu. 337e
Od. 11.547
Pi. N. 7. 25 s. Il. 11. 515
S. Ai. 127
Od. 11.563
Pa. 1. 35. 3
Hdt. 8. 64
Ap. 3. 10. 8 Hy. 81
Il. 2. 528
Il. 13. 198
Il. 13. 703
Il. 12. 335
Il. 14. 521
Pr. Chr. 108. 3 E. Tr. 70
E. Tr. 324; 453
Ap. ep. 5. 22
Pr. Chr. 108. 4

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

Pa. 10. 26. 3
E. Tr. 77 Ve. A. 1. 39
E. Tr. 99
Od. 4. 500
s. Pi. 0. 166
Ph. H. 8. 1
s. Ly. 1159
Ap. ep. 6. 20
s. Ly. 1159
Plu. 557d
Ap. 3. 10. 8
Il. 11. 508
He. fr. 96. 16
s. Ve. A. 3. 121 11. 264
MVat. 1. 195
Hy. 78
Hdt. 6. 61. 4
Is. 10. 62
Od. 4. 563
Pa. 3. 19. 9
Il.4. 181
Ph. lm. 2. 7. 2
s. Il. 4. 147
Od. 4. 12
Se. Tr. 70
Ap. ep. 3. 3
Il.3.232
Il.3. 173; 420
Ap. ep. 3. 3
Il. 3. 445
Pr. Chr. 103. 12
Pr. Chr. 103. 17
Ap. ep. 3. 6
Pr. Chr. 103. 20
Il. 11.769
Ap. ep. 3. 6
s. Il. 9. 668
A. A. 841
Hy. 96
Hy. 95
Od. 24. 115
Hy. 95. 2
Hy. 277
Alcid. 22
S. fr. 399; 438
Ap. ep. 3. 8
Hy. 96
Ap. 3. 13. 8
II. 9. 668
s. Il. 9. 668
TIE 172. lap
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124
Hy. 96
125
s. Il. 9. 668
126
E. fr. 682
127
Il. 19. 326
128
Od. 11. 508
129
Il. 11.777
130
Il. 19. 407
IX
1
Il. 9. 143
2
Il. 9. 145
3
s. Il. 9. 145
4
S. E. 157
5
Pa. 2. 35. 1 Hsch.
6
Pr. Ch. 104. 12 Ap. ep. 3. 21
7
Il. 2. 496
8
Pa. 9. 19. 6
9
S. E. 566 E. IA 185
10
Ap. ep. 3. 21
11
s. Il. 1. 108 s. E. Or. 658 Pr. Chr. 104. 13
12
E.IT 20
13
S. E. 567
14
S. E. 568
15
S. E. 569
16
Ap. ep. 3. 21
17
Ap. ep. 3. 21 Sabb.
18
S. E. 568
19
A. A. 192 Pr. Chr. 104. 15
20
S. E. 564 E. IT 15
21
E. IT 17;209
22
S. E. 571
23
Hy. 98
24
S. An. 899
25
S. fr. 284
26
E. IA 610
27
E. IA 1366
28
E. IT 27
29
A. A. 239 [485]
30 Ar. Ly. 645
31 E. IA 1579
32 E. IT 26
33 E. IT 40
34 Hdt. 4. 103
35 E.IT 1462
36 Ae. NA 7. 39
37 Od. 4. 529
11.410
38 Od. 3. 272
39 Od. 11.422
40 Pi. P. 11.22
41 Se. Ag. 897
42 A. A. 1377

43 S.E. 12 A. A. 881
44 Pi. P. 11. 34
45 E. IT 918
46 Ap. ep. 6. 24
47 s. E. Or. 268
48 Od. 3. 307
49 Od. 3. 311
50 Ap. ep. 6. 28
51 A. Eu. 179
52 A. Eu. 738
53 E. IT 970
54 E. IT 973
55 E.IT 977 Ap. ep. 6. 26
X
1 Ap. ep. 3. 18
2 Str. 13. 1. 69
3 Pa. 10. 28. 8
4 PO. XI 1359
5 Pa. 1. 4. 6
6 Ap. 2. 7. 4
7 Pa. 8. 4. 8
8 Ap. 3. 9. 1
9 Pa. 8. 48. 7
10 Mos. Ch. Pr. p. 294
11 Pa. 8. 47. 4
12 E. fr. 265 Alcid. 15
13 D. S. 4. 33. 7
14 Ap. 2. 7. 3
15 Ap. 3. 9. 1
16 Ap. 2. 7. 4
17 E. fr. 696. 4 [486]
18 Ae. VH 7. 39
19 Hy. 99
20 Ap. 3. 89. 1
21 D. S.4. 33. 11
22 Pa. 4. 34. 7
23 Hy. 244
24 A. E. 488
25 Ari. Po. 24
26 s. E. Rh. 251
27 Hy. 100
28 Ae. NA 3. 47
29 D. S. 4. 33. 12
30 Ph. Her. 3. 34
31 Od. 11. 521
32 Str. 13. 1.69
33 s. Ly. 1249
34 s. Ve. A. 3. 680
35 TIE 95. lap
36 Pa. 9. 5. 14
37 Pi. 0. 9. 72 c. s.
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38 Pi. 0. 9. 71
39 Il. 11.787
40 Il. 23. 90
41 Il. 11.831
42 Pi. I. 8. 54 Ap. ep. 17
43 s. Il. 1.59
44 E. fr. 700 Pa. 9. 41. 1
45 s. The. 12. 25
46 Ar. Ach. 439
47 E. fr. 697; 698
48 Hy. 101
49 E. fr. 724
50 Pr. Chr. 104. 11
51 s. Od. 11.520
52 s. E. Or. 1391
53 Pa. 5. 13. 3
54 Pa. 3. 26. 10
XI
1 Ap. ep. 3. 18
2 Il. 2. 303
3 Pa. 9. 19. 7
4 Il. 1.49
5 Il. 2. 720
6 S. fr. 353
7 App. M. 1. 77
8 St. B
9 Pa. 8. 33. 4
10 A. Rh. 4. 1709
11 Il. 1.37
12 Il. 1.430
13 D. Chr. 59. 9
14 Ph. iun. 17
15 V. Fl. 1. 391
16 s. S. Ph. 194
17 S. Ph. 1327
18 Hy. 102
19 Ap. ep. 3. 27 Pr. Chr. 104. 22
20 s. Il. 2. 695
21 Ap. 1. 9. 12
22 TIE 170. lap
23 He. fr. 117
24 Il. 2. 701
25 Il. 2. 701
26 Batr. 303
27 APal. 7. 385. 1
28 APal. 7. 385. 9
29 Hdt. 9. 116
30 Pli. NH 16. 238
31 Ph. Her. 3. 1
32 s. Aristid. p. 671
33 Pa. 4. 2. 7

34 Cat. 68. 74
35 Hy. 104
36 Eu. Il. 325. 29
37
s. Aristid. p. 671
38
Hy. 103
39
Lu. DMo. 23. 3
40
Ap. ep. 3. 30
41
Hy. 104
42
s. Ve. A. 6. 447
43
Ap. ep. 3. 30
44
Hy. 104
45
s. Pi. I. 1. 83
46
Ph. Her. 3. 6
XII
1
Il. 2. 674
2
Il. 1. 352
3
s. Pi. 0. 2. 147 Thom.
4
Ap. ep. 3. 31
5
ALib. 12
6
Hy. 154
7
s. Ly. 237
8
s. The. 16. 49
9
S. fr. 500 Pearson
10
S. fr. 460
11
Ap. ep. 3. 31
12
Pi. 0. 2. 83 I. 5. 39
13
S. fr. 499 Pearson
14
Ap. ep. 3. 31
15
s. Ve. A. 3. 85
16
Ap. ep. 3. 32
17
TIE 95. lap
18
TIE 95. lap
19
Ap. 3. 12. 5
20
Plau. B. 953
21
Il. 1. 58
22
Il. 24. 257
23
Il. 9. 129
24
Il. 9. 664
25
Il. 1. 392
26
Hy. 106
27
Il. 19. 282
28
Il.2.690
29
Il. 19. 291
30
Il. 19. 298
31
Il. 2. 691
32
Il. 1. 366
33
Il. 6. 414
34
Il.6.422
35
Il. 1. 425
36
Il. 1. 368
37
Il. 1. 14
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

Il. 1.25
Il. 1.49
Il. 16. 700
Il. 16. 785
Ve. A. 2. 319
Il. 16. 850
Il. 16. 96
Il. 18. 8
Il. 18. 96
Il. 18. 98
Il. 19. 258
Il. 18. 478
Il. 19. 21
Il. 22. 136
Il. 22. 203
Il.22.359
Il.22.385
Il. 23. 175
Il. 24. 560
Ap. ep. 5. 1
Il. 3. 189
Tz. Posthom. 14
s. Il. 3. 189
Il. 24. 670
Q. S. 1. 664
Q. S. 1. 594
Pa. 5. 11.6
Prop. 3. 11. 15
Od. 11.522
Pr. Chr. 106. 1
Pi. 2. 83
TIE 30. lap
Il. 22. 209
TIE 30. lap
Plu. 17a
Il. 22. 161
Il. 16.857
TIE 132. lap, 45. kép
Pol. 4. 130
Pr. Chr. 106. 6
Pa. 10. 31. 6
Ae. Na 5. 1
EGr. 987
Pr. Chr. 106. 7
Ap. ep. 5. 3
Ve. A. 6. 57
E. Rh. 508
s. Ve. A. 3. 85
Il. 22. 359
s. Ar. E. 1056
Ap. ep. 5. 4

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

Ap. ep. 5. 4
Od. 24. 47
Od. 24. 47
Od. 24. 60
Il. 23. 91; 244
Od. 24. 81
Str. 13. 1. 32
Arr. A. 1. 12. 1
Pr. Chr. 108. 7
E. Hec. 37
Pr. Chr. 106. 14
Pi. N. 4. 49 E. An. 1262
CIG 2. 2076
D. Chr. 36. 9
Pli. NH 4. 83
A. Rh. 4. 814 c. s.
ALib. 27
Am. M. 22. 8. 34
Pa. 3. 19. 13
Pr. Chr. 105. 9
Od. 11.467
Il.6.448
Ap. ep. 5. 10
Ap. ep. 5.8
Ap. ep. 5. 10
Od. 11. 509
Ap. ep. 5. 11
Pr. Chr. 106.30
Pr. Chr. 106. 30
Ap. ep. 5. 8
S. Ph. 1408
Pr. Chr. 106. 26 Ap. ep. 5. 8
Ap. ep. 5. 8
Ap. 3. 12. 3
TIE 84. lap
Ap. 3. 12. 3
FGH 26. 34. 2
Od. 4. 244
Od. 4. 250
Od. 4. 261
Ap. ep. 5. 13
FGH 26. 34. 2
Pr. Chr. 107. 7
FGH 26. 34. 3
s. Ar. Ve. 351
s. Ve. A. 2. 166
FGH 26. 34. 4
Pr. Chr. 107. 2
Ap. ep. 5. 14
Od. 8. 493
Pa. 1. 30. 4 5. 15. 6
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140
Ca. LP 2
141
Pi. O. 13. 65
142
Ap. ep. 5. 15
143
Od. 8. 509 .
144
Plau. B. 953
145
Ap. ep. 5. 15
146
Od. 8. 501
147
Ap. ep. 5. 17
148
Ve. A. 2. 201
149
s. Ve. A. 2. 201
150
Hy. 135
151
Ap. ep. 5. 18
152
Ve. A. 2. 227
153
Pr. Chr. 107. 25 [487]
154 Pr. Chr. 107. 22
155 Ap. ep. 5. 19
156 Od. 11.527
157 Od. 4. 274
158 Od. 11.530
159 Ap. ep. 6. 12
160 Pa. 10. 24. 6
161 Pi. N. 7. 40 fr. 40. 112 Pa. 4. 17. 4
162 Ap. ep. 5. 21
163 Il.6.402
164 s. Ly. 1268
XIII
1 Il. 6. 455
2 Il. 24. 735
3 Od. 8. 517
4 s. E. An. 631
5 Ar. L. 155 c. s.
6 E. An. 630
7 Pr. Chr. 108. I
8 Od. 3. 141
9 Od. 4. 1
10 Od. 4. 82
11 Od. 3. 299
12 Il. 2. 587
13 Od. 4. 83
14 TIE 36. lap
15 Od. 4. 472
16 Ste. 11
17 E. Hel. 31
18 TIE 33, 45, 136, 162. lap
19 Od. 23. 156
20 Od. 14. 162
19. 306
21 Od. 21. 258
s. Od. 20. 155
22 Od. 21.259
23 Ap. ep. 7. 36

24 Ly. 796
25 Pr. Chr. 109. 23
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A Kiadó utószava
A 20. sz{zadi ókorkutat{s egyik legnagyobb és legmélyebb hat{st keltett alakj{nak, a magyar
Kerényi K{rolynak (1897-1973) kapcsolata a magyar tudom{nnyal (és szélesebb értelemben a
magyar t{rsadalommal) mindig is ellentmond{sosan alakult. Első nagy munk{j{val, a
hellenisztikus kori görög regényről írt monogr{fi{j{val - amely egy csap{sra az
ókorkutat{snak nemzetközi mércével is élvonal{ba helyezte - nemcsak az egyetemi
mag{ntan{rs{got szerezte meg, hanem a hazai ókorkutat{snak is középpontj{ba került.
Mark{ns egyénisége, mély humanista elkötelezettsége, az ókortudom{ny lényegéről és
feladatairól kialakított felfog{sa, a tudom{nyos erkölcsről vallott és megvalósított nézetei
azonban csakhamar - és szükségszerűen -szembe{llított{k az akkori hivatalos Magyarorsz{g
vezető köreivel. Szembekerült elsősorban a Klebelsberg-féle kultúrpolitika
„hungarocentrikus" ir{nyzat{val, amely az ókortudom{nynak is csup{n magyarközpontú,
nacionalista (vagy éppen soviniszta) érdekeket szolg{ló és ennek megfelelő érzelmeket keltő
művelését volt hajlandó t{mogatni, vagy ak{r csak eltűrni is. A Philologiai T{rsas{g 1930. évi
közgyűlésén elhangzott programbeszéde („Klasszika-filológi{nk és a nemzeti tudom{nyok")
nyílt hadüzenet volt a klasszikus tanulm{nyok „magyarcélú" korl{toz{sa, emberi
jelentőségének szem elől tévesztése ellen. De ugyanakkor szembekerült azzal az „akadémikus" és konzervatív tudom{nnyal is, amely az ókorral való foglalkoz{st csup{n a múlt öncélú
megismerésének volt hajlandó tekinteni, és az antik szövegekhez, szavakhoz, történeti
tényekhez tapadó szűk l{tókörű filologiz{l{-s{ban elz{rkózott a t{gabb horizontú, mélyebb
és {tfogóbb és főként jelen-központú értelmezés jogosults{g{tól. Az egyetemes emberi
érdekektől elforduló nacionalizmussal, és a siv{ran pozitivista konzervativizmussal
szembeni ellen{ll{s{ban alakult ki és fogalmazódott meg Kerényi K{roly felfog{sa valój{ban: humanista elkötelezettségű hitvall{sa - az ókortudom{ny valós{gos tartalm{ról:
ez a tudom{ny, vallotta, „elsősorban egzisztenci{lis tudom{ny, az antik emberi lét tudom{nya,
mert ez a lét az, amely mint az emberiségtől egyszer m{r megvalósított lehetőség, a
legjobban érdekel". *489+
Ebben a szellemben és ezzel a céllal fogantak Kerényi K{rolynak az 1930-as években írt első
vall{störténeti tanulm{nyai is - majd azóta szinte könyvt{rnyi terjedelemre duzzadt
monogr{fi{i és részletkutat{sai. Az „antik emberi lét" az ő meggyőződése szerint legigazibb
mivolt{ban, és minden korokhoz, a jelenkorhoz is szóló érvénnyel az ókori görögség
mítoszaiban szólalt meg. Ezt a mítoszvil{got teh{t nem annyira a maga konkrét történeti és
t{rsadalmi meghat{rozotts{g{ban, nem is az ösztönösség felől a logos és ratio felé vezető
fejlődésében-alakul{s{ban tartotta vizsg{latra méltónak, mint ink{bb annak a kérdésnek
szemszögéből: milyen örök, időt{lló és időfölötti emberi sorskérdések, az „emberi lényeg"
megannyi oldal{nak: a szenvedésnek és l{zad{snak, a tökéletlenség érzésének és a teljességre
való v{gyakoz{snak, a hal{l-tudatnak és az örökkévalós{g {hít{s{nak és kil{t{stalans{g{nak
milyen megsejtései rejtőznek a görög mítosz bűnöző és ragyogó, sebeket szenvedő és mégis
halhatatlan, mindig elbukó és mindig diadalmas isteni és héroikus alakjainak képében.
Nagyon leegyszerűsítő módon fogalmazn{nk, ha azt {llítan{nk, hogy Kerényi K{roly
vall{störténeti, és elsősorban görög és római mítosztörténeti kutat{sai csak az örök emberi, a
t{voli múltban született, de a jelen emberéhez szóló, az emberi lényeget illető mitikus
mondanivalóra ir{nyultak. De kétségtelen, hogy saj{t tudom{nyos és erkölcsi hitvall{sa szerint is ennek a lényegnek megértésében, és a jelen felé való közvetítésében, értelmezésében és
megértésében l{tta kutat{sainak hum{nus célj{t és voltaképpeni jogosults{g{t. Ez a szemlélet
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tette szükségszerűvé sz{m{ra a szakít{st a szaktudom{ny hagyom{nyoss{ és egyben
megkövültté v{lt kutat{si módszereivel. A mítosznak nem betűje izgatta, hanem rejtett
értelme (amelyet természetesen a legszigorúbban vett filológiai pontoss{gú módszerekkel
olvasott ki a fennmaradt forr{sokból: irodalmi szövegekből, v{zaképekből, rítusok
elmosódott emlékeiből, antik grammatikusok célz{saiból); nem keletkezése, hanem kialakult,
kész, lez{rt eszmeisége. Így a görög mítosz istenei merő fant{ziaképekből eszmei valós{gg{,
olyan - végső soron - re{lis történelmi jelenséggé v{ltak, amelynek hat{sa benne él az antik
görög ember gondolatvil{g{ban, t{rsadalmi és politikai magatart{s{ban, de még konkrét
történelmi helyzetekben v{lasztott {ll{sfoglal{saiban is.
Az antikvit{snak ez a szemlélete a hivatalos tudom{ny képviselőinek ellen{ll{s{t v{ltotta ki,
amely többé-kevésbé mellőzésben (az őt megillető budapesti professzúra helyett az akkor
„m{sodrangú"-nak tekintett vidéki egyetemekre való sz{műzetésében), a tudom{nyos
közéletből való gyakorlati kiz{rts{g{ban jutott kifejezésre. Személyes t{mad{sok érték
jobbról: a konzervatív tudom{ny mellett az azzal szövetséges nacionalista ir{nyzat felől; az
örök hum{num ide{ljait a görög antikvit{s péld{j{n felt{ró műveiben az egyh{zias szemlélet
a „pog{nys{g felt{maszt{s{nak" tendenci{j{ra gyanakodott; de szellemtörténeti ir{nyzat{t a
tudom{nyos és t{rsadalmi progressziónak materialista vil{gnézetű reprezent{nsai is
kritik{val illették. Ann{l mélyebb *490+ és tartósabb, szinte elemi erejű volt a hat{sa a fasiz{ló
t{rsadalommal szemben {lló, Thomas Mann-i ihletésű fiatal humanista értelmiség egy
jelentős részére: gondolatainak, kutató módszerének, emberi és tudósi magatart{s{nak ihlető
ereje olyan kiemelkedő személyiségeket ragadott meg (hogy csak tal{lomra soroljunk fel
néh{nyat az elhunytak és t{vollevők közül), mint Németh L{szló és Szerb Antal, a
zenetörténész Szabolcsi Bence, s a pszichológus Szondi Lipót. Mítosztörténeti kutat{sait
nagyra értékelte a vele szoros szellemi kapcsolatban {lló Thomas Mann is. A budapesti
egyetemen, mag{ntan{ri minőségben tartott mítosztörténeti és mítoszelemző híres péntek
esti előad{sai valós{gos zar{ndokhelyévé v{ltak annak a filosz-nemzedéknek, amely az
akkori egyetemi oktat{shoz képest m{st és többet v{rt a tudom{nyos megismeréstől.
A fasiszta Magyarorsz{gon, s a fasiz{lódó, német uralom al{ került Közép-Európ{ban a
h{ború kitörése óta egyre kevésbé maradt meg Kerényi K{roly sz{m{ra még a tudom{nyos
alkot{s lehetősége is. A II. vil{gh{ború első éveiben írt nagy tanulm{nyai az emberiség nagy,
ősi mítoszairól főként külföldön, a fasizmus uralm{tól szabad orsz{gokban jelentek meg
(előbb Hollandi{ban, majd Sv{jcban); 1943-ban ő maga is Sv{jcba költözött, és egyetlen
hazal{togat{s{n, egyben meghiúsult hazatérési kísérletén (1947) kívül szerves kapcsolata a
magyar tudom{nnyal is megszakadt. Eleddig utolsó magyar nyelvre lefordított munk{ja, a
Naple{nyok c. tanulm{nygyűjteménye 1948-ban jelent meg, és azonnal heves vit{k
kereszttüzébe került - és ezek a vit{k óhatatlanul {tterjedtek egész vall{s- és
mítoszszemléletének, s ezekben kifejeződő kutató módszerének értékelésére is. Az akkor - a
40-es évek végén és az 50-es évek elején - még első lépéseit tevő, mintegy saj{t útj{t kereső,
magyar marxista vall{störténeti kutat{snak természetesen kritikailag kellett szembenéznie a
közvetlen hazai tudom{nyos örökséggel, és elsősorban éppen e polg{ri kutat{snak
legmagasabb színvonalat jelentő, filozófiailag és metodikailag is leg{tgondoltabb és
legkövetkezetesebb, hat{s{ban legszuggesztívebb alkot{saival: Kerényi K{roly életművével.
Nyilv{nvaló, hogy a marxista vall{störténeti kutat{snak szempontjai és módszerei eltérnek
Kerényi K{roly koncepciój{tól. Kerényi a mítoszokat, mint az emberi szellem alkot{sait,
önmagukban és szellemi valójukban vizsg{lja: a marxista kutat{st azok a t{rsadalmi (és
azokon túl: gazdas{gi) feltételek izgatj{k, amelyekben ezek a mítoszok létrejöttek és amelyek
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bennük tükröződnek. Kerényi sz{m{ra a mítoszok olyan örök szimbólumok és paradigm{k,
amelyekben minden kor embere a saj{t emberi létének, „egzisztenci{j{nak" végső nagy
kérdéseire döbben r{; ezért a bennük élő istenek és héroszok, mint szellemi valós{gok,
mindig a maguk teljességében és egységes mivolt{ban lépnek elénk, és ennek a z{rt szellemi
valós{gnak minden nemzedék (maga a mítoszteremtő görög nép és annak egyes alkotói,
költői és filozófusai is), egy-egy aspektus{t ragadta meg - a marxista szemlélet sz{m{ra a
legizgalmasabb feladat az istenekről alkotott *491+ elképzeléseknek, s az ezekben élő
istenalakoknak fokozatos és folyamatos kibontakoz{sa, fejlődése és v{ltoz{sa az egym{st
v{ltó nemzedékek és egym{ssal szemben {lló t{rsadalmi csoportok hiedelemvil{g{ban.
Kerényi - ha nem is a materialista történetszemlélet terminológi{j{val, de a marxista
kutat{shoz hasonlóan - hangsúlyozza a mitikus-vall{sos képzetek valós{gmegismerő és
valós{gértelmező funkciój{t; {m a marxista kutat{s, ezzel egyetértve is, erőteljesebben emeli
ki ennek a megismerő funkciónak a t{rsadalmi (és ettől elv{laszthatatlan intellektu{lis)
fejlődés meghat{rozott szakasz{hoz való kötöttségét, amelyet a fogalmi gondolkod{s egy
magasabb fok{nak kellett felv{ltania. Kerényi kutat{sainak középpontj{ban az öntörvényű
és v{ltozatlan érvényű vall{sos élmény {ll; a materialista kutat{s a vall{si jelenségek történeti
fejlődését és a fejlődés t{rsadalmi meghat{rozó tényezőit tekinti tanulm{nyai fő t{rgy{nak,
és ugyanakkor - elismerve mindegyik vall{srendszer saj{t individualit{s{t - annak jelenségeit
igyekszik be{gyazni a vall{s egyetemes megnyilv{nul{saiba: teh{t nem mondhat le az
összehasonlító vall{störténeti kutat{s módszereiről sem. A marxista szemléletű kutat{s teh{t
sok tekintetben m{sként vizsg{lja, m{s nézőpontból elemzi, m{s okból tartja jelentősnek és
örök érvényűnek a görög mítoszok vil{g{t, mint e mítoszok szellemtörténeti indíttat{sú
kutat{s{nak legnagyobb mestere: de egy pillanatig sem szabad megtagadnia a mély
tiszteletet a nagy tudós k{pr{zatos tud{s{val, lenyűgöző műveltségével, rejtett
összefüggéseket is felt{ró forr{sismeretével és -értelmezésével szemben. Ebben a tekintetben:
a p{ratlanul gazdag tényanyag felhaszn{l{s{ban és ugyanakkor a tények halmoz{s{n
túlmutató, a jelenségek lényegéig hatoló elemzés és értelmezés igényében (ha nem is a
megvalósít{s konkrét módj{ban) Kerényi K{roly a vall{si jelenségek minden kutatój{nak
mestere lehet - függetlenül attól, hogy vil{gnézetét és szemléletmódj{t magunkév{ tehetjük-e
vagy nem.
*
Az a mű, amelyet csaknem h{rom évtizeddel a Naple{nyok megjelenése ut{n a magyar olvasó
most kezébe vehet, Kerényi K{rolynak nem elméleti igényű elemző és értelmező alkot{sa,
hanem az istenekről és hérószokról szóló görög mítoszoknak form{j{ban leíró jellegű, a
nagyközönség sz{m{ra írt ismertetése. A görög mitológi{nak ez - a felszabadul{s óta imm{r
harmadik - részletes magyar nyelvű feldolgoz{sa műfajban is, tényanyag{ban és annak
elrendezésében is, jelentősen különbözik két elődjétől: Trencsényi Waldapfel Imre: Görög-római
mitológia, és R. Graves: Görög mítoszok c. munk{itól. Trencsényi-Waldapfel Imre az antik
szerzők irodalmi alkot{sait, irodalmi form{ban feldolgozott mítoszok és mitikus jellegű
elbeszélések tartalmi ismertetését illeszti bele vall{störténeti fejtegetéseibe; teh{t a görög
mitológi{nak mintegy fő vonulat{t dolgozza fel és értelmezi. R. Graves sz{mos *492+
töredékből, szinte mozaikszerűen {llítja össze a mítoszokat egységes cselekmény-nyé, és
ehhez kapcsolja hozz{ mind az eltérő v{ltozatokat, mind pedig saj{t, mindig izgalmas, b{r
nemegyszer önkényes vall{störténeti elemzéseit. Kerényi K{rolynak ez a könyve a görög
mítoszok vil{g{t a maga egész gazdags{g{ban, egységében és ellentmondó v{ltozataiban
t{rja az olvasó elé. Teh{t az egyes mitikus hősök születésére, sz{rmaz{s{ra, sors{ra és net{n
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hal{l{ra vonatkozó különféle hagyom{nyokat, mint egym{ssal egyenrangúakat, mint
ugyanazon képzet eltérő v{ltozatait, a maguk pomp{zatos és fantasztikus gazdags{g{ban
mutatja be, s e tekintetben semmilyen engedményt nem tesz a "könnyen-érthetőség" és olcsó
népszerűség igényének. Úgy l{ttatja a mitikus alakokat, ahogyan azokat egy, a mítoszok
vil{g{ban élő (és azokat ugyanakkor m{r „kívülről" is szemlélő) görög ember érzékelhette: a
hagyom{nyok elképesztő, a rengeteg v{ltozattal m{r-m{r zavarba ejtő gazdags{g{ban. A
szerző is tudja: súlyos szellemi t{pl{lék az, amit ebben a form{ban nyújt. [mde éppen ez a
valós{gos, nem stiliz{lt és nem irodalmiasított, tematikus gazdags{g{ban, gondolati
egységében és mélységében egyar{nt megkapó görög mitológia.*

*

Az Olvasó tájékoztatását szolgáló Utószavunk nem pótolja e könyv elhunyt szerzőjének átfogó tudományos
méltatását, és ilyen igénnyel egyáltalán nem is óhajt fellépni. Kerényi Károly hatalmas életművének kritikai
felmérése és méltatása még a jövő feladata. Magyar nyelven a felszabadulás óta főként két tanulmány tekinthető
mérvadónak - bár egyik sem lépett fel a teljesség igényével: Falus Róbert: Prométheusz mártíromsága; Kerényi
Károly könyvének margójára c. cikke (Világosság 7, 1966, 663 skk. lapokon) és Szilágyi János György: Kerényi
Károly emlékezete c. tanulmánya (Antik Tanulmányok 20, 1973, 200 skk. lapokon); a Kerényi K. életében
megjelent magyar nyelvű kritikai állásfoglalások közül leginkább figyelemre méltó, máig érvényes
szempontokat vetett fel: Mátrai László: Apollo 1, 1935, 451 skk. lapokon megjelent bírálata. Ebben a
rövidrefogott, csupán néhány szempontot kiemelő méltatásban leginkább ezekre a tanulmányokra
támaszkodhattunk.
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