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láng ftiltitt forgatják a nyársot a szolgák, és aranyos kelyhekbe
rnézédes bort t ltenek. Jó lesz keresni egy ilyen lakomázó vig
c oportot, mert ezek szeretik az érrekest. Leiiltetik a tíízhely
tnellé, adnak neki is egy darab siiltet,, nregetetik, megitatják, s.

aztánha befejezésiil meghallgatták szép énekét,, gyakran gazdag
ajárrdékkal bocsátják ritjára.

Vette hát, a larrtját és botját, szóiitotta krrtyáját és megint
ritrakelt az sz Homérosz.
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PÁnISZ BtíNE
péleusz es Thetisz lalrcdalma

A tenger mélyén, édesapjának, Nérerrsz istennek zcild kris_

r,,l1,1lrllotájában élt a gycinyiiríí szép tengeri istenn , az eziist-
1,1l,ri il]Iretisz. De nemcsak ragyogóarr szép volt Néreuszleánya,
|'lr,,lisz, hanem na,gyon j szivíi is, V'alahányszor viszáIykod.ás

t,,r,l, l<i az istenek kiiz tt, vagy valami háborriság, perpatvar tá-
,,r,r,l{, & halhatatlanok ktjróben, a szelid Thetisz mindig a, gyen-

1,,,1,1llrek a védelmére kelt. Amikor például Héra istennií meg-

l r, r r rr,grtdott szerencsétlen, sánta és torzsziilcitt fiár&, Héíaisztosz
1,11,1ll,() és haragjában ledobta az égb l, a jólelkíí Thetisz meg-

lílllliL & szerencsétlen kivetett isten-porontyot; fólszedte a ten-

1,, rllíil és bevitte magával a ziild márványos palotába. Ott ne-

r,,llir,rlctt, azatátt Héfaisztosz a tenger méIyén; Thetisz gondozta,
,, 1,,, l giltta mindaddig, anríg fcilncivekedvén nagyszeríi kovács nem
l, tt lltll le. ÍgyIeft a sánta Héfaisztosz az istenek kovácsa.

,\rrrikor rtreg Diorriiszosz. a bor és mámor istene, gorrosz el-
|, rr,lrií{tli el l menekiilve kétségbeesésében a tengerbe ugrott,
rrrr,1, j111, csali Thetisz volt az, akt gondjaiba vette, védelmébe
l,,1,rr r l l il az aldózóttet. - Segített bizony Thetisz egyszer még ma-

1,,,r, tt lt,gn&gyobb istenen, a halhatatlanok és halandó emberek
,rí 1 ;ritt ós legnagyobb királyán, Zeaszon is. Egyszer ugyanis a
t,,1,1,i ist,en mind fol akart lázadni Zeusz ellen, Eihatározták,
lrrr1,1, t,r,ii rolrannak nrindnyájan és kcizcis er vel nregkcit zik. De
llr,.lisz, rr,ki tudomást szerzett a vakmer tervr l, nem hagyta
,. r,tllt,tt Zeusz istent,. Hamar elment és hívta a rettenetes Száz-
l,,,rrr rit,ilist - ez a, legesleger sebb lény az egész világon -,
|.,||,,ll (is a,kadáIyozza, meg a Zelsz ellen tervezett sz rnyíí me-
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rérry,letet. Jritt is a Százkar , sztirnyeteg és cserr,desen leiilt az
istenek gytilekezetében a nagy Zeusz melló. Bizony megszeppent
erre & ttjbbi halhatatlan isten niind -- félt a Százkarrirrak renge-
teg kezét l - és netn mert Zelszra támadni egy sem. Thetisz-
nek kijsz nhette akkor a, lragy Zeasz, hogy nern lett semmi baja.

De akármilyen szelitl és jóindulat istenn volt is az ezist,
lábri Thetisz, azétL egy zer mégiscsak egy lrajszálon m rlott,
hogy szcirnyíí nagy veszélybe nem sodorba magát Zelszt. Akkor
tiirtént ez még, amikor a nagy Zelsz éppen azon gondolkozott,
hogy melyik ragyogó istenrr t válassza magának feleségtil. Bi-
zony megakadt neki is a szeme a gyiinyoríí, eziistiábír Thetiszen,
és már majdnem t, választotta, amikor ha]lott egy fenyeget
jóslatot. Arró1 szólt ez a jóslat, hogy akárkinek a felesége lesz
is a tengeri Thetisz, sziiletik majd egy nagyszeríí és h s fia, aki
még sokkal nagyobb és dics bb lesz az apjánál is. Megijedt
Zewsz, amikor hallotta ezt a jóslatot, mert ez bizony azt jeten-

tette, hogy ha veszi felesógiil Thetiszt, akkor sziiletend fia
még apjánál, Zeusz istennél is hatalmasabb lenne. Már pedig
ebb l - Zeusz is belátta - konnyen baj lehet. Elhatározta hát,,

hogy bármennyire szeretné is, mégsem fogja ezek után feleségiil
venni e szép, eziistlábír Thetiszt. Legyen inkább Thetisz vala-
melyik halandó embernek a felesége. Akkor aztárr bármilyen
nagy és hatalmas lesz is sziiletend fia, csak nem lesz olyan er s,

mint a halhatatlan istenek. Valóban így is lett az:után kés bb.
De mégsem akarták a boldog oliimposzi istenek, hogy mél-

tatlan ember legyen az eziistlábri Thetisz férje. Ezért hosszas
tciprengés után rigy d ntcittek, hogy a miirmidonok h s királyá-
nak, Péleusznak legyen a felesége. lVlert rragyon szerették a hal-
hatatlanok a derék Péleuszt, rrrreg az eziistláb Thetisz is mind-
nyájuk szívének kedves vott. El is mentek mirrdnyájan kett jiik
lakodalmára, a Pélion hegyére. Itt tartotta ményegz, jét Péleusz
király Thetisz istenlr vel. Jtittek aztán az istenek egymás után
és sorban liozták a szebbrrél szebb ajándókaikat az ifjű párnak,
Poszeidórr, a tenger istene például két szép halhatatlan lovat,
ajárrdékozott Péleuszrrak. A derék kentauro z, Kheirón pedig,
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- akinek csak derékig volt a tcirzse enrberlrez hasonló, attól le-
felé meg négyláb ló volt, és aki kiinn élt a hegyek zordon erd i-
ben - ez a l(heirón hozoti Péletrsznak egy lratalmas k risfa-
dárdát és megígórte, hogy megtanítja majd Péleusz sziiletend
fiáb a gyógyibás tudományára. Mert elrhez is értett Kheirón!

Ugyanígy elhozta ajándékát Péleusz és Thetisz lakodalmára
minden isten, meg minden istenn , mert min<lnyájan meg voltak
lríva a nagy iinnepségre, Csak cgynek a meghívásálnoznern járult
hozzá a szelíd Thetisz, Nem akarta, hogy ezen a menyegz n
viszálykodás, harag legyen istenek \ragy emberek kózótt. Ezért
trem is hívták meg a, lakodalomra a viszály istenn jét, Eriszt.
De rragyon megharagudott ám a mellózótt istenn ! Egyecliil csak
t akarják kik zcjsíteni err l a nagy iinnepségr l, amikor ott van

minden isten mcg minden istenn ! Bossz t forralt haragjában
ós elhatározta, hogy de bizony mégiscsak ott, lesz Péleusz és

l'lretisz lakodalrnárr, ha tlem is lrivták meg.
Hamar készített hát Brisz, a viszály istenn je egy gycinyriríí

sz,ép almát színaranyból és ráírta, hogy ez pedig a legszebb
istenn é legyen. Azalán megvárta, míg asztalhoz iilnek mind.-

rryájan a :rrtenyegzó vendégei, hogy elkciltsék a rra,gyszeríí lako-
rrlát. Ő meg - Erisz, a viszály istenn je - íogta ezla a szép
rLranyalmát és a távolból, rnosolyogva odadobta az iinnepl
rlsztal vendégei kózé, a kell s kózépre. Nyugodtan mosolygott
lr]risz, mert tudta már, hogy ezzel az almával mindjárt ott lesz
lr, viszály is Pé]eusz és T}retisz lakodalmának a vendégei k<izott.
( Ncm kell a viszáIy istenn jét hívni, megjelenik (i magától, hívat-
llr,lrrrl is akárhol, ha rigy akarja!) Csa,kugyan mindjárt rigy is lett.

Csodálkoztak az isteni vendégek, amikor elójiik lrullott, a
ur,(p aranya7ma az asztalta: nem tudták honnan ]ieriilt ez ide.
N'lilrrljárt fcil is ugrott krjzijttiik a fiirge és tigyes Hernrész - a
rrrirr,dig írtonjáró, hírhordozó isten - és fcilvette az almát, Elol-
vrr,sta, mi van reá írva. De bizony most aztán sem trrdta, mit
lir,ll tenn'el Az vo!t, a szép aranyalrnán, hogy a legszebb isten-
rriíri legyen. De hát ugyan metyik a legszebb istenn ?! Kinek
rrrl.jlr, Hermész az aranyalmát? Kír,áncsian nézték a trjbbiek, nit
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csinál majá l{ermész az almával? Ő meg hirteien igy irezdett
beszélni:

- Idehallgassatok, istenek és istenn k mindnyájan! Az van
erre & gyrinytiríí szép aranyalmára írva ragyogó betííkkel, hogy
a legszebb istenn é legyen. De érr bizony meg nem tudnám mon-
dani, melyik ktiziiietek a legszebb; hiszen szépek vagy"tok ti
istenn k mindnyájan! Inkább mondjátok meg ti magatok, hogy
ki a legszebb kcjziiletek, hadd vigyem oda neki ezt az almát!

Így beszélt Hermész, de alig fejezte be szavait, máris nyug-
talan mozgolódás támadt az istenn k kiiz<jtt. Bizony mindenki
szerette volna most rnát, ha neki jut a ktizéjtik huliott alma;
nemcsak azétt,rnert nagyon szép volt, hanem még inkább azétt,,
mert, az volt reá írva, hogy a legszebb istenn é legyen, és hát
mindenik magamagát, tarbotba a legszebbnek.

A fiatalabb és kisebb istenníjk nyugtalanul hallgattak, nem
mertek beszéini.

Egy kis id m lva megszólalt azután kijzilttiik a felséges
Zeusz isten felesége, a, nagy Héra:

- Fiam, Hermész, hozd csak íde hozzárn hamar azt az
almát! Én bizonyos vagyok fel le, hogy csak az enyérn|eltet az,
és nem valaki másé. Hiszen mindnyájan tudjátok, hogy Zeusz
a leghatalmasabb isten, és felesége, Héra, a leghatalnrasabb is-
tenn . Az meg, ugye, én vagyok! De hát az az ístenr' , aki a
leghatalmasabb, ne lenne egyszersmind a legszebb is? Azt hi-
szem, ezt senki sem meri kétségbevonni a jelenlev k k ziil!

Így beszélt Héra és kissé fenyeget en hordozta k riil szép
nagy tehénszenreinek pillantását az egybegyíílt istenn ktjn. De
nem kellett sokáig várnia, hamarosan akadt valaki, aki mégis-
csak felelni mert a szavára. Athéné, a bijlcsesség istenasszonya
volt, az, aki rrtána megszólalt:

- Azt hiszem, Hérának, Zelsz atyánk felséges asszonyának
na,gyon is iga,za van akkor, amikor azt állitja, hogy minden is-
terur kciztil ií a lcglratalmasabb. Mert ugyan melyik istenn
merrló }rozzlrmí>rrri a,z erejót! Ún legalább eddig még mindig tisz-
teltem, becsiiltcrn Hóra rragy erejét és a világ minden kincséért
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li!1,1z(| llem ai<aszkodnám vele. De már abban mégsem tudok
l1,rrzltl, adni neki, hogy a leghatalmasabb egyszersmind a leg-, ,,r,,|rlt is, Hiszen nyilvánvaló, hogy a legszebb dolog mégiscsak
,r lrrllt:sesség! A biilcsesség istenasszonya, pedig ugyebár, én va-
1, l,,li, llzért azl hiszern, a legokosabb és legméltányosabb az
|l,||||(l, h& nekem adná Irermész a,zt az almáb. Hiszen az van reá
lrrlr, lrogy a legszebbé legyen. A legszebb pedig mégiscsak a
l,,p,lliiltlsebb!

( )|iosan és bcilcsen beszélt Athéné és valóban, akadt nem
t,r],y ()lyan isten, aki szívesen neki adta volna ezekalánazalmát,,
l)r, r,;{Jrszerre csak mosolyogva megszólalt egy harmadik istenn ,
\l1,1 lrlité - meg a szépség istenn je volt:

- l(em gondoljátok-é ti ketten, Iréra meg Athéné, ltogy
rt,rtzli tI nevetségesen beszéltek? Iliszen mindenki tudja rólatok,
|,,,1i.y kik vagytok. Egyik k<jziiletek a leghatalmasabb, a másik
lll(,lí ;L legb lcsebb. De hát vajon ez van-é az aranyalm ára irva?

Ntlm, az aranyalmán az áII ragyogó betiíkkel, hogy a leg-
, 
",,1,1ló legyen. Miért akarjátok hát elvenni tíjlem az almámal?

lltlrzt.tl a szépség istenn je mégiscsak én vagyok!
Nlrlghallgatta llermész mind a, három istenn t, de most az-

l,rrr rrtóg kevésbé tudta, hogy melyiké legyen hát az alma. Látta
llllllíl rr, hármukon, hogy egyik se bocsátaná meg soha, ha nem
, 1,1,,,rt iíneki nyrijtaná.

l|irllny, kit rt ekkor mát a, viszály a három istenn k z tt
|', 1.llsz és Thetisz lakodalmán; Erisz pedig, a viszály istenn je,
l,,rr,11l111{,f, magában. Lám, mégis sikeriilt a rav& z cselvetés!
llr,r1,1r, tnell zték és hiába nem hívták meg a t bbivel egyiitt,
,,l I t r l|l, rrl,át is k<jztjtttik.

llcrrnész pedig némi tétovázás után gy drjntiitt,, hogy
l,r.,,,11.y llem szerez magának egyszerre két ellenséget. Mert akár-
rrlr 1,1 1|illgk adná is az almát,, bizonyos, hogy a másik kett cjr<jkre
r", 1,|rrtt,ltgudna érte. Inkább viselje csak a nehéz dtjntés srilyos
l,,,r 1,1|irlzményeit valamelyik halandó ember, és ne egy halliatat-
l,rlt t,tlt,l|. Ezért ravaszul azt javasolta a három istenn nek, Hé-
t,,tt,tli,, Atlrénének meg Afroditének, menjenek eI minil a hár-
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man egy halandó emberhez és tdle k&dezzék meg, melyik a leg-
szebb istenn . Tetszett ez a gondolat mind a hármuknak, mert
mindenik azt gondolta magában kiilcjn-kiilcjn, hogy konnyíí dol-
ga lesz, ha lralandó ember a d<int bíró. Csak vezesse ket Her-
mész minéI hamarabb ahhoz, a]<i dtint rnajd a szépségverseny-
ben, Hermész pedig gorrdolt egyet és elirrdult nrind a hármukkal
azÍda hegye felé,

Pdri,sz ií,télete

Az Ída hogy fenyveseirrek egyik gy nyr5ríí tisztásárr legel-
tette nyáját a trójai királyrrak, Priamosznak a fia, Párisz. Őt
szemelte ki most, Hermész isten arra a foladatra, hogy eldcintse,
nrelyik a legszebb a lrárom istenn köziil, ner{, tudta róla, hogy
Párisz a legszebb halarrdó fórfi. Úgy gonrlolta llermész: három
istennij szépségversenyében a legilletélresebb dcint bíró a leg-
szebb halandó férfi lehet. Ha pedig mégis rosszul dcintene a ki-
váIasztott, bíró, ám viselje a d ntés ktjvetkezményeit.

Kiil<jntis és hálátlan megbízatást szánt, most, Hermész isten
Párisz királyfinak. De kiilcirrcis volt, bizony Páriszrrak már a szii-
letése is. Amikor nregsziiletett, édesanyja, Hekabé kiráIyné egy
sótét tíizzel lobogó, gytrjtogató fáklyáróI álmodott, amely lángba
borította Trója egész vfuát,. Nagyon megrémiiltek akkor ett, 1

az áIomt I mindnyájan; a jósok tr.eg azt jovendolték belííIe, hogy
az rijsziilott gyermek t nkreteszi rnajd apja birodalmát és egész
hazáját. Nem is akarták a sziil k f lnevelrri azt a gyetmekiiket,
akir l a rettent jóslat szólt; inkább odaadták egyik pásztoruk-
nak, tegye ki a hegyekbe, lr,add pusztuljon eI az álkozott. De
a pásztor mégiscsak megsajrrálta a halálraszánt, gyermeket és
fólnevelte magánái. Párisz pedig felntivekedvén, gyony<iríí szép
ifjrivá serdtilt, akit, mindenki szeretett. Így kcriilt vissza késíjbb
rijra sztileihez, akik elfeledkeztelr már a szrirrryíi jóslatról és bol-
dogan fogadták vissza elveszettnek hitt gycrrnekiiket,

Elrhez a páriszhoz vezette most T{ermész a három istenrr t.
Kezébe nyomta a viszályrra,k, Erisznck az aranyalmá,ját, és azt
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illlllt(lllr, tloki, adia annak, akit legszebbnek tart, a három k ziil.
l tr, r.|íillll }rallgassa meg mind a hármukat ,EzzelHermész félreállt
llrr rilrr,rll,it tl, sz L az isterrn knek. Héra ped,ig így kezdett, beszélni:

|'r,iilrnosz derék fia, Párisz! Te clcjntesz a versenyiinkben.
Il,. .j,il vigvázz, meTt nemcsa,k fel liink, magadról is ítélsz most.
l )|.t,rr.tr lrr.sz cgész életed és sorsod, amilyen mostani dtintésed.
lItr,zl,tt t,[ re tudlratod: akirrek az aranyalmát adod kciziiliink,
rrzl t,:i llr,sztottad egósz életedre pártfogódrrl. Én, mint a leghatal-
ttt;rltltllll istenn , megígérem neked,, hogy egész életedre nagygyá
, ,, lr;r liulttt&ssá teszlek - lra nekem juttatod a versenydíjat. I{agy
l, r1,1i l.y rrrí,r atyád, Priamosz is, de te még nagyobb lehetsz általam.

||rlt,rr, után Athéné beszélt Páriszhoz:
Priamosz fia, én okos embernek ismerlek. Bizonyára tu-

,l,,, l, lrcrgy nrég a hatalomnál is t<ibbet ér a bcjlcsesség. Mert a
lrrllr.stlssó$ a legna,gyobb hatalom; ezt, senki el nem veheti t led,
,,t t,,t,,t,c,| még a leger sebbet is szolgáddá telreted. Rajtad á1l

rlrrrlll,, l16gy l,e légy a legb lcsebb, mert én azzá teszle}i -, ha
tt.lrr,l|l aclocl az aranyalmát.

l\ lrarmadik istenn , Afrodité azzaI kezdle, hogy rámosoly-
1,,,l l, l)iiriszra:

Látod, Párisz, én nem ígérek neked olyan nagy clolgokat,
lllllll, lL vorsenytársaim. Nem teszlek se hatalmassá, se bcilccsé.
l,.l,íi,l.it:bb neked adhatonr a világ legszebb as zonyát, ha na-
l,\,,tt irk&rod, De te mégis n,ekem fogod adni azt az aranyalmát,
r,,,,t l ttc"l<ed tudnod kell, hogy én r.agyok a legszebb. Te ne trrd-
llll(l (,:/,t,, anrikor te vagy a legszebtl féifi? !

l'ri,l,isz pedig annyira elveszítette az e zét elre a pár szóra,
lrrr1.1, grttrdo]kozás nélkiil, azonnal odaaclta az aTanyalmát Afro-
,lrl,:ttll<. Nagyot, kacagott etle & nosolygó szemíí Afrodité:

.Ió1 van Párisz, nem csalódtam benned! Majd megkapccl
l,,|t,||| ,} jutalmat ezért, a dontésedért!

l)e tiílem is! - sziszegte bosszrisan a másik kett kiililn-
l, lll,irr.

|,',r,,t,c,l az istenn k llermésszel egyiitt e1 is tííntek. Otthagy-
t,rl, r,gytlliíre Pátiszt, merrtek a dolgukra . . .
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Attól a, pillanattól kezdve, hogy Párisz Afroditénak adta az
aranyalmát, a másik kett , Héra meg Athéné egymásra talált.
Amíg el nem d lt & veT eny, mind a három gy étezte, hogy egy-
formátr eliensége a másik kett . Hiszen mind a hárman maguk-
nak akarták a díjat és mind a három attól félt, hogy a másik ,

kett kciziil valamelyik megeliízi. De nregváltozobt a helyzet
abban a percben, amikor Afrodité lett a verseny gy ztese. Most
már nem volt oka sem Hérának, sem Athénének arra, hogy egy-
másra féltékenykedjenek; k a vesztesek, mind a ketten egy-
formán Afroditét irigyelték.

A viszály isi,enn je, Erisz elérte az aranyalmával nenrcsak
azl, hogy ott volt is - jóllehet senki sem lrívta - Péleusz és

Thetisz lakodalmán, hanem még azl is, lrogy meghasorrlást tá-
masztott a három istenn , Héra, Athéné meg Afrodité kózótt.

Még sírlyosabb k vetkezményeí lettek az istenn k meghason-
lásának az emberek kózóth. Mert l{éra és Athénó ett l fogva
nemcsak a szépségverceny gy ztesét, Afroditét irigyelték, hanem
na,gyon megharagudtak a dcjnt bíróra, Páriszra is. Ezek ketten
mindjárt az ítélet kimondása után tanácskozni kezdtek egymás-
sal. A bosszírs Héra kezdte a szót:

- Pajzstart Zeusz atyalánya, bagolyszenríí Pallász!* Hát
eltíírjiik mi ketten ezb a gyalázatot1 l{em kell-é példásan meg-
biintetniink Priamosz fi,áí,Pfuiszt azért,hogy ilyen galádrrl bárit
veiiink ? Hiszen semmibe yette az én hatalmamat, meg a te
b<ilcsességedet! Nem kellett neki egyik sem! Elég buta volt
ahlroz, hogy Afroditérrek adja az almát egy semmiségért. tlIit
gondolsz, mit tegytink vele ezek után?

- Igazad van, Héra - felelte Athéné -, ha azt á|Iítod,
hogy Párisz buta vol,lu, azétla adta a díjat Afroditénak, Csak-
ugyan nem volt benne egy parányi b lcsesség sem, amikor így
tiéIkezett,, De ne felejtsd el, hogy ezzel mht meg is kezdijcltltt a
biintetése! Én a j v ben még jobban elveszem az eszét,, s aztán
meglátjuk majd, mire megy nélkiilem, a b lcsesség nélkiil.

*A btilcsessóg istenrr jót, Athénét, vagy teljos novón PallÁsz Athénó a g róg
monda bagolyszomiinek tart ja.

'.''.....',

c).)

- Helyesen mondod -
folytatta Héra -, hiszen
}rallottad am gyis, Afrodité
Párisznak ígérte a világ leg-
szebb asszonyát. Te meg

vedd csak el az eszét egé-

szen, s akkor bizonyos, hogy
Páriszra Afrodité ajándéka
hozza majcl a legnagyobb
bajt. Én mcg majd" módját
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ejtem, hogy még nagyobb legyen a bíínlr clése, Nemcsak maga
párisz iakol meg ezért, az ttéIetért, hanem családjának, apjának,
priamosznak egész nemzetsége és hazája, 'Irója vára is. most
már csak az a fontos, hogy mi ketten sszefogjunk. Ha mi rigy
határozunk, hogy Trójának pusztulnia kell párisz bíínéért, akkor
az meg is lesz.

Így tanácskoztak és határoztak az istenn k, a szépségver-
seny vesztesei, és ett l kezdve éber figyelemmel kísérték nem-
csak Afroditét, hanem ellenségtiknek, Párisznak minden lépé-
sét is.

Helena elrabltísa

Telt-mrilt az id Péleusz és Tlretisz lakorlalnla óta. Megszii-
letett ruár Thetisznek a fia, alrir l azt jósolták magának * t"g-
f bb istennek, Zeusznak, hogy nagyobb és dics bb Íesz az apjá-
nál. Akhilleusznak nevezték a sziil k a gyermeket és csakug/an
mindent megtettek, hogy majd fcjlserdiilvén azifj ,fóle]met nem
ismer harcos, nagy h s legyen. Édesanyja, Thetisz mindjárt le-
vitte magával az alvíIágba és belemártotta cgész tcstót a sztiiksz
foly6 vizébe; mert ahol az ember testét a sztiiksz vize éri, otb
egész éIetére sebezhetetlen: Éppen ezt aka a Aklrilleusz édes-
anyja; az fián ne fogjon a fegyver, kard, dárda vagy nyíl
seholsem. El is érte a célját, amit akart: Ak}rillcusz tcste sebóz-
he tetlenné lett. Csak egy,rtíl feledkezetl, meg Tlretisz: amikor
megmártotta az űjszilcjttet a szttiksz vizében, fognia kellett
valahol, nehogy elmeriiljtin a gyermek a rettenetes alvilági
folyóban; megfogta hát a sarkát és rigy eresztette bele a vízbe
egy pillanatra. Csakhogy azol a helyen, ahol az anya keze
fogta a gyermek sarkát, nem érte a sztiiksz vize. Nem is lett
Akhilleusz sarka sebezhetetlenné; testénck ezen az egyeilen
pontján fogott a fegyver. (Ezt neveztólr kós bb a nagy h s
Akhillész-sarkárrak! *)

,' 
*A]<hilleusz,novét a g rtig k Ak}rillisznek is mondták. Aklril]ész-sarokról

meg ma ] beszélrink.
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r l(rl,rííllll aztán,amikor a gyermek nagyobbacska volt már, a

l rlr,rrilt l(lrrlirón kentauroszra bizták a neveltetését. Kheirón el-

l .tllll, ttlrrgiival Akhilleuszt a hegyek zordon erd ségeibe; otl ta-

l rrllgrrllrr, vir,dászatra, fegyverforgatásra, e8 a gyógyítás tudo-

l trlir,,1,ri rrl; megismertette vele azokat az orvosság-fiiveket és

l u,rrlrltr,li()t, amelyekkel a sebesiilt harcosokat ápolgatják. Meg_

l tlrrrlrrllrt tteki aztis, hogyan kell a sebb l kihrizni a nyílvessz t
l ,ll}l,\, ll, l)clótcjr tt dárdár. Íey késziilt a kis Akhilleusz a b lcs
l |, |r,,lr,irt rlldalán a vitézi é]etre.

l |,;zlrllrtt a két istenn , Héra meg Athéné, a szépségveTseny

! lr,tl t,r.sztcse egyre csak i3nzte hatagját, Páriszellen. De tenni még

! J,,,lllllril, scm tettek a megbtintetésére. Yfuták el bb, hogyan

l l,,1r jrr, tr.ljesíteni Afrodité az ígéretét, amelyet Párisznak tett.

l tl,r;,l lr;r, Afrodité megjutalmazza az ostobán itélkez t, akkor

! t, ,r,tt lt.sznek k is, hogy k meg biintessenek. De Afrodité nem

! ,,lr.lr.|l , lrogy teljesítse azt,, amit mondott; rá&t még azzal,

l l'li t,isz, viszont egyre csak azt vátta, mikor kapja meg Afro-

l ,lrt,,|ii| a, világ legszebb asszonyát. Nváncsi volt arra is, csak_

l ,,,,1,lttr t,lyan szép lesz-e, mint az istenn ig&te? Megpróbált egy

l lr,,,ll, litjriilnézni, kereste is, ugyan ki lelret a világ legszebb asz-

l .,,lll.\,il,, de bizony nem találta meg egykiinnyen. I{éha ugyan

l ,,.l llil,l,c', hogy megvart már, de csakhamar rájótt, hogy téve-

l ,l, tt l,)gyszer aztán elunta a keresgélést otthon a hazájában és

| , lllttllirtrzLa, hogy elmegy világot látni. Hátha ritkrizben megta-

l l ,l1,r vlrlahol a világ legszebb asszonyát, akit neki ígért Afrodité.

I llll.jrira szállt tehát és elindult Gcircigország felé. Sokfelé meg-

I l,,r,lrrll, írtján, míg végre elvet dtjtt Spártába, Meneláosz király-

I l ,l ]\lt.rrc]áosz egyíke volt akkoriban a legnagyobb és leggazda-
1,,,1,1r giir g királyoknak. Ennek az udvarába keriilt most, Párisz.
i,:ltr.l llarátsággal fogadták itt is, mirrt ritkijzberr mindeniitt,
,rlr,rl 1riil, glikkel taláIkozott. Meneláosz még azt is megtette az
ll|l,|||lil,|l étkezett vendég kedvéért, hogy elhalasztotta az űtját
l,,,,| l|t<ltl maradt még egy pár napig. Mert Meneláosz maga is
,1,1,,,11 ;1]iftor akart elindulni hazulról, amikor betoppant hozzá
,, l r r ,,jlri vendég. Krétába ment volna egyik barát jához, de ahogy
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beállított hozzá a messzir l jiitt daliás királyfi, megváltoztatta
szándékát, hogy szívescn látlrassa vendégét.

Jól is érezte magát Pírisz Meneláosz palotájában, kiilcin sen
akkor, amikor meglátta Meneláosz feleségét, Helenát. Megdob-
bant a szíve és egyszerre sejteni kezdte, hogy alighanem Helena
a világ legszebb asszonya. De egyel re nem tcirtént baj, otthon
volt még Meneláosz király.

Pár nap mrilva aztán Meneláosz mégiscsak stirg snek étezte
mát az ffijár Krétába, Kérte szépen a vendégét, ne vegye To sz
né\,en, de neki bizony el kell most utaznia.Érezze csak jói magát
itt a házában. Hamarosan visszajiin majd, s akkor aztán, ha
Pátisz is gy akarja, szívesen elmegy vele még akár , Meneláosz
is további ritjára. Elkíséri bá,tyjához, Agamemnón királyhoz
Miikénébe, meg akárhová g rog ftjldon ós megmutat neki min-
den szépet, érclekesct. Csak várjon egy kicsit a vendég, míg
hazaj n Krétából.

Így bricsrizott Meneláosz Párisztól, és lelkóre kiittitte Hele-
nának, hogy jól gondját viselje a vendégnek, míg távol jár.
Azzal eI is ment hazulról.

Csak erre várt Afrodité istenn , s most aztán j I fdlnyitotta
Párisz szemét. Párisz, ahogy egyediil maradt, nem kételkedett
tovább, tudta már, hogy csakugyan Helena a világ legszebb
asszonya,. Úgy &ezte: csak Helenára gondolhatott az istenn ,

amikor azt ig&te neki a szépségverseny alkalmával, hogy iivé
lesz a legszebb a,sszony. De hát hogyan mondhatott mégis ilyet
Afrodité - t prengett tovább Párisz -, hiszen Helena már
Meneláosz király felesége, nem lehet az óvé! rgaz viszont az ís,
hogy rigy mondta: ,,I{eked adom a világ legszebb asszonyát,ha
nclguon altarod"' . Talán éppen ez a dolog nyitja! Csak nagyon kell
akarnia, és akkor az óvé lesz Helena.

Így okoskodott Párisz, amikor a házigazda távozása után
magára maradt Merreláosz palotájában. Athéné istenn pedig
résen volt. Látta már, hogy Afrodité teljesíteni akarja ig&etét,
csakugyan odaadja Helenát Párisznak. Hamar k zbelépett is,
hogy ,,segítsen" a szerencsétlen Páriszon: elvette az eszét egé-

,,l,,,tr] lla<lcl ratrolja csak ei Párisz Meneláosz feleségét, majd
l,rrrrlriírlil< azatán ezért a gyalázatos tettéért.

Vlr,lriban rigy is Lett. Az ostoba Párisz lépre ment, Nem gon-

.l|,r||11171lNf, tovább és nem tor dcjtt rnát azzal, hogy mi lesz a
li,,t,r.l,|iczménye gonosztettérrek, hanem alighogy elment hazul-
r,,l Nl<rneláosz, hajóra szátlt is, vitte magával Helenát Trója
l, l,". - De nernhiába eskiid tt ám bossz t, Athéné istenn Pá-
r r,,z, r,llcn! Nem elógedett meg bizony még ezzel sem. Az utolsó

|,,.t,r,lltrt1 annyira elhomályosította Párísz értelmét és annyira
rrr,,ll,sl,gcsen ostobává tette a szelencsótlen trójai királyfit, hogy
,r,, lriztlrly még egy másik nagy biínt l sem riadt vissza, Nem-
,,,rl, llclenát, vitte magár,,al, hanem Mene]áosz palotájának kin-
r .tl, is, azt is hajóra rakta mind, gy indult eI hazafelé, Trójába.

'l\,r,rnészetesen tudott, err 1 nerrrcsak Athéné, hanem Párisz
r,,,r,rili ttagy ellensége, Héra istenn is. Végre elj tt a pillanat,
,lIlllli()l, ií is cselekedhetett, Nemcsak Afrod-ité teljesítette az igé,
r, lrll: ttregiuta\mazla Páriszt a világ legszebb asszonyával, He-
l, rui t,lt,l - segített ebben a bcilcse5ég istenasszonya, Á.théné is.
r r l r,r r r í,gbekiáIt anostoba és gyalázatos bííntik után jutott hozzá

|,,,rr,,z Afrodité ajándékához, hogy most már bíínhíjdnie keliett.
|, lrlr.ll 1leclig az oroszlánrészt Héra váIlalta magára. IIa Párisz
r,, rrr t,ilt,tlt, vissza ettóI a rettenetes bíínt l, akkor pusztuljon hát
l t lr. ll(,lllcs&k , hanem vele egytitt hazája, Trója is. Így gondol-
l ,,,,rrl I lt, hatalmas Héra és késziilt a bossz ra.

ll;rzlljiitt aztán nemsokára Meneláosz király Kréta szigeté-

,,,l ,,rr tttt,gdijbberrve látta, mi ttjrtént otthon a7,alalt, amíg
|||| ,/,|\ itl<lgenben járt. Üres volt a ház, nemcsak Helena hiány-
,,,tt llclííltl, hanem a sok szép kincs is. Most aztán egyszerre ki-
l,r lll rrz íí szeme is; tudta már, hogy mirrdez csak an.nak a daliás
i,l, !,,.tttttll( rl mííve lehet, akit szíves barátsággal aházába fo-

tl,,,|,,|l, lilij tt arra is, hogy milyen kiinnyelmiíség volt egyediil
lr,r1l 1tti;t, Irrizábarr a messzir 1j tt, vendéget! Most aztán tithette
l,,,l l,rl rr rr.y<lmát. Hamar elment a szomszédos Miikénébe báty-

|,ilit,/, ll rrlrg.y Aga,memnónhoz. Mindenekel tt vele akarta meg-

l,, ,,,,, ltri rr, l,trvribbi teend ket. Egyszerre eszébe jutott az is, hogy
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amikor neki adta feleségiil Helenát apósa, Tiirrdareusz király,
milyen fogadalmat tétetett leányárrak minden kér jével. Meg-
ig&tette akkor Tiindarcusz mindnyájukkal, még miel tt tudo-
másukra hozta volna, lrogy kiro esett a választása: mindnyájan
szívvel-lólekkel támogatni fogják azt, akí Helena férje lesz, kcjziis
er vel torolnak meg minden rajta esett sérelmet. IÍgy gondolta
Menéláosz: rnost aztán itt az ideje, hogy teljesítsék Helena egy-
kori kér i Tiindareusznak tel,t fogadalmukat,. Segítsenek neki
visszaszerezni Helenát, meg az elrabolt kincseket. Éppen azért
is ment el bátyjához, Agamemn nlloz, hogy ezt megbeszélje vele.

Ag amemnón har],at i,nrlí,t

Miikénében uralkodott l\[eneláosz Tlátyja, a legnagyobb g rog
király, Agamemnón. Őt kereste fel most a spártai Meneláosz,
hogy elpanaszolja neki, milyen gyalázatosan bánt vele az ifjri
trójai vendég. Nagyon megharagudott Agamemnón, amikor hal-
lotta, hogy elrabolták az ijccsét l Helenát. Nemcsak azért bárr-
totta ez, mert, Meneláosz a testvére volt, és a rajta esett sérelmet
saját iigyének érezte, hanem azért is, mert Helena óppen az
feleségének, Kliitajmnésztrának volt a nijvére. A két testvér,
Agamemnón és Meneláosz, Tiinderausz egy-egy leányát, Klii-
tajmnésztrát és Helenát vette felesógiil.

Egyetértett Agamemnón a testvérével abban, hogy ezt, a
szcirnyíí sérelmet valamiképpen meg kell torolniok. Meneláosz-
nak elégtételt kell kapnia azétt, ami vele tcjrtént. De mégsem
akart Agamemnón elhamarkodottan cselekedni. Dzért tigy diin-
tcitt, hogy elmennek Meneláosszal az cireg és bolcs l{esztórhoz,
és vele egytitt hármasban tanácskozzák meg, mi legyen a teend .

A bijlcs Neszl,ór volt ebben az id ben a leg regebb giirog király;
nagyon régen uralkodott már Piiloszban, a hrr,rmadik nemzedék
n tt fel a keze alatt, ezért is tudott Nesztór olyan sokat. Csak-
ugyan, nem is tehettek okosabbat Agamem,nón ós Meneláosz,
minthogy Nesztórtól kérjenek tanácsot,
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Az reg Nesztór al';utá:n, amikor elmondták neki, hogy mi
,jri.r,lr1,1tilrr vannak, azt tanágsolta nekik, hogy bármilyen szcirnyíí
trritr,ltlttl esett is Meneláoszon, azétt, mégse indítsanak mindjárt
Ilrrrllr,l, vaktában Trója ellen. Tegyenek még egy kísérletet,, hátha
r,lirrl,ózlrct az iJ.gy békésen is. Kiildjcnek kcivetet Trójába, Pria-
rrr,,sz királyhoz. Mondja el a k vet, milyen csrinyán bánt a trójai
l.jlli,lv fia vendéglát gazdájával, Meneláosszal, s kérjen t liik
r.lrlgt,tltelt. Hátha a trójaiak erre visszakiildik Helenát, meg az
r.llrr,llo1t, kincseket és elógtételt adnak. Így nem is kell majd há-
lr,rr,írt, indítaniok. De ebben ne nagyon bízza+ak. - Úgy mégse
l,,rrtrcl jó, lrogy Menel áosz, a sértett fól csak maga menjen Tró-
;:illrr,. Kell még rajta kíviil egy másik, nagyon iig3,es és ravasz
l,ii1,1r|, |g, hadd lássák a trójaiak, hogy a g rtig k mind magukévá
1.1l,íll< Meneláosz iigyét. De ki legyen ez a másik ktivet?

Nesztór azt javasolta, menjen el Meneláosszal egyiitt a leg-
t,,r vllszabb és legiigyesebb gcircig, Láertész fia, a 1eleményes h s,
( )rliisszeusz is, Ha egyáltalán van valami órtelme a kcivetség-

;,i l,ri,strak, akkor ezzel Odiisszeusz tud lérni a legtribbet. Hiszen
rr l'rrr,ftrngos Odiisszeusz tanácsolta már Ttindareusz királynak is
itttttlllt idején, eskesse meg a, leánya, Helena kér it: mindnyájan
lr,,11íl,r:rri és támogal,ni fogják azL, akite Tiindareusz választása
r,,rili. iliindareusz ugya,nis akkoriban attól félt, hogy Helena sok
l,,ir,íí.jtit mind magára haragítja, akármelyiket választja is kcizii-
l,,li. 'l'illán nem is nyugszanak majd bele azok, akik kosarat kap-
rrlrli ós egyiittes er vel támadnak a szerencsés választottra.
l )rIiisszeusz volt ekkor az, aki okos tanácsot adott Tiindareusz-
rr:rli. J{a pedig ennyire el relátó volt Odtisszeasz máT akkor
trlgt,It, bizonyosra vehetik, hogy jó munkát végez majd rnost a
l,,,r,tl{,sóg iigyében is.

1igy is lett,. Elkiildték }rteneláosszal egyiitt a leleményes, nagy
( )rliisszcuszt, Priamosz királyhoz, Trója várába, }rozzák vissza
llr,lcrrlit meg & kincseket és kérjenek elégtételt Párisz gaztetté-
,,r,l,, l)tl hiába járt a lrcivetség, ereclményteleniil kellett, visszatér-
rrrl,. lJtlmmit sem használt a furfangos Odiisszeusz ravasz, ékes-
r,z,,illi lltlszéde, meg Meneláosz sértett fenyeget zése. A két isten-
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n , ÍIéra és Athéné résen volt, eivettók a trójaiak eszét és rigy
intézték a dolgot-, hogy a rablók ne adják vissza szépszerével
zsákmányukat. Ők bizorry nagyon meg akartát< biintetni Pá-
riszt meg Tt ját,, ezért nem enged,ték, hogy békés en intéz djék
e] az asszony,rablás iigye.

Látták már ekkor Agamemnón, Meneláosz, Nesztór meg
odtisszeusz, hogy ebb 1 bizony háborri lesz. Hozzá is kezdtek
gyorsan a nagy késziil déshez. De el bb megkérdeztek még egy
jtivend mondót, csakugyan el tudják-e majd foglalni Trója iárát,
visszaszerzik-e Helenát meg az elrabolt kincseket, ha fegyverrel
t,ámadnak az ellenségre ? A jtivenil mondó azt felelte ,r"kik, hogy
hosszri és nagy háborri lesz, ha megtámadják Tróját, de az&b
majd csak gy zni fognak. Mégis, ne irrcluljarlak el magukban,
hanem Agamemnón, mint a legrragyobb gcirtig király, szólítsa
fegyverbe az egészgrirtigséget. rnduljanak el hacli népttket Tró;a
e]len ne csak Helena egykori kér i, hanem mirrd,en g rtig király.
Legyen a hábor f vezéte a legnagyobb kcjziiliik, -ag" Agu,-
memnón. De ne feledkezzenek meg arról sem, hogy akármil}en
sok hajóval és rengeteg harcossal tárnadnak is priamosz t iraty
er s vára ellen, azért mégsem gy zhetnek, ha rlem lesz ott kci-
zóttik a legnagyobb h s. Ez a legnagyobb hóís pedig nem más,
mint az ifjri Akhilleusz, Péleusz és Tlretisz f.,a, a rniirmidonok
leend királya.

Igy beszéIt a jós, Agamemnón pedig elhatátoztil,, hogy min-
denben koveti a szavát. csaktrgyan }ráborírt hir<leteti a hit-
szeg trójaiak eilen és felszólított minden grir<ig királyl,: szerel-
jenek ftil annyi hajót, amennyit csak tudnak, mert átkelnek a
tengeren, mennek Trója ellen. H:ozzanak magukkal sok jól fcil-
szerelt, bátor harcost, mert nem lesz ktinnyíi legy zlí az ellen-
séget, Ne feledkezzenek meg az tttravali élelemr l sem. Majd az-
iári,.ha Trója fcildjére érkeztek, gondoskoclik magáról a hadsereg.

Így rendelkezett Agam.rrrr.ór, király. Csak azb rrem tud,ta
még, hogyan lehetne rábírrri a legrragyobb lr st, az ííj , Akhilte-
uszt, hogy tartson veliik is, hozza mir,gával népót,, a miirmido-
nokat és segítserr nekik etfoglal"rri Tróját. Mert Akhill,cusz ekkor
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ltliit, ttr,ttt vttit éclesapjánai<, az iLreg Péleusznak a palotájábarr.
'l'|rnlisz istenn ugyanis kapott egy jabb jóslatot a fiár l.

|\1,1ttr,xttl< a,zb j solták egyszer magának a legf bb istennek,
Z,,ttrrztltt,l<, hogy Thetisz sziiletendó ha lesz a legnagyobb h s,
rrr,ig rl;rjrítrál is nagyobb és dics bb. Kés bb egy jabb jóslat
rrr,l rrrll,tu ltíriil az édesanyának, hogy fia, ha felserdiil majd, két

.;,rrtrr |tiiziil választhat. Vagy hosszri, boldog és dicstelen éIet vár
rr,ri lr, liildcin, :uagy pedig circik nagy dics ség. De ha Akhilleusz
lltrip,lrt tl, dics séget váIasztaná, akkor nagyon rcjr,,id életíí ]esz.
ll.p,i.jt,t|{, az édesanya, amikor ezt hallotta, szorette volna, ha
l,,,ll lr rg, ós hosszri életíí lenne a fra. Hzért hamar elvette a serdiil
il;rrl, rr, tlerék kentaurosztól, Kheiróntól, ne tanítsa tovább a vi-
l,,r,t r(ltlLre. Nem engedte vissza édesapja palotáiába sem, Tudta
lrirrr,'|'lrctisz, hogy nagy háborrira késziil Agamemnón király, és
tr,,ttt ll,|<&Ita, hogy elmenjen vele a fifAkhilleusz. Híszen ismerte
lllill, ll,z ifj t, tudta róla, hogy bizonyára szívesebben váIasztaná
,r ,lit,sííséget még akkor is, ha korán meg kell lralnia, mint a
lt,,ttnzli, de dicstelen életet. El akarta keriilni Thetisz azt,,hogy
tt,r r,g.yáltalán háborriba indulhasson, Ezért leányruhába cjltcjz-
l1,1lr. llz ifjri Akhilleuszt és elrejtette az egytk szigeten, Liikomé-
,l,,rl7 |1ilj,|y leányai kózótt,, mintha is egyik leánya lenne a
lrrrlil.yrtak. Nem is volt kiinnyíí megismerni ebben az áIóltóze!-
l,,.rr Akhilleuszt,, mett, a kés bbi nagy h s fiatal volt még ekkor
,r rr|.yi11 szép, mint egy ifjri leány,

l liába kérte hát Agamemnón az reg Péleusz királytól, ere z-
l,r,,, vtlliik a fiát,, Akhilleuszt, Péleusz lrrrég azt sem tudta meg-
trt,rtttli}ni neki, hogy hol van a fia. Jól elrejtette azt, már ekkor
'|'lrr,{,isz istenn , Ltikomédész leányai kózóht. Végre azlán az
,,r,r,g Nesztór azt tanácsolta Agamemnón királynak, bizzák csak
rri lr íirrfangos Odiisszeuszra, hogy kerítse el nekik valahonnan
,\lilrilleuszt. Majd módját ejti annak, hogy megtalálja, hol van
,rr ií'jír. Úgy is lett.

A ravasz Odiisszeusz keresked nek lt zcitt, vitte magával a
1,,,r,l,tikát mindenfelé, rigy járta be a gtirtig királyok udvarát,
llr,ttlstol kémlelte mindeniitt, nincs-e valahol elrejtve k zcjttiik
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az ifj Akhilieusz. Így jo-
tott el Liikomédész kiráty-
hoz is. Kiteregette a király
lányai el tt a holmiját: szép
színes szcivetet, arany-eziist
ékszett, gytirryriríí ruhákat,
edényeket, meg fegyvert,
kardot és pajzsot is. A leá-
nyok kedviikre váIogattak
a sok szép áru ktiz tt, de
nemsokatt r dtek a férfi-
uak való fegyverrel, Odiisz-
szeusz m eg ri gy irrt ézt e, hogy
]<cjzbcrr egyszclre csak fcjl-
harsanjon oda,kint, a csatára
hívó kiirtszó. Hát ime, azt
Iátja, hogy erre a jelre az
egyik széparcri leány meg-
feledkezik magáról és hir-
telen odakap a kardhoz meg
a dárrlához, Bizony, ez a
,,le/tny" igazában a hóís Ak-
hilleusz volt, Ísy találta
meg a, Ií}vasz Ocliisszeusz az
elrejtett ifjírt.

Vitte is nrirrdjárt rrragá-
lral az apjához, péleusz ki-
rályhoz. Az édesapa meg
nem állott írtjában ked.ves
fia kívánságának. Örijmmel
eresztette ritjára, hadd sze-
íez7,en magárrak hervadha-
tatlan liírt ós circjk dics sé-
get Trója ostromában. El-
kiiltlte vele Péleusz maga

':,.'.I:.!' 
az órcg troinikszot is; volt régebben a gyermek\lilri]leusz egyik neveliije, miel tt még azifj a derék ,.heirórrrrr.lló keriilt volna iskolába. Meg e]mint Akhilleusszal a trójailrrilltlrírba legkedvesebb barátja, az ifjri patrok]osz is. Mert na-p,l,tltt szetették egymást Akhitleusz m-eg Patroklosz, éppu;;gy-r,liís volt a két barát

()ríilt Ágamemnón király, amikor megtudta, hogy vele megylrril,'J'rója ellen a legnagyobb ifjri lr s, Aklrill"rrs",.ii."i,""g?""r
1t ,tttiitmi|g1ok népét is, TrójáJ osfuomolni. Most már bizírvoslr,,lrrl1,ot,t fel le, hogy csaku gyan gy re1"--J;ádd;;} 

"lrrillrlr ja, Legalábbis igy mo"aiu ezt nekik a jiivend mondó
rr lt ltttr, amikor elhatároit ák, hogy hadatlindítanak,

í|igeneja

Agamemnón Or"*{.O*": intézkedett, hogy Aulisz kik t jé-l",rl gyiilekezzék a Trója ellen induló ilil;-t;;;;; ;;;;i";.llrr, rttt lesznek mindnyájan, gytinycirií saép áldozatot mutatnakl,r, rr, ltallratatlan istenek.r"t, Jrut áz*án szállnak majd tengerre,.,r tttt:llnek tovább Trója feté. Így btvezte az indulástAgamem-rr"lr király, pedig nem is tudta ilég akkor, milyen áldozatot kelllrrrr jrl csakugyan bemutatnia, miátott ritrakelhetn" r"o;* áe.1,1lssan gyiilekezett Auliszban a hajóhad -"g u, ii*ih-Urrr,l,r,r. fl 16 istenn *i1*"!. megtett, hogy minél tiibben legye-rl"|i ;r, Trója ellen vonuló g rijgák. ít *iu"tu pusztítani párisz
lr rr zri,.irit.

Átl<lig, anríg cissze nem jcittek mindnyájan, Agamemnón éslr,,r|,1l1!pg, Meneláosz vadászgatássa. tottátiet az id tAulisz ktir-rr\,,i|iritr, Áz egyik ilyen vadászaton tcirtéirt, h"gy d;*"r"";"r r p,.1,ri,zatlanul magára har agitot t a az erdijk á. 
"iá"r. i.r"""?]Jr,,\ r,l,r.rrriszt; elejtett egy hatalmu* .ru.lro.t

,,1,1,r,tt csak .rt ureg],et nem lett volna -"#TT:'.T" :'L:;rJ.\r,(,r,tttísz istenn kedves áItata r.ort. N"gyon megharagudott,\t,lt,tttisz, amikor látta a király gondatianságát, és elhatátozta,

l ,| l|i])lll Il boru óó



- Te magad, Agamemnón! Te iilted meg vigyázatlanul Arte-
rrrisz istenn szenb áIlatáb.Bzért nem mehetiink most tovább!

Nrr,gyon megdobbent Agamemnón, mikor ezt hallotta, de
titt,z{,(l, hogy a jósnak igaza lehet. Csakugyan emlékezett t 

"

llrrrgll is: néhány nappal azel tt az egytk vadászaton megiilt egy
111,iirr.yciríí szarv&st,, az lehetett Artemisz szent áIlata. De mégis
r,isl,rlllte, hogy az egész népgyíí]és eI tt kidertilt, éppen maga,
\gir,trremnón király a bíín s, miatta nem mehetnek tovább.
|,)rr,z{,9, hogy ezt a hibájái csak rigy teheti j vá, ha mind,járt,
,,ll, l\]i egész sereg el tt magára vállalja az istenn kiengeszte-
llillri|,; hadd lássák az emberek, hogy Agamemnón nem kíméli
l,,;1rlrrigább kincsét sem, ha nindrryájuk érdekér 1 van szó.
,\z,,ttnal meg is eskiidcitt, ahogy Kalklrász leleplezte, mindnyá-
;rrli í'iile hallatára: magára vállalja az istenn kiengesztelését,
,,,,;rl< szóljon Kalkhász, mit kíván Artemisz, , Agamemnón
,|l,()lllmel odaadja legdrágább kincsét is.

Alig egypár pillanat mírlva meg is bánta aztán Agamemnón,
lrtrl,.y i|yg^ k nnyelmiíen eskiid<itt. Mert Kalkhász erte igy kez-
,l,.l 1, lleszéIni:

- Halljad hát, Agamemnón király, milyen engesztelést kci-
r r.lrrl |,ií|6fl Artemisz! Vigyázatlanul meg lted az istenn legked-
r,,lrcllb á7latát. Ő meg elveszi most tiíled iegkedvesebb gyerme-
l,,.r|rlt,. ÁIdozd f<jl Artemisznek leányodat, Ífigeneját. Soha sem-
l,rt tttással ki nem engeszteled haragját, nem is indulhattok el
,r,1,lig Trója ellen, amíg be nem mutattad az áIdozatot,.

Nlrlgrendtilten hallgatta Agamemnón az fut zatos szavakat,
,l,. scttrmit sem tehetett elleniik. Szívesen lemondott volna, most
llli r, '|'t,ója ostromáról, hadd intézze csak el Meneláosz egyediil
irt, iig.yót, a hitszegií Párisszal. Nem bánta volna azt sem, ha,
,,l,ii1.\,r,ttletes kudarcba fullad egész vállallrozása, rrem tudnak el-
rrr,lttltti AuliszbóI és szétoszlik a ereg, csaknekellene ftjláldoznia
l,,ri rr.yli,l;, Ífigeneját. De nem tehetett már semmit. Megeskiidtitt
rl tl(.t,()íj cl tt, hogy kiengeszteli a haragvó Artemiszt, ha iegked-
t ,,,t,.l l lt l<incsét kívánja is t le az istenn . Megtcirten hagy,ta, hogy
r ,,r tr Ir,l|itlzzenek helyette mások, testvére, Meneláosz, vagy akárki.
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hogy srilyosan megbiintetí a vétkest. Agam,emnón peclig nern

is iudta még akkor, mit cselekeclctt, kinek a haragját vonta ma_

gára, és hogyan fog biinhiíclni ezért.

Egyiitt vo\t, az egósz sereg, be is mutatták már áldozatukat

az oliimposzi isteneknek rlgy, ahogy Agamemnón tervezte, de

csak nem tudtak elindrrlni Auliszból. olyan csodálatos szélcsend

volt a tengeren, hogy meg se lebbentek a vitoriák. Hiába száll_

tak volna hajóra, rigyse mozdulhattak volna tovább, Egy dara-

big tiirelemmel vártak, mindennap azzal biztatüák magukat, hát,

ha majd másnap kedvez bb id lesz. De azt,án teltek-m ltak a
napok és csak nem váItozott semmi, a várva várt szél sehogy

sem akart megjonni.
Mindenki sejtette már ekkor, hogy ez a kiil n<js nagy szél-

csend valamelyik isten biintetése lehet. csak azt, nem tudták
még, ki volt a bíín s, és hogyan lehetne kiengesztelni a haragvó

istÁt. A sereg is kezclett tiirelmetlenkedni már. Agamemnón

meg félt, hogy kedviiket veszítik az emberek, talán nem is men-

nek- majd áe Tróját ostromolni, ha sokáig kel1 még tétleniil
vesztegelni k. Ezért hamar cisszehívatta a népgyíílést és meg-

k&deita el ttiik az egyik jóst, Kalkhászt: melyik isten harag_

szik rájuk, ki volt a bíin s, és hogyan lehetne jóvá tenni a vét-

ket, mikor kapnak már végre kedvezo sralet2,

Tudott ez a jós mindent, ami volt, varr ós lesz; k nnyen meg

is felelt Agamemnón els kérdésére. Azonnal rnegmondta: Arte_

misz istennó az, aki haragszik, ijt kell kiengesztelrriijk, csak ak_

kor kaphatnak kedvez szelet.
Oe már a másik kórdésre nem mert ilyen k nnyen válaszolni

Kalkhász. Tudta nagyon j I azt is, ki a bííntis: maga Aga-

memnón király. De hogyan mondja meg ezt neki itt, mindnyá-
juk el tt? - Megkérdezte el bb: nem lenne-é okosabb, ha nem

Z,,g,ér, népgyíílJs el tt beszélnének errijl? Talán jobb lenne, ha

"gyán moJar,á meg a királynak? De Agamerrrnón nem tágí-

tóit. Irehzólította Kálkhászt, monclja csak meg szintén, ki a

bííniis, hadcl turljrr, ncg minclonki. _ ]!rre azl,án l(alkhász ki is
mondta a sz b:
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Mindjárt el is kiildték erre a k vetet Miikénébe, Agamemnón
hazájába, hozza magával Ífigeneját. Mondja azt, az anyának,
hogy Agamemnón férjhez akarja adni még az irrdulás el tt itt,
Auliszban a leányáb, azérb hivatja nragához, Tuclták, hogy az
anya, Kliitajmnésztra, feltétlentil megakadályozná, ha tudná,
miért hívatják Ífigeneját,

Elj tt aztál Ífigeleja az édesanyjával egyiitt, de nem & me-
nyegz re vitték, hanenr odavonszolták az oltárlroz, hogy f<ilál-
dozzák Artemisz istenn nek. Agamemnón megttirten takarta el
a szernét, nern mert, odanézni, amikor á|dozatra lrurcolták leá-
nyát. Kalkhász pedig ott állott kivont késsel, hogy bemutass& &

szrirnyií áldozatot.
Artemisz istenn a,zonban az utolsó percben síírí1 kiidbe bur-

kolta az oltárt és kiragadta Kalkhász kezeiból Ífigeneját, egy
szarvast tett a helyére. Senki sem látta, még maga Kalkhász is
alig vette észre, hogy Ífigeneja helyett egy zalva,st, sz rt, Ie ott,
az o|táron. Ífigeneját pedig elvitte az istenn magával, mes ze,
a taurosz népkózé, ott szentelte papn jévé. De senki sem tudta
ezt, akkor még ott Auliszban. Mindenki azt, hitte, hogy csak-
ugya,n feláldozták Ífigeneját Arternisznek, legfeljebb Kalkhász
sejthette az igazat,.

A rírtul megcsalt édesanya, Kliitajmrrósztra pedig llosszrit
eskiidcitt ekkor Agamemnón ellen, aki fijláldozta móg saját leá-
nyát is Helerráért, meg a trójai háboniért.

Másnap reggelre azlián csakugyan megjtitt a várva várt szél.
Nem haragudott már Artemisz a gcircigcikre, hajóra szállhattak
és elindulhattak Agamemnón vezérletével, lrogy ostrom alá ve-
gyók Trója er s várát.

próteszóláosz

Nem haragudott már Artemisz, kicngesztelte Agamenrnón
áldazata. Frijt a szél nyugat felijl, ós dagadrl vitorlákkal, vígan
rtipiiltek a gor<ig hajók Trója fclé. Rizorry, mindenki szerette
volna, ha éppen az hajója ér elsiínek a tr(:jai parthoz. Mert
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rrtllg az indulás el tt lrallottak egy jóslatot arról, hogy boldog
rrz, akinek hajója els rrek éri el a trójai fcildet, cir k dics ség lesz
n,,t, í3 része. De ugyanakkor mirrdnyájan féltek is egy kissé attóI,
llllgy k iegyenek az els k, mert lrallottak egy másik jóslatot is.
l,)z nreg attóI sz6ll,hogy az, aki el szijr teszi lábát a.,!rójai fiild-
rr,, els rrek fog meghalrri az ellenség kezét l, Mindenki szerette
vrlltra, ha <irok dics ség lesz a része, de senkí sem akart a biztos
lr;llálba rolraruri.

Csak PróteszlIáosz volt az a g rtig h s, aki nenr ijedt meg a,

rrrrisodik jóslattól sem. Megígérte édesapjának r:r'ég az indulás
,,líítt, hogy mindig az elso lesz, nem riad vissza soha semmi ve-
,u,(lyt \. Most, amikor a két jóslatot lrallotta, mindjárt el is ha-
lri,t,clzta magában, hogy bizony az haj ja lesz a legels , amely
.,lriri a trójai foldet, De mi lesz akkor, ha nemcsak hajója lesz
rrz olsij, hanem maga, Prótesziláosz lesz az is, aki els nek lép
'|'r,tija ftitdjére, és csakugyan els nek hullel az ellenségkezét L?

|,)rre bizony prótesziláosz nemigen gondolt. Hiszen megígérte
,rr irrdulás el tt otthon feleségének, a htí Láodamejának, hogy
visszatér hozzá Trója alól. Akkor, amikor ez az igétet, elhang-
zrlí1,, Prótesziláosz nem tudott még a kett s jóslatról. De vala-
lrrlgy nagyon biztosan érezte még most is: nem lehet az, hogy
ri,,lra t ,bbé ne lássa Láodameját. Yissza fog térni hozzá, ezt
l11r'lrte, és ez így is lesz. Ami pedig a jóslatokat illeti, sohasem
l rrr lllatjuk, hogyan válnak valóra.

l|z játt, Prótesziláosz eszében, míg legel<il állott hajójának
rrl,t,ii,n és merészen nézett eI te az ismeretlen távolba. Sebesen
rrilil<rttak a tenger habjain, nem volt a giirog hajók kiizt iiibb
r1.1,t,rr gyors hajó, mint Prótesziláoszé. Yégre rrapok mrilva egy-
r,zcl hajnalban, éppen akkor, amikor fiilbukott me sze keleten
vrit,vórcisen a n&p, megpillantotta Ázsia f ldjét és a sziklákra
i,lriill, er s fu6jaívfuat. Nagyot dobbant a szíve és már hallotta
r,r trlrlsszir l, hogy ébred Priarnosz vár&, kinyilik orra, mind a,

lzri,z kapuja, kiáltozva hajtják ki béget nyájukat a pásztorok,
rlrr lltisan b gnek a tehenek. Az haj ja járt legeliil, a tiibbiek
lll(,Ht{zo mtigtitte maradtak, De Prótesziláosz nem késlekedett:
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orral a partnak fordíttatta a hajót, az eyez sók egy peTcre em
hagyták abba a munkát, és íéltestével szárazra futott a hajó.
Ő maga pedig megmarkolta er sen dárcláját és egy ugrással a
parton termett. lett, az elsí3, aki trójai fcjldre lépett. De a
tijbbiek még ki se k ttittek, és t, már el is találta az els trójai
nflvessz . Látták a trójaiak, hogy jcinnek a gcircigtik, és meg-
próbálták: hátha megriad a tiibbi, partra se száll, lra mindjárt
az els t |enyilazzák A gtircigrik viszont, amikor látták Próte-
sziláosz elszánt bátorságát, nem féltek már a nyomába lépni.
Tudták, hogy az els áldozat után nem eshet el mindenlri.

Dlesett hát Prótesziláosz és ment vjssza a kcivet jelenteni
Láodamejának: az férje Iépett els nek trójai fcildre és lett
a háborri els halotíja. Szívébe hasított a kín Láodamejának.
Mégse jcin hát vissza Prótesziláosz'Ir(lja alól, hiába igérte|. \)z
volt az els gondolata, de nem akarta elhirrni, hogy ez igaz Ie-
gyen. Prótesziláosz nrindig beváltotta eddig a szavát. Az nern
lehet, hogy most mégis csalódást okozzor' annak, akit legjobban
zeret, és aki t legjobbarr szereti. Buzgó imával kérte Láoda-

meja az alvilág isteneit, engedjék meg, hogy Prótesziláosz be-
váltsa a szuvát|. Ha meghalt is, lradd j jj n vissza rrróg egyszer,
csak három &fualegalább, hogy elbricsrizhassék t le,

Meg is hallgatták az istenek Láodameja forró imáját, vissza-
engedték hozzá még egyszer Prótesziláos zt , három (ltára. Amikor
meg letelt a három óra, Láodameja is ktir.ette férjét a t lvilágra,
meghalt is utána.

TRÓJA OSrROMA
pdrisz es Menekiosz

Évek óta ostromo]ták már a gcir g k Trója er s várát, de
rigyszólván semmire se mentek vele. Igaz, sokszor visszaszorí-
tották mát az ellenséget a vát el tt fekv széles sikságról, f<il

a várba, be a falak m gé, De magát a vátat csak nem tudták
elfoglalni. Lenn a parton meg a síkon a gcir g k uralkodtak.
Kihrizták hajóikat a szátuzta, szép rendben fdlá]lították ket és
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llilrrlt't tit,ottek a hajók koriil' Késlrb árkot hriztak kijr<js-k<jrii1'

,,iil, lilllal is meger sít"iiOX tar,o""r,at, Valóságos váruk volt.nrár

rr.liil< is szemben r"áiá""r, De mindez nern segít,ett rajtuk,

|'r,irltnclsz népe bátran veate nu"alát, Sokan volt,a]< iík is, és nem

l.írrllltók az életiiket,-Xenu beszoruitak ugya,n a vár falai kcizé,

,|,, llztán ".ut 
*"grryitt jra a vár egyik vagY másik kaPuja;

,,ziirrlijtt, kirajta - 
"Jr.i.a;"i 

harcos, rálámatlt a g r gcikre' aho1

,1.1t, ííket, s aztán ,;;'"O;"iak sz,orították vissza az ostromló-

l,,rl,, vagy maguk rnilOatut"t,e lrés bb megi,nt a várba, Ígv,hll-

l,irrrzrltt a hábor o""r.Jt, icle-oda. Egyik fél sem bírt a másik-

l,rrl. A grJr g k,,"*-t",lták elfoglalrri Priamosz er s várát, a

tr,',.ilriak meg nem tudt,ák elkeigetni, tengerbe szotitaní az

,,,rl rrlmlókat.
lr)gyszer aztán, a hosszri ostrom alatt egy olyan Párvia,{alra

|,r,r,iilt, sor a két fá k;Á anrely majdnern elcl ntijtte a háborír

,,,,,isz sorsát,. A t,ój;i"k támad,tak ekkor; rohantakle a várból,

rrrirrL a forgeteg, ,igy;"ptut, az o1tl9mlókra, Ott harcolt, ktjzijt-

trrli ir, legelsO .o,util"" u autie, Párisz is, Párducb r borította

l,,lvrilltít, ott 
"sii,gOl,t 

rajta remek íja,oldalán kardja, kezében

r,,,,g órclregyíí dá,d;i;,]iUogott,. li'** hívta tusára a leg-

l,ritLrr,bb gdlr-ogiiket, nern félt, egyikiikt 1 sem,

l)e észrevet,t" PJát , ",áit 
olclalról a spártai Meneláosz,

lirlgtrtt kereste már a hitszeg vendéget, aki nála járt egYszer

,,v,,lil<el azel Lt,és oly rritul"kifosztoluta_, Elrabolta t le T{elenát

rrr,,g il kincs"t "t, 
ig; táárl" ^"g 

a vendéglát ua1lajóságát, Őt

|rr.l,rlstc 
'lIeneláosz 

iri"aig az etl"ensóg k z tt, amióta csak meg-

rrr,|rtll, az ostrom. ITi,""; , Pátísz volt a f bííntis, miatta folyt

rr lrri,llorti. }r"g .iirt M"rr"ljosz, most ahogY f lÍedezte,végre' és

rrrirrt, óhes oro."lán, tl* ",at*á"yra 
bukkan, leugrot,t harci sze-

lir.r.rir.íil, megindult egyenest feléje, _.. af ,_ ^1l;^-+ n
l,t,r,r.isz *"g, uho!;irn"grariu * t"tOj" i"dotó Meneláoszt, mint-

llrr villiim csapott 
"ot"u 

r"té, ósszerezzent hirtelen, Mint ahogy

r r r 1,1l, l r i)lrken az, aki r,"gl y,kidí\b"i iá,::"]í:: :i^T'ri";
|,,,,'t, ,,r.,g a k zelben, elsápad, hirtelen, remeges szalau i

lr.ril,tltt, kiveri r.'o-i"xit 
" 

rriaug verejték, rémiilten hrizódik visz-
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'lirl,szctt a gondolat Hektórnak is, amikor elmondta neki pá-
lr,,z. ['Ií{y látszik, mégiscsak észretért a testvére. Csakugyan, ez
rr, lr.grrl<rlsabb: kiizdjiin meg egymással a kett , Párisz és Mene-
llirrrlz. Á gcir gcik és trójaiak pedig nyugodjanak bele az egyik
t,rrg.y rnásik fél gy zelmébe. Minek pusztítsák, ld<iktiljék egy-
trrrill,, rrtnikor a két igazi ellenség egymás krjz<jtt is elintézheti a
rlrrlgri,t,? - Erre gondolt Hektór, amikor hallyfi,n Párisz javasla-

' 
l 11 1 , 1 r i rtelen keresztbe fektette dárdáját, gy tartotta vissza az
t,tttlrt,ttlit, maga meg ment el re, agcir gcik felé, hogyelmondja
t r, 

, l, i li ll szándékát.
Í,]szrevette a trilsó oldalról Agamemnón király, hogy kereszt-

l,r, r,rrt,trtte a dárdáját Hektór, írgy tartja vi za népét aharctól,
ii rrrcg rnaga bátran j n eliíre, de - rigy látszik - nem támadó
t,llirrrl1ll<kal. Néhány gor g éppen céIbavette már íjával, hogy
lt,lt1,ill,zza, de k zbelépett hirtelen Agamemnón király:

Megálljatok, h s g<ir<ig k, ne rl7ilazzalok még! A sisak-
tltz,li llektór szólni akar hozzánk. Hallgassuk meg eI bb, mit
Itrrrttr|!

Visszaengedték erre a legények a fesziil ideget, Hektór pe-
,lig l,r,szólni kezdett. Hangos szóval mondta el Párisz javaslatát,,
tttittrl rl két táborhozinlézte szavait. Hagyják abba, ne folytas-
arilt l,rrvább az ijldcikl harcot. Vívjon inkább viadalt egymással
rill,lrr: halálra Pátisz és Meneláosz. Amelyikiik é]etben marad,
lrttllrtt, nteg Helenát és a kincseket. A grirtigrik és trójaiak pedig
|1,ilrlr,ltrtk egymással békét, barátságot,, er s esktivéssel.

llrrsszti,, nagy csiind lett mind a két táborban, amikor hal-
|,,llri.l< rr, sisakrázó Hektór za,vait. Yátlák, mit felel erre a má-

ón r,lli,grr,dta a javaslatot. Csakugyan ezlesz a legjobb. Ne iiljék
rg,l,tttrist, hiába gcircigiik meg trójaiak, inkább ktizdjenek meg
rgl,tttri,xsal ketten életre-halálra, s legyen a gy ztesé Helena a
Lltr.rrr,|<|<el egyiitt. Csak azt k tcitte ki még Meneláosz, hogy te-
gl,r,ttl,|1 oskii alatt fogadalmat a megegyezésre, Trója nevében
1r,,,ltg l't,iamosz kiráIy tegyen eskiit, mert, a fiaiban már nom
lrlrllr,
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sza, ,gy hátrált most párisz Meneláosz el l, el akart brijni el le.Csakhogy észrevette ám a legvitézebb trójai, Priamosz másik
fia, Hektór, hogyan rémiil meg Párisz , gyáván hrizódik vissza
a h s Meneláosz el 7, Egyszerre ftilforrt siivében a harag -"g o
szégyen és kemény szavakkal támadt a testvérére:

- Gyalázatos, hitvány csábítól Ugye nem várod be most ah s Meneláoszt! De arra volt eszed,-Logy vendógségbe menj
hozzá, élvezd a j ságát, s azatán orvul elrabold t le a-feleségét
meg a kincseit! Háborrit hoztát ahazádra, meg szégyerrt J. gyu-
Lázatot, Hát nem pirulsz, hogy kinevetnek eillnsagárrk, u g?rO-
g.ók? 

_Az el bb még azt litték rólad, hogy derék-h"".o. ágy,gy hívtad csatára ket. Most bezzeg kidertilt, mit ér auiias
termeted, szép arcod meg alakod! Nincs benned. egy szikra bá-
torság sem! Bizony régen megérdemeltecl vot.ra má.,"hogy agyon-
yerjen téged a trójai nép, hisz te yagy az oka mindJn.r"f,t r"
hoztad ránk a veszedelmet és mégis il ougy k zribtiink a leg-
gyávább!

Így korholta Hektór a testvérét. Párisz meg nagyon elszé-gyellte magát, belátta, hogy csakugyan igaza oá., a"máuikrrak.
Ő,-Párisz hozta reájuk a hálor t és"veszedeimet. Miatta kiizde-
nek, harcolnak, tíírnek és szenvednek a honfitársai. Ha meg
Helena nem lettek volna, békében, barátságban élhetnének tán
m9s ma is a trójaiak meg a g rcigcik, Csak itrib áztatja, átkozza
mindenki mind a két táborba.r. Hárry."or a szemére vetették ésgrinyolták már a szépségét isl Pedig ugyan mit tehet (3 arr I?

Drre gondolt most Párisz, mig Hektár maró szavait hallgatta,
és érezte, hogy egyszerre megint fcilébred bonne a biiszke dac.
Nem, ez nem mehet igy.továbÚ! Majd megmutatja nekik, hogy
igazában mégse gyáva! Nem hátrái MJneláosz el l sum, meg-kiizd vele életre-halálra, s akkor legatább vége lesz ugy*"""r"
mindennek. IIa rigy akarja a sors, és Meneláosz cili iieg t,akkor neki már rigyis mindegy: adják vissza a trójaiak Helenát
meg a, kincseket és békiiljenek ki a gtircigrikkel. OL nn mégis ,Párisz lenne a gyi3ztes és végezne 1ti"rr"iáo..uul, akkor ne har-
coljanak tovább a gcircigtik Trója ellen, vonuljanak el békességgel,
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K nnyen elfogadta Hektór ezt a kikrjtóst. A g rcigcjk és tró-
jaiak pedig megciriiltek a kósziil egyezsógnek, reméltélr, hogy

ezzelvége lesz a háborúrnak. Mindjárt leszá}ltak harci szekertik-
r 1, letették a fegyvert, és maguk kényelmesen letelepedtek a

fíiben, ió k<jzel egymáshoz, várták az eskiik<itést meg a párvia-
dalt. Hektór meg bekiildritt két embert a várba, hozzanak két,

bárányt, egy hófehéret meg egy éjfeketét az iinnepélyes eskii-
áldozathoz, hívják Iehozzá édesapját, Priamosz király-t is. Aga-
memnón ugyanígy késziilt az eskiire, hozalott is egy bárányt
a hajóktóI.

Hamar elterjedt a késziil nagy esemény híro fcjnn a szé|járta

trójai várban. Ott sz tte Helena az egyik gytinytiríí teremben
csiliámló, szép, nagy, kétrótíí ruháját; bolelszóítte a sok véres via-
dalt, amit érte viseltek a trójaiak meg gcir g<)k, tlzzal díszítette
ékes, ragvogó sz vetét. De odalépett hozzá Priamosz leánya,

hogy elmondja, mi késziii odalent, a vár alatt, a síkon. Párisz és

Meneláosz mincliárt megkiizdenek érte, Helenáért, és a gy ztes

Iesz a férje. J jj n Helena is ki a bástya fokára, hadcl lássa a

nagy kiizdelmet. - Így beszélt a llirhoz , Helenában pedig f<il-

ébredt a vágy, hogy rijra lássa a hazájlr,t,. ,,Ó, bárcsak Meneláosz

gy zne" - gondolta magában, míg ment ki a bástyatoronyhoz.
Ott kinn a vár fokán találta mát az sz Priamoszt meg Trója

legb lcsebb véneit. Kimentek k is, hogy lássák a viadalt,. Osz-

szes gtak egymás kózótt, amikor j tt feléjiik l{elena:

- Valóban szép, mint egy istenn ! Öriil az ember szíve, ha

látia. Érdemes érte harcolni, életre-halálra, De mégse maradjon
koz tttink, menjen vissza a h.azájába. Ne hozzon ránk átkot,
pusztulást!

Így suttogtak egymás ktjztitt a vének, amikor meglátták He-
lenát. Priamosz pedig kedves szóval hívta magához, leiilt,ett,e,

rigy kérdezte t le egyenként a Ient stirg -forgó daliák neveit,

De már j tt is Hektór lrcivete ós szólt az óteghez:
* Kelj fcil, Priarnosz király, és gyere ]e a vár elé a síkra,

mert hívnak a trójaiak ós giirog k, hadd éskiidjiink igaz eskii-

véssel: d<intson e viadal kozcjtttink HelenáróI meg a kincseir I.

Vig.yc el ket a h s Meneláosz, ha meg li Páriszt, vagy marad-

,j,rrr l)árisznál békességgel circikre, ha végez a g r ggel.
Így beszélt a kcivet, az sz királyon meg végigfutoll a hideg,

rrllrlgy hallotta a szavát,. De aztán mégis fdlkelt némán, befo-

1,rr1 lrr, paripáit a szekérbe és ment Ie a vár elé a síkra, hogy meg-
l.risstl &z eskiit.

l(tjzben meg odalent a síkon, a két tábor kciztitti tisztáson
rrrirttlent el készítettek az iinrrepi eskii-áldozabhaz. Hoztak há-
l.rrr bárányt, egyet adott Agamemnón a legf bb istennek, Zelsz-
rr;rli, kett t meg a, trójaiak: egy fehéret a mindentlál,ó Napisten-
rr,,li tis egy éjfeketét a lTcjldnek. Agamemnón levágott késével
lrrirltlcnik báránynak a fejér I egy-egy marék gyapjrit, szétosz-
llrllit, & gor g meg trójai vezérek ktjzcitt. Azután hangos szóval
lrir,{,ir, a nagy Zelszl,, a l{apot, a Ftjldet ós minden halhatatlan
t, l.r,Ilt. Majd elmondta a megcgyezés feltétcleit,, rigy ahogy Pá-
llrlz (is Meneláosz akarták, csak azt ííizte méghozzá, hogy akkor,
l,r Nleneláosz gy(3z, ií, Agamernnón nem elógszik meg Helenának
, ,, lr, l<incseknek a visszanyerésével, hanem még ezen tír} hadi-
l,;ir,lrótlást is kijvetel Tróia királ).átóI. Végiil átvágta késsel a
l,ri lri,riyok torkát és ledobta ket, a fóldre. A vezérek mindnyá-
Illll lncrítettek a borból , ,gy áIdoztak az isteneknek; elátkozták
,,r,l , ir,ki megszegné az eskiit és buzgó imlr,val kérték a, n&gy
'/,,.ltszt,, engedje, hogy e párviadal véget vessen az iildtjkl harc-
lr,rli_

ll',nzel iir'át meg is vo]t az eskii, kezd d.hetett a páros kiizde-
i,,lrr. (.]sak az sz Priamosz kérte még, hogy visszamehessen már,
l,,l ;l széljárta trójai várba; nem tudja nézni e harcot, hisz
lr,rlIll.yoll meglehet, íl,gy végz(idik majd, hogy kedves fia, Párisz
lr,,lllt,tt esik el a h s }Iene|áosz kezét 1. - I{em is ta ztatta
,,,,rrlii, ltag;rták az sz apát, menjen az űtjára.

A két dcjnt bíró, Hektór és OdiiLsszeusz pedig kimérték a
r rilrl;r,l terét. Majd sorsot vetettek, ki hajítsa el a dárdát els -
rr,,|,, Nloneláosz-é vagy Párisz. Mindentrri azt,kivánta ekkor ma-
1,rrlr]lll - akár trójai volt, akár g<ir g -, bárcsak Meneláosznak
|,, ,l1,,7.,," & sors és biintetné -Óg Pári.rt gy, ahogy érdemli.

i;
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Hiszen tldla azt mindenki, hogy Párisz a bíintis, volt az oka
és kezdete minden bajnak. De a sors mégis Párisznak kedvezett,
tjvé lett az elsó dárdavetés joga.

X'elcrlttitték mind a ketten fegyveriiket és kiállottak a po-
rondra, ktizépen. Elkezdijd<itt a páros viadal, Párisz hajította
els nek a dfudát, El is találta vele Meneláosz pajzsáb kcizépen,
de elgtirbiilt a dárda hegye, nem titcitte át az er(3s pajzsot,. Utána
Meneláosz fohászkodott neki és er s marokkal elhajította dár-
dáját. Ugyan gy, mint Párisz, a pajzsot találta el is. Át is
ment a dárda a dombor pajzson, de nem átiott, Párisznak,

Kardot rántott erre a, nagy Meneláosz, íl,gy rohant Páriszra.
A fejére mérte az iszony , csapást. Szét is hasítja vele biztosan
az ellenféI fejét, ha nem épp a sisak gombját találja az iités.
Nagyot csendiilt az érc az itéste, s szóttcirtitt a kard menten
ezernyi szilánkra.

- Zeasz atya, nincs nálad pusztítóbb isten az égben! -
szitkozódott magában Meneláosz, amikor cserbenhagvta még a
kard is. Ott állott most szemtííl-szemben az ellenfelével - fegy-
verteleniil. Tehetetlen diihében puszta kézzel esett, neki, Meg-
ragadta a sisakját, azt rángatta, cibálta és vad er vel vonszolta
magával Páriszt, aki, mintha megbénult volna, csak verg dcitt
a kezeí k ,zijtt. Fojtogatta Párisz nyakát a sisak szíja, és kis
híja volt már csak, hogy elveszítse egészen azeszmélelét, amikor
hirtelen ktizbelépett Afrodité istenn .

Látta Afrodité, hogy védence cs fosan elpusztul a fegyver-
telen Meneláosz fojtogató kezében, ha nem segít rajta. Ezért,
gyorsa,n elszakította Pfuísz sisakjának a sziját. Levált a sisak
Párisz fejér 1 és Meneláosz egyszerre csak azt vette észre, hogy
nincs már a kezében más, csak a sisak. Nagy lendiilettel hají-
totta ezl tovább, abba az irányba, amerre Páriszt vonszolta még
az elóbb. Ő maga meg visszafordult, hogy írjra nekiessen az
ellenfelének. De Afrodité ekkor már síír{í k<jdbe burkolta Párisz
alakját, elragadta, vitte magával fiil a trójai várba.

Eltíínt Párisz a csatatérr l. enki sem látta, hová lett, rigy
elrejtetto zemtik eI l az istenn . Monoláosz diihiisen kereste

rrrirg cgy darabig az el]enfelét, de nem tudott a nyomára akadni,
l",lzívosen segítettek volna neki nemcsak a g rogcik, harrem még

rr, t,r,ójaiak is; rcimest megmutatják íjk is, ha tudják, hogy hol
vlr,rr Párisz, csak szabaduljanak már a háborritóI. De bizony,
rrr.ttl<i sem tud,ta, mi tortént vele. Csak Helena sejtette egyediil
rr llristyafokon, hogy hová lett Párisz. Tudta mát akkor, ami-

lt,ll látta, hogy egyediil maradt a csatatéren Meneláosz, hol ke-
r,,.sso Páriszt. Bizony otthon volt, már ekkor Afrodité kedvence,
lrlrzrlvitte az istenn egyenesen. Párisz meg egy zeriben elfelej-

tcl,t, mind,ent, nem tiir dijtt már sem Meneláosszal meg az oskii-
l,illtissel, sem & hábor val; iiriilt, hogy megszabadult az életve-

lzr,rlclemb 1.

A giir g k és trójaiak sokáig keresték még ott lenn a vár
r,líil,|i síkon az eltírrt, Páriszt, de aztán elunták, Végre el állott
liiiziittiik Agamemnón király és kihird.ette az eredményt,, vagy
rrrliríbb azt, amit a párviadal eredményének gondolt. Párisz
rritrtls sehol, eltiínt a csatatérr L Ez azt jelenti, hogy Meneláosz

l,,lt, a, gy zte , mett mégiscsak itt maradt a porondon, láthatja
rtlirrtlenki. Teijesítsék hát a trójaiak az eskiikotésnél tett ígére-

tril<tlb: ad,ják vissza Helenát meg a kincseket és fizessenek hadi-
l,ri r,1 lótlást neki, Agamemnónnak,

A gciriigtik helyesléssel fogadbák a f vezér szavait. A trójaiak
ltzottban egyel re tanácstalanul hallgattak.

Az eshiiszegés

Ntlmcsak a trójai bástyáról figyelték Párisz és l\íeneláosz

1, lizrltllmét. Jlppen gy mint, az embereket,, érdekelte ez a halha-

lrrIllt,tr isteneket is. A kiilcjnbség csak az volt,hogy az emberek
rrrirrrl iiriiltek Párisz javaslatának; trójaiak és giiriigok egyforma
|,,|lir,stl<1éssel fogadták a páros kiizdelem hírét. Hiszen mind a

l,,ll, íi'll jobban szerette volna már a harc helyett a békét, Az
t,l..ttt,l( viszont nem mind tud.tak ilyen lelkesen riilni a,nnak a,

;rrrtrrlrlliutnak, hogy Trója és a g riigcik békét k<jssenek. Kiiloncj-
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en Héra és Athéné bosszankorltak azon, hogy most talán meg-
hiírsul a tervtik. Iriszen ha Párisz gy z, al<ko,t nsilvánvaló az (3

vereségiik. Mert ez bizony azt jelenti, }rogy Párisz megtarthatja
biintetleniil Afrodité ajándélrát, Ilelenái; még az&i sem kellbíính dnie, hogy olyan gyalázatosan bánt 

"g-yko"i 
vendéglátó

gazdájával. Hiszen a gcircigcik megígérték az eskrikcjtésnéí; haPárisz megcili Meneláoszt, k elvonuliak békességgel, nem k ve-telik vissza llelenát és az elrabolú kincseket . -" , a megoldás
bizony na,gyon igazságtalan iett volna.

De Héra és Athérré nem elégedtek volna meg még azzal sem,
ha, Meneláosz gy z. Mert ebben az esetben UnrrÉaaitl ugyan Pá-risz a halálával, de k ennél jóval nagyobb biirrtetést"Jkartak:
nemcsak Pátisz, hanem Trója prrsztutasat is terr.ezték!

Ahogy aztán Afro<Litó belcavatkozott a ktizdelerrrbe és meg-
mentette páriszt, a legfíibb isten, zeus z, fuéfáb l bosszantani
kezdte Hérát és Athénét. Így beszélt a halhatatlanok kcizcitt:* Héra és Athéné, rigy látszik, nem tcjr dnek már a gcirti-
g9$"r. Hogy magára hagyták most is Meneláoszt! De lám, Áfro-dif 

1sak nem hagyja Páriszt! Megmentette kedvencét a halál
torkából. Meneláosz viszorrt - rnagatok is látjátok -, gy zte-
sen maradt a csatatéren. Dcjrrtsiink lrlr,t, mi legyen ezeÉután!
Ha jónak látjátok, adják vissza a trója,ia,k ríclcíat rneg a kin-
cseket, kcjssenek békét, a g<ircigcik peclig térjenek meg t,aá;.,tra.

Csak tréfából mondta Zeusz 
" 

."n.ákut. .Iuclta Írragyán jól,
hogy Héra és Athéné nem nyugszanak bele ilycn -" áaarU".
Nem azért gyííjt tték cissze k ketten a, nagy g rcig sereget Trója
ellen, hogy most megengedjék a békés elvonulást-. Hisien meg-
Trydt:k már régen egynrás kóz tt arra, hogy pusztulni fog
Trója páriszbíiné&t,. csak látni akarta zeusz,mit szólrrak most
ebbez a tervéhez. - F i is szisszerrt mind a kett , ahogy hal-
Iotta Zeasz szavait. De Athéné b<jlcsen cisszeszorította a;tat,
nem szólt egy sz(lt sem, csa,k llóra vrilaszolt,:* B,ettenetes Zeasz, mindnyájunk istene, hatalmas nagy ura,,
milyerr szó hagyta el fogaicl stivényét! Már hogy engeclhiinénk
meg mi, istenek, hogy a g<jr gcik most békéill eÉonuljanak
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'|'rrijrr, vára alól? Hát az&t gyíijh ttem én ijssze ezt a nagy sefe-

11r,í,, hogy évekig hiába, t<iltse az ídejét,, clolgavégezetlen most
r.srll< hazamenjen? Nem megeskiidtem én már akkor erijs eskii-
vriss(ll, hogy pusztulrri fog Párisz s vele egyiitt Trója, mirrd-
,jri,r,t rrhogy Párisz gatádul megcsalta vendéglátó gazdáját, a nagy
i\lr,rrcláoszt?! Hát eltíírtid magacl is, lrogyilyen rra,gy bíínér, serrki
lt{, l)íinh djék? emmit se t r dsz-é mát azzal, én hogyan d n-
í,a;i,i,crn, érr hogy határoztam?

Így pattogott Héra, de Zeusz csak elmosolyodott & sz&-
t,rí t,it:

- Sziirnyíí nagy istenn , bossz s-szavttlIéra|. Jól tudom én,
l!(,lll nJrug zik kebledben addig a szíved, míg Tróját el nem pusz-
líl,rrrl s Priamosz egész népét! Nem is azétt mondtam a szómat,
lrrr$.y me$mentsenr ket a bosszrid el l! Csak azt, akarom, hogy
trrltgad is lássad: miért gyííjtiitted a hadat, mit akartáI veliikl
N.rtt az a te célod, hogy a h s Meneláosz visszanyerje szép fele-
rlrigíll, meg a kincset, amit elvitt a házábóI hitszeg vendége.
'|'r,ija, frist lg romjait akarod te látni, mert meggyril<jlted ket
,, lzívcdben. Jól van, legyen hát| Engedek vágyadnak, odaadom
'|'r,rijrit a bosszridnak, akárhogy szerettem is eddig! De nrár most
rrl,,gtnondom elíJre, ne feledd sohasem, vésd jól az elmédbe: for-
,lrrl rrróg a kocka, lesz olyan városod neked is, arnelyet (lgy sze-
r,,lsz szívedben, mint ahogy kedves volt nekem is mindeddig
'l'r,,i.jrr, er s vára. De ha én egy zer majd azt a te városod vala-
rrril.ytln okból meggyííliil m és ugyan gy rontani kívánom, mint
rrlr,lg,y te most & llemes Trója pusztulását akarod, te se állj
rrl. lirlr: rnajd, utamba! Engedj aklror majcl te is nekem rigy, ahogy
,.r, r,rrgcdelr most nelred!

Íg.y beszélt a nagy Zeusz feleségéhez, H.érához. Diint tt a
,z,it,tiIlctt Trója sorsa felíil és nrár szólt is a bcilcs Atlrérrének:

Sz,állj le kijzéjiik a ftildre! Kezdjék jra az ldijkl harcot.
lt,, .jlil vigyázz, Tr jának kell megint, bíírrlre esrrie! Trójai szegje
lll1,11 llz eskiit, melyet az imént k<jtcjttek. Hiszen d nt<ittiink,
lr,,1,y '|'r,<íjának pusztulnia kell. Hadd legyen most az eskiiszegés
,,1,1, rijllbb ok, amelyért kés bb pusztul majd a váruk!
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Nagy lett a rémiiiet meg a f<jlháborodás a gyiikos merény-
letre. Hiszen fegyversztinetet k<jtci tek az el bb; azl igérték a
trójaiak, hogy kiadják Helenát meg a, kincseket,, ha gy z Mene-
láosz; meg is eskiidtek rá és elátkozták azt, aki megszegné az
eskiit. De íme, mégis, mi lett bei le! Elijbb eltíínt gyáván a csa-
tatétt I Párisz akkor, amikor Meneláosz már majdnem meg is
fojtotta, most pedig orvul meg akarták lni magát Meneláoszt.
Hiába }rirdette ki Ágamemnón: rigy véli, hogy Meneláosz gy -

zótt, a trójaiaknak pedig teljesítenicjlr kell az ígéretiiket. Még
csak nem is feleltek a szavára; egy darabig tanácstalanul hall-
gattak, kcjzben egyikiik orgyilkosságra késziilt.

n'<jlháborodott bizony ezen nemc a,k Meneláosz és Agamem-
nón, hanem a g rcigcik is mirldnyrijan. Úgy látták, Trójával csak-
ugyan nem ]elret tárgyalrri. Ezekrrek semmi se szent, megszeg-
nek minden ígéretet, fogadalmat és szerz dést. IJgy látszik, Tró-
jának csakugyan el kell pusztulnia!

Lett is mindjárt nagy kavarodás a trójai síkon. A gcirrigcik
mindnyájan fegyvert ragadtak és reárohantak ellenfeleikre. Sokarr
a trójaiak kciziil nem is tudták, mi tcirtént; nem vették észre,
hogy az oldalukról ] tt valaki Meneláoszra. I|zek csak azt Iát-
ták, hogy a gcircigcik fegyvert fognak és rájuk tcjrriek. Az els
pillanatban még azt hitték, hogy ellenfeleik, a giirtigtik szegték
meg a,z eskiit.

Így tette Pandarosz eskiiszeg vé a trójaiakat. A gcircigcik vi-
szont, ett l kezdve még elszántabban harcoltak, hogy elpusztít-
sák Párisz }razáját1 Tróját.

A t'rod,i,t é meg sebesill

Jaj volt annak, akire megharagudott Athéné, a btilcs gondo-
lat istenasszonya. Az ilyen elveszítcttc az eszét, egészen, bolon-
dot csinált még akkor is, ha azt lritte, ltogy okosan cselekszik.
Így járt Patlclarosz is. Azt hitte, clkos gonclolat az, amit Athéné
sugalrnaz nel<i Pria,nrosz fiárralr képében: nyilazza le a mit sem

rrr..il,íí Meneláoszt, javára válik ez Trójának. Pedig hát, ez volt a
lr,g,lsbobább, amit tehetett. Csak kára lett ebb 1 Trójának, meg
rrr,lii magának is.

Ahogy felborult a fegyversziinet, egyszerre er re kaptak a
p,i;r,rig k. Tudták, hogy nekik van igazuk, s most még heveseb-
l,,,rr támadtak ellenségeikre, mint azel tt,. Kiilcjn sen az egytk

,p,riliig h s, Diomédész okozott nagy károkat a trójai seregben.
|,)g.yrnás után rontott neki a legbátrabb harcosoknak ós végzett
vllíil< irgalmatlan haragjában. Ahogy észrevette Pandarosz Dio-
rrrí,rlószt, megint megpróbálta, hátha ezitha7 tijbb szerencséje
l,.rrrre. IÍjra cé|zotb és kil tte rá nytlát, hogy megcilje. El is ta-
l:il{,lr, a vért nllását Diomédész jobbválla fcilcitt, áthatolt rajta
,,,r l<ifrciccsent Diomédész vére a páncéljára. Megcirtitt Pandarosz,
rllrrlgy ezla látta, mert azt, hitte, nem marad most már sokáig
rllr,1,1rcn Diomédész,

l)e a h s grjrcig nem rémiilt meg még ekkor sem. IIátrább
l,i|lrltt, harci szekeréhez s megkérte a kocsihajtót: h:íazza ki sebé-
l,iil lr, nyilat. Aztán fohászkodott egyet Pallász Athénéhez és már
rlrrlttlt is vissza, hogy folytassa a harcot, nem ttjriídrjtt tovább
|,,irrrryíí sebével. Athéné istenn pedig mellé állt és bátorságot
, ,rrl,iiLt a szívébe.

Megdcibbent Pandarosz, amikor észrevette, hogy csak nern
r,,rrttl vissza a csatából Diomédész. Másodszor tett már kísér-
1.icl a jó íjjal, de most sem ért el tcibbet, mint az el bb. S t,
r;.lrz.iíban rnég kfut is okozott, mert Diomédész, amióta meg e-
|,,.lliilt, még vadabbul támadott. Szerette volna Pandarosz ki-
|,,lllziiriilni a csorbát, de már nem bízott az ijban, Majd inkább
r, ,llirtlával - gondolta, csakhogy nem volt harci szekere, gya-
l,,;1 tlrkezett Trójába; hiába mondta neki otthon az édesapja,
r r;1.1,rl magával a lovait, kímélni akarta ket,, azt hitte, elég
Ir,lrz 

_l|(rki 
az íj is.

ll)1rpcn ezen bosszankodott. amikor megállott mellette harci
,,,,,,lit,t,óvel a trójai Ainejász, magának Afrodité istenn nek a fia;
,, lrll,.jlrltta a lovakat, Pandarosz pedig arra késziilt, hogy nrajd a
,l,rlrlli,(, lrn,szrrálja Diomódész ellen, ha mfu igy cserbenha,gyta az

50
51



gyózheted,le. De ha Afroclitét
Iátod, ne ijedj meg t le, csak

bátran vágj oda dárdáddal!
Csakugyan észre is vette

mindjárt Diomédész Afrodi-
tét, arnirrt vitte magával az

etalélt Ainejászt. Hamar fcil-

ugrott a harci szekérre és iil-
dOz bevette az istenrr t, rnajd,

utána hajította az ércdfudált

és fólsebezte vele tenyerének
a széIét. Kicsordult Afrodité
tenyeréb l az isteni vét, az

ikhór. Mert a halhatatlan iste-

nelrrrelr nem olyan ám a vére,

nrint, az embereké! Hiszen k
solra kenyeret nem esznek és

bort, nem isznak, csak ambro-

sziával meg nektárral élnek,

Ezért, rrincs is igazi vériik, csak

ikhór cscirgedez az ereikben,

I
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íja. Meg is célozta, amikor kOzelebb robogott hozzá a gciróg sze-
kere, és elhajította er s kézzel a dárdát. Flzttttal is talált. Át-
frirta a pajzsot, meg a r,értet, Pandarosz meg ujjongott a sike-
rén. De korai volt az óróm, mert ezírttal még sebet sem iitcitt a
fegy,ver Diomédészen. Diomédész dárdája viszont a szeme alatt
taláIta el t, kiiitotte fogait és átszelte nyelvét a tovénél. Ijed-
ten ugrottak szét a lovak, Pandarosz kiesett a szekérb 1 és a
haláI s tét éjszakája boru]t a szemére. Így pusztult el az eskii-
szeg Pandarosz.

Ainejász azonban idejében leugrott még a szekérr 1. Dárdá-
val és pajzzsal védte ha]ott bajtársa testét, nehogy leszedjék
róla fegyvereít a g r<ig k - a lovakat meg a szekeret már
amrigyis elragadták t le.

Diomédész leszállt ekcizberr a rn&ga szekeréróíl, kocsihajtója
éppen Ainejász zsákmányolt lovait vezette hátrább a gcirtigtik
kcizé, Diomédész pedig, lrogy addig se teljék az id hiába, míg
visszaj n majd hozzá a harci szekér, fólemelt a ftildr l egy ha-
talmas sziklát - két ember se bírrrá el, akkora volt e nagy k
- és hozzávágta Aínejászhoz. Combon találta Ainejászt a szikla
és mély sebet iitijtt rajta. Térdre rogyott a trójai, nekifeszítette
er s tenyerét a f<jldnek, rigy várt egy kissó, hogy magálroz tér-
jen, de ktizben elborította szemét a scitét kírr fellege.

Fizony, ott pusztult volna most Ainejász, ha ódesanyja, Afro-
dité istenn nem siet oda, hogy megmentse. Átfonta fehér kar-
jával a frát, reáboritotta hosszírredijs ragyogó leplét is, nehogy
még egy giiriig észrevegye s megolje most az elaléltat. Így vitte
ki az istenn Ainejászt a harcból,

Athéné azonban látta, hogy itt az alkalom, most csíphet
egyet, az ellenfelén. Gyorsan oclalépett hát Diomédészhez és így
sz lthozzá;

- Csak bátran el re, Diomédész! I{e félj senkit l, levettem
a homály-t a szemedr L Olyat is látlratsz most, amilyent lralandó
szemmel látni sosem ]e]ret! Nem is téveszted most ssze az
istent az emberrel, Ha tehát azt látod, hogy halhatatlan isten
a,z, akí szemben ál1 veled, ne bocsátlrozz hatcba, hisz írgysem
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F lja,jdult Afrodité, ahogy a dárdaiités érte, ijedtében még
a fiát is elejtette. Apollón isten borított most felh t Ainejászra,

vigyázotb reá, hogy el ne pusztuljon.
Diomédész meg utá,na kiáltott még Afroclitének:

- Zeusz leánya, Lávozz a férficil harcból, nem neked való
az! Yagy nem elég tán, hogy asszonyokat rabolsz el a férjtikt l?!
Távozz t ltink, mert mi férfiak harc kcizberr téged so kínréliink!

A megrémtilt Afrodité fájdalmában a háborri isten,éhez,
Árészhez fordult, tóíle kért harci szekeret, hogy gyorsan elérje
a n&gy Oliimposzt. Sírva panaszolta elbaját ott, ftjnn az istenek
kózótt. Édesanyja, Dióné vigasztalta, gyógyítgatta. Athéné pe-
dig, amikor látta a bánatát, tréfás g nnyal bosszantotta,:

- Zeusz atya, tán meg is haragszol még a szórrrért! Afrodité
alighanem rnegint egy g rog asszotry akart Trójába kiildeni!
S míg aztán i3t sirnogatta, megsebezte csatjával a kezét!

Elmosolyodott erre Zeusz, de nem Athénének felelt, Afrodi-
íéhez fordult a szavával:

- Drága lányom, a szépség istenn je vagy te! l{e merrj a
harcba sohase, llem a te do)gocl azI Majd gondja lesz arra Árész-
nek meg Athénénekl

I(cjzben Apollón isten vitte magával a sebesiilt Ainejászt.
Diomédész azonban rtil1, haragjábarr még iít is tovább iildtjzte.
Háromszor ugrott utána, de mind a háromszclr eléje tartotta
fényl pajzsát Apollón. Már negyedszer irldult roharnra a gcircig,

arnikor mennyd rgó sz val igy sz lb hozzá Apollón:

- Térj észhez, Tííderrsz fia, Diomédész, tágíts, égilakókkal
egybe ne mérd magad! Ember rigysem gy zhehi le a lralhatatlan
istent, és nenr volt még hosszír életíí a f ldiin az, aki istenre
emelte fegyveréí!

Így beszélt az isten, Diomédész meg egy kissé hátrah ,z dolt,
hogy kikeriilje haragját a rnesszelciv Foibosz Apollónnak,* az
pedig vitte magával tor.ább a sebesiilt Ainejászt fdl a trójai vár-
ba, lrogy meggyógyítsák keclves rokonai,

*}-oibosz Apolló_n 
- Apollón násik nevo. A fénynek és világosságnak

Tróját védtí istene. ljjaI ós nyillal ábrózolták.

Glaulcosz és Di,oméd,ész

'l'rlnrbolt a harc Trója alatt a síkon, rrgalmatlanul lték, vág-

llrli;r gclr g k az ellel'r'slg"i, -r,a csak értek, Nagyon felb szí-

l,.llt, íiket az, hogy,'i,iT"i"U nregszegték az eskiib, jóllelret k

tr,tgtrl< javasolták ",'"i;;i; 
pa,áaurtPárisz és Meneláosz kij-

,r,,,t,l,, Most,, t ogy *"giii*"ri JUar,"_ reménye, nem kegyelmezt,ek

,, *''rlg r. Uriu""tt t,*ogjuktan senkinek sem,

A lrarsánysza",i Me1"láosz élve fogta el a trójai Ádrésztoszt,

iizrll<crén vágtatott a, i,Ji,i, amikor Áegbotlott, két jó lova egy

llrtttllriszlrus r-ágbarr; megvadultak ":T 
u paripák, ijsszetbrték a

,,z,r,l<ílt rírdját e. ,or,u"iír, tovább, fc;l a i,ár }elé, A szekér fijl-

lrrlt,ttlt, Ádrésztosz *^-";toti Uetate a porba, Éppen f<il

lr li,llrt kelni, amikor J,i-'U"':-, n"gy o_tl áIl:nelleite hossz árnyékri

,l,i.tlával a nagy M;;;fil,, Oiásabbnak látta erre Ádrészt,osz,

lllr í l se kel már - iiiá,á', r,-nem mincljárt, átkarolja Meneláosz

t',',,, lót, (rgy kiiny<ir og ]nozzá az élctóért,:,

- Ne óIj meg,'e';;; M"""láosz, inkább tégy a foglyoddá!

lllr, nregha}lju "pá*; 
h;y^iáaa_keriiltem és nálad rabosko-

,lrrrrt, majd ktiid Ort,ern^;; Ó vált,ságclíja' _Hl:" 
vln"neki'ott-

lr,rrr a palotánkban sok ",Áy, 
ié"n,gvas holnrija, Örijmmel ád

,i rrrllred abból, h,, ;:;il i,,'nngy otátnen hagYtál és kiváIthat

" "'[Í*f;i; rg tt Ádrésztosz, Meneláosz pedig hajlot!1,: ,":

l,r.r,r,csztette a hosszri árnyékri dárclát, nem bántot,ta Ádrésztoszt

,,,, ttttir éppen át J;;;dni szolgájának, hogy kísérje a hajók-

l1,1z, amikor k zbelépett t,estvére, " :,,9y 
Agamcmnón:, !,

- Lágyszivt lrii""ia"- z, !tá!, n,ierÍ"riÁeted, az ellenséget?

\ ,rg.y elfelejtetted Or" *'Í tettek veled a trójaiak? Kifoszt,ot,-

l ri lt, rrre$$}alázták a ]ijáá, ,""g, zegtél< az eskiit és orvul meg

l,lirr.t,t,lr,k l"i tég"d;;;;;;t, H-at é"rdernelnek ezek kímélet,et?

\ r,rsz.t,nok el mindnyájan, egy se me.trekiili n kiiziil<jk!

Nlrisb gorrdott, "",""ttt",l"iáo,", 
e]lijkte magátóI Ádrésztoszt,

,\ p1lr r rtcmrrón p"d; I;;;io, rry"" i,galmat,lanul ltek, pusztítot-

lrrli ttt<lst u *o"o*ái, ,Zr":*"1",i"Je, trójaival, aki a keziikbe
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keriilt. Legelcil harcolt krjz ttiik, mindnyájuk kiizdelmét yezette
maga Diomédész, Tíídeusz fia, Trójánai tstora. Ő volt az-, akia legtcibb kárt okozta most a trójai seregnek.

Nem is merészelt ám senki szembeszállni vele! x''utott a tr -jai, ha meglátta a dárdás Diomédész daliás alakját. Csak egyvjlez a!<.!t a trójai seregben, aki nem félt t(jte, bátran menteléje: Glaukosznak hívták ezt a ttójai vitézt. Elcsoclálkozott
Diomédész, amikor látta, hogy jon feiéle Glaukosz. Nem is átl-hatta meg, hogy meg ne kéráezze:

- Hát te ki vagy, te derék vitéz? Sose láttalak még eddiga férfidics ít harcbanl s lám most bátorságoddal -iia"rrt itmegel ztél, megvártad hosszri árnyékri dárdámát merészen! Nem
t_udod talán, hogy szánandó a sziillí, akine]< fia e]lenem harcol?Yagy tán nem is emb,er, isten vagy te a szélcs egrckb t? Az&tvagy ily bátor? Mondd meg szintén, ki vagy! fuert ha islenvolnál, én bizony nem harcolok veled! Hisz sohasem volt még
hosszri életíi azolyan ember a fcildcin, aki istenre emelte feg}ve-
rét. Nem is akarnék én istenekkel kiizdeni! De ha megis eláber
l_as1, 

hát csak gyere kcizelebb, hadd ízlelte.r"- -"g"r.ul"d u"éjsziníi halálnak s tétjét!
Válaszul erre Glaukosz meg így beszéIt:

- Tíídeusz fia, h s szívíí Diomédész, minek is kérdezed t -lem, ki vagyok. Hiszen, mint fának a lombja, olyan csak az em-
ber, x'tjldre sodorja a 

'ombot, 
levelet a szél, ha etl,;n a 

".ipa. 
áa..

Psr} sem éri meg a másik nyarat. De j lombot iakaszt áz erd(j,

P ry elj n a, szép tavasz, és senki se terai már: hová lett, a tal,a-lyi falevél. Így vagyunk mi emberek is. Hamar elpusztulunk,
nyomunk vész a fcildcin. Száz év mrilva talán senki u" toalu *a",
ho_gy itt voltunk egy zer. De mindig j lombot fakaszt a tcir-zsiink, lesznek helyettiink mások. x"m,rugyon érdemes hát tud-
"od:?!, hogy ki vagyok érr; csak egy otyai, tevél az",.r""iá
zet_íalán, amely maholnap nyomtaiu.ruielvész. - a-,n" *jgi,
'"*iakarod, 

hogy kik voltak az seirrr, elmondhatom neked:
, njlt a gcir g fdld n, Argosz ktjzelében egy zer, valamikor

régen, egy nagyon gazd,agés ravasz ember, sziszi,ifosznak hívták.

lrlrrtrtll< aszisziifosznak volt az unokája a szép és nemes Bellerofón.
Nrrgyon szerette Bellerofónt mindenki, még Argosz királya,
| 'r,r litosz is. De megharagudott egyszer Proitosz király Bellerofónra
,',l tll akarta veszíteni, Mégsem merte azonban meg lni otthon
,\t,grlsz frildjén, hanem rayasz tervet eszelt ki ellene. Kétfa_
lrilllrira írt egy levelet titkos jelekkel az ázsiai Liikia királyának.
\lt,gír:ta ebben a levélben, hogy kiild hozzá Ltlkiába egy ifjri
r.tttllort,, Bellerofónt, a liikiai király pedig tilje meg t. Aztán
i rl,sztrkcitcizte a két fatáblát, befelé fordítván az irást,, hogy kíviil-
r,íil scmmi se lássék rajta, le is pecsételte a zsineget. Majd oda_
rrrli,1u a levelet Bellerofónnak és megparancsolta nelri, hogy vigye
,.l l,iikia kbályához. E] is ment Bellerofón Liikiába, a király ud_
llrliiba. Szívesen fogadták, vendégiil látták ott kilenc napig,
rlrirrtlen nap cikcirsiités volt a tiszteletére. Csak a tizediken kérte
1.1 {ííle Liikia királya a levelet. Ekkor tudta csak meg a király,
lrrrg.y neki az ífji:, vendéget meg kell letnie.

lt]lkiildte hát most Ltikia királya a derék Bellerofónt, hogy
l.iizrljtin meg a rettenetes háromfejíí sziirnyeteggel, a Khimairá-
rrr,l. El I oroszlán, k zépen kecske, hátul meg kígyófeje volt
,.tttttll( a Khimairának. Azt hitte a király, rigyse bír ezzel foldi
ll;rlllrrrló, majdcsak elpusztul a kiizdelemben az ifjri Bellerofón.
ltr, 16yg6.tr6, mert Bellerofón megtjlte a sziirnyet. Másodszorra
lrlilltlniba kiildte a király az ifjít, de itt sem pusztult el Belle-
r,,liirr, legy zte az ellenséget. Utoljára aztán cselt vetett a király:
,,rrrllt,reket bérelt fdl, támadják meg írtktjzben és i;ljék meg a,

r,.rrrlt',gét. De ezeket is legy zte Bellerofón, hírmondó se maradt
l,,.lííliik. - Látta már ekkor Liikia királya, hogy a nagy istenek
r,lrlili a h s Bellerofónt, ember t nem iilheti meg er vel semmi-
l.rllr;rtln sem. Nem is tcir dtitt már ekkor Argosz királyának a
l,,r,r.lílvel. Keblére tjlelie a derék h s ifjrit, s neki adta leányát,
rrr,.g íble királyságát,

l,]rrnek a h s Bellerofónnak vagyok én az unokája, Glaukosz.
Nltlgciriilt Diornédész, amikor hallotta az ifj trójai h s

,,zrlvitiL. Dlmosolyodott, majd meg mézédes hangon így szólt
l ll l7,,7,1\,
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- Hiszen akkor nem is ellenségem, vendégbarátom vagy te
nékem, te derék Glaukosz! Mert nagyapám, Oineusz hrísz napig
látta vendégiil házában a te nagyapádat, a h s Bellerofónt. Em-
lékszern rá magam is: ahogy elváltak a hrisz nap után, gyciny<iríí
vendégi ajándékot adtak egymásnak cserébe. Az én nagyapám
Oineusz egy szép raglrcgásri bíbor civet adott neki, a te nagyapád,
Bellerofón meg egy kett sftilíí színarany kelyhet. Megvan ez a
kelrely még na is, otthon a házamban hagytam, amikor eljcit-
tem. Így lrát én magam is vendéglát gazdád vagyok neked, ha
eljtissz majd Argoszba, le meg nekem, ha én Liikiába vet d m.

- Ne bántsuk hát egyrnást itt, a trójai síkon se! Nem illik az,
hogy a barátok egymást ld k ljék. Ha már harcolnunk kell,
hát inkább kiizdrik majd olyan ellenséggel, akit nem ismerek.
Hisz van itt eiég trójai anrrigyis. Meg nekecl is akad gcircig raj-
tam kíviil más is. Mi ketten meg, ha nár találkoztunk, legyiink
inkább barátok rigy, ahogy apáink emlékéhez illik.

Le is ugrottak rnindjárt nrind a ketten a harci szekérr I és
mirrt jó barátok tjsszeijlelkeztek. Majd megajándékozta mind a
kett a másikát írgy, alrogy a vendégek bírcsrizáskor ajándékot
adnak egymásnak emlékbe: kicserélték egymás lrijziitt a fegy-ve-
riiket. Csalrhogy ekkor Zeusz isten elvette az eszét a derék Glau-
kosznak, mert odaadta Glaukosz az atany fegyverét Diomédész-
nek cserébe a tézért, száz-ókór-értékíit, a kilenc-cjkór árért.

Helctór a ud,rosbam

Nagyon szorongatták már a giiriigtik ellenségeiket, Kiilcjnrj-
sen sok gondot okozott a trójai eregnek Diomédész vérengzése.
Akárhányan fogtak is cissze, hogy gátat vessenek a vitéz góróg
diihijs rohamának, c ak nem bírtak vele. Lassanként mindnyájan
hátrálni kényszeriiltek. Nem lehetett fóltart ztatni Diomédészt,
mellette volt Athéné ós jra, meg rijra gy zelmet, adott a kezének.

Végre aztán Priamosz király egyilr fia, a jós Helenosz, azt,

tanácsolta bátyjárrak, Hektórnak, a trójai sereg legvitézebb h -

r,,',ttcl< ós vezérének: szer.vezze meg az ellenállást a váro kapur

r,lii1,1,, trlltln ott mégiscsak sikeriil majd megállítaniok a gtirtigti_

l,r.l ; íi rnaga, Hektór meg azonnal menjen be a városba s kérje

rrr,.g ti<losanyját, Hekabét: engeszteljék a város asszonyai Pal}ász

.\1lrtilró istenir t. vigyetlek Hekabé meg az asszonyok fogadalrni

i,irirrtlókot, Athéné szerltélyébe és kiinytir gjenek, háthameg-
,,.,,i lr.iir, az isterrn Trója népét és hagyja, lrogy visszaszorítsák
r,l;'1rrr Diomédészt.

litlátta l{ektór, hogy igaza van a testr.érének. Harnar rendbe

r,r,,.lto egy lrissé a trójai sorokat és megnontlta embereinek; tar-

t,izt,rr,ssálrvalahogy az ellenséget, míg bemegy a várba és el-

r,,.trrloli, hogy k<iny<irgésekkel engeszteljék a haragvó isteneket,

li,l,,t,c,l ]iirektór megfordult és elirldult, otthagyta a c ata,teret,

rrrrlrrt fcil a várba.
Alig lépett be a város kapuján, máris kijriilvette a sok trójai

ll:lszony Áeg leány. Szorongl,a kérdezte t le nrindenik a fiát,
rrlr.irít, testv&ét, fétjét, rolronái, vagy jogyesét" Mondja meg ne-

l,il(, él-e még okakiinn, és hogyan bírják a harcot mirrdnyájan?

lg.y kérdezgették Hektórt, nrert mindenki betrne látta a város

,,',ltilét, h s megmentiíjét. Hektórnak pedig mindenikhez volt
,,l1.y-;gy biztató, jó szava vagy vigasza. Nem tért lri a kérdések

,.lilt, ietett mindnyájuknak kiilcjn_kiilrjn ós sorra kiildte ket:

r r r t, t t,i enek, imádkozzanak az istenekhez Tró j a megmenekiiléséért.

Azulánmenttovább'sietet,tPriamoszkirálypalotájafelé,
l.r,t,c te az édesanyját, Hekabét,. Eppen egyik leányához indult
l,,l, (jsz Hekabé, amikor találkozott a belépií Hektórral. Átt<ut_

.stl]ta kezét szoro an és így sz It, |tozzá:

- Gyermekem, miért, j ttél, odalragyván az tjldcikl viadalt ?

liizonyára szorongat rnár odakinn a gtlr g, és tán k ny rtigni

,,li',lrsz innen a várból a nagy Zeuszistenhez, De várj csak, hadd

lllv,zak mézédes bort, ho y áIdozz, meg magad is feltidiilj egy

liissó, hisz látom, mennyire fáradt vagy,
De Hektór sietett,, kitért a marasztalás eI l:

-Drágaédesanyám,nekínáljmézizí3'borral.Sietnékvissza
r r, tlsir,t ába. Mosrla1"lan kézze! tigyse áld.ozhatnék. Kciny<irtigni sem
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itlik így véresen, poTosan r k istenekhez. I{em azért jiittem én.
Inkább arra kérlek: menj magad, gyííjtsd ossze Trója tisztes
as zonyait, Ieányait. Válaszd ki illatos ládádból legszebb és leg-
drisabb lepled. Azt vigyétek magatokkal a szentélybe, terítsétek
ott a bcilcs Athéné szobrának térd.ére. Ígérjetek neki tizenkét
tulkot is gyiinyiiríí áldozatu], írgy kérjétek, hátha megszárrja
városunk és k rry riil mirajtunk. Engedje végre az istenn el-
iizli a dárdás Diomédészt a kapunktól. Menjetek hát, anyám,
Athérié templomába. Én maga,m meg elmegyek testvéremért,
Páriszért,, hadd vigyem vissza a csatába. Hiszen , az álkozoLl
Párisz hozta reánk ezt, a veszedelmet! Ha meghalna, minden
bajunktól k nnyen szabadulnánk.

Így beszélt Hektór, édesanyja meg elindrrlt, hogy teljesítse
fia kérését. Kiválasztotta illatos ládájából legszebb és legdrisabb
leplét, azt, amelyiket legjobban szeretett szivében, vitte magával
Athéné szentélyébe. Összegyííjt tte Trója tisztes asszonyait, leá-
nyait is, ment veliik a templomba. Odaterítették a gycinyor ,

leplet a b ,lcs Athéné szobrának térdére. Ígértek neki áltlozatul
tizenkét tulkot is, rigy kérték, szánja meg Tróját, kilnyiiriilj n
rajtuk. De nemet intett a fejével az istenn , nem bocsátotta meg
nekik az ostoba párisz vétkét,

Hektór meg azalatt ment tovább, Párisz palotája felé. Ott
áILobt az k zel Priamosz bázáhoa Trója legjobb ácsai készítet-
ték a király kedves fiának. Ide lépett be most Hektór; kezében
volt hatalmas, tizenegy-r f<js dárdája, szórta a szikrát a clárda
rézhegye, s ftint ragyogott rajta arany karikája, szorította a
dárdaheg}et ktirtls-ktiriil er sen a fába. Bennn a háIóteremberr
találta Hektór a tes vérét, Páriszt, amint éppen a fegyvereit vizs-
gáIta, tiszto gatta. Ott volt mellette szolgálóival egyiitt az utgoszi
szép llelena is. Bosszankodva szóIt ekkor Hektór Páriszhoz:

- Ej, te boloncl, nem szép, hogy így otthagytál benniinket.
Kinn a várunk el tt tombol a harc épen miattatl, te meg nem
t r dsz semmivel. Hisz épp neked kellerre még a ttjbbieket is
buzdítanod, ha azt látod, lrogy h zódoznak a vad viadaltól.
Kelj fcil, gyere velem, ne hagyjuk pusztulni a várost.

Ígv korholta líektór a testvérét, Nem is vonakodott, Pátisz,

,,,,,g',!t.t" neki: vele megy mindjárt, csak várjon egy kicsit, had,d

,,r,,;ij rend"be magát; iagy inkább nrerrjen csak el re l{ektór,

rrrlr,jrl rrtoléri azonnal.
llelena azonban még jobban r stelkedett a korholó szavak-

t,rr, tlrint, párisz. Bántotía nemcsak az, hogy miat,ta szenvednek

,, t,r,.ijaiak - ha nenr jtin Párisszal Trójábq, sohasem támadnak

r,,ij,,É a giir g<ik -, ^Lgjobban 
szégyellte I[elena, hogy Párisz

,,,,,,, .oÉut tár dik a hárccal, csak szégyent hoz magára meg

r.r,ír,. Szerette volna kiengesztelni egy kissé Hektór haragját is,

r.z,ílrt szives szóval maralztalta is, mint az el bb Hekabé, pi_

l,,,,rjen egy kissé náluk. De Hektór elhárította most is a szíves

trrrr,rasztalást. Ha már bejcitt a várba, haza akarl menni még

;,;; p"** saját otthonába, hada lássa feleségét, meg a k]s_sver-

,"i,r*t. Ki iudja ,igjos, visszatér-e még,a harcból ]nozzáiuk?

El is indu]t mindjárt a báza felé, de nem találta otthon az

,ivílit. Csak a szolgátjktól hallotta, hogy felesége, Andromakhé,

llll;ilra rémiilten rohant ki a bástyához arra a hírre, hogy oda-

liirrb megint, a gilr g k gyiíznek, Nagyorr megrémiilt 
_u" ":,1o:y,

lrttti]ror ezt hallotta, ,.r""rt tudta, hogy férje, Hektór ott kiizd

rrlirrdig az e7s sorokban. Vajon nem sebesiilt-e meg ezubtal

il'| - Eza kérdés rémít,ette, gyiittirto Andromakhét, Nem bírta

|rrr,,ább a bizonytalarrságot, szaladt ki a bástyához, hátha_ott

l,,glllább megtud majd 
"valamit, 

IJt,árra ment egy szolgáIó is,

li lr,r,ján a kisgyermekkel,
visszafordult erro Hektór, ment is a vár kapujához, oda,

rrlrtll ki szokott vonulni a sereggel a trójai síkra, Nem messze a,

lilrllutóI szembetalálkozot,b a fileségével, hazafelé indult az már

lr,lil<of, mert, ha}lotta, hogy bejiitt ttektór a városba, Hozta utána

rr, szolgáló u Xi.gyu"ro"ti"t, ÍUegállt Hektór, ahogy |átta a .fiát,
,,n ,,*ád"s"n mosolyogva nézte, Andromakhé pedig sírva lépett,

l,tlit, |tozzá, átkUcsálti kezét szorosan, gy kezdett boszélni:

-- Te szívtelen, rossz ember, hát nem ttjr dsz ártatlan fiad-

,trrl, trreg velem, *""gé"y asszonyoddal? I{em bánod, ha egyecliil

ttttt,t,ir"tlunk, cizvegyet, árvát hagysz magad után? Hisz ha téged
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meg lnek az argosziak, jobb lenne akkor már nekem is a ftild
alá keriilncim! Nincs nekem rajtad kíviil senkim a világon. Nincs
már apám, anyám, testvérem vagy bátyám. Apámat-és minct a
hét_ testvérem egy zerre cjlte meg a rémiiletes kezíí, szcirnyeteg
ember, Akhilleusz azon a napon, amikor feldrilta várunkat a
szép Kilikiában. Anyám meg, akit rabságba hurcolt - hiába
váltottuk ki t is a rengeteg kincsen * iit tratt meg Trójában,
akezeim kcizcjtt. Bizony, nem él mát egy sem k<;"ilák. Csak to
magad vagy drága férjem, Hektór, mindenem, egyetlen remé-
nyem, k nyciriilj hát rajtam és íékezd bátor szívednek heves

':,1,1hjlri 
I{e menj a bástyától messzire, ne rohanj vesztedbe!

Allítsd inkább a népet a fiigefa mellé, onn&n vérld a várost, ott
lehetsz magad is nagyobb biztonságbarr. Ne terld kockára kciny-
nyelmíí szívvel az életecl, nrert árva lesz a íiad és ózvegy a íe-
leséged!

Így beszélt ktinnyek kózóttAndromakhé. Hektórnak pedig
eiborult az atca, ahogy hallgatta szavait. rgerr, sokszo, goi.dolt

már ilyet, mi lesz, ha ií, Hektór meghal a csatában és zve-
gyen marad a híí Andromakhé? Hát hogyne akarná kímélni
életét az asszonyért meg a kis gyermekJrt, a" hát mit tegyen?
. - A szégyen emészt, t a u i"O;uiak meg az uszályos trójain k is azt látják, hogy a harctól, mint aki gyáva, vÁak*"o-.

De lelkem sem ereszt, mert azt, tanultam, trogy mindig bátor
legyek, legeltil harcoljak, védjem az éclesapám 

^ug, 
hírZt, mega magamét is. Hiszen sokszor eszembe jutott nrá,r nekem is,

hogy talán eljcin majd & n&p, amikor etpusztul Ílion szent vára,
Priamosz, meg a jódárdás Priamosznak a népe, De akárhogy fáj
is a, szívem a trójai népért, Hekabé anyáÁ&t, Priamosz'"feje-
delmi apámért, meg sok daliás testvéremért, kik az ellenségi l
s jtva porba omolnak, egyért sem emészt oly er s nagy báiat,
mint érted, Andromakhé. Látom gyritr álmaimban] t ogy 

"t-h.lrc_ol majd egy ércpáncélos gcircig, Luil a krinnyed és elilszik
t ]ed a szabadság napját; s tán mald gr;rtig fóldán más n vász-
nát szcivcjd egyszer, vagy korsót hordasz u krit"ol keseríí rabság-
ban. Nem lesz, aki vécljen s letcircilje ktinnyerl. Azt mondjjk

,rtrtljd rólad, ha látnak: Hektór asszonya ez, azé, ki legderekabb
vtllt a harcba., Ílion ostromakor aI tartó trójaiak ktizt. - Vesz-
xzok hát el inkább a csatában, fold haima takarja be testem,
rrriel tt hallanám a jajszót és tudnám, hogyan tépnek el innen.

Így beszéIt Hektór kornoly, szomorri szavakkal. Régen sej-
llltte már Trója pusztulását, csak sohasem mondta, De most,
lr,ttrikor felesége beszélt arról, mi lesz vele, ha cizvegyen marad,
cliítcirt Hektórból is a félve titkolt, gyászos sejtelem. Nem vi-
gllsztalta a szomorri asszonyt rigy, ahogy a ttibbieket akkor,
ilrrrikor bejiitt a városba, és már a kapuban elárasztották a szo-
l,rlrlgók aggódó kérdéseikkel. Azokban még tudta szelíd szóval
í.lcsztgetni a bátorságot, de most, Andromakhé panaszára elsii-
tritiilt is, s anélkiil hogy akarta volna, kimondta szomoni sej-
(,rllrn66, amit 1 titkon annyira félt.

De alig mondta ki Hektór a szavait, már meg is bánta. X'ájt
lr, szívének, de érezte: nem tudja most vigasztalni a zokog asz-
sz<rnyt. Inkább a gyermek feié fordult, át akafta venni egy pilla-
rrlltra a dajka kezéb l. De egyszerre sírva fakadt, a gyermek is,
rrrcgrémiilt fegyveres apjától, félt a sisak I sz arujától, Iátva,
lrtlgyan leng az f<intr l iszony lobogással. Elmosolyodott, erre
lloktór és vele egyiitt a kcinnyez Andromakhé. Hamar lecsa-
lrllta sisakját és letette a fcildre, rigy vette át a szolgálótól a
g.yermeket, megcsókolta, szelíden ringatta karján, majd az iste-
r rtlkhez fordult fohászkodó szóval:

- Zeasz atya és ti, iir k istenek az égben, engedjétek, hogy
íilr,tn is, e drága gyermek, rigy védje majd egykor Tróját, mint
,ilr. Legyen derék harcos, hadd mondják eI róIa: ,,Apjánál sokkal
rlrlt,ckabb". Hozzon véres hadizsákmány,t a harcból, t'aIegy zte
rrz cllenséget, és iiriiljtin szívében az anyja.

Így fohászkod,ott Hektór és kedves felesége karjába tette
plr,,trt,rnekét, az meg ktinnyek kozt mosolyogya, lelte magához.
l\lr,gosett rajta Hektór szíve, szelídkézzel simogatta, rigy csitít-
gr1,1,1,ir:

Juj, te szegény, ne gy tiirje ilyen nagy bánat a lelked,
lrisz tttltn halok meg addig, míg orcik isteneirrk rigy nem rendelik.
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Menj csak haza szépen, vigyázz a gyermekre és gondozd a ha-

zurlk. A harc meg legyen csak a férfiak gondja, az enyénr és

azoké, akik odakint értetek kiizdtink.
Hektór fcjlcsatolta ragyogó sisakját és indu]t ki a várból,

vissza a bajtársakhoz. Elindult An<lromakhé is a gyermekkel meg
a szolgálóval vissza a
városba, Hektór palo-
tájába. Sokszor vissza-
vissza nézett, még a
távozó után, és ktiz-
ben egyre jobban htrl-
lott keseríí kcinnye.

Nem késlekedett
sokáig P árisz sem. Siir-
getbe az argoszi szép
Helena is: menjen Hek-
tór utárr gy, alrogy
ígérte. Ő meg fel vez-
te vértjét, vette szép,
ragyogó fegyvereit és

urirrt gy nyciríí, jólia-
kott paripa, ha elsza-
kítja fékjét és nagy do-
bogással a síkra iramo-
dik, mert megszokta a
tiszta folyó habjában a
fiirdést, biiszkén tartja
fejét, magasan lobog a

siirénye - írgy vágtatott most Párisz fényes-fegyveresen le a

várból Hektór után. Egytitt ment, a két testvér vissza a csatába.

Az egytk véresen, porosan, fáradtan jiitt be a várba és gy is
ment vissza most pihen nétkiil Ez volt Hektór, a város véd je.

A nrásik ragyogó fegyverekkel, biiszkén indult a harcba; ez

volt Párisz, aki elrabolta l{elenát és Trójára hozta a veszedel-

met. Az egyik szomorri sejtelmekkel bírcsrizott feleségótfl,

\r1,1r,,,rrtil]<]létól, aki szerette volna, ha, férje jobban vigylr,z
rttrtglit,tt, tis ]<íméli életét. A másikat ]rarcba kiilclte Helerra, mert
rrrl Hzrlt,cbte volna, lra kevesebbet kell szégyenkeznie miatta.

llcl<t,ór pedig, amikor rneglátta, miiyen vidámarr, biiszkén
irr,lrrl l'iit,isz a csatába, egyszel}e megbánta azt, amit, édesanyjá-
ll|ll( lIl(,ll(lott a 1,estvérérííl. ,,Ha meghalrra, ninderr bajunktól
l|,lllll.},()ll szabadulnáI)k" - morrdotta akkor Hekabó elÍÍi,t, Most
, t,,/,tllll, megbékélten for<lult a testvéréhez:

l(edvesenr, serrki sem vádolhat azzal, hogy gyáva vagy!
l|t,,zr,tt bátor a te szíved! Csak rréha ellanyhulsz, ós fáj nekenr
llrllrttttlín, hogy szidnak, gyalázrrak téged a trójaiak, noha érted
lrrt,tlt it sok bajt. Most merljiink csak vissza ktizéjiik s majd el-
r,,rr,|r,zziik a ttibbit, hafelhozzarátkZelsz a szabadulás ragyogó
rlr1l,jli,t, ós elkergetjiilr az ércinges goriig t Trója síkjáról.

Helctór és Ájusz

l\ltlger scidtek egy kissé a trójai harcosok, anrikor visszaérke-
.,,tl liiizéjiik Hektór és Párisz. Megirrt k támadtak most, nem
,r 1i,iliigcik. De lrem is tudta ezt sokáig tíírni Athérlé istenn.
|",,lrrgltltt az Oliimposz csltcsát l, Trója felé sulrant, hogy segít-
,, rr rr giirrigrikcin, De észrevette Trója fellegvárából a messzenyi-
l,rl,r ll'tlibosz Apollón; elindrrlt is, rrem akarta magára lragyni
lr,,,jri(,. Szembetalálkozott aztán a két isten, az egyik a giiriig,
,, rll,isik meg a trójai oldalon. I)e nem csaptak cissze, inkább ba-
r,rl rrigrls&D boszélgetrri kezdtek, Megkérclezte Apollón, rrem jobb
lr llllr, ("r ha pihen t adnának mind a két seregnek, s krizben egy-
, l, l t, i l tiz trójai meg gcircig páros viadalt vívrra eglnrrással ? Tetszett
ll l|,l,\1 i! bcilcs Athénének; Apollón javaslatára mindjárt meg is
, 1, 1,,zl trl<, hogyHektór hivjtl, ki párviadalra valamelyik g r g h st.

lllrll<ltta a két isten párbeszédét Priamosz király fia, a jós
ll, |r,1111"7, ós ririilt a szónak, mert, megórtetie azb is, hogy Hektór
rrr rl1 1,;1|11.||} el most a páros viadalban. Hiszen Apollón, Trója
,,,|t,|ttttrzlí istene javasolta Hektór nevét, nenr lehet ígY kára
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ebb 1 Trójának. Mindjárt ment is }Iektórhoz és elmondta nelri,
hogyan dcjntcjttek az istenek. Hektór meg riimmel rohant, el re,

visszaparancsolta az embereit ós harsány szóval hívta ki páros
viadalra bármelyik gcircig t,, aki hajlandó megkiizdeni vele:

- Halljátok szavamat trójaiak, meg jólábvértes g<iriigiik!

Nem engedte meg a, nagy Zeasz isten, hogy eskiivel kijtijtt szer-
z désiink megálljon; siít inkább gonoszat tervelnek elleniink a
boldog istenek mindaddig, amíg vagy ti veszitek be Priamosz
er svárát, vagy mi ííziink el benneteket a trójai síkróI. Én hát
most azt ajánlom: ha akad koztetek bátor gcir g harcos, aki
váIlalja, hogy megvív velem, egyediil, páros viadalban, Iépjen
el ttistént. Ha aztán legy z és megtil engem itt a sereg eI tt,
yegye el t lem a fegyvereket, mind, tartsa meg magának, |.e
adja ki holttestemet, hogy otthon temessenek el Trójában. Én
is megígérem neki: ha én tjltim meg t, csak a fegyvereit veszem
eI t le, de kiadom holttestét tinéktek, temessétek eI a hajóknál
tisztességgel, ahogy akarjátok.

IIallották a grir gcik Hektór szavait, de nem feleltek mind-
járt, hosszri, mély csijndben hallgattak: restelltek vonakodni, de

rettegtek vele vívni. Csak nagy sokára kés n, bosszankodva kelt
ftjl ktjzottiik Meneláosz kíráIy:

- Ó, tinyomorult gyáva szájh scik,gcir g k!Asszonyokvagy-
tok ti, nem igazi vitézek! Milyen szégyen és gyalázat, nem akad
k<iztetek senki, aki megvívjon Hektórral. Hogy nem sii}lyedtek
eI mindnyájan a gyáva hallgatásban!Jól van hát, magam tiltiik
akkor most fegyvert }Iektór ellen, s lesz a mi lesz, nem bánom!

Így szitkozódott Meneláosz, mert, maga sem vállalkozott szi-
vesen a páros viadaira. Tudta íí nagyon jól, hogy ez a harc nem

olyan lesz most, mint amilyent Párisszal vívott. Mert Hektórt
senki se merte volna egy napon emlegel,ni Párisszal. Nem is azért
kelt fcjl Meneláosz, mintha szíve vágya hajtotta volna a páros

viadalra. Inkább azt, remélte, majd csak akad más is, ha már
e| á]lJ^.

De meg is ijedtek ám a gtircigcik, amikor látták, hogy mire késziil
a kiráiyuk. Testvérbátyja, Agamemnón lépett ktizbe mindjárt:

- Meg riiltéI, Zeasz-láplálta király, Meneláosz?! Hát hogy
rrtrlrtrlh.atsz ilyet, hogy majd te megvívsz az et s Hektórra1! Hi-
lzctt (í nálad sokkal er sebb! Csak ne verekedj te olyannal, aki
rig.yis legy z! Inkább tíírj, ha nehéz is, maradj csendben a baj-
lri,r,rrrr,id k zóttl Majd akad inkább más, aki megvívjon vele!

Így intette Agamemnón a testvérét, Meneláosz meg titkon
rir,íilt a szívében, hogy nem engedik hát mégse páros viadalra
llt,l<tórral, Morgott, bosszarrkodott, ugyan még egy kicsit - leg-
rllribb látszatra -, de azért csak tíírte, hadd szedjék le róla a
t,.iIllliek a vértet.

Agamemnón viszont óvatosabb volt már, mint a testvére;
ll(]m jelentkezetl magát I, vátta, hátha akad más is.

Az cireg Nesztór meg látta: nagy baj lesz ebb I, ha senki sem
íi,lo1 11"nrórnak. Mert, Meneláoszról ugyan nagy buzgalommal
lri,rrgatták le a vértet a ttjbbiek, ver engve biztatták: majd lesz
lrrll.y961" más, de egyik se mondta még: hadd menjek hát én! -
1,1itta már Nesztór, tennie kell valamit, ezétt is megszólalt:

- Ó, juj, milyen szégyen és gyalázat mireánk, meg egész ha-
zli,tlkra, hogy senki sem akad kcizcittiink, aki megvívjon a sisa-
lirls Hektórral! Mit szóInának ehlrez a mi dics eleink, ha látnák,
lrrlgy meglapulunk itt mi most mindnyájan. Ó, boldog istenek,
lllircsak én magam volnék olyan ifj meg er s, mint amilyen
vrlltam két-három embercjlt vel ezel tt! Akkor is megesett nem-
(,í].y zer, hogy veszélyes ellenség párviadalra hívott benntinket.
l llr, aztán nem akadt senki sem, akit szíve vágya harcra kész-
l,tlsgglr, én bizony nem néztem, milyen az ellenség, er s-e vagy
g.yiinge; azzáI se tcir dtem, nem vagyok-e magam is fiatal vagy
cr,íítlen, hanem bátran el reléptem és megkiizdtjttem vele. Le-
iil,iittem bizony én még a nálam er sebbet is, csak rigy vonaglott
l,rlste a porban! Ó, bárcsak volnék olyan er s meg fiatal, gyorcan
lllirldna akkor, aki megvívjon Hektórral. De ti csak hallgattok
rrrirrdnyájan, egyik tiik sem akar kiizdeni, bár itt vannak ktjz-
l,rr|,1;l< u legderekabb daliák.

Sokan elszégyellték magukat Nesztór szavaira. Mindjárt akadt
is jolentkez . Els volt Agamemnón király, aki jó péIdát akart
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mutatni, meg még más nyolc dalia. Az els pár után gyorsan
jelentkezett már a t bbi. Hiszen tudták, páros r.,iadal lesz, rigyis
a sorsvetés diint majd k zcittii]<, ki álljon oda Hektór elé. Minél
tijbben jelentkeznek, arrrrál kisebb már a kockázat. De legalább
nem marad szégyer.ben a,z, aki jelentkezett, }riszetr a sorscln mít-
lott csak, nem rajta, Irogy méglenr kiizdcitt meg Hektórral.
Így gondolkoztak mirr<l a kilerrcen, akik jelentkeztek, s v/r,rt1l,k

a sorsvetést.
Rávésték neviiket, r'rirtdnyájarr egy-egy kavicsra és beledcib-

ták a kavicsot Aganremnón sisakjába. Nesztór meg rázni kezdte
a sisakot,: mérje cissze erejét Hektórral az, akinek kavicsa ki-
ugrik a sisakból. Mindjárt ki is rrgrott, az egyik kavics. Fcilvette
a hírncik, sorra mutogatta mirrcl a ]<ilerrcnek. Nyolcan látí,ák
el bb és ciriiltek titkon, nem &z ií kavicstrk, rnásé ez. A kilen-
cedik, Áiász, tuclta már ekkor, akár meg se nézze, óvé az a
kavics. Mégis ránézett, elvette, ledobta s ciriilt gyors&n is a
tijbbivel egyiitt. Csak arra kérte még a bajtársait, mig fegyver-
kezik, imádkozzanak addig a, nagy Zelszhoz érte, egymás k<i-

zijtt cscindben, hogy a trójaiak meg ne neszeljék, vagy akár fenrr-
hangon is, hisz rgysem fél serrkit l.

Megkezd dótt aztán a lélek l nagy harc kett jiik ktjz tt.
Naphosszat vívtak, míg el irem jcitt a scjtét éj; kétszer is meg-
sebesiiit kcizben a nagy Hektór, de mégsem trrdott gyózni egyikiik
sem. Hektór hajította el dárdáját els riek. ]lltalálta vele a to-
ronymagas Ájász hétb ríí, iszonyír nagy pajzsát. I{at b rréte-
gen át behatolt a keményhegyíi lándzsa, de megál]ott a hctedik
rétegnél. Utána Ájász hajította dárdáját Tlektórra, át is tittitte
Hektórnak a pajzsát meg a vértjét, de rrem sebezte meg vele óít

magát,, mert iigyesen félrehajolt kcizben Hektór. Azrrtárr marok-
ra fogták kelevéziik mind a ketten, írgyrohantak egymásra, mint
éhes vad oroszlánok. Hektór beletalált dárdájával Ájász pajzsá-
ba, de nem tudta átszrirni, clgiirbiilt a dárda liegye. Ájász vi-
szont fcilhasította a dárdával Hektór nyakát, kisz kkent piros
vére, de l{ektór még ekkor sem hagyta abba a harcot,. F<ilkapott
egy iszonyi nagy kcivet és hozzávágta Ájász pajzsához. n' ljaj-

rlrrll tr,z érc és behorpadt aziitésre. Még er sebb volt ennél Ájász

liiitltlbása: tórden találta Hektórt, le is bukott az a foldre, de

lrcrrr lragyta el magát, írjra csak felállott,
Már áppen kardokkal rohantak volna egymásra, de j tt, a

l,,il, lrírncil a trójai meg gorog táborbóI: k ,zeledik mát az éj,

r:zíirrtessék a harcot, rigysem gy zhet ma máT egyiktik sern, Tet-

t,zt:l,t e híradás mind a kettiínek, csak Ájász kívánta még, hogy

||r,l<tór legyen az, akímegadja a jelt a fegyvers,ziinetre: a,_ki-

lrír,tj fól, nem kérheti Á3ász a fegyversziinetet,IÍgy is lett, Hek-
t,il kimondta a sz t:

- Derék h s, dics nagy Álász, adott néked isten nagyságot,

r,r,íít; nreg észt is. Te va,gy a legjobb lándzsavet a g rtigiik k -

ziitt;. Hagyjuk hát abba rnára a bajvívást, majd.kiizdtinkmimég
,.;1.y*á*.Ji t e.aut. Most viszont hallgassuk meg az ambrosziás* éj

l,ii tlgatását. Térj te is vissza a hajókhoz, hadd. ortiljenek neked

,, l,aJtársaid, én magam meg benregyek Trójába az enyéimhez,

Ilt, miel tt szétválnánk, cseréljiink egymással vitézi ajándékot,

Ilzzel levelbe Hektór eziistszcigíí kardját és szijával egyiitt
,,rlitadta Ájásznak. Álász meg átnyrijtott neki egy bíbor ragyo-

1,risít gy nyiiríí szép ovet. AzLán szétvált,ak, egyikiik ment a gcircig

l,,,j,iihoz, másikuÉ meg fcil, a széijárta Ílion vár,ába,

Agamemnón király r mmel fogadta a derék Ájászt, és nagy

i,rrrre|séget rendezett, a tiszte}etére. Kiváiaszíoltak egy szép

r,,,g.y tÁztend s bikát és fóláldozták Zelszistennek. Leny zták
rr llíírét, foldaraboiták iigyesen és nyársakra szrirták, megsiit,ot_

t,lli, majd levették a nyársról és nagy lakomát csaptak bel le

,,,irltlrryájan. A bika legszebb darabját, a gerincét mindjárt

,\jri,sznak adta Agamemnón király.
l,akoma után meg a bijlcs Nesztór azt javasoita Agamemnón-

rrrrli, lrilss n a trójaiakkal fegyversziinet,et egy páI napra, hadd

lr.ttttlsse el mind. a két harcrrló fé1 tisztességge1 a halottait. Iígy
rrr ltlt,l, másnap, mert, a trilsó oldalon meg maga Priamosz király

;rr r rrstllta lgyanezt az civéinek.

'Az ambroszia szó magyarázatát lásd háöul a k tet végén, az ábécé,rencles

r l,{ r,r rrr tl,atóban.
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Akhilleusz haragja

Kilenc éve ostromolták már a g<irrigcik Trója várát, amikor
a tizedik esztend ben nagy válság iit]ijtt ki a gtircig táborban. A
legnagyobb gtir<ig híís, Akhilleusz s lyosan ijsszeztjrdiilt a f -

vezéttel, Agamemnón királlyal, és annyira megharagudott, rá,
hogy nem volt hajlandó tovább
harcolni Trója ellen; visszavonult a
sátorába és tétleniil nézte, hogyan
pusztítja g<ir g bajtársait az ellenség.

Akhilleusz és Agamemnón ossze-
ztjrdiilésére az adott alkalmat, hogy
egyszerre csak kitcirt a gcircig tábor-
ban a d gvész. Egyre-másra bete-
gedtek meg a, gcircig harcosok és
hullottak, mint sszel a legyek.
Senki se tudta, mi lehet az oka en-
nek az istencsapásának, melyik is-
ten haragudott meg rájuk és miért
pusztítja ket. Pedig tudhatta volna
Iegalátrbis a f vezét, Agamemnón
király, mert, igazábarr volt &z,
aki megharagította Apollón istent:
Agamemnón ugyanis néhány nappal
azel tt durván megsértetto Apollón
isten papját.

A dolog rigy t rtént, hogy a gcirti-
gtik portyázásaik során megtámad-
ták Trója egyik szcivetséges városát.
Sok hadizsákmán5,T a tettek szert
ezeta a, portyázáson, tcjbbek k<jztitt
ekkor ejtették foglyul Apollón isten
papjának, Khrííszésznek a leányát
is. Amikor meg & zsákmány felosz-
tására keriilt & sor, a fogoly leány

,\grrrnemnón királyé lett. Elji;tt aztán egypár nap mrilva.Apol-

l,,lr isten papja a g riig tábórba, hogy kiváitsa a fogságbóI ked-

r',.H lc,ányit,. Hozta a sok váltságdíjat és kezében tartotta a

,,,,.n*r"r-,yilrzó Apollón istennek a koszorriját, meg fényes a,rlny

lrr rl,jrit. Félve lépett az óteg pap azellenséges táborba, de remélt,e,

r,,,lisc bántják majd, rrrlát;ar, a kezében az ist,en koszorriját

,',, l,,,tját; tá,n még-szívesen is fogadják a sok drága ajándékot,

,,rlrit, láányáért, hozott. De nem rigy lettl Igaz, a gtirilgokrnind-

rr.l,ri,.irr,n tisztelettel bántak vele, ei is fogadták volna a, sok szép

, ,itr,.,igaiPt aleányért, de nem tet,szett ez a gondolat Agamemnón

r, i,,,ilvi"r.. ő a fogiyot meg akarta t,artani mindenáron magának,

r,g rro"m volt hajlailáó szóba áliani Apollón papjával. S t, még meg

rrr íilnyegette goromba szavakkal:
.- ITailod tireg, eltakarodj innen a táborbót!_M.:g '" |ásla-

lrrl< itt még egyszer, mert ""ifo,u" 
megjárod, Hiába tartod a

lir,zcdben Ápollón isten koszorriját meg botját, ha én megharag-

r,ztlm! A foglyot bizony nem kapod vissza t lem, akármennyi

,,,iltságdíjai hoztáI is árte. Itt Áarad, az nilram, mert én rigy

rrltilrom! Te meg prrsztulj innen gyorsan, mert, nagy baj lesz!

Megijedt az óreg a go,omba szótól, Megfordult hát hamar,

,,tt,lragl.ta a tábortZ. *e,.t ki szomorrian a tenger partjára; ott

i rrrridkozott Apollón ist,enhez:

- Hallgass meg eziistíjas, me szeny1lazó,tagy Apollónisten!

Ntl feledkez z megu *ot, uzep áIdozatt I, amit t lem kaptál! Ilisz

lrlínyszorégettemneked.azoltáronkovérolrcjrcombot,templo.
,,,,,Í i. épíáttem ked.veset, meg szépet! Tedd, hogy a gilr g k

l,íinh djJnek az ét bánatoméit, áiii bosszrit rajtuk sz rny

rl.yilaid,dal!'' 
Ísyimádkozott a megsértett pap a_z eziistíjas, messzenyilazó

n1,,oil"Ó. istenhez. Apollón pedig ,meghallgatta 
szavát, J.ótt az

r litmposz csricsáróI iru,uggJ a szívében, vállán fiiggO!.! íja meg

rr lrétfijdelii tegez,megcsiilrientek benne a hegyes vessz k minden

ltillésére, Jt tt?s letilá tenger part,ján, messze a hajóktól, aztán

l,ii tte mindig célba tajáIó Lug}", nyflvesszejét a giiriig táborra,

Nagyot penailt az eziist íj és hosszan bongott utána,
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Kitcjrt erre a ciogvész a g<ircig táborban. El bb csak az sz-
vérekre rTreg a, ftirge kutyákra z drrlt Apo}lón nyila, de aztán
kés bb elérte az embereket is. Pusztrrlt, lrullott a nép rakásra,
egyte lobogtak a máglyák sijtét tijzei; azokon égették a holtakat.

Kilenc napja tombolt már a dtigr.ész a gorilg táborban, de
Agamemnón király csak nem tért még észre. Nem jutott, eszébe,
hogy neki kellene már tennie valamit. \rógre aztán a nagy
Akhilleusz nem tíírhette tovább a sok jó harcos gyászos pusztu-
lását, a tizedik na,pon gyíílésbe híva,tta a rrépet, jóllehet ez in-
kább Aganremnón királynak lett 1,olna a kcitelessége. Mikor az-
tán egyiitt voltak mindnyájan, a vezétek meg a, nép is, ftjlállott
k zijttiik a gyorslábír Aklrilleusz és beszélni kezdett:

-- Átreusz fia, Agamemnórr király, rigy nézem, nem érjiik
el nri a céltrrikat. Hogyarr is vehetnénk be Trója er s várát,
amikor már nentcsak az e]lerrsóg pusztítja sorainkat, hanem a
dcigvész is. I{em megyiink mi bizony semrníre se, lra ez igy laft
tovább. Én hát azt tanácsolorrr, kérdezziink meg egy papot vagy
jóst, olya,t, aki jól étt hozzá,. mondja meg szintén, rnelyik isten
haragudott meg reánk ennyire. Mit vétettiink ellene? Milyen ál-
dozattal engesztellretrrénk haragját? Hogyan szabaduljunk meg
a drigvészt i?

Így beszéit a gyíílés cisszehívója, a gvorslábri Akhilleusz, az-
tán leiilt és várta, nrit felel rá a fóvezér,, Agamemnón. De Aga-
memnón király csak hallgatott, nem tudott mit, mondani a sza-
vára. Helyette a jtivend mondó Kalkhász emelkedett szólásra;
vezette jóstudományával a gorog sereget Trójába, mert tudott
mindent,, ami volt, van és lesz, Ő felelt most Akhiilerrsz beszédére:

- Péleusz fia, gvorslábri rragy Akhilleusz, az akarod, hogy
megmondjzr,rn, miért haragszik az eziistíjas Apollón isten. Meg
is mondanám én, mert tudom biztosan. De nem tehetem mind-
addig, arníg nreg nem esktisztjl er s eskiivéssel, hogy megvédesz
rnajd engem nemcsak szóval, hanem akár tettel is. Mert tud.om
én el le, hogy rnegharagszik még rám valaki, ha nyíltan beszé-
]ek. Bn hát csak akkor mondhatok rneg minrlent, ha megígéred,
nekem; nem lesz bántódáson, megvéclesz akárki ellen.

fgy beszélt a jós, mert félt Agamemnón királytól, Az ta,

t,,,gy'rrr"g-ondta ifulkhász, nem inclulbatnak ei a goriig hajók

^,,iír"ból"addig, 
amíg íijl nem áIdozzá"k Ífigeneját, senmiképpen

gt,ln szívlelhetie Agamemnón király ezt a jóst, Kilenc éve^volt

rrriir ekkor annak, hogy megt rtérrt a szomorri eset, de nern felej-

l,tltte eI egyikiik."*,"."*, Agumemnón, em Kalkhász, Azért is

,,,,rn -"rt""- agátilbcszélni a, 1ó,, todt,u, hogy ezzel megint csak

rrtrlgára liara!ítaná Agamemnónt, Akhitleusz viszont,, amikor

lrrtllotta Kalkhász *r*r,áit,, azonnal megígérte neki, beszéljen csak

lltitran, megvédi akárki ellen.
* Akármit tudsz, ne féIj, mondd csak ki bátran, majd én

rrrcgvéd,elek. Bskiiszcim neked Apollón istenre: velem gyíílik meg

,, b"uj" &nnak, aki bántani merne szavadért, Még ha maga..Aga-

,,r"Áór, király lenne is az, aki megharagrrdnék reád, még vele

szc,mbert is megvédenélek!
Bosszankodott, Agamemnón, amikor ezt haIlot,ta, Nyugt,ala-

rrította már az el bb is Kalkhász óvatos beszéde, félt, hogy me-

girrt olyasmivel ál1 majd, eI a jós, mint akkor, kilenc évvel az,

,,tOtt, Áomrban. Annat se riilt, amikor Akhilleusz azt mondta,

lrogy akár ellene, Agamemnón ellen is megvédené J(alkhászt,

Í*Zut", hogy ezek a szavak ártanak a tekintélyének, De e_gy,

t,lííre magáia fojtotta bossz ságát, egy szót sem szólt nrég, Kal-

l<hász vi-szont iolbátorodott Akhillousz szavára és most, már

rr.yíItarr kezdett beszélni:

- Tudjátok meg hát: nein azért, haragszik reánk Apollón

isten, nrert elmulasziottunk valami ájdozatot vagy fogad,l*",,

ltilrrem azétt, meft, Agamemnón gorombán bánt a papjával; rá-

liirmedt,, elkergette, iem fogadta el t le a szép váltságdíjat és

tttlnt is eresztette szabadon i|ányát, Ezért kiildte reánk az isten

rr, tltigvészt, és nem is lesz t Ie nyugtunk addig, amíg Agamemnón

vissza nem kiildi a foglyot apjához váltságdíj nélkiil és nem mu-

trr,t be engeszte} áldozatot Apollón istennek,

NagyJr. megharagudott Ágamemnón ezekre a szavakra,

|,)Iíjbb; jósra támaai atino."r,, mindig csak ilyeneket tud jó-

,,, ,lrri tleki, soha még j szót,nem hallott t Ie, de bozzeg azt" amí
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ro z neki, Agamemnónna,k, annál nagyobb rjrijmmel mondja.
Diihrjsen kezdte Agamemnón a beszédél, de aztán a vége felé
egyre jobban csillapodott.J I van hát, nem bánja. Igaz, szerette
volna megtartani a foglyot, de ha gy akarja Apollón, mégis-
csak visszakiildi nként, váltságdíj nélkiil az apjának; hiszen
is szeretné már, ha megszabadulnának a d gvészt, l. De ha már

lemond a zsákmányrészér I, hát adjanak neki kárpótlást a
giiriigiik.

Megtehettók volna erle & giiriig k, hogy megígérik Agamem-
n n f vezérnek: jóI van, kárpótolják majd kés bb, kiildje csak
most vissza a foglyot Apollón papjához. Talán, ha mások mond-
ják ezt, rá is ál1 Agamemnón, nem lesz bel le nagyobb baj. A
hiba csak az volt, hogy megint Akhilleusz kezdetb beszélni,
pedig az viselkedése már az el bb se tetszett, Agamemnón
királynak:

- Hírneves Átreusz fia, dics Agamemnón! Te vagy a leg-
kapzsibb ember a fcjldiin! Már hogyan adhatnának kárpótlást
neked a gcir gcik most, amikor nincs is mib l? Hiszen régen
szétosztottuk már azl, amit szereztiink. Várj inkább sorodra.
Add csak vissza most a foglyot, s majd kapsz te érte kárpótlást,
ha fijldriltuk Tróját.

ehogy se tetszett ezabeszéd Agamemnónnak. Hogy meri t
Akhiileusz arra inteni az egész sereg fiile hallatára, hogy várjon
a sorára! De bizony azért so enged! Most már igenis ragaszkodik
hozzá, hogy kárpótlást kapjon, mégpedig azonnal. Vagy adnak
neki tinként, vagy majd szerez magának olyan gtiriig vezért, l,
akinek van olég zsákmánya. Ha másképp nem megy, hát elveszi
or vel vagy Akhilleusztól, vagy ÁiásztóI vagy Od,iisszeusztói!

Csak fenyegetésnek szánta Agamemnón ezeket a szavakat.
Nem is mond,ta még határozottan, hogy éppen Akhilleusz zsák-
mányrészéb I kiivetel magának kárpótlást. Inkább csak példa-
képpen mondta Akhitleusz novét az Álászé meg Odiisszeuszé
me]lett. Hadd étezze ebb l is Akhilleusz az (5 nagyobb hatalmát.

De nagyon felb szítették Akhilleuszt Againemnón;'szav&i.
Még fenyeget, zik velo a király! Hát nem az (j kedvéétt j tte'k;é

lrlrr rtrindnyájan, hogy ostromolják Tr ját? Hiszen a g riigiiknek
r1l l<iilrjncisen neki, Akhilleusznak, soha, sernmi baja sem volt
'l'r,rijrival. Agamemnónért meg a testvéréért, Meneláoszért }l'ay
orll ris kiizd már évek óta. Nem elég az, hogy a zsákmányosztás-
li,,r, írgyis mindig kevesebbet kap, mint Agamemnón, most
ni,g, azt is vissza akarja venni t le, amit egyszer már neki ad-
i,rrli!Ezek utánnem is hajlandó már tovább harcolni vele Trója
r,llrltt, mindjárt hajóra száll és megy haza, itthagyja a gor<ig

l li,lltlr:t.

Így pattogott Akhilleusz, de most már Agamemnón se hát-
l,;i,l(l, se kímélte a másikat. Menjen csak Akhilleusz, ha gy
lrlirr,rja, egy szóval sem marasztalja. De el bb még kárpótlást
lir,ll adnia Agamemnónnak! Van az ó sátotában is egy olyan
lilgoly-leány, mint amilyent most Agamemnón, Apollón isten

1,1r,rancsára visszakiild apjához. Akhiileusznak ezt a foglyát, Brí-
r:t,(:iszt kiiveteli kárpótlásul, hadd tudja meg Akhilleusz, ki pa-
r,;trrcsol a giir g táborban.

Ez aztát végleg elkeserítette Alrhilleuszt. Haragjában kijzel

,irir,l, már ahhoz is, hogy kirántsa kardját és cisszekaszabolja a
lllrgy Agamemnónt. De észrevelle ezt az églli3l Héra istenn .

Nirgyon megijedt még is, amikor látta, mennyire elragadja a
ll;Lrag a gyorsláb Akhilleuszt; félt, hogy ebb l nagy baj lesz,
rrrcrt ha megiili most Akhilleusz Agamemnónt, akkor egyszeri-
lrtln y6*" van Héra tervének is. Agamemnón néIkiil sohasem
lilglalják eI a giir g<ik Trója er s várát,, és akkor hogyan bíín,
lríídnék Párisz a szépségversenyért? Szólt hát Héra a bcjlcs Athé-
rrt'lrrek: menjen és mentse meg mind a kett jiiket, Agamemnónt
is, meg AkhilIeuszt is. Le is r ppent hirtelen az égb I Athéné,
1;13gállt Akhilleusz m g tt és megérintette kezével sz ke haját.
Ntlm látta ekkor senki Athénét a gcircigiik koziil, csak Akhilleusz,
lrl<i hátrafordult hirtelen az érintésre. Azonnal megismerte, hogy
ll, lragy Athéné lépett most oda hozzá és megkérdezle l Ie:

- Miért jiittél ide }rozzánk, pajzstartó Zeasz atya lárrya?
'lii,rr látni akarod te is Agamemnón felfuvaikodott g gjét? Bi-
z,lrry megjárja még, ha így foly-tatja!
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- Az&t jcittem, lrogy fékezd a haragod - felelte Athéné.

- Okosabb lesz, ha nem hírzod ki a kardod. Inkább csak sza-
vakkal szidd, ha jói esik. Hiszen majd kapsz te még háromszor
akkora kárpótlást is azért,, amit most elvesznek t led".

Ezt tanácsolta a bcilcs Athéné, Akhilleusz pedig megfogadta
szayát, visszatette kardját a helyére ós csak diihcis szavakkal
szidta Ágamemnónt. 1\{eg is eskiicl<jtt ott, az egész sereg el tt:
majd megbánja még Agamemnón, hogy igy bánt vele; vissza-
vonul a sátorába és nem harcol a gtir<igcikkel tovább. Majd meg-
látják akkor, mire mennek nólkiile,

Így civakodtak a népgyiílésben a legnagyobb gtir g lríís, Ak-
hilleusz, meg a, sereg f vezére, Agamemnón király. A hcjlcs és
cireg Nesztór megpróbálta még kibékíteni ket; kérte Agamem-
nónt, ne yegye el Akhilleuszt l azt a zsákmányrészt, amit
egysz már neki adtak a tijbbiek, meg Akhilleuszt is intette, ne
legyen olyan makacs a királlyal, hiszen mégiscsak , Agamemnón
a f vezér, De egyikiik sem hallgatott rcá, mindegyikiik csak a
maga sérelmét hajtogatta.

Fcjl is oszlott aztán a gyíílés. Akhilleusz visszavonult a sáto-
rába hiíséges barátjával, Patroklosszal egyiitt. Agamemnón meg
vizte taszittatta az egyik hajót és kihordatta Apollón isten-
nek szent áldozatát, majd megbízta Odiisszeuszt, vigye vissza
hajón apjához a fogoly-leányt; az áldozatot is ott mutassák
be az istennek, majd ha visszaadták a foglyot ingyen, vált-
ságdíj nélktil. Két fegyverncikét pedig megbízta, menjenek
e] Akhilleusz sátorába és hozzák e] onnan neki Akhilleusz
foglyát, Bríszéiszt. Ha mégsem adná oda nekik cjnként Akhil-
leusz, majd akkor ií maga megy el érte, de abban nem lesz
kcisz net.

Elment a két hírncjk, és rcistelkedve állt meg Akhilleusz sátra
eI tt. I{em szívesen tették Agamemnón parancsát, féltek Akhil-
leusztól is, szólni se mertek. De Akhilleusz barátságosan fogadta
ket:

- Gyertek csak bátran! Nem rátok lraragszom, hanem a
gazdátokra, Agamemnón királyra, aki idekiild"ritt benneteket!

Aztán parancsot adott barátjának, a derék Patroklosznak,
vl,z()sse ki a leányt, Bríszéiszt és adja át a kcivel,eknek. Nem
,,llcrrkezett hát tovább Akhilleusz, de megeskiidritt, még egyszer,:

rrrcglrálija ezt kés bb Agamemnón, majd ha látja, mit veszített
,,zzrr,l, hogy magára haragította a legnagyobb h st,, Akhillerrszt.

.,\ l<civctek sztitlanul átvettók a foglyot és vezették Aganrcrrr-
rr,irr sril;rlrábrr . . .

Thetisz A:érése,

Szomoríran ment ki Akhilleusz a tenger partjára, amikor ele-
r il,t,ók sátorából Bríszéiszt Agamemnón kijvetei. Leiilt egyediil,
lli,v<ll a társaitól, rigy konyorg tt kitárt karral anyjához, Thetisz
rlrltltrn h z:

- Édesanyám., nem elég hát, hogy amírgy is rovid életíí le-
rr71,|i 2, fóldcjn, mégcsak nem is becsiilnek az emberek. Lám, most
rll rllvette t lem er vel Agamemnón király azt az ajándékot, ami
tttii,t,az enyém volt!

Meghallotta Thetisz lenn a tenger mélyén édesapjának, Né-
r,,,ltsz istennek ziild, kristálypalotájában a fia panaszát. Jijtt is
rrrirrcljárt,, hogy megvigasztalja kedves gyermekét. Mint kijdfel-
l,,g szállt, fcil a hószíníí habból, odaiilt a kiinnyez Akhilleusz
rrrcl lé, megsimogatta kezével, rigy kérdezte:

- Drága fiam, mondd, mi bánt? I e rejtsd el lem kebledbe
lri.irltr,lmadat, tárd ki a szívedet, hadd tucljam én is!

- Jól tudod, istennií, amrigyis, miért mondjam el rijra -
l,,lr:l|g {fulrilleusz. - Ftildriltunk egy várost Trója ftildjén s szed-
l rrli rl sok zsákmányt,. Azutánfcilosztottunk magunk koztitt min-
,l,.rrl,;Agamemnóné 1ett egy fogoly-leány. De jcitt a messzenyilazó
.\1lrlllón isten papja, hogy kiváItsa lányát. Agamemnón azonban
ll|,t|| ilclta ki neki, r tul ráfcjrmedt s elkiildte goromba haraggal.
i\l.glrlr,ragudott, erre az agg és kórte Apollónt, biintessen ben-
trttttl<tlb. P,árrk is kiildte Apollón gonosz nyilait, hullott a nép
Itrt|rlttlt,a, pusztított kijzottiink a diigvész. Amikor meg a, jós fel-
t ril1,1r, tllííttiink, hogy miért haragszik reánk az isten, én azt java,
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soltam a királ;,mak: ktildje vissza a leán5rt az apjához. De Ága-
memnón nem nJrugodott bele, lrogy elveszítse zsákmányát, kát-
pótlást akart s bosszriból elvette nrost t lem Bríszéiszi. * ÍsJ
tórtént, anyám. Éri hát arra kérlek , .végy most oltalmadba, ha
teheted. Merrj el a nagy Zeusz istenhez és kérctmeg t kcinycirg
szóval: adjon gy zelmet a trójai seregnek. Hadd sioritsa iiu."u
I{ektór Agamemnól népét, pusztuljon a gcir g. Majd megtudja
akkor Agamemnón király, mit veszitett azzal, hogy magáia hu-
ragította legderekabb h sét.

Szánakozva hallgatta Thetisz a fiát,, Meg is ígérte nehi tiis-
tént, hogy elmegy majd a nagy ,Zeasz isten-hez és megkéri szé-
pen: adjon gy zelmet a tr jai seregrrek, rigy biintes." águ*"rr,-
nónt, aki semmibe vette a legdcrekabb h st, Akhilleu-szt. De
nem mehetett el Thetisz akkor mindjárt az oliimposz csticsára
Zeaszhoz, mert a boldog istenek éppen az el tter.ul? ,rapor nagy
ritra keltek: elmentek a világ végére, a fekete arc , cleréÉ aitlriop-
szokhoz lakomára. csak tizenkettednapra várták vissza ket
oliimposzi palotájukba . Ezért az eziistlábri Thetisz azt tanácsol-
ta fiának, Akhilleusznak, várjon tiirelemmel, menjerr csak vissza
a sátorába és tartsa a haragot a g rogrikkel. Majd neki, az édes-
anyjának gondja lesz rá, hogy tizenkét nap m lva Zeasz isten
elé terjessze Aklrilleusz ngyét, Ezzel elbricsrizott a fiátilés visz-
szament a tenger mélyére, édesapjának, Néreusznak kristály-
palotájába. Akhilleusz pedig tovább haragudott Agamemnónra
és a g<ir<ig kre.

Kcizben Odtisszeusz Agarnernnón parancsára visszavitte a
fogoly-leányt édesapjához, a"z eziistíjas, messzenyilazó Apollón
isten_ papjához. Meg r{ilt Khrfíszész, amikor r.isJzakapta', gO-
r<ig<ikt l kedves leányát váitságclíj nélkiil. Mincljárt irr*e,atoritt,
is Apollón istenhez és kérte, hogy fordítsa el mást már a gcirci-
g<ikr l a dcigvészt, hiszen telje ítették a kívánságát.

_..Oliisszeusz pedig bemutatta Khrííszésszet egytitt az engesz-
tel _áIdozatot Apollónnak. Hátrafeszitették az áldozatí má"ha
nyakát és levágták. Megny aták szépen és frildarabolták, ki-
metszették a combjait, hájba takarták és nyers hrist raktak reá.

'|'iizet raktak, elégették a combokat és ragyogó bort loccsantot-
1,1r,l< a lángba. Azubán ftildarabolták a t<ibbit, nyársakra b zták
irs gondosan forgatták a tttz fóIótt Kés bb leszedték a nyársról
rr, siilt hrist és nagy lakomát csaptak. Azután színiiltig t ltijtték
ll na,gy borkevertít és áldozván az italból is, zeng dalokkal dl-
<:sórték Apollónt. Majd, amikor lebukott a, na,p, és eljiitt a sii-
[ótség, a hajókiitelek mellett nyugovóra d ltek. Másnap reggel

1rcdig Odiisszeusz vezotésével hajóra szálltak és visszatértek a
ürójai síkra, a g r g táborba.

Péleusz fia, a gyorsláb Akhilleusz azonban az ta, hogy tisz-
szezijrdiilt, a népgyíílésben Agamemnón királlyal, nem ment
l,ijbbé a férfidics ségetosztó harcba, gyíílésbe se járt, csak ott
iilt a sátorában tétleniil, táplálvaszivében haragját, és rigy vá-
gyakozott a csatára meg a harci zsivajra.

Végre tizenketted na,pra, azatán, hogy megígétte az eztistlábír
'Ihetisz a fiának, hogy beszél majd Zeussza| az iigyében, csak-
ugyan visszajiittek a halhatatlan istenek a derék aithiopszok
lakomájáról oliimposzi palotájrrkba. Thetisz pedig f lbukott a
tengeri habból és ment, már kora hajnalban az Oliimposzra.Ép-
1len ott trónolt most a nagy Zeusz biiszke ijrijmmel a sokszaka-
clékri hegy egyik magános szirtjén, kiil n a tcjbbi istent l. The-
tisz meg od.aiilt eléje, átfogta karjával a térdét és állát simogatva
így beszélt hozzá, kciny<irg szavakkal:

- Zeusz atya, hallgasd meg a kérésem, ha nem feiejtetted
cl még, mit tettem én egykor érted. a halhatatlanok ktiz tt.
lliamat, a rovid éIetii Akhilleuszt, srilyos sérelem érte. Agamem-
nón király cs nyán megbántotta, visszavebbe tóIe azt az aján-
<lékot, ami már az óvé volt. Bíintesd hát most, Zeusz isten, Aga-
rnemnónt. Tedd, hogy a trójai sereg legyen a gy ztes mind-
rr,ddig, amíg a g<ir gcik ki nem engesztelik drága kinccsel, aján-
tlékkal fiamnak haragját.

Így beszélt az eziistlábri Thetisz, de a siitétfelh s Zeusz sem-
rrrit sem felelt, csak hallgatott hosszan. Thetisz azonban nem
lragyta magát, megismételte rijra a kérést, hize7egve siirgette
%tluszt, feleljen nyíItan, mondja meg, teljesíti-e vagy elutasítja,
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legalább tudni fogja akkor , Tlretisz, hogy az szavát mát
semmibe se veszik az oiiirnposzon. - zelsz áztán"végre-mégis-
csak megszólalt:

- Nehéz dolgot kivánsztíjlenr, I{éreusz leárlya! Hiszerr eblrljl
háboníság lesz az istenek kciztjt1,! Mert feleségem, Hé.a, gyis
azt, veti már a szememre tircil<ké, lrogy érl miuaig rróját segí-

?-

sz.iás fiirtjei hatalmas, halhatatlarr fejér l; bizony megrendtilt
lil,|órrek bólintására még a nagy Oliimposz hegye is. Thetisz
1xldig boldogan ment vissza a tenger nrélyére, Néreusz palo-
lli,jába; tudta már, hogy Zelsz teljesíti a kérését, hiszen ezt,

ígtlrl,e a nagy bólilrtás. Nern lelretett, ezt az ígéretet visszavonni
vil,gy semnivé tenni. Ezze| lett, bizonyossá, hogy Akhilleusz
lsilkugyan elégtételt kap, a trójaiak gy z:nek mindaddig, amíg
lii nern errgeszteli Agarnemnón a megsértett h s haragját.

Egy id mrilva aztán Zeusz is fcjlál]ott a magános szirtr I és
rltcnt vissza palotájába, az Oltimposz hegyére. Ott volt egyíitt
rr tcibbi isten is. Mindrryájan tisztelettel álltak fcil el tte, arnikor
llolépett k zéjiik a nagy Zeasz, egyik sem merte iilve bevárni a

.iiittét, Zeusz pedig ellrelyezkedett kcizcjtttik ragyogó trónusán.
llóra azonban csak ránézett, a férjére és máris kitalálta, lrogy a
lt,ttgeli Thetisz járt nála az el bb. Nem is á]lhatta meg szó nél-
liiil, mindjárt kérd re vonta:

- Morrdd, te ravasz, melyik isterr járb nálad az imérr ? Ki"*el
1;r,rrakodtál? Lám, ilyen vagy te! Arrnak oriilsz mindig, ha t -

lt,ln 1nggg2g vonulva titkosan elgondolt clolgokban dijnthetsz.
llrllra íjszintén nem beszélsz, mindig titkolózol!

Bosszankodott Zeusz, hogy ITéra megsejtette a szándékát, de
rr1l,gpróbált ntég iigyesen kitérrri el le. Hátlr& nem is tudja pon-
|,lsan, hogy ki járt nál'a az el bb. Talán e] iehet még titkolni
rrrindent,. Ezért kissé zoTdan így próbálta elhallgattatni:

- ígaz, Héra, hogy a feleségem vagy, de a terveimet azért
tc se trrdhatod mindig. Nem is illenék, hogy minden szándékomba
lrr,a,vassalak.Soklenne az neked. Legyen elég az, anrit rnagam-
lril rnegmondok. A t bbit rre kutasd és rre kérdezgess fel le. Úgy-
lllrtr lehet bepillantásod az én felséges tervei,mbe!

Azt hitte Zelsz, sikeriil ezekkel a szavakkal elhallgattatnia
l lrir,át, de nem tigy lett. Héra most már tudni akatta, csakugyan
jril sejl,ette-é az eI bb, Tovább folytatta hát, amit elkezdett:

- Rettenetes Zeltsz, hát hogy mondhatsz már ilyet? Ugyan
tlril<rlr ktrtattarn én a te titkos terveid után vagy mikor faggat-
lrrllrlt? T lem tervezhetsz nyugodtan, dehogy akarok én bepil-

tern a lrarcbarr. Mj lesz, lra
most csakugyarl rnegteszenr,
arrrit kérsz ? De jól v&n, llem
bánom, mégis megígérem,
amit ]<ívánsz t lem, ne
nrondd, hogy hálátlan va-
gyok azért,, amit velem tet-
tél. Nézd, még bólintok is rá
a fejemnrel, hogy csakugyan
meglesz. De most aztán
gyorsa,n menj el t(ílem, ne-
lrogy meglássa Héra, hogy
itt voltál!

Ezt felelte Zeusz és va-
lóbarr intett stitét szemiilcici-
kével; elííre omlottak ambro-
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o troml&, Inert most bevehetecl a szélesírtír Tróját, Zeaszlól
hozom én neked ezt a lrírt. Megegyeztek már az égilakók rnirrd-
nyájan abban, hogy Trójának prrsztulnia kell. Vésd ezt j l, az
eszedbe, ne felejtsd. el akkor sem, ha ftilébredsz, és cselekedj
azonnalI

Így szólt a hamis álom és otthagyta Agamemnónt, hadd t rje
csak az eszét olyasmin, ami rigyse megy teljesedésbe. Mert azt
hitte a balga, beveheti Tróját még az:nap, nem sejtette, hogy
Zeusz éppen Trójának szánta a gy zelmeí }'tjlserkent azlán A.ga-
memnón, de még ftilében csengett az álma és cjriilt a jó hírnek,
mett, azt, hitte, igaz. X'eltiltotte gyorsan frissen mosott ingét meg
széles kiipenyét, gyiiny<iríí sarukat kot tt a lábára, vállára vetette
eziistszcigíí kardját*, kezében tartotta apjától or kiilt tjr<jkcls
jogarát, rigy indult kifelé,

Fcilhágott már az isteni hajrral az oliirnposzi bércre, hogy
hirdesse a fényt Ze,usznak meg a, ttjbbi istennek, Agamemnón
vezér meg elktildte csengiíszavír hírntikeit, hívják gyíilósbe a
hossz hajri giiriig ket mind. Ő nraga a brjlcs vének, megfontolt
vezérek gyííIését gyííjtiitte egybe el bb magánál. GyííIt a nép
odakinn a hajóknál zajongva, Agamemnón peclig benrr a sáto-
rában, a vezétek krjzcjtt igy kezdett beszé]rri:

- Kedveseim, halljátok beszéclem: isteni álclm j tt, hozzánt
Ze,gszl L az ambrosziás éjben. Mint Nesztóré, olyan vo]t termete,
alakja; odaállt fejemhez és ezb mondta nókenr: ,,Alszol, Aga-
memnórr király? Ne aludj, serkenj fel, szóIítsd fegyverbe a,zonnal
egész hadi néped, indulj osljlomr&, mert most elfoglalod a széles
rit Tróját. Bzt, iJ:zeni neked, a, n rgy Zevtsz, megegyeztek már
ebben az istenek mindnyájan". Így beszélt az áIom, én meg fdl-
ébredtem. Azért hívattam lrát, gyíílésbe a népet, hogyfolkészít-
sem ket a dcjnl, rohamra, és rnagunk is induljunk veliik tiis-
tént, mindnyájan, mert bizony azt hiszeur, miénk lesz m,ég ma,
Iegkés bb estére, a jódárdás Priamosz bliszke, er s vára. De
talán legjobb lesz - igy gondoltam ezt ki magamban -, ha

*A gtir g k a kardot norn derekukra kcitiitték, hanem szíjon vállukra
akasztva hordták.

lrtrlsl; ü nagy roham el tt fijltiizeljiik minden vitéz giiriig harcos-
|,lr,rl ir, cliihcis vágyat meg bosszris haragot; hadd veszítsék el már
:r l;t,ttyha tiirelmet, gy lesz az erejtik a csatában igazán elscipr .

lilrl lrát a gyíílésben azzal kezdem majd, a sz t: milyen nagy
lrzl,g.yen az, hogy már oly g ta itt iiliink hiába, nem bírunk a
vli,r,r,ir,l; ha ez igy megy tovább, szégyenszemte akát haza is me-

lrr,lrr(ln,k dolgunkvégezetrIon, s akkor bizony kinevet majd ben-
lriirrket nemcsak az ellenség, még a barátunk is, ha megtudja,
lr,rg.y hiába j ttiink ide olyan sok had.i néppel. - Mondom, a

;1.yíilósben én majd ilyenformán kezdem a sz t,, ti meg ott k -

z.it,t,iik - hisz ott, lesztek ti mindnyájan! - ne lragyjátok,
li,r,rlrrlja1,ok ellenem, tiizeljétek a népet bosszírs haragra * az

lcsz a kedvemre.
Így beszólt Agaurenrrrón az álmát l - nem tudta róIa, hogy

lr;rrrris volt,! * meg a tervórííl - arról is azt, hitte, jó lesz az| -
;rzt,ír,rr leiilt a bcilcs r,érrelr, nreggondolt, vezérek kiizijtt. Lz teg
Ntlszt,ór meg így biztatta kci,:

- Kedveseim, g rog nép vezetiíi, h,a nrás valaki szólt volna
r.lííttiink eruóI az álomról, még azt hinn k, hazudik, s bizony
r isszariadnánk. De hát íme, a vezériink, Agamemnón király, a
,lit,sií Átrerr sz fla látla és hallotta az álmot. En hát rigv vélem,
rtr,ttl i lesz az hanris. Menjiink csak bátran a g5líílésbe s ttizeljiik
;r rrópet bosszris haragra, diihrjs harci kedvre, ahogy mondott,a,

rig.y lesz a legjobb.
Ezzel a bcjlcs vének, vezérek fcjlkeite}< és e]indultak Agamem-

rr,irr sátorából, mentek k is a gyíílésbe. Zajongva gyíílt már
.zlr,lal,t odakinn a sokaság a hajóknál. Kilenc hírntjk szaladgált
liiiztiik, rigy intette óket a csendte, hallgassák a királyok beszé-
,lri(,. F l is állt mincljárt kiiztittiik a, nagy Agamemnón, díszes
rll,illly királyi botjára támaszkodva kezdte beszédét. Az isteni
lirlvríc , IIéfaisztosz kezemunkája volt ez a királyi bot; Héfa-
llrzl,()sz csirrálta ezt, egykor régen és adta ajánd"ékba minden
rrlli,rttr,k, a tegf bb istennek, Zeusznak magának. ZeusztóI kapta
|.risííbb fia, a hírhordozó isten, az tigyes és fiirge Hermész. Majd
l l crrrrész is tovább ajándékozta kedves emberének, Agamemnón
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király egykori sének, Pelopsznak. Így száltott a jogar kézt I
kézte, míg végre Agamemnóné lett. Erre a díszes, a,rany királyi
botra támaszkodott most a nagy Agamemnón, mig a néphez
szólott:

- Derék hadi népem, vitézl giiriig k! Én rigy nézelni., szót-
nyíi nagy átokkal vert meg benniinket az istenek atyja, siitét_
felh s Zeusz. Elvette az eszem, amikor azt, mondta, rrezessem a
harcot Priamosz er s vára, a szell s Ílion ellen, Pedig azl igérte
csalfán, majd elfoglaljuk, hiszen bátor harcos nép a gciriig. De
lám, nem rigy lett! Mióta iiliink már ílt a síkon a vár alatt és
csak nézziik a falakat. Szégyen és gyalázat! Kilenc esztendeje
már, hogy itt kikirtirttiink, s a nagy er lkijdéssel mégse jutot-
tunk semmire. Bizony, pirul az alcolll, ha arra gond,olok, mit
szólnak majd ehhez kés unokáink! Kirrevet benniinket nemcsak
az ellenség, még a barátunk is, ha mi most innen dolgunkvóge_
zetlen gyáván elmegytink. Nem is tudom, mit mondunk majd
odahazq,, ha kérdik t liinlr: miért hagytuk az ostromot abba.
De már a gyalázatot se bánom, meguntam a sok kudarcot.
Nagy szégyen és bolondság ez, cle kimondom: t lem akár már
hajóra is szállhatnánk és mehetnénk haza! . . ,

Iil taft,ott a Ta.vasz beszédben Agamemnón király. Arra szá-
mított, hogy ellentmondanak cstiggeteg szavának. Tán még ktizbe
is kiáltanak majd s mondják, hogy: ,,De nem rigy ám! Nern tíir-
jiik a szégyent, gyalázatot! Nem megyiink mi innen haza addig,
míg el nem foglaljuk Tróját!" F,zi vátta volna a gyííIést 1 Aga-
memnón kiráIy, hisz ott voltak k<izcjttiik a btilcs vének, megfontolt
vezérek. Meg is mondta nekik el bb a sátrában, hogy majd
forduljanak ellene, ffizeljék a népet bossz s haragra, tiizes harci
kedwe. De nem rigy lett, nem sikeriilt biilcsen kigondolt terve.

Alig szrikkent ki a szó Agamemnón fogainak sííríí siivényén,
ahogy a giiriig lc azt hallották: t Ie akár már hajóra is szállhat-
nának és mehetnének haza - egy zerre na,gyon meg riiltek.
Nem sokat tcjr dtek k a szégyennel meg a gya|ázattal, amit,
Agamemnón olyan sííríín emlegetett. Nekik csak az volt a fon-
tos, hogy vége már a háborrinak, mehetnek haza. Boldog lármá-

vlr,l ugráltak fOl a helytikr l. Nem tudta folytatni Agamemnón

,,, l,oszéd,et, a bolcs vének, megfoltolt vezérek se fordulhattak
ollone, a nagy lármától rigyse hallották volna egyetlen szavukat

,,,,. Egy"seimár szaladtok i, u hajókhoz, hogy azonnal indulja-

lrrr,k haza.
Bízony nem sikeriilt Agamemnón okos t,erve, De nem sike-

riilt még áz se, amíl Zelsz akart,. Mert ha a giiriig k most, csak-

llíjyiln tajóra szállnak, sohasem foglalják el Trója er s várát,

ri,, még i"ov sem teheti gy ztessé Tróját, soha nom kap akkor

r,lógtételt a haragvó Akhilleusz.
Haza is tértek volna a giiriig k ekkor minden ist,eni végzés

rrrog szándék ellen, ha ktizbe nem lép ijedten a nagy Héra ist,en-

,'."Hamar a btjlcs At,hénéhez fordult a, nagy Zattsz felséges asz-

Hzony&, és kiiidte azonnal a trójai síkra: menjen, t,eremtsen k -

ztittiik gyorsan rendet, mert ktiiOnben nagy baj lesz, Hiy*:k
liotten,"Héra, meg Athéné rigy határoztak, hogy bíinh dni fog

l,árisz s vele 
"gyiitt 

Trójal Nóm mehetnek haza a goriigiik acldig,

lrrníg ezt végre nem hajtott,ák!
óyor.*r, folugrott, hát Athéné az oliimposz csírcsáról és le_

nohant a trójai *it ru. P" bizony nem sokat tijr dott most se

Agamemnón 
"királlyal, 

se a sok lfumázó gtiriiggel, hanem ment,

,,g"y"rr"."r, kedves emb eréhez, Láerlész frálnoz, a leleményes na,gy

tiámszeuszhoz. Őt, szóIította meg szárnyas szavaival a bagoly-

szemíí Pallász:

- Tsteni sarj, Láertész fia,leleményes nagy Odiissonusz! Ne

tíírc1 a szégyent, gyalázatoll Nem mehettek ti haza addig, amíg

t,l nem roglátiatok Tróját. Tartsd vissza gyoTsan a népet,, csele-

l<odj azonnal! 
_

Így beszéIt hozzá, Od,iisszeusz pedig megiiriilt, mert megrs-

,,,,,ri,i-a biilcs Athéné hangját. Ledobta kiipenyét és ugrott, sza-

lluclt Agamemrrón királyhoz, Gyorsan kitépte kezébóI a királyi

1llilcát, átvette t le a vezetést. Majd, rendbehozza mindjárt,

rr,rnit elrontott a nagy Agamemnón, Lzzal már ment, is azok

rrl,/r,n, akik a hajók feié indultak. El bb a vezérekhez sz Lt egyen-

litirrt, azokhoz, akiknem vettek részt az imént a kisebbik gyíí_
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lésen, Aganremnón sátorában; ezek most maguk is hajóra száll-
tak volna már, hogy irrduljanak lraza. De Odiisszeusz ravaszul
óvatosságra intette ket ktilcjn-kiilcin minclet:

- J*j, te szegény, mit csinálsz? A vesztedbe rohansz! Hiszen
nem fejezte be rnég az elóbb Agamemrrónqkirály a beszédét! Azt
se tudjuk igazában, mit akart tnondarri, hiszen nem voltunk ott
mindnyájan a kisebbik gyíílésben. Hátha csak próbára akar
tenni benniinket! Látni akarja, kik azok, akik máris gyáván
cserbenhag;mák! Látod, most te is elárrrlod magad. Mindjárt,
magadra lraragítod Agamemnónt, és akkor aztán jóIjársz, mond-
hatorn! Nem okosabb lenne-é, kedvesem, ha gyorsarr visszamen-
rrél, vinnéd magaddal még a nóped is? Várjuk nreg eliíbb, rrrit
akar veliink a király, csak azrrtárr cselckecijiink okosan!

Igy tartóztiltta, brjlcs rnegforltolá,sra irrtette Ocliisszerrsz a
vezéreket. A kcizemberekre rneg erélyes harrgorr rájtrk pararrcsolt,:
hallgassanak, várjarrak tiirelemmel, míg vége lesz a gyíílésnek.
I.[e iIrduljanir,k el a maguk bolond í'eje után, nrenjenek vissza a
tcjbbiek kc!zé, serrki se nrondta móg, hogy vóge mltr a tanácsko-
zásnak, mehetnek a dolgukra. Az egyik nagyszájír }rangoskodót,
pedig, aki nyíltarr lázitott Agamemnórr ellerr, még meg is csapta
a kirátyi jogarral, rigy intette csendre. Vógre aztánnagy nehezen
sikeriilt Odiisszeuszrrak helyreállítani a gyíílés rerrdjét. Mikor
pedig elcsendeseclett egy kissé a sokaság, maga kezdett, kózót-
biik beszélni:

- Átreusz fia, Agarnemnón király, szégyent lroznak reád a
g<irtig k nreg magukra is! Mert ítne, nem váltiák valóra az eskiit,
amit neked tettek. Azt igérték, eskiivelfogadták, hogy frild lják
majd veled egyiitt Tt ját, csak vezesd ket a harcba. Így fogad-
koztak egykor, most meg mát hazatérnének dolgukvégezellen.
Csak azorr siránkoznak, rnikor jutnair már vissza édes hazájuk
fcildjére! Nem mondom, talán igazrrk is van, legalább részben,
Hisz már azt sc k nnyíí elviselni, ha otthagyia az ember édes
ottlronát, családját,, feleségét, meg kisgyermekét, csak egy hó-
napTa, vagy ketl,óíre. Bizony megfájdul alt I az ember szíve és
monne vissza bozzájttk minél hamarabb. Mi meg nem is olyarr

riivid id re jcittiink el hazulról. Hiszen már kilenc esztendeje,
lrrlgy itt vesztegeliink a trójai síkon.

Nenr is korlrolom én a mi derék seregiirrket, hogy rrehezetr
líiri a hosszas várakozást. Csakhogy nagy szégyen ám clolgunk-
vrigozetlen, iJlreskézzel hazamenni! Meg aztál minekiink na,gyon
is (lrdemes ám várnunk rnég egy kicsit, drága barátaim! Nem-
cslt,k azért, mert rengeteg ajálrdék, hadizsáknrány meg kincs jrrt
rlrrr,jd egy-egy harcosra, ha elfoglaljuk Trója er s várát. Gondol-

.|lil,ok csak meg, milyen gazdagok lesziink mindnyájan, ha így
rrrogyiink majrl haza! Hamarosan kideriil aztán majd még az
is, rnilyen jós volt kilenc évvel ezeliítt l{alkhász. Sokan talárr
ttt,ttt i emlékezrrek nrár rá, mit mondott akkor.

Kószen voltunk rnár Arrliszban az áldozattal és éppen iridul-
lrrrrk volna a liajókkal, lrogy hozzuk a vészt Íliorr várára, ami-
litrt, {g1alg.rt rragy csoda tijrtént,. Ott állott oltárunk egy sudá,r
l;r, irjr,ében, még fiislltilgcitt is rajta az elégett, áIc\ozai hamvának
;,r,r,tlyéje, amikor egyszcl,rc csa,k kil-rírjt, az olbár alól, a fi'ldb l
.g.y rettenetes nagy, róít szírríi kígyó. Nen ijedt meg t ltirrk, akik
ltz oltár kijriii álltunk, harrem egyenest, a sudár fához csriszott,;
l;rssan teker dzni kezdett rajta fól a fa koronája felé. Ott ftin,rr

;r ítr, legmagasabb ágán meg, a levelek kózótt apró verébflókák
llr;lultak, SzáIralmasan csipogtak szegénykék, nem tudtak mt{g

rr,lriilni, hogy elmerrekiiljerrek a kígyó eIóI. Az meg nekik esett
,ls egyenként falta fel ket. Nyolc verébfiókát nyelt le egymás
rlllítr a szcirnyíí nagy,r t, színíí kígyó. Utoljára, kilencediknek
lllirr,pta még a fiókák anyját,, az óteg verebet is; ott rópdiis tt
,rz istenadta szánalmasan csipogva, nreg akarta rnenteni a fi.ait,
(l(, llem tudta. De alig nyelte el a szcirnynkigy(l mind a kilenc
r ct,tlbet,, hirtelen k vé dermesztette az egészet a bcilcs Zeusz, -
i\li rrreg ijeclten álltunk, remeg szívvel kérdezgettiik egyrnást,
vlr.itlrr nrit jelent e sztirnyíí csoda. Ekkor elijállott kcjzcittiink a
,l,,r,rtk Kalkhász és így vigasztalt benniinket: ,,Ne féljetek, hosz-
,,zri lrajír gtir g k! Zeasz kiildte nektek ezt a csodajelet, hogy
,,líiltl tudjátok: hilenc esztendeig ostromoljátok majd" az er(is
'l'r,,i,ili,t,. Ugyantlgy hiába telik el mind a kilenc évetek, mint
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ahogy hiába sztilettek ezek a verebek, hisz fcilfalta ket a kígyó.
De majd, amikor eljiin a tizedik esztend , egyszerTe tiétek lesz
Priamosz yáTa". - Nos hát, kedveseim, eltelt már kilenc év,
várjunk még egy kicsit, hadd lássuk,igazat mondott-é Kalkhász.
Mert én bizony azt,hiszem, nem volt ez a csodajel hiába. ..

Így beszélt a b lcs Odiisszeusz, és tetszett, a beszéde a h s

giiriigiiknek. Harsány csatakiáltás volt szavára a váIasz. Mind-
nyájan elfetejtették már, hogy nemsokkal eI bb még lelkendezve
futottak a hajók felé, hogy hazamenjenek. HáIás volt Agamem-
nón is a leleményes nagy Odiisszeusznak, hogy így visszatar-
totta mindnyájukat. De arra most, azért mégse mert gondolni
már, hogy azonnal dont rohamra vezesse a népét. Most csak
annak riilt, hogy nem hagyták cserben mindnyájan.

Héra és Ath né

Bizony nem sikeriilt a legf bb istennek, Zelsznak a terve.
Hiába kii}dtjtt hamis áImot Agamemnón szemére, mégsem rigy
lett, ahogy akarta. Agamemnón ugya,n szívesen vezette volna a
népét dtint rohamra gy, ahogy Zeasz kigondolta, mert el-
hitte a gonosz álom csalfa jóslatát, de bolond f vel mégis majd
szélnek eresztette egész táborát. Csak Héra meg Athéné men-

tette meg attól, hogy egyediil maradjon. A kiil n<is csak az volt,
hogy Zeasz elrontott, tervét éppen az a kél istenn - IIéra
meg Athéné - egyengette vissza a helyes ritra, akik legkevésbé
sem értettek egyet Zeusz akaratával, Mert Héra és Athéné nem
azt akatta, amít Zelsz, hogy Trója legyen a gy ztes és elégtételt
kapjon a haragvó Akhilleusz; bizony k ketten nem sokat t r d-

tek Akhilleusszal, nekik csak Trója pusztulása volt a fontos. De
most mégis azzal, hogy megakadályozták Agamemnón seregé-

nek széthullását és lehet vé tették a további ostromot, alkal-
mat adtak Zelsznak is arra, hogy tervet kovácsoljon és telje-
sítse Thetisznek adott igéretét. A villámszeret Zelsz pedig,
miután kudarcba fulladt az elsó kísérlet,, rijabb tervet eszelt ki.

tTgy gondolta, legokosabb lesz, ha fdltárja szándékát - legalább
r,ószben - az istenek el tt. Összehívatta hát a halhatatlanok
gv lését a sokszakadékri Oltimposz legtetején és így beszélt
lrczzájakl.

- Halljátok szavamat istenek, istenn k mindnyájan! Azt
rrtond,om most néktek: mátót kezdve j I vigyázzon mindenki
rrtagára! Senki se merjen, isten vagy istenn , részt venni a harc-
llrr,n Trója koriil az egyik vagy másik oldalon. Legjobb, ha feléje

stl néztek az egésznek, Mert, én akarom most valóra váltani szán-
rlókom. Ha pedig meglátom, hogy akárki kiiziiletek indul segí-

l,cni Tróiának vagy a g rtig tábornak, bizony csrinyán odavágok,
vagy elkapom a }ábát s ledobom
;r, mélybe, alvilági éjfeketes tét,

'l'ilrt,atosz fenekére, ocla, hol a szijll-
rryíí nagy vaskapu csikorog, meg a,

lrlttenetes érckiiszijb s tétlik - olyan
r r rrilyen yan az lenrr a folcl alatt, nrirrt,

rr rnilyen ma,gasan fesziil frjlijtte a ra-
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gyogó égbolt. TÍgy szegjétek hát lneg e kenrény parancsot, hogy
tudjátok, iszonyatos er ve] biintetek érte akárkit, Vagv tán
étezni akarjátok, menrryire érr vagyok kcjztetek a leger(isebb ?

No jól vant, azt, is mindjtírt kcinnyen megtudhatjátok! Akassza-
tok aranyláncot az égre, kapaszkodjatok egyik végibe mirrdnyá-
jan, istenek és istenrr k, ahányan csak vagytok! Bizony mondom
rréktek, még így semh,zzátok le az égbííl a fdldre Zeaszt,, a fel-
séges urat, ahárkogy er lktjdtok is! De ha ón aztán megrántom
azt a láncot, még ha ráakasztjátok az egész ftildet l:neg az
egész tengert, is, bizony fdlhírzom én azt ntagamhoz, fdlk t -
zóm az Oliirnposz legnragasabb csricsár,a, hogy onrran lógjorr
a}á! Ennyire nagyobb va,gyok érr rninrlerr istenrréI meg mincletl
cmbelrró]!

Megdernecltek a lralált-nern-istrrcrií boltlog égilakók nrind.nyá-
jan és rrérna cs ntlberr hallgal,ták a rnerrnyclcirg szar,ír Zeusz isza-
nyatos fenyegetéseit,. Egyikiik se nrert volna, ebberr a pillarrat-
ban ujjat hírzni a szcil,nyíí er s, legnagyobb isterrrrel. Átfutott
rajtuk a hideg borzongás és szinte észre se vették, hogy a nagy
Zelsz a d rg fenyegetések kijz tt milyen iigyesen eltitkolttt,
el tttik igazi szárrdékát. Egy szót sern szólt arró1, rniért rrem sza-
bad az isteneknek harcba bocsátkozrrioli egyik olda,lorr sem; nri
az a tety, amit most Zeusz egyedtil aliar: valóra váltani, míg a
t<jbbiek kénytelenek lesznek tétleniil nézni a harcot,. Minderre
bizorry nem gorrdoltak most az istenek ijedtiikben. Csak a b lcs
Athéné nem veszitette el nyugalmát; t,udta nagyon jól, hogy
okos szavakkal mindig elórlret valamit nerncsak az enber, ha-
nem még az isten is. Csak az a f , hogy jól válasszuk meg a hely-
zetl:'ez ill szavakat. lllindjárt nreg is szóIalt:

- n'ekéges urunk és atyárrk, királyunk, isteniink, rettenetes
erejíí, sz rnya nagy Zeasz, megértettiik szavadat,, szent és sért-
hetetlen parancsod, Dehogyis nreriink szembeszállni veled. Nem
is lép nk nri a trójaí sílrra,, lrogy lrarcoljunk az egyik vagv másik
oldalon, ha te rrem akarod. Csak trrdod, ,gy vérzika mi szíviink-
lelkiirik, ha látjuk, hogyan pusztul a sok jó meg derék gcir<ig
harcos. Elvesznek szegények egészen, ha mi nem tiir cliink ve-

liil<. Iizért tlgye az tán rnég sincs ellenedre, lra trern is lrarccl,
lrrrrk rrrár enft,ál az oldaltrkon, de }egalább tanáccsal, biztató
szt'tval csak melléjiik állhatunk! Ett l, azt hissziik, most se til-
t r lt,t lr,l benniinketl

Jllmosolyodott, erre a villámszeret , siitét,-felleg-gyííjt , ha-
l,ill tnas, nagy Zeasz és nagy nyájasan felelt:

- Ne félj leányom, okos és bolcs Pallász! Nem volt az én
szruv&m oly zord és kegyetlen, }risz tuclod, hogy mennyire sze-
ltl1,1ek!

Zelsz ezltán befogta érck rmíí, aranyos szórtt két sebesen
szálló paripáját a szekérbe, fijlemelte a díszes, szép, arany ostort
rls elindult Trója felé az Ída hegyére. Ott megátlt a szekérrel,
l<ifcigta lor.ait, krjdbe takarta, gy csapta ki ket legelni, maga
rrlog leiilt &z oromr&, onn&n nézte Trója várát meg a gtircig tá-
lrttrt.

Tippen clrilt a harc ott lerrn a síkon javában, cle még nerrr d lt
r,I, nrelyik fél az er sebb. Mikor aztán a rrap delelííre hágott fenn
il rnagas égen, el vette Zeasz az araíly mér,leget,, ktizépen fogta
lr, rírdját, magasra emelte és beledobta az egyik serpeny be a
giir $, a másikba rneg a, trójai sorsot; figyelte, melyilirrek vég-
ztlte siillyecl, melyikó száll f<jl a magasba.* Hát íme, a g rcig
srrrs lassan és gyászosan kezdet1, szállrri lefelé, rnár szinte a fól-
rltrt érte, a trójai meg krlnrryen ]endiilt fcil az égnek, Tetszett az
Z<:lsznak, mert ebbtil látta, lrogy teljesedésbe megy már a Tlre-
tisznek adott, ígéret. 1\findjárt diirgiitt és villámlott is egy n,a-

g.1.ot, lecsapott a g r g seregbe. Remeg,5, sápaclt félelem szállta
lllcg elre a gtir g daliákat, &eziék, hogy Zeasz Trójának segít
rrrtrst. I{etn is nrertek már a legtcibben rnerészen helytállrri,
sztltnbenézni a támadó trójai sereggel, harrem megfordultalr és

hrlrisrrak eredtek.
xzeusz serpeny je -'- Eszerint az elképzelés szerint annak kell moghalnia

rrllirre]< a serpeny je le|elé szál:l. Mi is beszéliink néha arról, hogy valakit meg-
ttt,',rn.elt és kónnyiinek talalnctk. Ez a képletes lrifejezés emlélieztet arra, liogy az
,.llxlszólés szerirtt Zeusz isten is megméri a két viaskodó sorsát vagy halálát.
t'sllliltogy g<irog gondolkozás szorint minilig az jár jobban, akinek a sorsa f l-
|,,1,1 szriL|, tehát a.ki,é k nn,yebb. A mi kifejezésiink viszont a stilyosa,bbot lartja,
l.,,r lvtlzííbbnek.
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Csak ketten nem futottak még a hajók fe|é: az egyik volt
Tiídeusz derék fia, Diomédész - még mindig bátran kiizdeni
akart az elóretór ellenséggel -, a másik meg az cireg Nesztór.
I{esztór ugyan maga is szívesen menekiilt, volna, hisz látta, hogy
Zeasz Tt ját segíti most, de nem tudott; eltalálta egyik lovát a
feje bribján a trójai Páisz nyila; kínlódva nyerített, magasra
ágaskodott a szegény paripa, és megzavarta ezzel a tiibbit is;
Nesztór meg nem tudott tovább hajtani, pedig kcizeledett már
hozzá sebes szekerén, kardját villogtatva a, nagy Hektór. Bizony
vége lett volna ekkor a bcilcs Nesztórnak, ha nem hajt oda meIIé
gyoTsa,n Diomédész:

- Juj, reg, ugorj ide mellém gyoTsan a szekérre, mert
megiil a trójai! Bizd a szekered a kocsisra, inkább segít majd
nekí az enyém is, Te meg állj ide mellérn, hajtsd a lovaimat,
támadjuk meg gyor a,n a nagy Hektórt. Tán mi ketten végez-
hettink vele.

Nesztór csakugyan fól is szállt Diomédész mellé a szekérre,
átvette a kocsis kezéb l a gyepl t, a7mlg leugrott, ment, hogy
segítsen Nesztór kocsisának kifogni az egyíkhalálra sebzott lovat
és megmenteni az reg harci szelrerét. - Ügyes kézzelfogta Nesz-
tór Diomédész lovainak gyept jét és hajtott veliik egyerresen
Hektór felé. Mel]ette á]lott a szekéren Diomédész és megcélozta
dárdájával Hektórt. El is hajította a dárdát er s marokkal, de
nem Hektór,t találta, csak a trójai kocsihajtót mellette; kizuhant
az a szekérb l, Hektór pedig megzavarodott egy pillarratra, j
kocsihajtóért kiáltott.

Bizony, most Diomédész majdnem megforditotta a csata sor-
sát. Alig torpalrt meg Hektór egy pillanatr:a, már fordultak voina
vi sza a futásnak indult gcircig k; maga Diomédész is folytatni
akarta a rohamot, de észrevette Zeasz az Ída hegyér 1 és lecsa-
pott villámával Diomédész lovai elé: nem engedte meg, hogy
tovább támadjon a gcir g. Ijedten ugrottak hátra a lovak, Nesz-
tór kiejtette kezéb I a gyepl t és rémiilten fordult atársához:

- X'ordulj meg Diomédész, hajts vissza a szekérrel! Nem
akarja Zelsz, hogy gy(3zziink ma, Hektórrrak ad diadalt. Ne

fóIj, kés bb majd mellénk áI1 rijra, de most ne ellonkezziink az
lr,karatával!

Bosszankodva ,l,ette f<il Diomédész az elejtett gyepl t, de

csakugyan megfordult, belátta, hogy ígaza van Nesztórnak. Hek-
tór grinyolód.va még utána is kiáltott, de Diomédész nem tehe-
l,ett semmit; háromszor próbált még jra szembefordulni a nyo-
mába lép ellenséggel, de mind a háromszor fenyeget en d r-
diilt egyet-egyet az ég, jelezve Zeusz akaratát. Ett 1 kezdve
í'ejiiket vesztve menekiiltek a giir g<ik a trójai sereg el l.

Ny,ugtalanulnézle mindezt a magasból a felséges Héra isten-
n ; bosszankodva ízgett-mozgott aranyos trónusán tehetetlen
cliihében, csak tigy remegett tábai alatt a nagy Oltimposz. Meg-
prubálta harcra ingerelni a tenger istenét, Poszeidónt:

- Hát tíiród ezt, hatalmas n' ldrázó isten, nem sír a lelked
rl kebledben, mikor rigy pusztulnak, futnak a h s gcirtigiik?
Miért nem segítesz már rajtuk? Hisz ha tisszefognánk mindnyá-
jan, mi, giircigciket véd istenek, rigyse tehetne elleniink semmit
& nagy Zettsz, ott az Ída hegyén brisulhatna magában!

Így tilzelte Héra Poszeidónt, de a tenger istene nem hajlott
szavára:

- Juj, te merész szavti Héra, mi jutott eszedbe! Hát hogy
rrrernék én szernbeszállni Zeusszal? Bizony, csak ne harcoljunk
rni ellene, hiszen mindnyájunknáI er sebb|

Így beszélt Poszeidón, de azlán kés bb mégiscsak eltíínt
í,szrevétleniil a halhatatlanok kciziil, ment, hogy segítsen egy
l<icsit - legalább titkon - a grirtigciknek, Héra azonban sehogy se
l,rrdta elviselni a g<iriigiik gyászos vereségét, s rninthogy azt
lritte, Poszeidónra nem számíthat, a bc;lcs Athénéhez fordult:

- Pajzstarhó Zeusz gyermeke, nem látod, hogy li, vágja
llektór a giiriigiit? Tenniink kellene már valamit, mert odalesz
Agamemnón egész serege!

- Bizony ígazad van - felelte Athéné. - Régen elesett
vrllna már Hektór a harcban, ha én ott ]ehetnék a gcirrigtik kci-

ziitt. De hallottad, hogy Zelsz eltiltott. Megígérte Thetisznek,
'l'r,tiját teszí gy ztessé Akhilleusz kedvéért, azért, nem enged oda
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benniirrket. Nem t r dik azzal, hogy te rneg én mit akarunk,
mostcsak Thetisz fontos neki, nreg az arnít ígért. De tudod mit?
Ne tiir djtink mi se vele, Zeusszal! Fogj csak be gyorsan harci
szekeriinkbe, én meg hamar felcjlteim a vértet, rreszem fegyverei-
met és lemegyiink a trójai síkra!

Így beszélt Athéné, Héra pedig nagyon megciriilt és gyorsan
befogta aranyzabo|ás paripáit a harci szekérbe. Kcizben Athéné
magára ltijtte Zelsz ércingót, vette hatalmas lándzsáját és fel-
ugrott a ragyogó szekérre. Héra, mint kocsihajtó, megcsapta
ostorával a lovait, kitárult el ttiik magátóI az ég hatalmas ka-
puja és k elindultak szekeriikcin a fóld felé.

Ebben'a pillanatban odanézett Zeusz az Ída hegyér l, meg-
iátta ket és szcirnyíí haragra gyulladt. Mindjárt hívta a szivár-
vány istenn jét,, Í,-iszt, és megpararrcsolta rreki, merrjen azonnal
akét lázadóhoz:

- Menj, sebes Írisz, száltj oda hozzájak és rnond,d meg ne-
kik, }rogy forduljanak vissza tiistént, mert nagy baj lesz! Ha
nem engedelmeskednek, mindjárt beléjiik vágok tiizes menny-
kcivemmel. Megsántulnak tíjle a paripák, tjsszetijrik a fényes
harci szekér, iík maguk meg lehullanak a mélybe. Tíz évig se
gyógyulnak ki sebeikbtjl, lra én megiittirn ijket! Mondd meg nekik
az,t is, Athénére haragszom leginkább, legalább neki leh,etne
annyi esze, hogy nem száIl velem szembe. Héra eljárása nem is
bosszant annyira. T le írgyis megszoktam már, hogy mindig el-
Ienkezik velem.

Így beszélt Zeusz a szivátvány istenn jéhez, az rrieg od,a-
szállt az istenn khtjz és átadta nekik az izenetet Egymásra
nézett a két istenn , amikor ezt hallotta, nem szólt egyiktik
sem, csak némán megfordultak és visszahajtottak az égbe.Hára
kifogta a lovakat és bektitcitte ket az ambrosziás jászol elé.
Athéné meg levetette az ércinget és helyére rakta fegyvereit.
Azt;tán mind a ketten a,ranyos székekre ii.ltek az égilakók ktjzijtt
és emésztette szíviiket a bánat a szegény gcircig<ikért.

Zeasz azonban észrevette azt is, hogy a tenger istene, Po-
szeidón, aki már az el bb szép csendberr eltíínt, halandó ember

rrltrkját cjlt<jtte magára, rigy bukkant fel a gtircig táborban és
rigy segítette ket a harcban Trója ellen. Blkiilclte mtlst, hozzá
is Íriszt és megiizente neki, hagyja abba a harcot, menjen vagy
llz istenek kózé az Oliimposzra, vagy ha akarja, házába, a ten-
gtlr mélyére, ne kívánja, hogy maga Zeusz kényszeri se távo-
zrisra. Bosszankodott Zeasz, hogy Poszeidón is megszegte pa-
t,itttcsát, de mégsem akarta kemény szóval megsérteni a tenger
isi,enét.

]Jdestestvére volt zeasznak poszeidón, alig valamivel fiata-
lr.llb nála. A három firitestvér, Zeasz, Poszeiclón és Hádész
lr;lrom egyenl részre osztotta a világot, amikor apjuktól, az
ii,tlg kronosz istent 1átvették az uralmat. zeaszkapta a fényes
.got és a leveg t, poszeidón a tengert, Hádész meg a fr;ldalatti
'illigot, a halottak birodalmát, A szárazfóIdet, és az oltimposz
lr.gyét nem osztották f l, ezek megmaradtak k<iz s tulajdon.rak.
z.rrsz volt ugyan a legid sebb és leger sebb a három kózótt, de
lt,t,t':t,t a másik kettíj se sokban maradt el mcigcitte. Tisztelték is
.g.yrnást mind a hárman, még Zeasz sem akart trii keményen be-
l rtl',|li az tjccsével,

Mégis, amikor poszeidón meghallotta Íriszt 1 zeasz iizene-
lril,. rragyon diih<js lett s azt felelte rá, hogy bizony nem enged;
1,;l.ilncsoljon Zeusz a ttibbi isterrnek, de ne a testvérének, aki-
lrr,li éppenrigy joga van a szárazfcjldhóz, mint neki, Zeusznak
lrrrrgának, Ne is fenyeget zzél< vele, mert, , Poszeidón nem ijed
rrrcg t le.

llizony, csak az okos Írisz tette most elkeriillret vé az cjssze-
rrlliiizést a két hatalmas isten kózótt,. Megkérdezte poszeidón-
t,,l. vajon csakugyan azt akafia-é, hogy ilyen kenrényen mondja
,,l szilvait a legf bb istennek, Zettsznak, vagy talán mégis eny-
llilr,rrt! egy kicsít a mondanivalóját, hiszen Poszeidón i, tualu,
l|\..y lafg7 mégiscsak id sebb nála, már pedig az Oregebbhez
r r r r g,yr llrb tisztelettel szoktunk beszélrri.

Nrrrtr tévesztette el a hatását ez az okos, higgadt figyelmezte-
tr;rr lllszeidónra. A ,rogy, .,itétliaj isten hu-á" megiáItoztatta
"zri rrtlril<át: bármennyire bosszankodik - felelte - most mégis
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enged Zelsznak, de tudja megZeusz, hogy Trójának azétt, mégis
pusztulnia kell majd!

Ezzel Poszeidón megfordult, otthagyta a giir g tábort és el-
meriilt a végtelen tenger vizében. Nem volt kedve visszamenni
az Oliimposz hegyére a t bbi isten k zé, restellte, hogy mégis-
csak engednie kellett.

Jól látta mindezt a távolból, az Ída hegyér 1 a na,gy Zeusz
és elmosolyodott magában. Öriilt, hogy Poszeidón megfogadta
szavát, mégsem keriilt hát sor tisszeiitk zésre kett jiik kózótt.
Minthogy pedig estefeké járt mát az id , fcilkelt ó ís az Ída hegyé-
nek ormáróI, befogta paripáit szekerébe és ment vissza az Oiiim-
poszTa,. Ott iiltek a halhatatlanok kcizcitt a,renyos székiik n bosz-
szris szíwel, szótlanul Héra meg Athéné. Nem szóltak egy szót
se Zeuszhoz, amikor belépett, még a pillantását is kertilték. De
észrevette ket a nagy Zeasz és bosszantó szavakkal szólott
hozzájuk:

- Tán elfáradtatok a nagy harcban mind a ketten, Héra meg
Athéné, azétt ij.ltók ily csiiggedton? Mondjátok, hány trójait iil-
tetek meg ma délben? Hisz láttam, hogy mentetek a harci sze-
kéren a g riig tábor felé, bizonyára segítettetek is rajtuk!

Így csipkel d tt veliik az istenek és emberek atyja. X'cilszisz-
szent, Héra meg Athéné, de a br;lcs Athéné magába fojtotta ha-
ragiát, egy szót se szólt most sem, csak Héra válaszolt:

- Rettenetes Zeusz, mondd, mit akarsz még, meddig foly-
tabod ezt? Hát soha nem segíthetiink már a jó g<iriig k n?
Mindig csak Tróját kedveled a harcban, Hektórnak adod a gy -

zelmet?

- Ne tíirelmetlenkedj, Héra - felelte Zeasz. - Mindennek
elj n a sota, de most engednetek kell az akaratomnak. Csak az
a szerencsétek, hogy ma még idejében visszafordultatok. Mert
ha én egyszer odavágok mennyd rg s nyilammal, nem jijttok
fiil akkor ti még egyszer az Oliimposz hegyére|

Így beszélt lnozzájuk a, nagy Zeusz, mert nem elégelte meg
még most sem & tr jai gy zelmet, elégtételt akart móg adni
Thetisz fiának, a haragvó Akhilleusznak.

Ldomed,ón

Nemcsak Héra meg Athéné gyíílcilte Tt ját Párisz bíinéért
r{s fáradozott, azon, hogy elpusztítsa. Volt rajtuk kívtil még egy
rrrrisik hatalmas oliimposzi isten, aki ugyan gy soha nem tudott
rrrtrgbocsátani Trójának, mint k ketten. A tenger istene, a ha-
,l,r'lmas x'tildrázó, a s téthajri Poszeidón volt ez a harmadik . Az
g.yííl lete és bosszrija Trója ellen abból az id b l származott,
lrrrtikor még a világon sem vo]t a szépségverseny iigyetlen dcjnt -
l,ír,rija, Párisz. Párisz nagyapja - apjának, Priamosznak az apja

Láomedón király volt az, aki magára vonta két nagy istln-
r r.lt, poszeidónnak és a messzenyiazó Foibosz Apollónnak a ha-
,lrgját. Csakhogy a kett kijzid.l az egyiket, Apollónt kés bb si_
li,t,r,iilt még kiengesztelnie. I{em is haragudott Apollón Trójára;
r ll t; volt gycinyciríí temploma fenn a magas trójai fellegvárban, per-
;,;rrtlonban; onnan szállt ki Apollón néha, hogy megvédje Tr6ját
,.l{.}-egy diihtis grir g roham ellen. Sokat ugyan sem teheteti a
rrrillórt,, hiszen tudta a messzenyilaz , jóv belátó isten, Apollón,
lr,rgy Trójának el kell pusztulnia. De legalább nem vo]i ellen-
llrigr) & trójai várnak, és amikor csak lehetett, védte, oltalmazta.

Csak a másik, régen megsértett isten, Poszeid,ón nem felej-
1.11,o el azt, amit egykor Láomedón király"tól szenvedett; még
,v.li,t, esztend mrilva is biintetni akarta Láomedón népét.

A dolog rigy ttirtént, hogy amikor azifji Láomedón átvette
r r 

1 
r.ili,tól, Ílosz királytól az uralm at, naggyá és hatalmassá akarta

Il,tttti a trójai várat. Akkor u_gy&n még nem is Trójának, hanern
lr,z alapító nagy királyról, Íloszrói - inkább Ílionnak nevezték

,,zl, rr, hegyen épiilt er sséget. Elhatározta tehát az ifj Láome-
,l,irr, lrogy még nagyobbá és szebbé teszi az apjátó| ciiOkOtt vá-
r,rl,, lliont,, felépíti benne a Pergamonnak nevezett fellegvárat.
ll,v,l,il" is fogott Láomedón a, nagy munkához. Ö.*"ugfrtltOtt"
,,1"isrz rrépét és megindult az ópítkezés. Serényen folyt u mort u,,
lr,,trltllrlkon át hordták egybe a sok kcivet meg fát. Reggelt 1
l,,,lríi tlstig dolgoztak,az íigyes k faragók meg ácsok. Ailgész
t1";l ll vár építésén Íáradozolt, még a pásztorok kiizti] is sokat
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munkára rendeitek, hogy iciejében elkésztiljenel< J)e még így
sem volt elég a munkáskéz. Látta már Láomedón, hogy nenr
tudja megvalósítani a tervét,, kevés az embere ahhoz, hogy fcil-
építse Pergamont. Ezért elhatátozta, hogy messze idegenb 1 ho-
zat munkásokat.

Elkiildte kcjveteit a szomszédos népekhez és kihirdette min-
deniitt: gyííljenek egybe mindazok, akik segíteni akarnak fel-
építeni Pergamon vátát,. Megígérték a k vetek Láomedón pa-
rancsára azt, is, hogy azok, akik rinként jcinnek elhozzá dolgozni,
nemcsak ruhát és élelmet kapnak a királytól b ségesen mind-
addig, amíg folyik a munka, hanem ha lejár majd az esztendóí,

és áll már Pergamon biiszke vára, megkapják niajd érte ill ju-
talmukat, bértiket is rnindnyájan.

Öriilt a sok szegény nóp, amikor hallotta a király k veteinek
szavát messze idegenben. Sokan vették erTe a botot meg tarisz-
nyát, b csrit mondtak rjvéiknek a szegérryes viskókban és el-

indultak, mentek Í on vára felé. Azzal bizbatták a kcinnyez(í
feleséget meg a síró gyermeket, visszajcjnnek trozzájak nemso-
kára, egy esztend mrilva, ha fdlópítették Perganron er s várát,
dehozzák majd akkor már a tariszrryában Láomeclón király gaz-
dag jutalmát, a bért is, más világ lesz ak]<or!

Gyíílt a sok nép ÍLion alatt, és tiriilt a szívében az Lfj , Láo-
medón, mert tudta már, hogy csakugyan rnegépiil egy esztendóí

alatt Pergamon er s vára. Pedig akkor lnég nenr is tudta, minek
iiriilhetett volna legirrkább!

Egyszer aztán az egyik éjszaka álmot látott Láomedón ki-
rály. Az istenek kcivete, a,z &ranyve sz s Hermész nxaga kerestel

fol, Odaállt a íejéhez és így beszélt hozzá,.

- Boldog vagy Ílos" íia, derék Láomedón, rrrert j rr Inár tl

sok nép, hogy segítsen munká<lban. Ne félj, van itt elég munkás-
kéz. H.a:rrrat megépíted veliik a pergamoni fellegvárat. De iga-
zában nem is tudod móg, milyen nagy szerencsében van mos1;

részed! Azok kcjztjtt a szegény munkások kózótt, akik eljcitte'k
hozzád, hogy segítsenek rajtad, oít rcjtózk dik két, hatalmas
oliimposzi isten: az egyik a tenger istene, a s tétlrajri, ftildráz<i

|,,,szoiclón, a másik meg az eziistíjas, messzenyilazó Apollón.
t lli is rrgyanrigy dolgoznak majd neked, mint a tiibbi halandó

rrrttttkás, építik a vát falál és elvégzik mindazt a munkát, amit

rli jrll< bízol. A ktiltjnbség csak az,Itogy az kezemlnkájuk ezer-

,,z,r,r, tcjbbet ér, mint a halandó emberé. Ahol iík építik a vár

llrlli,l,, ott orokre megd nthetetlen és bevehetetlen marad az.De
,r1,1i t,ttri más murrkát is bízol eTre & kettiíre, azeTszeT tcibb lesz

,rllllr'll a, hasznod, mintha halanclri ernberre bíznád ugyarrazt, Még-

lil il,zt, ne lriclcl, hogy \ralahir, is rnegtrrdhatocl: a számtalarr sok

rrrrrttlitís kiiziil rirelyik kett az isten. Bizony ezt, nem trrdlratja

rrrtg solta senki, sern te magac{, sem & nrunkatársaik! Halandó
,.tttll(ll: alakját iilt tték rnagukra mind a ketten, és minderrt

,,gylrrriigy tesznck iík is, rrrint ahogy halandó emberek szokták,

tt,,.1<l akkor rleriil csak ki, hogy mit r,égeztek iík ketterr, ha le_

lt,l(, rr,z eszterrcl ós elmennek tíjled a fogadott munkások mind_

rr1,;i.jilrr. A tcibbiek visszatérnek akkor szegényes viskóikba a

,,,,,r*r" iclegenbe, a két isten perlig írjra fel<jlti ijrcjkkévaló alak_

;,rl /ls r.isszatrét az Oliirnposzra, hogy elmondja, mit tapasztalt
rr( lr, fdldcjn egy esztendeig tartó keserves, nehéz emberi mun-

l,;ilrit,tr. Neked" azonban, Láomedón, mégis tudnod- kell, hogy ott
rlrrr tnunkásaid ktjzijtt a két istet is. I{e feleclkezz meg err l
,,ltit, és rigy.bánj veliik, hogy meglegyen bel le a hasznod.

Így beszélt Hermész az alvó Láomedónho7, s aztttán eltíínt,
l ,;ir lrneclón pedig amikor í,tjlébreclt, nagyon meg riilt az áImának.
'|'rlrlttr,, hogy a halh.atatlan istenek kezemunkája mindennél t, b-

l,r,| (l1,, és boldog volt, hogy az vátának épitésében ilyen mun-

1,1isrll< is részt vesznek. Remélte, hogy ezelrnek a munkája való-
l,;rrr <llyan er ssé teszi majd a várat, amilyen nincs tiibb a frj1-

,1,1lr. (]sak azt, szetette volna még, ha azt is trrdja, melyik az a
l,,,l, rtrtrnkás, akinek álarca mogcil,t Poszeidón meg Apollónrej-
t,irliiitlik. Ifiment hát, a munkásai kozé és éber szemmel figyelte
,,l,,,1 . lrátha észrevesz az egyiken vagy másikon valami kiiltin<i_

,,.|. l)o bizony nem látott rajtuk semmit,. Mindenik munkás
,,,1,|irrnrátr rongyo meg piszkos volt, egyiken sem látszott meg,

lr,,;,1, lrir,lhatatlan isten volna. Remélte azt is, hátha ószreveszi,
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hogy van kcizcittiik kett ,aki kcinnyebben bírja a munkát, gyor_sabban végzi azt, amin mások hou.""ur. g rnyedeznek. De iroryezzel sem ment semmire. Egyszer pOtáául .o""o p"Orair;; *"_lyik idegen munkás 
ludná uz lgyik iratalmas kcjvet legk nnyeb_ben helyére illeszteni; minaenif,et odaparancsolta egymás utánsorban, fogja a ktjvet U. 

13*r" a helyere. I{itte, hogy így majdleleplezi legalább az egyibistent. i,tiszen ta Posiáid;; ;ugyApollón fogná ezl a k<ivet * gondolta a király -, bizonyárak nnyen, er lk<iclés nétktil folemlhé é* * I*1y;;;i""iu]oJ'L""-
dett, Egyik munkás se tudta *"g.o"dít""i * irrffii"* ."ro-lát, Egyik-másikra,még rá is kiált"ott, ,r" t"ttur*e magát, er sobbannál, fogja csak bátÁn, hátha.ir.""tii. De bizony azok semmiresem mentek. Már arra is gondolt Láomedón, rrogy rr"ro -orriottígazat álmában Trermész.-Talán nincs is a munkás ai kóz tt igaziisten, De ennek meg ellen-tmon<lott az-, hogy amikor t bben fog-ták meg a sziklát, olyan kcinnyedén a'helyére illesztetóék, hogymindenki érezhette: csak.isteni segítséggel si]<ertilt ez igy.Sokáig kerest,e még Láomeao"torrj.asai kiizijtt 

" 
káíi.tunt,de nem ta|áIta *"g k"t. Ha tíiz ti u ro.ró nap, egyformánizzadt, és szenved,ett ott minderrki, ha meg hideg volt, egyformánvacogott, a szennyes rongyokban mindenik munkás.

Pedig csakugyan ot-t r.o]t a vár épit i kózótt mind a kett ,de olyan j l elrejt z!9k, hogy *"rrti.r"- sejtette, melyik az.A messzenyilazó Apollór, ,ruri" i. vett részt a vár épité.sében azegész esztend n át. Amikor a.vége felé járt már a nrurrka éslátták_1_ trifty rr*g,: f emberek,iogy-, gyi. elkésziilnek , azo-kat, akikr l azthit,ték, hogy nem *oÉí."r"rrokat veszik az épit-kezésné], más munká"u táiatet. I"kább az er sebb pásztorokkciziil tartottak ott helyettiik,"éhá"r;;. így keriilt A;;í;;,utolsó hórrapokra a király nyájaibozi pásztornak. De a fcjldrázóPoszeidón végig ott *u"ádt"u"o5, 5pitai kózijtt.
Amikor aztán elkésziilt a vár és leielt az esztendij, el átlottaka fogadott murrkások és ]<érté]r Láomeclon kiráiy,tól lrialkuclottbériiket. Öriilt a király, lrogy elkésztitt n"r,gu*on er s vára gy,alrogy tervezte, de egy t i"*it *"g iu .r"ppu.rt,. Kideriilt egy-

l1,/,(]1,I,c, hogy nagyon sok volt a munkás, és kevés hozzá a kincse,
rrltll tud fizetni mindnyájuknak, gy, ahogy egy esztend vel az-
r,líi1,1, ígérte. Sokat el is bocsátotb a munkások k ,ziiLl, amikor
lri,|,i,rr,, lr,ogy a vége felé ktizeledik már az építkezés. Ezeknek adott
rH lll<kor valamit a megígért bérb l. De most, amikor minden
h,{nzcn volt, és az utolsó csoportot is ritjára engedte, nem tudott
liz.rltni nekik. Ezek kijziitt volt a két isten, Poszeidón meg
l\ 1xlllón. Bizony ezeknek már semmit sem adott. Aztfeleltenekik:
,.lr(gcdjenek meg azzal, hogy egy évig jól tartotta ket élolem-
rrrt.l meg ruhával; amennyit k dolgoztak, azétt, elég enrryi is.

A megcsalt mrrnkások kijziiil sokan szil,kozódni kezdtok és
lriivctelték, adja meg nelrik a király azt, amít ígért. De Láome-
,l,irr elkergette mindnyájukat. Azzal fenyegel zólt, hogy levá-
11lrtja fiiliiket, orrukat, megktitiizteti és eladja ket messze ide-
í1,,rrbe rab zolgának. Távozzanak el le, ha jót akarnak. El is
lrrr.lttek szomortian a kisemmizettek.

A királyrrak pedig eszébe jutott ugyan, hogy hátlra ott van
rr rrregcsalt, munkások ktjzijtt a két isten, Poszeidón meg Apollón
tu. d,e azzal vigasztalta magát, hogy ílgyse kell semmire se a hal-
ltrrlutlan isteneknek halandó emberek fizetsége, bére. Ugyan mit
,,Hilrítlnának k a fijldi vagyonnal, fizetséggel? Meg hátlra nem
rrr volt igaz az, amit álmában l{ermészt l hallott? Ta]án nem is
1,1L ott a munkások kózótt sem Poszeidón, sem Apollón!

Á két megcsalt, isten kiiziil pedig Poszeidón volt a diihiisebb,
lrt,r,t, fí járt rosszabbul, hiszen végesvégig részt vett, az építés
r rr.l rílz munkájában, Meg is álkozt a Poszeidón Tr jár r kre. Ami-
lrrrl, lTl $ hadat indítottak Láomedón fia, Priamosz király ellen
rr giirrjgcik, támogatta harcukat a tenger istene, Poszeidón is.
l)r, íilgott bizony Láomedón kírályorr nemcsak a halhatatlan is-
l,,tttt<lk, Poszeidónnak az átka, hanem a halandó embereké is.
( 

'l 
í, volt ugyanis az elkergetett munkások kcizcitt a g r g Ajákosz

ul, |,7,,i, év mrilva pedig eljtittek megostromolni Tróját Ajákosz
rrtrrlltii,i s éppen ott ártottak legtiibbet a trójai várnak, ahol egy-
ltrrl ll{l$}a,pjuk élrítette a íalat. Mert ott, ahol istenok keze-
rrrirrrl<ri,jn volt a trójai vár, ijrijkre bevehetetlen marad,t.
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A haraguó Akhilleuszt engesztelik,

}Iegígértc Zeusz az ezust|áb(l istenn nek: Trója lesz a gy z-
tes mindaddig, amíg a g r<ig k ki nern engesztelik a haragvó
Akhilleuszt rengeteg kinccsel, ajándékkal, Csakugvan be is vál-
totta az igéretét egy id mírlva, Hiába volt a, g rcigcik minden
elszánt bátorsága, csak nem tuclták visszaszorítani a trójai sereg
rohamát. Az er s I{ektór eglre távolabTl íizte ket a vár falát l.
Lassanként már nem is ostrornolták a g rcigcik a tróiai vátat,
visszahrizócltak táboruk sátrcai mcigé, ket, ostrontolta, szoffin-
gatta már az ellenség. S t az a veszély is feny,egette már a gcirtig
tábort, hogy Hektór és a trójaiak fcilgy jtják a szárazra hírzot,t
hajókat, s akkor rnég csak el sc menekiilhetnek az egvkori
ostrornlók a trójai síkról. Rógen cllmírlt már az idií, amikor éj-
szakára nemcsak a gtircig sereg lrirzódott vissza táborába, hanem
az ellenség is fcinrr a várbarr, a falak mcigcitt pihent. Most bizony
annyira eriísnek étezték már magukat a trójaiak, hogy éjszakára
is lenn maradtak a síkon; tábortiizeket gyrijtottak egészen
kózel a g r g hajókhoz, onnan nyugtalanították e]lenségeiket.
A legnagyobb g r g h s, Akhillerrsz pedig nem tcjr dcjtt, azzal,
hogypn pusztulnak a barátai; visszavonult sátorába és tétleniil
nézte a hábor t; nemcsak maga és hííséges barátja, Patroklosz
nenr vettek t bbé fegyvert a keziikbe azóta, hogy cisszezcirdiilt
a népgyíílésben Agarnemnón királlyal, hanem még azt se engedte
meg, lrogy népe, a harcias miirmidonok beleavatkozzanak & cs&-
tába.

Bbberr a sírlyos helyzetben kezdte már Agamemrrón kiráty
is elveszíteni a bátorságát, Egyik este gyíilésbe is hívatta a népet
és fijitárta el ttiik szintén az aggodalmáL: bizony gy látja,
nem folytathatják tor,,ább az ostromot, hiszen kideriilt, hogy a
trójai sereg sokkal er sebb, mint a gcir g. Talán okosabb lesz,
ha nem r,árják be a katasztróíát, hanem amíg tehetik, gyorsan
hajóra szállnak és visszamennek hazájukba.

Őszintén beszélt most Agamemnón, király, de szorencsére so-
kan nem is hittek a szavárrak. Ezek rigy gondolták, megirrt, csak

|rr.ílbára akarja tenni ket a vezériik. Ezért hosszír csend lett a
viilltsz a beszédre. Nem inclult ugyan senki a hajók feié, hogy

<,sir,krrgyan hazamenjen, de olyan sem akadt sokáig, aki felelt
vrllna a királynak. Végre aztál nagysokára megszólalt Diomé-

rlt(sz, a Tííderrsz fia, és azt felelte: lra, Agamemnón csakugyanazt,
lriszi, hogy nem érclemes már tovább folytatni az ostromot, hát
rrrtlttjen iaza szégyenszemle ií maga. A t bbiek it,t maradnak és

lxlr.ógzik azt,, amít elkezdtek. De még ha mindenki hazamenrre

is. itt marad , I)iorrrédész az enbereivel nrintladdig, amíg el

rrcrtr íbglalják Tróját, csak firsson ltazáiába az, ir,ki gyáva,
Ezek a bá1,or. erélyes szavak megforrlították trgyarl egy pilla-

ttit,l ra a lrarrgulal,ot, a gor gtik harsány csatakiáltással válaszol_

llrl< Dioméclész beszédére; nem kellett már attól tartaniok a ve_

ztit,ekllek, hogy a nép megfogadja Agamemnón szavát, és ott-
lrrrgyja ket, de a pillanatnyi frilbuzdulás csak nem volt elég

,,1,1toz, hogy rijabb lendiiletet adjon a harcnak. Ezért abolcs Nesz_

lril hirtelen elhatátozta magában, hogy rábeszéli Agamemnónt,

lrrilriiljon ki végre Akhilleusszal, hiszen ha Akhilleusz rijra meg_

.j|ttlrrikag riigcikk z tt,, kcinnyíí ]essz visszaszorítaniok Hektórt.
Ezt gondolta magában a bcjlcs Nesztór, de mégsem akarta

rrrt,gszégyeníteni Agamemnón királyt az egész nép el t1, azza7,

lr,,gv emlékezteti mindnyájukat arra: Agamemnón az oka mos-

l;rrri gyászos helyzetiiknek. Hiszen ha Akhilleusz kcizcjttiik ma_

,,,,,l, nem kaphatnak enrryire er re a trójaiak. Ezért Nesztór
(.r{.\,Ql re csak annyit tett a népgyíilésben, hogy rnegdicsérte Dio,
rrrtirlósz bátor szavait: okosan ós helyeserr beszéIt Diomédész;
1,1i,r,rtrennyire fiatal is, jó1 megáltja a helyét nemcsa,k a harcban,

ltltltom a tanácsban is, megel zte a vezéteket mind, rigy szólott,

11|lrlg}&n kell. Van ugyan beszédének még egy hiányossága, de

lr|l.yrehozza azt majd ó, az óregNesztór. Most csak azt tanácsolja

rrz iíjaknak, oszoljon fel a népgyíílés, vacsorázzanak megmind-
,r1,,i,.jltrr, s utána az tók Yonuljanak ki a tábor falai elé az átok_

lr,,z., Irehogy éjszaka meglepje kel az ellenség. Agamemnón ki-
rri ly 1rcclig hívja iissze sátorában vacsorára a tábor véneit, vezé.

t,r,i l,, l,artson veliik haditanácsot.
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Ezze] Nesztór iigyesen elejét vette annak, hogy a népgyíílés-
ben nagyobb baj torténjék. Csakugyan megfogadták szavait,
feloszlott a gyíílés, az ifjabbak már mentek is ki a falak eIé, hogy
elfoglalják rhelyiiket az ároknáI. Agamemnón peidg meghívta
sátorába a véneket és vezéreket tanácskozásra. Megvendégelte
ket étellel-itallal b ségesen, amikor pedig jóllaktak, az óreg

Nesztór kezdett k ziittiik beszélni:

- Népek vezére, Agamemnón király, rajtad kezdem a sz6t
és rajtad is végzem, mert, te vagy ktiztittiink a legnagyobb. Nékett
adta Zelsz a kormán;ryálcát, hogy igazgasd vele a népet, mint
pásztor a nyáját. Néked kell itt végrehajtanod minderr hasznos
tervet, akár te magad gondoltad ki, akár mástól hallottad, mert
te parancsolsz ktjztittiink. Hallgasd meg hát most az én taná-
csom! Azt, mond,om én néked, Agamemnón király, hogy ebb l
a srilyos hadi helyzetb 1 nem menekiilhetiink mi addig, amíg
nem harcol k ziittiink Péleusz dics fia, a gyorsláb Akhilleusz.
Nincsen még egy olyan giirtig h s, mint Akhilleusz, és csak
gy zhelí le a bátor Hektórt. Nem tetted helyesen, Agamomnón
király, hogy megharagítottad a legderekabb harcost k ziittiink.
Nem lett volna szabad elvenned t le Bríszéiszt. Akkor is mond-
t&m, ne tedd, most is azt tartanám helyesnek, ha kibékítenéd
valahogy, mert nem gy zhetiink mi Akhilleusz nélkiil. Megmond-
ták ezt nekiink a biilcs jósok már akkor, amikor háborrit indí-
tottunk.

Így beszélt a bcilcs Nesztór, Agamemnón pedig felelt a sza-
vára:

- Helyesen beszéltél, drága tireg barátom, Nesztór! Nincs is
nékem még egy olyan b lcs és derék tanácsadóm, mint amilyen
te vagy. Bárcsak mindig hallgattam volna a szavadra, akkor is,
amikor azt mondtad, ne vegyem el Akhilleusztól az zsákruány-
részét,, Nem tagadom most már, s .lyosan hibáztam, vétkeztem.
Ezért kellett, vereséget szenvednem Hektór er s népét 1. Szíve-
sen ki is engesztelném már a dics Akhilleuszt, csak írjra elj nne,
harcolna ktizijttiink s elkergetné innen a rettenetes lIektórt.
Visszaadnám neki nemcsak azt, a leányt, akit elhozattam a sát-

rríból, adnék neki azonfeliil sok szép ajándékot: hét egészen j,
l, z-nem-látta tripuszt,* tíz talentum** színaranyat,h&sz fényes
rrztist tálat, tizenkét hibátlan versenyfutó paripát meg hét iigyes
Hzolgáló . Ilyen sok szép ajándékkal tisztelném meg t nrost
tlzonnal, ha visszatérne kijzénk és veliink harcolna, De ha majd
íilkl ltuk Tr ját, adnék neki még ezen till is sok gy nyiiríí aján-
rlt'lkot. X'eleségiil adnám hozzá három lányom kiiziil otthort azt,
rr,rnelyiket akarja. Meg adnék a lányommal a derék Akhilleusz-
rlrr,k hét gazdag várost is; legyen a királyuk, amig él, és szedje
lííliik adóba évr l évre a sok gy nyciríí holmit, drága ajándékot.
t lsak tegye már félre a haragját, békiilj n ki velem és mentsen
rrrtlg benniinket a kegyetlen }Iektór pusztító diihét l,

Így beszéit Agamemnón, Nesztór pedig iiriilt a szónak, mert,
lri,tta már, hogy a király hajlandó kibékiilni Akhilleusszal. Mind-
.jrirt el ishahfuozták, hogy kiildiittséget menesztenek Akhilleusz-
lltlz a sátorába. Mondja el a kiild ttség a viléz Akhilleusznak,
rrrilyen ajándékot kínál a nagy Agamemnón az&t, hogy j vá-
tt,gye hibáját, és kiengeszte7je a megsértett, h s haragját. Tárják
liil eI tte azt is, milyen s lyos a giiriig tábor helyzete, itt van
trriir a ktjzelben az ellenség, azzalíenyegeti mindnyájukat, hogy
liilgyrijtja a hajókat. l{em is bírja senki visszakergetni az er s
lltll<tórt; csak Akhilleusz a giiriigok egyetlen reménysége, t le
vli,r,ják a segítséget. Mondják eI ezt mind Péleusz dics fiának
,1.r kérjék meg, fogadja el Agamemnón engesztel ajándékát,
l.,.gye félre haragját és térjen vissza a harcba bajtársai kozé.

l{esztór hamar iisszeválogatta a kiildtjttség tagjait. Azt ja-
vrtstllt&, az óteg 3'oiniksz legyen a vezet jiik, meTt na,gyon sze-
1,111,1,6 dtr6ilreusz T'oinikszot, bizonyára szívesen hallgat reá most
r,, A másik kett meg legyen Álász és Odiisszeusz, IÍgy gondolta
Nrlsztór, hogy Ájász - mint Akhilleusz után a legvitézebb gci-

rri11 -- p{}f,{n képviselheti az egész tábort. Odiisszeuszról viszont
Irrr|{,lt,, hogy a legravaszabb és legtígyesebb, beszéljen majd
rrrirrrlrryájuk nevében. Hogy pedig még nagyobb s lya legyon a

'| lllironrlábír iis, anrelyben vizot molegítottok, forraltak.
+litilymérték, 1 alon um a kés bbi korban kb. 27 kiló.
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kiildtittségnek, rigy rendelke-
zett Nesztór, menjen el hár-
mukkal két, hirncik is.

Ar ,án gyorsan bemutat-
tak mindnyájan, akik cjssze-
gyííltek Agamemnón sátorá-
ban, egy r vid italáldozatot
az isteneknek, rigy k&ték t -

liik, hogy sikerrel járjon a kiil-
clrittség. Majd elindultak mirrcl
az citerr Ákhilleusz sábora feló,
Szótlanul merrtek a tenger
paltján, csak magukban fo-
hászkodtrrk,l'oszeidónhoz| |ae

legyen az ril,juk hiábavaló.
Nemsokára elórték a miirmi-
donok sátrait és beléptek
Akhilleuszhoz. Lantját pen-
gette éppen a dics PéIeusz
gyorslábri fia és zeng han,gon
énekclte hozzá a régi h siik

hitét,, auokét, akik <ircjk dicsíjsóget, szereztek maguknak a véres
csatákon. Egymaga tilt csak vele szemben barátja, a derék
Patroklosz és némán hallgatta Akhillerrsz zerrgíi élrekét,.

Elámult Akhilleusz, amikor meglátta a belép kiildottséget,
fdlpattant a székrtíl,le sem tette lantját, akezéb l, gy ment, oda
eléjiik. Nyájas szóval tidvozcjlte mindnyájukat és biztatba, hogy
keriiljenek betjebb. Majd odaszólt hííséges barátjának, a derék
Patroklosznak, állítsa fcjl hamar a nagy borkever t* és vegyít-
sen tisztább bort, tegyen mindnyájuk elé poharat. Ő meg leiil-
tette mind az ótót1' a kiildcjttség három tagjának egy-egy széket
adott, de már a két, hírnciknek csak a szép bílror sziínyegen ju-
tott hely, nem volt a sátorban tijbb szék. Hamar el hozták a

. *A g rrjg k csak vízzel vegyítvo itták a bort. Az boraik jóval síírííbbek
és nehozebbolr, mint a magyar borok.

í,riss kecske_ meg bárányhrist; Akhilleusz iigyesen felszeletelte

rnirrdet és rryársra ltuzta, Patroklosz meg tiizet élesztett,, s ami-

l<or elsorvadt a lángja, tisszekaparta parazsáb, fólébe feszítette

il tryársat,, meghintve a hrist nagyszeríí sóval, Mikor azlán meg-

siilt,, odatette az oszt _asztalra. A hrist maga Akhilleusz osztotta

szét a vendégei kiizcitt, Patroklosz meg szép kosarakban kenyér-

r.el lrínálta ijket. Nem feledkezett meg a, d.erék Patroklosz az

rílclozatról sem; miel tt ettek volna, a lrírs egy részél a lángokba

vetette. Azután j ízuen ettek és ittak mindnyájan,
\régére értek már a nagysze 3, Iakomának, amikor Ájász

,ryugtalanul integetni kezdett a zemével az cireg tr'oiniksznak,

t""Jle már a beszédet. De Odiisszeusz elért,ette a figyelmezte-

tóst, színiiltig tciltcitte poharát, Akhilleuszra ktjszijnt tte és ígv

|iezdett beszélni:

- ÜdvOzlégy Akhilleusz! Jót tartottál benniinket nagyszeríí

ti t,cllel-itallal, éppenrigy, mint, ide j tittiink elijtt
Agamemnón király. De nem is az étel meg

lrz ital gondja gy t rmost,benniinket,, mása
rrri bánatunk. Sztirnyíí kétség emészti szíviin-
litlt,: vajon megmaradnak-é ha-

.jtiink, ha te nem jcissz veliirrk
;r, osatába. Hisz,en itt lobognak
rrllr,r a kcjzelben Hektór seregé-

rrtlk tábortiizei, Tiirelmetleniil
vlirja az ellenség a hajnal pirka-
, lii,sát,, hogy reánk rontson rijra

1rrrsztító haraggal. I{incs már,
lrlii t,tlegmentsen benntinket a

rcl ttltretes Hekl,ór olcltjkl kezé-
liil. ( jsak benned bízunk még,

l. tlicsií nagy Akhillerrsz! Ha
rrrcg.itllerrnél k zcittiink, miénk
1.1lr,t,tlo rjra agyiizelem. Dete
rrtrrl tijr dsz veliink, tél,leniil
rr,lzr.rl sírtradban, hogy pusztu-
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lunk, vesztink, mert még mindig haragszik a te szíved Agamem-
nón királylra. Pedig ugye emlékszel, nrit,,monclott nékeJ atyád.,az sz péleusz király akkor, amikor utadra bocsátott igr*#rro"
seregével Trója vátaellen?,,Gyermekem, keriil<i u rirZáIyt,, legy
ura keb]edben hatalmas szír.ednek, hogy még jobban tiszíeienek
a g<ircig táborban'' - ígyintelt,al<kotaz s"Péleusz, d,ete"nem
fogadtad meg a szavát, Én azonban azt mond,om néked: nem kés
még most sem, tedd félre haragocl,térj vissza ]<tjzénk jra a harcba.
}riszen Agamemnón király gfdny rií ajándékot ígér rnár, ha kibé-kiilsz vele. Azért kiildcjtt el minketis hozzád, hogyiie,rger"i"rio"r.
,"_s.u, Hallgasd csak, mit, ígér nekerl arta azesetre, ha fólhagysz
a lélekemészt, , szórnyíi nagy haraggal. yisszakiildi nekect rr-em-csak Bríszéiszt, akit elragadott sátradból, hanem azonfeltil ad
Tég 1ok szép ajándékot: hét egészen ítj, t z-neln-]átta tripu zt,tíz talentum színaranyat, hrisz }énye. 

""ti.t 
tálat, tizenkét hibát-lan versenyfutó paripát meg hét tigyes szolgáIót, akik jól értenek

minden házi munkához. Ez 7esz áz ajándék most a"onnal, havisszatérsz velrink a harcba. De niajd La fcrldriltuk Trója uárar,,
ad_neked még ezen tul js sok gyOny<;rtt ajánclékot u 

".ák-árry-
P9l, 

Meg neked, adja feleségil o1trrá", ha megtériirrlt hazánkba,
három szép lánya kózol azi, amelyiket al<arod, és acl keclves lá-nyával,Irozományul.hét.gazrlag várost is, légy a királyuk, amed-dig csak éjsz és szedj t liik aaoua évr l évic .ot gyórryáríí hol-mit, drága ajándékot. 

',zt 
igéri neked Agu,,'"rrró airarY, r,kibékiilsz vele,

Így akart odiisszerrsz lelkére beszélni a hara,gvó Akhilleusz-nak, de nem ért célt a szavával. Látta Akhilierisz, rr"gy 
"*"l.-ugyan bek vetkezett, az, amire várt,. Nemhiába vonultlir."u oharctóI, meger s cltek a_ trójaiak, szorongatják nrár a gcirtíg ket,

és íme, Agamemnón is belátta, hogy 
"rut awritl"os, "rugít"hetn"

rajta. Hajlandó lenne már elégtéiátt is aani annak, akit olygaládul megbántott, azért ktildte el hozzá az embereit. Öriiltennek Akhilleusz, hiszen már akkor is, amikor beléptek hozzáa.sátorába, sejtette, miért jritt a kiitdtittség. Teljestili hát a kí-vánsága, éppen ezb akarta, amikor kiinn a tengerparton édes-
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rlrryjának, Thetisz isterrn nek a segítségét kérte. l)e most,, ami-
l<rlr Odiisszerrsz beszéclét hallotta, ítgy érezte,hogy ez rnind rrem
clóg. Nem bíính dijtt még eleget Agamemnón azért,, ahogy vele
llrínt, és a gtir<ig<ik sem szenvedtek még eleget azérb, hogy eltut-
l,t!k Agamemnón <inkényét vele, Akhilleusszal szemben. Ez járt
az eszében, amíg Odiisszeusz beszédét hallgatta, és bár riilt
rrritrden sz6nak, hiszen az deriilt ki bel le, hogy gy zóffi };rat

Agamemnón felett, mégis elhalározta, hogy nem elégszik
rrrcg errnyivel, nem hallgatja meg az engesztel kérést ilyen
liünrryen.

Meg is mondta azonnal, ahogy Odiisszeusz ellrallgatott: no
rluruzsoljanak neki és ne turbékoljanak a fiilébe, nem hajlan-
<.ló visszamenni a harcba azétt, hogy segítsen Agamemnónékon.
Van oka éppen elég arra, hogy ne tegye! Nem nlost, el sziir bánt
vcle csrinyán Agamemnón király. Ő, Aklrileusz szerezte mindig
lr, legtiibb hadizsákmányt, de vajon igazságos volt-é vele szem-
llcn Agamemnón? Nem a legszebbet válogatta-é ki a zsákmárry-
lttil mindig magának és csak a maradékból adott itt-ott valamit
lroki, Akhilleusznak? Most legutóbb meg még azt is visszavette!
llát érdemes egyáItalán itt maradnia neki Trója alatt? Hiszen

az életél teszi itt kockára! Hát tud egyáltalán Agamemnón
lr,rrnyi kincset adni, amiért érdemes lenne ftjláldozní az éIetét?
lliszen hallott , Akhilleulz egy jóslatot az édesanyjától, The-
l,isz istenn t l; eszerint a jóslat szerint iirtik dics ség vár ugya,n
rtlí, ha itt marad Trója alatt és tovább harcol, de ebben az eset-
lrrlrr nagyon rijvid életíí lesz; ha viszont, itthagyja Tróját, elvész
llgya,n az circik hír, de legalább lrosszrí élet lesz a része. Ezért el
is ltatározta már magában, hogy nem vár tovább, hanem holnap
rrlggel hajóra száll, itthagyja a tábort és visszamegy hazájába,
l'í,lcusz királyhoz. - Csak annak iiriil, hogy eljótt az iireg X'oi-
rril<sz, most legalább elmondta neki is, rni a szándéka. Jobb is
lr,s2, 1ru n'oiniksz nem megy vissza a kiivetekkel, hanem itt
tltrurad nála, a sátrában, reggel legalább egyiitt indulhatnak;
liill,tlve, hogy Foiniksz is hajlarrdó vele, Akhilleusszal egyiitt
lrlr,zrr,térni.

110 111



Így beszélt Ákhilleusz, mett az rireg T'oinii<sz a nevel je volt
régebberr. Akl<or is, amikor elindult Agamcmnón seregévei Trója
ellen, apja, Péleusz az óreg Foiniksz gondjaira bizta a fiát. Ezért
ajánlotta most: tartson vele X'oiniksz, ha , hazaíndul; egyiittj ttek el hazulról, egyiitt menienek most haza is.

I{agyon elszomorodott erre a jó tireg és k<innyek k ,ztjtt fe-
lelte: hát hogyan maradna egyediil itt a g<irtig táborban Akhil-
leusz nélkiil ? Tliszen az éIete régen cisszeforrott már péleusz
családjával. Ő volt a gyermek Akhilleusz gondvisel je; nem is
akart a giigy<;g(í gyermek mástól elfogadni ételt csak t, le, az
iireg X'oiniksztól; térdére iiltette, rigy etette akkor apróra vágott
hrissal meg kenyérrel. Tíírt és fáradozott a gyermekkel, mintha
sajátja lett volna. Dehogy is hagyja el drága neveltjét, vele tart

is, ha csakugyan hazamegy holnap. De mégis, arra kéri most,
gondolja meg a dolgot Akhilleusz, hallgasson az engesztel k -
vetek kérésére, ne utasítsa vissza Agamemnón békiii jobbját.
Hiszen még az isteneket is ki lehet engesztelni inrával, átaoáut-
tal. Yigyázzon Akhilleusz, nehogy tigy járjon majd, hogy most
elutasítja azengesztelést, de kés bb megbánja még. Megeshetik,
hogy kés bb fordul majd a kocka, és visszakívánja még Akhil-
Ieusz azl az id(jt, amikor Agamenrnón kérlel szóva1 engesztelte.
Tud erre , X'oiniksz egy tanulságos t rténetet, hallgassa csak
meg Akhilleusz.

A lnlXd,óni uad,ászat

- Foinihsz meséli Akhi,lleuszna,k -
Kaliidón városában élt egykor régen az a híres Oineusz ki-

rály, aki el szcjr jtitt rá arra, hogy a sz l b l bort lehet, sajtolni.
Gycinyciríí sz l skertje, gyiimcilcscise volt ennek az Oineusznak.
Nem is rnulasztotta el Oineusz soha tavasszal meg sszel a szép
á|dozatot a f<jldmíívelés isteneinek. Rengeteg marhát, kecskét
vágott le mindig, ítgy á|dozott a Fcildanyának, Démétérnek meg
Dioniiszosznak, a bor'ós mámor istenének. Egyszer azonban
Oineusz megfeledkezett arr |, hogy áldozzo1l az erd k vadász-

istenn jének, Artemisznek. Megharagudott erre ArteYnisz és el-
lrtl,l,ározta, }rogy megbiinteti Oineuszt. Egy rettenetes vadkant
liíildtjtt Oineusz gyiim lcs sére.

Sztirnyíi nagy istencsapása volt ez a vadkan. Nemcsak Oine-
rrsz gyiimcilcsijsét pusztította, hanem a kaliidóniak term fOld-

.iril;, vetését is. Nem bírtak vele sem a f<jldmtível k, sem a pász-
(,tlt,ok. Pusztulás fenyegetl,e miatta már az egész várost. Végre
rr,ztán elhatátozbák, hogy cisszegyííjiik a legjobb vadászokat és
cg.yiittes er vel terítik le a sz rnyií vadat. Összefogott erre a
rrllgy vállalkozásra nemcsak az egész Kaliidón, hanern még a
sztlmszédos Pleurón is. A kaliidóni vadászokat magának Oineusz
liirályrrak a fia, a derék Meleagtosz yezette; a pleuróniakat meg
r r llgybátyjai, Meleagrosz édesanyjának, Althajának a testvérei.

Csakugyan sikeriilt is azután egyiittes er vel elejteni a nagy
vllclat. De Artemisz ekkor rijabb csapással s jtotta a vadászo-
lilr,t,. A vadat ugya,n Oineusz fia, Meleagrosz ejtette el, de már
clííbb megsebesítették a pleuróniak. F,zérl, amikor leterítették
,r, vadászzsákmányt, a pleuróniak maguknak kcjveteltók a vad-
lilr,rr fejét és lenyúrzott b rét. De Meleagrosz nem adta oda nekik.
l(it,tjrt hát a viszály, és csakhama,r hábor lett bel le Kaliidón
,is l'lerrrón kcjztjtt.

A háborriban kezdetben a kaliidóniak gy zlek, mert a h s
]\lr,lcagrosz vezette harcukat. Bgyszer azonban Meleagrosz & csa-
l;i,llrln véletleniil megcilte a pleuróniak egyik vezérét, saját nagy-
1,1il,.yját, édesanyjának, Althajának a testvérét. Nagyon elkese-
lcrlt:tt ezeí| az édesanya, Aithaja, és haragjában megátkozta
lili(,, a h s Meleagroszt. Megtehette volna Altjaha azt is, hogy
rlzrlttnal véget vet fia, Meleagrosz életének. Hatalmában állott
,,z is: nem kellett volna egyebet, tennie, mint hogy tíízre vessen
r,;..y íólig elszenesedett fahasábot, amelyet már régen órzótrt gon-
,l,,slit,tt e]zátva az egyik ládában.

llótrrapos írjsziil tt gyermek volt még csak Meleagrosz akkor,
irtrril<tlr odaléptek anyjához, Althajához a hatalmas sorsisten-
rriili,, it, Moirák, és azt mondották neki: addig él csak gyermeke,
llr,lr,ir,grosz, anríg el nem }ramvad a t zhelyen ég fahasáb. Ijed-
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ten rántotta ki akkor Althaja az égo hasábot a Líizból, hamar
eloltotta, hogy megmentse a gyermek é]etét,; gondosan eI is zárta
mindjárt a ládájába, igy vta Meleagrosz életét. Tudta, hogy
nem hal meg addig a fia, aníg el netn ég a fallasáb. Most vi-
szont,, amikor Meleagrosz megcilte a nagybátyját,, megtehette
volna Althaja azt, is, hogy tíízre dobja a hasábot és ezzel meg li
Meleagroszt .De ezb mégsem tette meg az arrya,csak átkot kiáltott
rá, amikor rrregtuclta, hogy saját gyernreke olte meg a testvérét.

Meleagroszt azonbarr még így is annyira elkeserítette anyjá-
nak as átka, hogy azotlnal abbahagyta a harcot,. Nem kiizd tt
már Pleurón ellen, magára hagyba honfitársait. Bezárkózott szo-
bájába, nem t r dcjtt azza|, mi lesz a sorsa sziilijvárosárrak, Ka-
liidónnak. Az ellenség erre nregeriístjd<jtt és hamarosan ostrom
alá vette Kaltidórrt. Eljcittek ekkor Meleagroszhoz az édesapja,
Oineusz, rneg az édesarryja, Althaja is, írgy kérleltók, hagyjon
már ftil a haraggal, ciltstjn jra fegyvert és védje meg hazáját.
De Meleagrosz nem hallgatott rájuk, konokul (jizte szívében
haragját, nem távozott, a bezá szobából. J ttek hozzá kés bb
a testvérei, n vórei meg a város vénei, ígértek neki gycinyiiríí
szép ajándékot: citvenlroldas jó termijftjldet, amel;mek fele vi-
rrll sz ló, másik fele meg dírsan termij szántófólcl lehetne. De
Meleagrosz csak rrem hallgatott rájuk.

Bet rt már az ellenség a várba, rnagát a királyi palotát ostro-
molta, amikor kérlelni kezdte Meleagroszt saját lritvese, a szép
Kleopátra is; k nnyezve mondta el neki, mi vár az elfoglalt vá-
ros lakóira, és milyen sorsa lesz neki magának, ha nem segit
rajta Meleagrosz. Etre aztált végre félretette haragját a h s,

vette a páncélját,, kardját ós dárdáját, írgy rohant az ellenségre.
Meg is mentette a szép l(aliidón városát,, <le nem kapta meg már
soha tcjbbé a sok szép ajándékot, amivel engesztelni akarták
haragját. Odaveszett a lrarcban lnaga is. Az ostrom alatl tíiz
iitirtt ki a palotában és elhamvadt a iáda azza\ az iiszkijs fa-
hasábbal egyiitt, amelyet ódesanyja órzótt.

Azért mondom én, drága fiam, Akhilleusz, hallgass az eTL-

gesztel sz ra. Ne utasítsd cl Agarnemnón király békiil jobb-

ját. Nehogy rigy járj majd te is, mint Meleagrosz! Fogadd el az
ajándékot és szállj írjra harcba Hektór ellen, hiszen rigy tisztel-
nek téged a giircig k, mintha fcildreszállt isten volnál! Míg ha
most elutasitod ket és kés bb ajándék nélkiil térsz vissza kcj-
zénk, biába gy zó|, így megtisztelni még egyszer nem fognak.

A k uetség ered,méngtelenal táuazilc

Befejezte Foiniksz a beszédét, de ez sem hatotta meg Akhil-
leuszt,. Továbbra is kitartott amellett, amit már Odiisszeusznak
mondott. Annyit azonban mégis elárult - szinte a szándéka
ellenére -,hogykorántsern végleges a dtintése, nem tudja még,
vajon csakugyan hazamegy-é vagy marad tovább a táborban.
Azt mondta ugyanis Foiniksznak, maradjon éjszakára nála, majd
azLán rcggel eld<jntik: visszahajóznak-é, vagy maradnak tovább.
Áiász, aki eddig szótlanul hallgatta a beszélgetóst, tett még egy
utolsó kísérletet: odaszólt Odiisszeusznak, nem érdemes tovább
tárgyalniok, soha nem érnek így u beszéd végére, menjenek
vissza és adják át Akhillerrsz iizenetét megbízóiknak. Hiszen lát-
}ratja Odiisszeusz, milyen szívtelen hozzájlk Akhillerrsz. Pedig
lrányszor el fordult már sokkal sírlyosabb eset is, mint amilyen
Akhilleuszé|. H'át azt vajotr, akinek a testvérét lték meg, nem
lehet-é kiengesztelni a vérdijjal ? Ó, dehogyis nem. Hányszor meg-
t<lrtént már, hogy a gyilkos kés bb megbánta tettét és engesz-
l,clésiil vérdíjat fizetelt a megcilt hozzátartozóinak. Azok meg
rllfogadtáIi és kibékiiltek a gyilkossal. Miért ne tehetrré meg ezt
Ákhilleusz is? Hiszen az sérelme sokkal enyhébb ennél. Utol-
itira kéri lrát Alrhilleuszt, hallgass& meg kérésiiket, ne utasítsa
trl íjket!

Akhilleusz azonban még erre senr hajlott. Azt iizente vissza
Agamemnónnak: urindaddig nem tér vissza a harcba, míg a tró-
ilri Hektór el nem éri a miirmidonok sátrait és f 1 nem gyíljtja
rr, giirtig hajókat. Majd ha az sáfua és hajója lesz már veszély-
lx,rr, 

"."1u*"dni 
fog!
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orvos, de nem volt biztos fel le; nem láthatta tisztán, mert,na-
gyon gyorsan vágtatott a szekér, inkább csak az aiakot tudta
kivenni, de nem magát az atcot. Mégis megdcibbent arra, a, gon-
dolatra, hogy csakugyan Makháón, az orvos kapott sebet, Ez
mát aztán, ha valóban így van, komoly baj lehetl Hamar szólí-
totta is kedves ba tját, Patrokloszt, menjen el tiistént Nesztór-
hoz, a sátrába, és nézze meg, ki volt, az a sebesiilt, csakugyan
Makháón-e, vagy valaki más ta]án? - }tent is azonna,l Patrok-
Iosz, hogy fejlkeresse Nesztórt.

Nesztórék pedig, ahogy megérkeztek az cireg sátrához, le-
ugrottak a szekérrfíl és szóiították a fegyverncikcit, hogy fogja
ki a lovakat. Ők meg kiflijták magukat egy kissé és levetetiék
átízzadt, ingiiket, hogy megszárítsák. I(tjzben l{esztór szolgálój a
iidít italt készitett, nekik borbóI, mézb l, tírróból meg lisztb 1;

hagymát is tett eléjiik egy kis kosárkában, hogy fa],atozzanak az
italhoz. Ekkor lépett oda bozzájtlk Patroklosz. Kérdeznie sem
kellett, magától is láthatta: csakugyan a sebesiilt Makháónt men-
tette ki az el bb Nesztór a harcbóI. De mégis elmondta Nesztór
kórdésére, hogy nem magától jcitt most, barátja, Akhitleusz kiild-
te, tudja meg, ki volt a sebesiilt, de már megy is vissza, nehogy
megharagítsa a hirtelen haragra lobbanó, félelmetes Akhilleuszt.

ÍgybeszéIt Patroklosz. Nesztór azonbannagyon meg rtilt a
j ttének, mert azl remélte, hogy most Patroklosz segítségóvel
mégiscsak ráveszi majd Akhitleuszt arra, hogy térjen vissza már
a harcba. Hamar arról kezdett hát beszélni, ugyan miért érdekli
Akhilleuszt a g rcig k sorsa? Miért akarja most tudni, hogy
Makháón sebesiilt-e meg, lragy valaki más? Hiszen Akhilleusz
visszavonult a harctól, nem segit nekik, nem bánja, akárhogy
pusztulnak is halomra a derék bajtársak, Azzal sem ttir dik, ha
Hektór ftilgyrijtja a szátazta hrizott gcirtig hajókat! - Majd
amikor látta, hogy Patroklosz megért en hallgatja panaszát,,
arra intette: próbálja meg maga,, Patroklosz rávenni a barát-
ját, térjen vissza a harcba, segítsen a bajtársain. Elmondta l[esz-
tór, hogy Patroklosz ugyan csak fegyvernoke a na,gy Akhil-
leusznak, de mégis a legjobb barátja. Id sebb is, megfontoltabb
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is, mint a gyorslábri Akhilleusz. I(titelessége hát, hogy intse

a jóra barátját. De eszébe jutott Nesztórnak beszéd kijzben az

is, hogy mit mondott Akhilleusz az ongesztel kiivetségnek ak-
kor, amikor nála jártak. ArróI beszélt akkor, hogy nem érd,emes

neki Trója alatt maradnia és tovább harcolnia, hiszen tud egy
jóslatot édesanyjátóI, az ezisllábli Thetiszt I, és ez a jóslat azt
állitja, hogy Akhilleusz rijvid életií lesz, ha tovább harcol Trója
ellen. Hátha e miatt a jóslat miatt nem akar most segíteni Akhil-
]eusz a bajtársain - gondolta Nesztór. Bzérl azt tanácsolt,a
patroklosznak: ha valarni jóslat miatt nem akarna harcba menni

Akhilleusz, akkor engedje meg legalább azt, hogy népe, a miir-
midonok segitsenek a szoTongatott bajtársakon. Vezesse ket
Akhilleusz helyett Patroklosz. Adja oda Akhilleusz a saját fegy-

vereit barátjának, Patroklosznak. Hiszen ktjnnyen megeshetik,

hogy a trójaiak Akhi]leusznak nézik majd a hirtelen megjelenfí

Patrokloszt, megrémiilnek t le és hátrahírzódnak. Már ez is meg-

k nnyebbtilés lenne a gtiriigiiknek.
Tetszett ez a tanács a derék Patroklosznak. Mindjárt, el is

halátozia magában, csakugyan, ez lesz a legjobb: elkéri majd,

Akhilleusztól a fegyvereit és ma,ga, megy helyette harcba. Hamar
elbricsrizott hát Nesztórtól és indult vissza Akhilleusz sátora felé.

Kijzben a trójai sereg még tovább szorította vissza a gtiriigiit,

Hektór már el is érte az elsó gtir g hajót. JDppen Prótesziláoszé

:rolt ez, azé a gótóg h sé, aki els nek lépett Trója frildjére, és

akit els nek sebzett halálra egy ellenséges nyílvessz ; , Pr t,e,

sziláosz lett akkor - t bb mint kilenc évvel korábban - a há-

borír els halottja. Ennek a hajóját érte eI most Hektór, és már

éppen azon yolt, hogy tíízcsóvát vessen rá, fiilgyrijt._,,igy, ahogy

feiyeget, zve már régen ígérte. Még csak a nagy Ájász gátohta

szándékát,, ott állt az ahaj tatján, hatalmas dárdávaI kezében;

gy tartotta távol a merész trójai harcosokat, akik lángot akar-

tak vetni a hajóra.
Ekkor lépett be Akhilleusz sátrába a Nesztórtól visszaérkeztí

Patroklosz. Szomorri arccal, k nnyes szemmel jott. Meg is kér,
dezte mindjárt Akhilleusz:
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- Miért keseregsz, Patroklosz, mint anyja k tényébe kapasz-
kodó kisleány, amikor azt várja, hogy fcilvegyék, mert, elfáradt,
már a ftjldtin tipegve? Csak nem hazulról hallottál hírt talán?
Ne b sulj! Ét mOg atyád, Menoitiosz, nrcg az enyém, a h s
PéIeusz is, távol t liink, messze az otthoni frjldtin. Ha nekik
bajuk esnék, bizony, sirathatnárrk ket. Vagy talán a gor<ig<ik
pusztulását siratod, mert szenvednek most Agamemnón dcily-
f ,s bíínéért? Szólj hát! Mondcl, mi ba,jod, hadd tudjtr,m érr is!

Patroklosz azatán elmondta, mi bántja. Sztirnyíí veszedelem,
pusztulás a gcir<ig tábor sorsa, Sokan elestek már a legjobbak
k ziil, a t<jbbiek meg nelnéz, mély sebekkel vonultak vissza a
harctól. Itt tombol már a csata a kcizvetlerr kiizelbetl, és nincs,
aki visszaszorítsa Hektór seregét. Akhilleusz pedig még mindig
rzi szívében ádáz haragját, nem segít rajtuk. De mógis, ha talán

valami jóslat miatt nem akarna most Akhilleusz harcba inclulni,
hát adja oda legalább a fegyr.ereit neki, Patrokloszrrak, és err-
gedje meg, hogy vezes e Akhillerrsz helyett a miirmidonok
rrépét a harcba. Hátha, is visszakergetheti Hektór seregét. A
trójaiak, ha meglátják a fényes, ragyogó fegyvereket, kcinnyen
azt hiszik rnajd, hogy rijra Akhillerrsz szállt lrarcba ellerriik, és
lehet, hogy alább is hagy majd etb l a harci lredviik.

Így kérlette Patroklosz a batátját. Akhilleusz fején pedig
hirtelen átvillant a gondolat: milyen ostobaság volt az, amikor
arróI beszélt Ocliisszeuszék eI tt, hogy már csak azért sem érde-
mes harcba mennio, mert hallott egy jóslatot, az édesanyjától,
Thetiszt l; azt jósolták neki, hogy riivid életíi lesz, ha tovább
harcol Trója ellen. Bizony, kár volt említenie ezt a jóslatot; most
ime azt lriszik róia, hogy e miatt a jóslat miatt nem akar segí-
teni a gtir<ig<ikiin. Pedig hát dehogy! Nem err l van szó. Aga-
memnónra haragszik, azétb nem harcol, csak majd akkor, ha
mát az ti hajóját is veszély fenyegeti. - De mégis az, amit,
Patrok]osz javasol, okos gondolatnak látszik. Nem kell harcba
indulnia, csak a fegyvereit adja oda Patroklosznak, hiszen Akhil-
leusznak nézheti az ellenség Patrokloszt is. Anélkiil, hogy harcba
szállna, megteheti azt, amit várnak t le; a g rcig<ik is jól járnak,

120

rneg maga is. Hiszen mégiscsak az étdeme lesz a7" ha Pat-

rok]os" ur, f"gyuereivel visszakergeti Hektór sercgél, Ezzel

neki, Akhilleus"rrak szetez clicsiíséget. Agamemnón és a g riigtik

is tigy tekinthetik majcl Patroklosz harcbalépését, hogy iga,zában

-q.tíít"o." segített rajiuk. Bizonyos, hogy visszakiildik nrajd a t le

elragadott ,Jet-ar"ryt i.s, meg aclnak vele sok szép ajándékot,

ftz járr Akhilleusz fejében, amikor beleegyezett abba, hogy

Patrolász magára tjltse a fegyvereit, és lí vezesse harcba he-

lvette, Akhilleisz helyett, a miirmidonok népét,, Csak arra,in-

iette tlarat1 ál,ne iild,ozze trilságosan messzire az ellenséget, elég,

ha a hajókiól eikergeti ket, Nehogy egészen a vár faláíg merész-

kedjék, mert, k nnyen megeshetik, hogy valamelyik ijrijk isten

leszáll az Oliimposzrói és 
"éd"t-éb" 

veszi Tróját, Csak a hajó-

lrat mentse meg Patroklosz, de utána forduljon vissza azorlnal,

Ezalatt Hektór diihrjserr harcolt a prótesziláosz hajóját véd

Ájásszal. Llatalnras kardjávaliszonyr_ csapást mért Ájász k ris-
tuaa"aala"*. Le is ttjrt azonnal a dárda érch_egye, csak a nyele

*""rJikiasz kezében. Ijeclten hátrált erre Áiász, }:Iektór pedig

lángot veiett a hajóra. i gy tt a szátaz fa, ropogotL a lángja,

é. Ótéten gomolygott fiistje a magasba,

HamarLeglátia ezt a gyorslábír Akhilleusz is, Térdóre csa-

pott és fe}ugrott, itt volt -a" a, pillanat, amikor harcba, kellett

indulnia. Hiszen azl igérle legutóbb a kijveteknek; nem harcol

addig, amíg llektór ftj--I nem gyoj'ju a hajókat, 1iqrili,ii" *
els "hajó, 

ás neki, ha megtarija szavát, most, indulnia kell De

Akhiilász nem indult móg, Patrokloszt kiildte maga helyett:

- Kelj fol hát, h s PJtroklosz, íizd el az ellenséget, ég már

a hajó! V"aa rOt gyoísan a fegyvereirnet, én meg sszegyííjt m

addig a népet.
Ezzel Akhilleusz futva elindtrlt, hogy harcra serkentse a miiT-

midonok népét. Patroklosz pedig gyorsan magára tjlttitte +khil
leusz fegyvereit. Et bb u, ,*p tát"ertet csatolta szorosan boká-

iara, aiitan fólr,ette Akhilleusz csillagos, díszes hadivértjét a

inellére, váliára vetette eziistszijgíí kardját és kezébe vet,te a nagy

cr s pajzsot; fejére tette a lósz rforgós, jólkalapált sisakot, meg
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két er s kelevézt vett a kezébe. Akhilleusz hatalmas, k risfadár-
dáját nem vitte magával. Ezt a, nagy dárdát, amelyet még Khei-
rón adott egykor Péleusznak a lakodalmára, gyse tudta volna
megcsóválni Patroklosz, mert szórnyíinehéz volt, csak Akhilleusz
maga haszná|hatta. Befogta a harci szekérbe Akhilleusz két hal-
hatatlan, gyorsan száguldó paripáját, meg melléjiik krjt zijtt Ió-
gósnak egy harmadikat, hátha sziikség lesz erre is a csatában!

Kozben Akhilleusz sátorról sátorra járt, hogy fcilriassza vitéz
hadi népét, a mtirmidonokat. J ttek azok s olyanok voltak,
mint a nyershrisevií farkasok, ha agancsos na,gy z&rvast ejtettek
el az erd n és széttépték: így viharoztak most a miirmidonok
vezet i a gyorslábri Akhilleusz daliás fegyverntike, Patroklosz
k<irtil. Régen emésztette már ijket a diih, hogy nem harcolhat-
nak, mert, vezériik, Akhilleusz megharagudott Agamemnón ki-

lyta. Most, hogy a hosszri, kényszeríí pihenés után végre rijra
harcba hívták ket, magasra csapott benniik a keseríí diih és
harag siitét lángja; tilni, pusztítani kívántak mindnyájan

Akhilleusz meg bement a sátorába, kinyitotta szép, díszes
ládáiát, amit anyja, Thetisz istennij adott neki akkor, amikor
elindult a háborriba. Ebben tartotta sok gy ,ny<iríí ingét, kcipe-
nyét meg jó takaróit. De volt ebben a ládában egy szép, ékes,
színarany serleg is; soha bort abból még ember nem ivott, nem
is áldozott bel le Akhilleusz másnak, csak a legf bb istennek,
Zeasznak. Ezt vette most el Péleusz dics fia; kitisztította kén-
nel el bb, azaián kitjblítette vizzel, majd kezet is mosott és ra-
gyogó bort tiiltve a serlegbe, áldozotb a villámszereh Zeusznak,
így k nycircigve hozzá:

- Zeusz atya, villámszetet , nagy oliimposzi isten! Hallgasd
meg a szómat. Teljesítetted már a kívánságom és les jtottál a
gtiriigre Agamemnón bíínéért. Vidd most még ezl a kérésem is
teljesedésbe. Én ugyan itt maradok a hajók kijzelében, de tár-
samat elkiildtim a miirmidonok seregével a harcba. Adj neki
gy zelmet, messzetekint nagy Zeusz|. Engedd meg, hogy eLíilzze
Hektórt a hajók kozeléb l és sértetleniil terjen vissza hozzám a
sátorba!

Így k nytirgiitt Akhilleusz, & bijlcs Zeusz pedig mégha7lgatia,

rle a kérésnek csak az egyik felét teljesítet,te, a másikat nem, -
Akhilleusz loccsantott a borból Zelsznak, majd bement a sátor_

ba és megint, visszatette a gyony ríí serleget a ládába. utána
pedig kiáilott a sátora elé, hogy lássa a trójaiak és giiriig k sziir_

nyíí csatáját.
Mint mérges d,arazsak a fészkiikb l, ha ingerlik ket e gye-

rekek botokkal, rigy zridultak ki egyszerre a vitéz miirmidonok

cliihtjs haraggal. Étiikon száguldott harci szekerén a derék pat_

roklo z, a clics nagy Akhilleusz fegyvereit villogtatva kezében.

Ilgyenesen prótesziláosz ég ]naj ja feló rohantak. Elhajította
I,airoklosz etós kézzel a dárdát, eitalálta ve]e és át is iittjtte
m indj árt az egyik t t ójai v ezétt. Ij edten ugrottak szót a meglepett,

tróiai harcosok, amikor rájuk csaptak a pihent er vel támadó

mtirmidonok. Az elsíj percben csakugyan aztlnitték, maga Akhil_

leusz támadt reájuk, és már ijeclten h zódtak is vissza a hajók_

tól. patrokloszéknak rneg els dolguk volt, hogy eloltsák az égo

lraió tiizét. Azután otthagyták a íéligperzselt, iiszk s vén hajót

ós a menekiil ellenség után vetették magukat. Futottak a, meg_

rémiilt trójai harcosok szcirnyíí zsivajjal, nem maradt ot,t a ha_

jók mellett még maga Hektór sem.

De aztán egy id m lva csak magáhaz tétt a meglepett, el-

Ienség. Isem í,utott már ész nélkiii a hajókbót! odább valamivel,

a síkán, szenrbefordult a támadó gtiriig sereggel, és most aztán

szcirny nagy kiizdelem, iszonyatos ijldoklés kezd d tt kozot_

ttik.
Patroklosz eI szijr nem magát Hektórt, hanem a h s Szárpé-

dónt támadta meg. Nem trójai-volt ez a vit,éz harcos - magának

a legf bb istennek, Zeusznak ftildi haland fra _, hanem Liikiá_
ból hozta seregét, hogy támogassa Hektór harcát, egyiitt védje

vele priamosz er s várát. F/zt a szárpédónt szemelte ki most a

h s Patroklosz, vele akart, el sz r végezni. De meglát,ta az ég-

b l, Zeasz isten, hogy fenyegeti már a stitét halál kedves fiát,

szárpédónt patroklosz keze által; elszomorodva szólt is mindjárt
l<cd.ves feleségéhez, H&ához:
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- Ó joj nekem, mindjárt meg li framat, akit legjobb&n sze-
retek, a derék Szárpédónt a dics Patroklosz! Látom már, így
hatátozolt a sz rnyíí sors-istenn , a rettenetes Moira. De vajon
mit gondolsz,í|em menthetném-e meg a kezemmel? Hátha most
kiragadnám az iild kl harc sííriijéb l és visszavinném ked.ves
hazájába, Liikiába, hadd éljen tovább!

- Rettenetes Zelsz, hogy beszélhetsz ilyet! ? * felelte Héra.

- IIát, hogyan menthetnéd meg kedves fiadat a haláltól, ha
,gy határozott a sors-istenn , a sz rnyíí nagy Moira, hogy neki

meg kell halnia? Vagy nem tudod talán, hogy a sor , a Moira
végzése ellen még mi ,jr<ikkóvaló istenek sem tehetiink semmit!?
Nekiink is tisztelniink kell a Moira végzését, mert lriilijnben vége
lesz a mi uralmunknak. Inkább azt tanácsolom hát neked, hagyd
meghalni fiadat, s kiildd majcl el holttestéért az Álnrot, meg a
Halált, e két, egytestvért, Vegyék k magukhoz zárpédón tebe-
mét, s vigyék el a szép Liikiába eltemetni tisztességgel, mert ez
jár a fdldi embereknek, ha meghaltak,

Így beszélt Héra istenn , Zeasz pedig belátta, hogy csak-
ugya,n igaza van: nem mentlret meg a haláltól egyetlen foldi
embert még maga Zeasz em & Sors akarata ellenére. Hagyta,
hát Zeasz; hogy elérje Szárpédónt avégzete, de gyászában véres
kcinnyeket hullatott kedves fi,áétt.

Patroklosz pedig el bb Szárpédón vitéz fegyveresét iitijtte át
gerelyével. Megcélozta ekkor Szárpédón magát Patrokloszt, d,e

nem talált a dobás, csak az egyik lovát, a lógóst sebezte meg.
Fcjlhorkant a ló és holtan zahant a porba; a másik kett meg
ijedten ugrott szét, nagyot reccsent a szekér. Dg az iigyes kocsi-
hajtó hamar kirántotta kardját, és elvágta a lógós gyepl jét,
gy tette szabaddá a harci szekeret. Újra gerelyt hajított most

Szárpédón, de ismét elvétette Patrokloszt. Patroklosz viszont
nekirohant a dárdával és átsz rta éppen a szive fdl tt, I d lt
Szárpédón a szekérb l, mint ahogy a tcilgy és a nyárfa zuha,n le,
vagy a, nagy karcsri feny , amelyet maga,s hegytet n az ácsok
éles fejszékkel kivágnak; így d lt ki most, kocsijából a halá,lra
sebzett h s és fogcsikorgatva a véres port markolta kezóvel.

Íszony harc lángolt fiil most az elesett Szárpédón kijriil,

,oíg s""Áit elboríbotla már az éjfekete halál sotétje, A trójaiak

melg akarták menteni legalább a holtat és a fegyvereit, a, g rfj-

gáti^.g el akarták vinni zsákmányukat, hogy leszedjék róla a

J"Op r"g"y,r"reket meg a vértet, Mint tavass zal a \egy ek az istálló -

t un u illi sajtár t<Oriit, rigy gomolygott a sok trójai meg giir g

az elesett, vitjz kiiriil. Ott volt k z ttiik Hektór is,

Zelsz isten pedig épp azon t prengett, hogy vajon kezébe

adja-e Patrokloszt áa, most a, nagy Hektórnak, hadd vesszen

"1 
b i., miután megiilte Szárpédónt; yagy inkább adjon még gy -

zelmet Patroklosz kezének és csak kés bb pusztítsa el?_Végiil

azt n így dtint tt, lrogy legyen dq i gy zelem Patrokloszé,

csak kés bb haljon m"i*ula is Hektór kezét,(jl liemeg félel-

met bocsátott, hát 
^ 

rrugy olt,mposzi isten Hektórra, meg a trójai

seTegre. Egyszerre megrémriltek mindnyájan és futo_t-tak vissza,

f I i vár }áto. ottrrug-ytak Szárpédón holttestét zsákmányul a

g riigoknek. Azok r.r"g gyo",on leszedték róla a fegyvert meg a,

"uart, 
t,, csak azután iild,cizték tovább az ellenséget,

Ktjzberr Zeuszparancsára Apollón isten magához vette Szár-

pédón c upa, z holttetemét, Nem is találta meg azt t bbé senki

" trOlui .íiorr. Apo}lón lemosta róla a szennyet meg a"z alvadt

vért iiszta folyóvlzben, bekente illatos ambrosziával és odaadta

a két testvérnek, az Álomnak meg a, Halálnak, vigyék vissza

hazájába, a szép Liikiába, temessék el tiszt,ességgel,

A g rilg k meg tovább iildijzték alranyatt-homlok menekiil

ellenséget. Nem gondolt már Patroklosz sem arr&: mi,t, mondott

neH a.-trnill"o." ukko", amikor harcba bocsát,ot,ta, Pedig hogy a

lelkére k<jtotte a barát,ja, vigyázzon, el ne ragadja a harc nreg

az rrlkózel heve, ne ddazze-áz ellenséget fól a rnagas trójai

várig! Csak a hajóktól íizze yíssza ókeh, azulá,n fordrrljon meg

*"re!év"I, térjen vissz ahozzá,a táborba! Hadd marakod janak csak

rr,zok tovább ott a síkon egymás k<jztltt, - Ísy intett,e Akhilleusz

rr, barátját, de Patroklosz már nem gondolt erre, Amikor látta,

lrogyan"menekiil el }e a trójai ereg, már magát a trójai várat

rr,karta bevenni, lliszen rremósak a miirmidonok k vették a harc,
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ban: az elsiipr támadás egyszerre magával ragadta az egész gó-
r g sereget, mind ott rohantak utána bajtársai, iitcitték, vág-
ták az ellenséget, ahol csak érték.

Így t rtént uztált, hogy Patroklosz magáról megfeledkezve
rohamot indított Trója falai ellen. Háromszor ugrott fel a nagy
bástyafal egyik kisziigellésére, de mind a háromszor visszalcikte
a, nagy Apollórr isten; rátittitt er s kézzel ragyogó pajzsára,Pat-
roklosz pedig visszahanyatlott. Már rregyedízben rolrant a fal-
nak, amikor rászólt, rettenetes hangon a messzenyilazó Apollón:

- Hátrább innen, Patroklosz, nem foglalod el írgyse Trója
er s várát! Nem teszi ezt meg móg barátocl, Akhilleusz em, pe-
dig nálad sokkal derekabb híjs!

Így szólt az isten, Patroklosz pedig messzire hátrált a faltól,
hogy kikeriilje Apollón haragját. Apollón meg magára <iltijtte
ekkor az egyík ifjri trójai lr snek az alakját, gy lépett oda
Hektórhoz és biztatta, támadja meg harci kocsiján Patrokloszt.
Hektór meg is fogarlta a tanácsot, mindjárt parancsot adott ko-
csisának, Kebrionésznek, lrajtson Patroklosz íelé, De nem ijedt
meg Patroklosz a hirtelen támadástól, leugrott harci szekerér l,
fiilkapott két kézzel egy férryes nagy sziklát és teljes er vel
Hektór kocsihajtójához, Kebrionészhez vágt a, Homlokán találta
a szikla a derék Kebrionészt,, bet rte a fejét és szétzínla kopo-
nyáját. Holtan esett ki Kebrionész a szekérb 1, Patroklosz pe&ig
szaladt feléje, hogy leszedje róla fegyvereit, De Hektór sem volt
rest, is leugrott a szekérr l, hogy rrregmerrbse halott bajtársát.
Megint iszonyri kiizdelem t<jrt ki Kebrionész holtteste fdl tt.
Háromszor rohant most is az ellenségre Patroklosz és mind
a háromszor megcilt kilerrc-kilenc trójait, cle amilror rregyedszer
indult vohra rohamra,, szembekeriilt vele ez: Lltal is Apollón isten.
Nem vette észre Patroklosz a Messzerryilazót*, mert siiríí kiidbo
takartan j tt vele szemkcizt. I{áta mtigé keriilt aztán Apollórr
és er s kézzel a vállára csapott. Elkábult Patroklosz az itéshól,
nem tudta, mi tcirtént, csak azt érezte, hogy lehull a fejér I
Akhi]ieusz ragyogó sisakja, nagyot csendiilve gurul a ftild<in, po-

*Messzenyilazó -- Apolión isten neve.

ros és szennyes ie z, olyan, amilyen még sohasem volt" Kettétiirt

kezében a nagy,nyelí1 áárda, még a pajzs is kihullt a kezéb I

szíiastul. Putrot io*" csak álit hiiled,ezve, de ekkor egy trójai

lr"rco. étckelevézzel vállon találta. Nem esett el még ekkor sem

I)atroklosz, bár érezte az isten iitését, meg a, dárda vágta,sebet

o ,raUarr, megpróbátt visszahrizódni a g riig k ktjzé, Csaklogy

ószrevette Hektór, hogy hátráI már Patroklosz, ltamar odarohant

Irczzá és mellbeszírrtJ aaraalavat. Áttit<;tte patrokloszt a dárda

egészen, meg d ngve a

fijldre zuhant. Az utolsó
percben odalépett mellé

Hektór és így sz Il hozzá:

- TJ:ar azt hitted, Pat-
roklosz, hogy elfoglalod
Trója er s vfuát? Nem
gondoltál arra, hogy én is
itt vagyok? Jaj, te szeTen-

csétlen! Látod ugye, nem

véd meg
Akhilleusz!
hajókrrál,
ide, hogy
tórt! De
hogy jártál!

G nyolódsz most,,

Hektór! - felelte Patrok-

most az er s
ott maradt, a

téged kiildijtt
ld meg Hek-

íme, magad is

},,ll''rl
ltI
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losz. - Pedig nem is te ciltél meg, hanem Apollón isten, meg trójai
bajtársad, aki megsebesített vállamon a dárdával. Te harmadik
vagy csak azokkózótt, akik a vesztemet okozták. De ne }ridd,
hogysokáig triléled halálom! Neked is meg lrell halnod nemsokár,a.
hisze1 mogol majd téged h s barátom, a dicsií nagy Akhilleusz.

Igy szólt Patroklosz és scitét éj takarta be szemét, lelke ki-
szállt a testéb l, a Hádészba* suharrt.

Attól kezdve, hogy .Patroklosz elesett, igazában meg is f<lr-
dult, már a csata sorsa: megint a trójaiak kerekedtek fetrn. Hek-
tór rálépett er s lábbai patroklosz tetemére, kirántotta bel le
a dárdát s azzal már fordult is patroklosz kocsihajtója ellen;
végezni akart vele, hogy zsákmányul ejtse Akhilleusz halhatat-
lan lovait meg harci szekerót. De az iigyes kocsihajtó, amikor
látta, hogy elesett patroklosz, gyor an megfordította és íizni
kezdte lovait; Hektór meg utána rohant harpi szekerén.

Kcjzben a trójaiak odatódultak Patroklosz holttestéhez, hogy
leszedjék róla a fegyvereit. De eléjiik ugrott Meneláosz, dárdá-
val és pajzzsal védte az elesettet. vissza is szodtotta egy darabig
a zsákmán;z.a éhes ellenséget, de csakhamar neki is tágítania
kellett. Hektór ugyanis nem érte utol patroklosz harci szekerét,
visszafordult, j tt, hogy legalább Patroklosz fegyvereit megsze-
tezze, Metteláosz pedig nem merte bevárni. Visszahrizódott l!Ie-
neláosz a gcircig k kózé, hogy segítsóget hozzon, Ájászt kereste.
Ezalatt Hektór leszedte patrokloszról Akhilleusz gytinyciríí fegy-
vereit, odaadta bajtársainak, vigyék a városba, majd maga
is megindult, harci szekerén Trója felé, de csakhamar nrégis visz-
szafordult. Az egyik trójai ugyanis azt tanácsolta neki: ra,gad-
ják el Patroklosz holttestét, majd azután cserébe megkaplratják
érte a gcir giikt i Szárpédónt. Tetszett a gondolat Hektórnak,
megfordult és vissza akart térni a halott patrokloszhoz, de ekkor
már rijra ott volt Meneláosz Ájásszal, hogy r,édje Patrokloszt.
Nagyot kiáltott erre Hektór, visszahozatta bajtársaival Akhil-
leusz elragadott fegyvereit, hogy magára rjltse ket és rigy kezd-
jen j harcot.

x Az alvilág, a halottak birodalma.
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Látta az égb I a s tétfelh s Zeasz, hogy Hektór magára
rr,ltarja ijlteni Akhilleusz véttjét, és megcsóválta fejét:

- Juj, mit csinálsz, te szegény! Magadra cjltcid a vértjét
iltrtrak, aki legderekabb, s akit I mindenki retteg! Nem sejti a
lt,l]red, milyen kcizel vagy mát a halálhoz! Hisz meg lted Pat-
rokloszt, neked is halrrod kell ez&t Akhilleusz kezét ll De jól
van, gy zelmet, adok még er s karjaidnak, hisz ílgyse térsz vissza
óIve a házadba!

Így beszélt Zetlsz és intett sijtét szemcild kével. Hektór meg
lovetette saját fegy,vereit, odaadta társainak, vigyék a városba,

maga pedig felcilttitte Akhilleusz ragyogó vértjét, sisakját és
l<czébe vetl,e a fegyvereit, rigy indult a csatába. Iszonyatos er
l<tjltciztjtt most belé, s mint maga a nagy Akhilleusz, tigy rontott
lr, g rcig seregre. Ezzel megindult rijra a tombo]ó harc Patroklosz
t,cteméért.
. Megtudták ekijzben Akhilleusz halhatatlan paripái, hogy el-

tlsett, Patroklosz: megáIltak a síkon, mozdulni sem akartak t bbé,
lchorgadt szóp fejiik, s mint a zápot, hullott forró k nnyiik a
1lorba. Meglátta ket a bcilcs Zeusz és nagyot sóhajtva mond,ta
rllagában:

- Ó, ti szegények, minek is adtunk mi titeket halandó em-
llcrnek? Hiszen ti nem vérriiltcjk soha, el sem is pusztultok! Tán,
lngy érezzétek ti is a szánandó embernek nyomorult sorsát?
N{ógsem adlak oda zsákmányul benneteket az er s Hektórnak,
t,sak maradjatok ti most már a dics Akhilleusz kezében, míg
cl nem hull is a csatában.

Így beszéIt Zeusz és nagy er t lehelt rijra a halhatatlan pa-
rillák szívébe.Lerázták azok sorényiikr 1a port, nem sírtak már,
lriltrem tovább száguldtak er s inakkal,

Sokáig kiizdottek még a gcirrigok és trójaiak a derék Patrok-
lrrsz, teteméért. Ilektór serege eg;,re továbbszorította Agamem-
rr,irt népét vissza a gcirog tábor felé, de a holttestet elragadni
csilk nem tudta már. Yégre azatán Meneláosz hívta a bcilcs
Noi;2tr6, fiát, vigye a gyászos hírt Akhilleusznak a táborba: elesett
lrrr,r,iitja, Patroklosz, segítsen megmenteni legalább a holttestét.
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Akhitteusz gyásza

Sátora eltt á1lott Péleusz dicsfia, a, nagy Akhilleusz, onnan

nézte atrójai meg a gciriig sereg ádáz csatáját, Lát,t,a, hogyan ron-

tanak neki a diihos milrmidonok a Prótesziláosz éghajója kci-

riil gomolygó trójai csapatnak. Egy szempillantás alatt szétug-

rasziották ket és már eI is oltották a tizet. Ett l kezdve egylo

távolabb viharzott a harc Akhilleusz sátorától. Látta, hogyan

hátráI az ellenség, a gciriigok meg mind nagyobb lendiilettel

íízik tovább ket,. De azt, már nem láthatta Aklrilleusz, mi tót,
ténik a messze távolban, a magas vár falai ktjriil. A kiizd cso_

portok egyetlen hatalmas gonrolyaggá olvadtak cissze távolba

iekint sremei eliítt; egyikiikrííI scm tudt,a volna megmondani,

barát,-e vagy ellenség,
Egy id mtíIva azlán megclcibbenve látta, hogy a gomolygó

tiimeg mintha megfordult volna, jra kiizeledik a hajókhoz. Nem

&telíe, mit jelent ez. Csak nem tci*bént, valami baj veliik? Egy_

szerTe elfogta a szorongás , ítgy étezte, mintha fojtogatná valami

a torkát. Hirt"i"r, eszébe jutott az is, amit egyszer édesanyjától,

az eziLsl!áb , Thetisztíjl hallott: még élni fog Akhilleusz, amikor

elveszíti legjobb batátját a trójai harcban! csak nem patroklosz

az, akiróIez a jóslat szólt? Hogy \ehet, az, hogy erre még soha-

sem gondolt, ásak épp most jut eszébe e rel,tenetes jóslat?

MilyÁ k nnyelmííen eresztette most is a csatába, pedig talán

a nuiatna niiatet Hát nem negmond,ta neki mógis, hogy csak a

hajóktói íizze eI az ellenséget,, ne kergesse tovább!_Ó, ha megfe-

ledkezett err 1 Patroklosz és valami baja tortént! Nem, az íszo,

nyatos lenne, azt nelrr. tudná elviselni! Éppen most essék baja

P'atroklosznak, amikor helyet,te, az ó fegyvereivel h,arcol?!

Így tépel diitt magában Akhilieusz, amikor tátja, hogy 1é-

teksÁadva rohan feléje a btjlcs Nesztór fia, Antilokhosz. Még

kérdezni sem volt ideje, már hallotta is a sz rnyíí szavakat:

-Péleuszfia,hattdaret,teneteshírt:hol1,anfekszikbará-
tod,anemesPatroklosz.Csakmezítelentet,eméértkiizdenek
:rrár a bajtársak. Fegyvcrcit az er s Hektór oltijtte magára!

fgy szólt Antilokhosz, Akhilleuszt pedig elborította a siitét
kín fellege. Mintha viliám srijtotta volna, végígzuhant, a ftild n;

mindkét kézzel a s tét port markolta s szórta fejére vadul, t,om-

bolva tépte haját és hiirgott iszony fájdalmában. Antilokhosz
fogba le akezét, mert félt, hogy eiemészti magát rettenetes gyá-

szában.
Meghallotta zokogását a tenger mélyén édesanyja, Néreusz-

nak, a tengeri vénnek leánya, az eziistlábri Thetisz. n'olsírt lí
is bánatában és vele sírtak Néreusz leányai, az istenn k mind-

nyájan. Jiitt is mindjárt Thetisz a n véreivel egyiitt, hogy lássa

gyászoló fiát, Elhagyták Néreusz palotáját, a tengeri mély bar-

langot; kettévált kiirtjttiik a tenger bíbor hulláma, és k a riigtis

Trójába érve kiszálltak a partra ott, ahol a mtirmidonok giirbe

hajói állotlbak, a gyorslábli Akhilleusz sátora mellett. Odalépett
zokogó fiáinoz az istenn , át lelte fejét és kcinnyezve kérdezte:

- Miért sírsz, d.rága fiam? Mondd, mi bánt, ne titkold el -

lem! Hiszen látod, megtette a nagy Zelsz, amit t le kértél! Me-

rrekiilnek már a goriig k Hektór népe eliíl, szenvednek mind-
lryájan, mert te nem harcolsz kijzijttiik!

- Édesanyám, csakugyan megtette a nagy oliimposzi ist,en,

amit t le kértem - fele]te Akhilleusz, - De mit ér az mát rre-

l<em, hisz od.a van a dtágabatát, Patroklosz rokre, , akit leg-

iobban szerettem! Meg lte Hektór és elvette t Ie fényes fegyve-
l,eimet! Ó, bárcsak sose sziilettem volna inkább, minthogy ezt

l<elljen megérnem! Nem is térek én már soha t bbé vissza a

drága hazáIla. Csak az&t éIek még, hogy megiiljem Patroklosz
gyilkosát, Hektórt.

Zokogva váIaszolt eTre & tengeri istennií, az ezisllábri The-

t,isz:

- Juj fiam, csakugyan riivid éIetíí leszel már, ha megtilod

lltfttórt. Utána reád is az éjfekete halál keseríí végzete vár!

- Haljak meg inkább azonnal - felelte sóhajtva Akhilieusz
, ,le még gy sem hagyom bosszulatlanul drága barátom halá-

lli,(,, Hisz rigyis mit ét mát az én életem, ha t sem védtem meg.

Nl illttam pusztult el sok derék bajtársam, mert haragudtam

131,130



Agamemnón királyra nem szálltam harcba érttik. De mindez
csak rrem volt, elég, elpusztult most még patroklosz is. Ó bár-
csak a viszály meg a harag odaveszne az embe.i szívb l! Mennyi
bajtót szabadulnánk, ha ez nem ]akoznék benniink! Mert az én
haragom okozta patroklosz halálát, bár nem akartam. Ám ami
megesett, hagyjuk, hisz rigysem segíthettink rajta. Inkább in-
dulok azonnal, hogy nregkere sem Patroklosz gyilkosát és vé-
gezzek vele. Ha pedig rigy akarja Zettsz, hogy utána tiistérrt
meghaljak, hát legyen. Hisz gysem élhetek rcjkké, s patroklosz
lralála után jobb már nekem is meghalrrom. Te se tarts vissza,
drága jó anyám, akárhogy féltesz is, hisz amrigy sem gy zhetsz
meg.

így beszélt Akhilleusz és már tiistórrt, irrdult volna a harcba.
De édesanyja, Thetisz, eszébe juttatta, hogy nem mehet, hisz
nincserrek fegyverei. Leszedte azokat patrokloszról az er s Hek-
tór. várjon reggelig, majd hoz neki rij fegyvereket Héfaisztosz
istent, 1, és ha azokat magára oltcitte, harcba szállhat Hek-
tórral. Ezzel eI is bricsírzott, az istetrn kedves fiát l, és ment
fól az olíimposz csri.csára, hogy megkeresse Héfaisztosz istent,
a híres iigyes kovácsot, n véreit meg visszakiilclte palotájukba,
a tenger mélyére, az , sz Néreusz isterrhez, mondjarrak el neki
mindent.

Krizben egyle drilt rnég a }rarc a gtir g k és Hektór serege
kijziitt Patroklosz holttestéért. Merteláosz meg az egyik giir g
válltrkra kapták a tetemet, rigy akartak menekiilni vele, Ájász
pedig fedezte visszavonulásukat. De Hektór állanclóan a nyo-
mukban volt. Háromszor meg is ragadta rnár a lábánál fogva
Patrokloszt és egy lrajszálon mrilott csak, hogy vissza ,r"^ 

"ár.-totta. Hóra istenn sietett ezítttal a gtir gtik segítségére. Titkon
elkiildte Íriszt, a szivárvány istenuiíj ét at<nineu szhoz, odalépett
ez a gyászoló h s mcigé és így szólt hozzá:

- Pattanj fcil, Péleusz fia, sziirnyíi harcos! Véd<l meg Pat-
roklosz holttestét, mert elragadja t letek Hektór, Szcirnyíí szé-
gyerr lenne, ha még el se temethetnéd drága barátoclat, aki miat-
tad lralt nleg a csatáliarr.

Megfordrrli Akhi]leusz és csodá]kozva kérdezte:

- Istenn , Írisz, melyik isten hírntike vagy te? Ki kiild tt
most, ide hozzám?

- Héra, a, nagy Zelsz felséges asszonya izení ezi néked -
í'clelte Írísz. - Nem tudja sem ember, sen isten, lrcgy idejtittem,
rnóg a nagy Zeasz, az Oliimposz ura sem.

- De hát hcgyan melrthetném meg Patrokloszl? - kérdczte
rnost Ak}rilleusz. - Hiszen még fegyverem sincs. Anyám is azt
tnondta, hcgy ne harcoljak addig, míg nem htiz rijat Héfa-
isztosztól. Nincs itt a kcizelberr senki, akinek vértjét magamra
ii|thetném; kicsiny az nekem mincl. Legfeljebb Áiaszé lerrne jó,
<le is ott kiizd most valahol a csatában.

Megnyugtatta erre Írisz Aklrilleuszt: nem is kell még harcba
irrclulnia,, csak menjen ki a tábor szélére, az árokhoz és kiáltá-
siival riassza vissza az ellenséget. Elég az is, ha meglátják, alább-
lragy már attól is a harci kedviik. Va,]óban rigy is lett. }'utva
irrdult a gyorslábri Akhilleusz, hogy segítsen bajtársainak meg-
rrrenteni Patrokloszt. Athérré rnaga borította izrrros r,állára roj-
tos pajzsát és fe]h vel koszorítzta a h s fejét, az aranyfelh, b I

1ledig láng lobogott a magasba. Így ment Akhilleusz a falontrili
rírokhoz és ott megállott, de nem szállt harcba, mert, megfogadta
órlesanyja b lcs szavát, csak egy nagyot kiáltott. }Iint ahogy
í'clharsan a riaszt, kiirt iszonyatos hangja, amikor ádáz ostrom-
l<ik gornolyogrrak a várfal kciriil, rigy zendrilt ftil most a, nagy
r\khillerrsz érclrangja. Megrendiilt nrirrdenki, aki hallotta, még a
," rényes paripák is visszahíjk ]tek ós ijedten ugrottak szét a
szcirn;dí hangra. Elrémii]ve látták a fegyl.erteleniilk zeled lr s-
rrck d bbenetes alakját: feje fcil tt gomolygott Athéné istenn
:,rarryfe]h je, féIelmetes, Iobogó ffizíí |ángjával Bizony, egy-
szerre e]ment most a kedviik a trójaiaknak,attól, lrcgy tovább
iildcjzzék Mene]áoszékat, IlIegretterrve hrizódtak vissza, a gci-
rrigcik pedig hamar hordágy,ra tették Patroklosz holttestét, rlgy
vitték Akhilleusz sátorához.

Hektór serege visszahírzódott elrkor a gtir g tábortói és ott
lcnn a széles trójai síkon még vacsoT& el tt gyíílést tartott. Áilva
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maradtak a gyíílésben, egy se nrert leiilni kciziilcik, annyira resz-kettek mindnl.ájan 
, }:ii*-*iáiur'i Olr,a a clicsíí nagy Akhil-teu3lt, aki már oly rcgen nem vo]t a cr

cseb b t a n ác." d ó j *,' n 
" 

áko. por ti aa- i.z T"?}fi 
"]i:},l1[:3,1;kcizcit,ttik; ez volt az egyetlen az cgész sercgbett, aki ismerte amrilüat is, meg a icjv tl.. a"t fu;;&;, m^ost Políidamász, leg-okosabb ]esz, ha azonrral .'ri.."*.ror..,lrrut 

, roi a trójai várba ésnem kocirdztatják tovább az életiiket I*n u síkon. Acldig, amígAk]rilleugz ncm vett, tészt a h".";;;, .,ioi'o.r"r.n" 
u,rr-,uli t,ogytámadják a gcircg sereget és mirról tcjbb }iár,t okozzanak.r"ki*,de most, miután rlira rnegjel ent az árolrnál, okosabb lesz, ha abástyák mcigiil vaa|tezneil U'r""r"., i.gy a gcir g sereg gyset'rrdja er vel bevenni a várat. így beszélt, I,oliitlamász, de Hcktórnem hallgatott a j zan tanácsra; azt }rittemár a gd",eg ,";; ;l"gy ha-u,osu,. ;á;",,t{':x'li-"ffifTj

rr,kkor Trója végleg rncgszabadul az ostromtól. Kinn maradtak
lrát továbbra is a íhlak el tti síkon, várták a hajnalt, hogy íljra
1ámadjanak, pedig jobb lett volna nekik, ha megfcgadják Polii-
rlamász szayát.

Ktjzben a grjr'gcik egi:sz éjjel jajgatva siratták Patrokloszt.
()t,t zokcgott Akhilleusz a meg lt barát, mellett; mint a scirényes
rlroszlán, amelyrrek elrabolták k lykeit a siíríi bozíbb l, mig
zsákmányra vadászott, írgy ,i,ergiidcitt nrost Aklrilleusz; gycitr
íiijdalom ós iszonyatos, tehetetlen diih emésztette szívét.

- Juj, beh hiába fogadtam atyádnak, a h s Menoitiosznak,
llogy hazaviszlek rijra, ha vége lesz a lrarcnak, drága barátom,
|'trtroklosz! Csakhogy az ember tervét, Zeasz nem mind viszi vég-
lrcz. Hiszerr én sem térek meg már drága hazámba, az agg Pé-
lousz házába. Itt fog engem is a fOld haima takarni Trója r,ára
:r,]att,. De megfogadom most néked, Patroklosz, nem temetlek el
nddig, míg icle nem hozom elócl lro]tan kegyetlen gyilkosodat,
l{ektórt. Addig itt siratrrnk ]<iterítve a, táborban.

Ígv beszélt Akhilleusz és megparancsolta társainak: me]e-
gíí,senek yízet a nagy lráromlábas eclényben, mossák tisztára
rr. vórt 1 Patrokloszt, fedjélc be hószíníí lepellel és tegyék díszes
l<erevetre.

Zev,sz peclig a magas églren igy sz lt kedves feleségéhez,
l[érához:

- Csakugyan negtetted hát, Héra, hogy rijra megkezdje
lrrr,rcát a gyorsláb Alrhilleusz. Yége niár He]<tór és Trója gy -

ztllrnének. Elprrsztul Priaruosz erijs vára nemsokára.

Há|aisztosz m helye

Mindjárt,, ahogy btícs t vett gyászoló fiátót az eztistlábri
'l'lrctisz, elindult a sárrta kovács-istennek, a nagyhíríí Héfaisz-
lrtsznak ragycgó, csillagos ércbáza felé; ott ópítel,te fel cjrok ko-
r ricsmííhelyót az iigyeskezíí isten kissé távolabb, de nem nagyon
lll(,ssze a boldcg oltimposziak drága otthonától. Az keze mun-
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kája volt nemcsak.a miíhely meg a, ház, hanem az órókistenekpalotája is. Most is ott doJgozott okos elmével, f vói kcjz tizzadva a halhatatlan kovács, }r sz gycinyciríí háromlát* i.ioikészitett magának, aranyos kereket 
-"okott 

mindenik alá, hogycipelni se kelljen {íket, maguktól guruljanak, menjer."r.,'ur.ar-
hova hívják. Készen vor1 mlr ar"egésr, csak még a jól mcg-munkált fiilek hiányoztak ró]uk, épien sz geket iutopatt no"-zájak a mester.

Héíaisztosz felesége, a ragyogó íátyolt hordó Khárisz vetteészre el szcjt az é|lkJzo.rrr"ti."tl lr}i'lu. ."oout lépett elél.e akiisz bre, kézen fogta, ,gy vezette e a ]rázba:

, . !]avc;zlégyistenn,-szélesteplííThetisz! Dtágavendégva,gy
te minálunk, hisz oly rógen láttunk utoljára, ritkán jc;ssz Jl hoz-zánk, De keriilj hát beljebb, haclcl vendégeljelek *"g oti t 

",r.,, 
*azatán mondd el, miért j ttél,

Bevezette Khárisz a vendégét s leiiltette gy nyciríí, faragott,
1ztistlzii_síí székte, jól megmunkált zsámolyt is rakott aMbí aM.Azután kiment a mííhelybe, hogy behívja'aház gazdáját, a sohanem lankadó, találékony mesteri, Megortilt Héfáisztosz,'amikor
b,allotta, ki j tt el hozzájak, "

* Nugy és kedves vendég minálunk, a tengeri vénnek, I{é-reusznak lánya, az ezistláb . Thetisz. Mindig esIembe jut,ia tlátom, a fájdalmas gyermekkor kietlen nyomorrisága. Ledobottaz égb l szívtelen anyám, mert szégyenére rrit voltam és sánta.Bizony elvesztem volna, ha_ nincs u|Átágon.Ihetisz -"g nortiro-
3:, u 

'ranyargó 
Ókeánosz ieánya. Ők Jeatek fcil akkor és keb-liikre <ileltek, csak rigy maracliam életben. Náluk ncvelkedtemhossz kilenc évig, ott. tanu]tam meg ékszert 

"*-"t "trri;;;"-kézzel, csatot meg. hajló perecet és fti;g t a gtirbe láncra,I{áluk
szerettem meg a *""\?l ijblcjs barla"' ;"r. c;]ében, "rd; ;;;"-len, tir k Ókeánosz hulláma zttgottx,;.1t,;tt"r,,. Senki nem tudtaakkor énrólam, hol v.agyok, ."Á i*t"rr, sem ha]andO 

"-U"", ".*utkét drága megrnent m, Th:tisz meg Durtinomé. Ő ;OJ "r'natmost hozzánk, a szépftirtíí Thetisz. ia, meg meg is hátáthuto*majd a jóságát, megyek is mindjárt hozzá szapirán.

Így szólt a, nagy kovács és f lállt az t.ll mell l sebesen, bi-
cegve, botorkálva vitte két rossz ]ába. Félrerakta f vóit a láng-
tól, és beletette dolgos szerczámait szép eztist ládába. Aztán
vette a szivacsot, jól megmosta vele kezét, arcát, izmos nyakát
meg bozontos mellét is. Hamar inget ttiitt és vastag botjára
támaszkodva elindult a mííhelyb 1, be, a ltáz fe|é. Vele mentek
a,Tany szolgálói, támogatták botladozó lépéseit, il,gy vigyáztak
reá,

Színaranyból voltak ezek a szolgálók, maga készítette
ket, de olyanok, akárcsak az él emberek! Volt a szíviikben

ész és er ,* beszélni is tudtak, megtanították ket minden mun-
kára a boldog égilakók. Bzek vezették most Héfaisztoszt, a míí-
helvb l a házba.

Odabotorkált az isten aranyos trónusára a vendége mellé;
átkulcsolta kezét szorosan, rigy szólította meg szárny&s sza-
vakka]:

__ - Üdvc;zlégy istenn , szélesleplíí Thetisz, drága jó anyám!
Öriii a szívem, hogy itt látlak. De mond"d, mit kivánsz tálem,
hadd teljesítem a kérésed. Boldog lennék, ha tudnám és meg-
tehetnénr neked.

Sóhajtva felelt a szavára az eziistlábri, tengeri istenn :

- Mondd, Héfaisztosz, v&n-e még riik istenn , aki olyan
boldogtalan volna, mint én? Hiszen halandó ember lett a fér-
jem, a derék Péleusz király. Ő is tgy jár majd, mint minden
fcjldi ember, Otthon véniii már palotájában és én nem menthetem
meg a kóze|g haláltól. T'iam, a dics Akhilleusz is hiába dere-
liabb, szebb és jobb minden fiildi halandónál, neki még a dics -
ség is csak rijvid élet árán lehet osztályrésze. De még ez a rtjvid
élet is mennyi bajjal, szenvedéssel van tele. Most veszítette el
legjobb barátját, derék híí társát, Patrokloszt a harcban, atrójai
}{ektór kezétól. Elvette Hektór Patroklosztól még fi"amnak,
Akhilleusznak a fegyvoreit is. Arra kérlek hát, iigyes Héfaisztosz,
ltészíts neki most rij és szebb fegyvereket, hadd menjen veliik a
lrarcba, bár jól tudom magrm is, ez lesz utolsó nagy gy zelme,

*G<ircig gondolkozás szotíní, a,z ész és az er a szívben lakik.
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hiszen Hektór ltán t is várja mát az éjfekete halál szomorri
végzete.

Így beszélt k<innyek kózótt a tengeri istenn , Héfaisztosz
pedig riimmel felelt a szavára, me látta, hogy k nnyen telje-
sítheti kérését:

- Légy nyugoclt, drága jó Thetisz, mert olyan fegyvereket
csirrálok én mindjárt a fiadnak, amilyet emberi szem még
sose látott, Ó, bárcsak így menthetnórn meg fiadat, a nagy
Akhilleuszt a sztJrnyíí haláltól is, lrogy cirtjmet szetezzek
szívednek.

Így sóhajtott Hófaisztosz, azzal már ment is a f vókhoz.
Tttzfelé fordította azer s flivókat és stirgette ket gyors nun-
kára. Hrisz frivó fritta sza,kadatlan lilregve a tizet,, egyszer gyors
munkára serkentve a lobogó lángot, másszor meg lassri er s

tíizre, gy, ahogy az isten akarta. Héfaisztosz meg odatette a
tííz heves lángjára a kemény rezet, lágy ónt, a drága aranyat
meg a, szép eziistot. Rárakta az nll t az iill talpra, egyik kezébe
vette kalapácsát, másikba meg a, fogót, és hozzákezdett, hogy
szép rij fegyvereket kovácsoljon a h s Akhilleusznak.

Althilleusz pajzsa

Legelíísz r ragyogó, fényes pajzsot készitett az iigyes Héfa-
isztosz. Ötrettt volt a hatalmas, gazdagon clíszített, er s pajzs;
hármas karimája óvezte ktjr<js-koriil a szélén, eziistfogó tartotta
a sziját,. Majd, amikor készen VoIt az egész, sok, gyciny ríí dom-
borri képet remekelt rá a mcs üer.

Kiverte rajta a fijldet, a tengert, meg a, csillagos eget. Rajta
volt a ragyogó nap, a szép teleho}d, meg az ég minden fényes
csillaga, a Kaszás, a Fiastyírk, a Gonccjl szekere, meg sorban min-
denik csil]ag a maga helyén.

De volt azoll a" pajzson ké1, város is. Az eg),ikfoen éppen lako-
dalmat iinnepeltek. Yitték a, menyasszonyt fáklyafénnyel, nász-
dalokat énekelve, és perdiilt a tárrc, a lantok, fuvolák szavára.

Kinn álltak az asszonyok a tornácon, iigy bámulták a lakodalmas
menetet.

A piactéren meg nagy t meg gyíílt egybe; folyt a piir egy
megrilt ember vérdíja fel l. Ketten civakodtak; az egyik azt
állította, hogy mindent megfizettek már, a másik meg tagadta,

semmit sem kapott még - rigy mondta. Mind a ketten azt
kívánták: dtjntscjn a ptirben a tanrik sz&v&. A nép meg két
pártra szakadt, bizlatla mind a kett jiiket. Kcizépen iiltek a
bírák, a bcilcsszavri vének; harsány hírnrjkcjk adták keziikbe a

1láIcát,, amikor beszéltek. Ki is volt mát készitve el ttiik két
talentum szinarany, jutalmul annak, aki legb lcsebben ítél,

A másik város fegyverben állott, Ellenség ostromolta éppen,
és az ostromlók azon tanakodtak, mi legyen a város sorsa.
Egyesek azt mondták, díllják fel a várat egészen, mások meg
szívesen alkura léptek volna a várbeliekkel; ezek azt kivánták,
osszák kétfelé a város minden vagyonát és akkor, ha megkap-
ják az egyik felét, ijnként elvonulnak, nem folytat ják tovább az
ostromot. De a város lakói nem fogadták el az alkut, titkon ki-
vonultak lesre az ostromlók ellen. Asszonyok, ifjak és gverekek
védték a falakat, a férfiak meg szép hadi rendben jrittek ki a
kapun, titkon indultak a lesre. A hadisten, Árész meg a b lcs
Athéné vezette fíket. Színaranyból volt mind a keti , kcinnyen
meg lehetett ismerni ket, nagyobbak is voltak, mínt, az embe-
rck.'Ahogy odaértek aztán a leshely,re, ahol a nyájat szokták
itatni a folyón, két figyel kémet kiildtek ki, lessék meg, mikor jcin
rl nyáj a vizte. Ott iilnek a kémek messzebb a seregt l. Jcin is a
rryáj hamar, két pásztor kíséri ket; nem sejtenek semmit, vígan
í'írjják furulyájukat. De rajtuk tit az ellenség, rájuk rohan, elhajtja
lrrind az egész nyájat és végez a pásztorokkal. Csakhogy észre-
veszik ám amazok is, mi tcirtént. Hamar fegyvert ragadnak k is
ós jtinnek már, hogy visszavegyék az'elhajtott nyájat. Szcirnyíí
<lsata, véres cjldtjklés tombol most, k zijttiik. Hajigálják egymásra
lr, dárdát. Mintha éI lerrne, gy harcol ott mindenik a pajzson.

Nem messze a várostól puha szántófold képét vetette a
1lrr,jzsra az isteni lrovács. Hajtották az ekébe fogott barmot a

138 139



szánlók, és amikor a barázda végére értek, mézédes borral telt
kancsót nyrijtott oda nekik az egytk társuk; k h ztak bel le
egyet, aztán megfordultak s vágytak már rijra visszatérni a ba-
rázda végére. Szépen feketéllett a jó puha term fd]d a pajzson,
bárha színaranyból késziilt ez is.

A másik oldalon meg gy nyciríi érett bízamez rengett. Ép-
pen aratták éles sarlókkal, hárman kótóztélr< a kévét, a gyerekek
meg szaporán szedték és hordták hozzájuk a markot. Távolabb
t liik jogarral kezében állott a király, ijrcimmel nézte a r,íg ara-
tást. A ttilgyfa alatt késztilt is már a lakoma az atat népnek.

Volt a pajzson egy szép sz l skert is, viruló t kékkel, s lyos,
nagyszemíí fekete fiirtcikkel. Tiszta aranyból volt az egész sz l ,

a karója meg mindenik t kónek sorban színeziistb l késziilt. A
karók kózt az riton fiirge szed k jártak, firik meg lányok horil-
ták a drága termést jól fonott, nagy kosarakban. Kózépen az
egyik, lantját pengetve, cseng hangon énekelt,, a t bbiek meg
táncoltak a dal iitemére.

Egyenes szatvil, szép k vér tehenek indultak a másik oldalon
a,z istállóból a mez felé b gvo. Ott volt a legel , csiirgedez víz
mellett, nádas part kozelében. Négy pásztor kovette ket meg
kilenc fiirge kutya. De két sárga vad oroszlán ugrott a bikára
amott, b gcitt az állat és menekiilt volna. A pásztorok és kutyák
mind arra rohantak. Az oroszlánok nreg ftiltépték a bikát, és már
falták is, mohón sziircscilték kiomló scjtét vérét. Uszították rájuk
a pásztorok a kutyákat, de azok csak ugattak veszettiil, nem
mertek belemarni a diihos vadakba.

Készített egy gyiinycit legel t is Héfaisztosz egy szakadé-
kos hegyoldalba; eltil nyiizsg tt rajta a fehér juhok nyája, hátrrl
meg a,z aklok és a szalmástetejíí kunyhók állottak.

Meg rakott a pajzsra egy remek táncteret is, éppen olyat,
mint amilyent Daidalosz épitett egykor Kréta szigetén a szép-
fiirl,íí Ariadnénak.* Lányok meg ifjak járták rajta a táncot,
Kiinnyíí gyolcs volt a lányok ruhája és tarka virágkoszorri éke-
sítette fejiiket. A legények meg aranyos lrardot hordtak a vállu-

*Krétai királyleány.
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kon. tr'iirge, iigyes lábbal járták
a l,áncot,; nagy t ureg vette ktjriil
ket, rigy nézte táncukat. Két

iigyes bukfences meg ktjrben for-
gott k z ttiik a lant iitemére.

Végiil, az egészet ktjriilvetl,e
a pajzs legszélén a nagy Ókeánosz
b vízíl árja.

Mikor aztán elkésziilt a pajzzsal
a nagyhíríí kovács, készített ragyo-
gó páncélt is a h snek, meg szép
forgós sisakot, amely jól illett a fe-
jére, és lronnyen hajlítható, tompa-
fényíí ónból lábvértet a lábára.

Majd amikor ez is megvolt
mind, odaadta a szép fegyvereket
a nagy Akhilleusz édesanyjának,
Thetisz istenn nek. Az meg fogta
mind Héfaisztosz ragyogó mun-
káját és elvitte a fiának.
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AhV lieusz kibéhlli Agamemnónnal

Kilépett a sáfrányszíníí lIajnal az Ókeános z árjáb I, bogy
fényt hozzon az isteneknek és embereknek, amikor rótare lépett
Thetisz a trójai síkon Héfaisztosz ajándókával. oit találta fi,átpatroklosz tetemére borulva; hangosan zokogott most is és vele
sírtak a miirmidonok mirrdnyájarr. Letette az istennií a díszes
fegy*ereket Akhilleusz elé a fcildre; nregcscirrentek azok, és cisz-
szetezzent a h s miirmidonok keblében a szív, rá se mertek
nézni, oly félelmetes volt az isten keze mííve.

csak Akhilleusz b s haragját szitotla még dtihcisebb lángra
a zord fegyverek látása. Megvizsgálta óíket egyenl<ént a kezében
és lassan eltelt a szíve cir nrmcl, noha rrem feledte a keseríí
gyászt.I{em volt még emberrrek ilyen fegyvere soha, és tudta,
hogy ezzel á1l majd bossz t Patrokloszért.

Arra kérte most édesanyját Akhilleusz, óvja meg Patroklosz
tetemét a romlástól lralhatatlan erejével, hisz fogaclalma szerint
csak akkor temetheti el majd barátját, ha megc;Ite gyilkosát,
Hektórt. Be is hintette mindjárt Thetisz a Lroltat ambrosziával
meg nektárral, hogy baja ne essék. Aklrilleusz petlig elindult a
tenger partján, hogy gyíílésbe hívja a gcircigtiket es UtOt<iltlOn
Agamemnón királlyal, rigy menjen a.harcba.

Fcilverte szavával a gtir g sátrakat mind_, és gyíítt a sok nép,
hogy meghailgassák Akhilleusz beszódét. Elj ttek a sebesiilt ve-
zérek is mindnyájan, kcizcittiik Diométlész és ocliisszeusz dárdá-
jukra támaszkodva. Legrrtolsónak j tt a, seleg f vezéte, a, nagy
Agamemnón: is fájlatta nehéz sebét, amelyei trójai hegyes é'rc
tittitt rajta a rettenel,es viadalban. Mikor aztán minányájan
egybegyííltek, a gyorsláb Akhilleusz kezdett krjz<jttiik beszéini:

- Népek vezére, Agamemnón király, mi haszna volt, hogy
lélekemészt haraggal gyíílciltiik egymást oly sokáig? nárcsJ,k
ne tcirtént volna, ami k ztjttiinlr megesett! Akkor nem pusztul
hiába oly sok jó gcirrig dalia , Rizony, csak az ellenség látia basz-
nát a mi kett(jnk haragjának. Dc n"e beszétjiink arról, ami el-
mrilt, hisz rigysem telretjiik t bbé jóvá. Én hát leteszek hara-

gomról és arra kérlek, serkentsd csatára a népet, hadd induljalr
veliik magam is tiistént a harcba.

Megtiriiltek, a hosszti hajri gcircigiik, amikor hallották, hogy
Akhilleusz rijra harcolni akar értiik. Agamemnón is elrnondta,
hogy belátja már hibáját, megbánta, circimest jóvá.is teszi, el-
hozatja Akhilleusznak mindazt a sok szép ajándékot, amit igért
neki a ktivetek ritján, amikor engesztelte. De Akhilleu z nem
tudott iiriilni már ennek sem. Jóllehet nem utasította el Aga-
memnón ajándékát, de azt felelte, hogy mindezt a király
tetszésére bizza: adjon ajándékot, ha jónak iátja, vagy tartsa
meg magának minclazt, ha gy akarja; sokkal fontosabb most
ent:'éI az, hogy harcba induljanak: ne vesztegessék szavakkal
az id t.

A biilcs odiisszeusznak kellett most, mérsékletre intenie a
tiirelmetlen Akhilleuszt: nem indulhat a nóp nrindaddig csatába,
míg jól nem lakott étellel-itallal. Adjanak hát parancsot a sereg-
nek, hogy mindenki egyék-igyék el bb nyugodtan, gy indul-
ion a harcba. Kcizben meg Agamemnón király hozassa el az
ajándékot mind, amit Akhilleusznak szánt. Tanulnia ketl abból,
ami tcirtént, nemcsak Akhilleusznak, hanem Agamemnón ki-
rály,nak is: Iegyen ezent l igazságosabb, mint volt, nem szégyen
az, ha a fejedelem békíti, engeszteli azt a d,erék harcost, akit
sértett meg el sz r.

Szívesen hallgatott is Agamemn n az okos szóra, csak Akhil-
leusz sajnálha az id t, amit ezzel vesztegetnek. Nem nagyon ér-
dekelte t már az ajándék meg a jóvátétel, mert égett az iild kI
liarc vágyától, bosszri.t akart áIlni megiilt barátjáért, csak ez volt
már neki a fontos. De mégis tíírnie kellett, hogy e7hozzák Aga-
rnemnón sátorából a megígért sok szép ajándékot és iinnepélyes
tlsktivel er sítsék meg mind a ketten, is, meg Agamemnón is
:r, kibékiilést. Utána pedig a harcosok mindnyájan b séges lako-
rrriival késztiltek f<iI a nagy csatára.

Csak Akhilleusz nem akart enni még most sem: gyászolta
l<<ldves barátját, a derék Patrokloszt. Eszébe jutott, hogv az-
tllíítt ilyenkor, ha ld kl csatába índultak, minclig Patroklosz
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készített lakomát mind a kett jiiknek, és erre megint űgy &ezte,
hogy Patroklosz halálánál nagyobb csapás már nem is érheti.

Megszánta Zelsz isten a gyászol h st és elkiildte Athénét,
er sítse. Akhilleusz keblét a harc el tt, ambrosziával mcg nek-
tárral, hiszen enni már rigysem akar bánatában. J<jtt is mirrdjárt
Athéné, és míg a tiibbiek fegyverkeztek, észrevétlenii1 ambro-
sziát és iide nektárt cs ppentet,L a hóís keblébe, el ne gy ngitse
harc k zben a szornyíí nagy éhség. I{ern is tudta a gyorslábír
Akhilleusz, mi ttjrtént vele, csak azt érezle,lrogy éppen olyan
friss és er s a karja, mintha maga is evett volna a ttjbbiekkel
egyiitt.

Végre azlán magára cjlthette Akhilleusz is a fegyvcreit, hogy
csatába induljon. Legel szcir a szép ]ábvértet csatolta jó szoro-
sala av eziist bokacsatokkal a lábára, majcl mellére ciltotte a
vértet, váIlára vetette eziistszcigíí kardját, kezébe vette az er s
nagy pajzsot és fejére tette lósziírforgós díszes sisakját. Vette
hatalmas srilyos dárdáját is, amelyet rajta kíviil senki más rrem
tudott megcsóválni, Még apja, Péleusz kapta ezt a nagy k iisfa-
dárdát Kheiróntól, a derék kentaurosztól.

Fegyvernoke ktjzben befogta harci szekerébe a két halhatat-
lan paripát, éppen azt a kett b, amely Patrokloszt is vitte leg-
utóbb. Felszcikkent a derék kocsihajtó a szekérre, hogy vigye
harcosát az <ildcikl , véres iitkcizetbe. Akhilleusz meg, miel tt
maga is fdllépett volna a, szekérre, d rg hangon így szólott két
jó lovához:

- Hej, derék paripáim, vigyázzatok aztá:n, írgy ne vigyetek
engem is, mint a legutóbb Patrokloszt vittétek. Ott rre hagyja-
tok még holtan a síkon!

Megszólalt etre az egyik paripa, mert megoldotta nyelvét, a
felséges Héra istenn :

- Dics Akhilleusz, megmerrtiink most még a harcból. De
ne feledd, hogy krizel van már hozzád. is az éjszíníí haláI keserií
végzete. Nem mi lesziink az oka, ha meghalsz, hanem a végzet,
istenn , az er skezíi Moira. Nem mi okoztuk Patroklosz halálát
sem, hiszen mi a szélnéI is sebesebben száguldunk. Apollón isten

14!l

iilte meg t, és az er s Hektór. Te is így haisz meg nemsokára,
tlorék h s, dics nagy Akhilleusz.

Így beszélt a halhatatlan paripa, de itt megakasztotta hang-
jht a végzet,, nem szólhatott t bbet. Akhilleusz pedig nagyot
stihajtva bosszrisan folelte :

* Csak ne jósolgasd a halált, nem illik azhozzád., drága okos
lrrvam! Jól tudom azt magam is, hogy itt esem el majd a trójai
slkon, me ze az écles hazát I. De mégsem hagyom a harcot,
rníg bosszrit nem álltam a drága barátért!

Az istenek harca

Zeusz isten megparancsolta a t rvény és rend istenn jének,
'|'hemisznek, hívja gyíilésbe a sokszakadékri Oliimposz tetején
lr, halhatatlan isteneket mind. Teljesiilt mát az ig&et,, amelyeb az
rlziistlábri Thetisznek adott felséges fejének bólintásával, és most
íiil akarta oldani tilalmát, Végigjárta Themisz az egész világot
íls cisszehívott, minden circik istent a nagy Zelsz palotájába. El-
.iiittek még a folyamok is - az egvetlen Ókeánosz kivételével
* meg a nimfák, akik a szép ligetekben, a folyók forrásaináI és

lr, fltives legel kiin élnek. Eljirtt Poszeidón is a tengeri vizek mélvé-
r(il,k zépreiiltés kérdeztemegels neka,nagy Zeuszszándékát:

- Viiiámszeret oliimposzi isten, miért hívtál gyíílésbe mind-
rr.yájunkat? Tán a trójai meg a gtiriig néppel akarsz valamit?

- X'tildrázó Poszeidón, jól sejted a szándékom - felelte
Ál,,usz. - Csakugyan azétt hívattalak benneteket! Nem gátolonr
rrtrir a tervetek. Elmehet minden isten meg istenn a trójai vagy
Aiil,(ig ereghez, védje és segítse azt, akít a szíve kedvel. Én ma-
gllln nem avatkozom t bbé a harcba. Itt maradok az Oliimposz
l,r,l;tljén, innen nézem az cjldtjkl háborrit. Hiszen látjátok, harcba
irrrlrrl már a, nagy Akhilleusz, megcili nemsokára Hektórt és be-
lllik utána az végzete is, Ha meg elveszett ez a két legnagyobb

Hektór és Akhilleusz - elk zelít már a nap utána, amikor
1;lllllil hull Í on egészen.
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Így beszétt Zeusz, a lralhatatlanok meg azonnal kétfelé oszol-
tak, Egyik résziik nrent, a gtir g táborba, a másik meg a trójai
várhoz. Héra, Athéné meg Poszeidón Agamemnón táborába
szálltak:.veliik ment az iigyes Hermész meg a sánta Héfaisztosz.
A háboni istene, a vad Árész meg a messzenyilazó X'oibosz
Apollón Trója felé vették az tjukat: líket ktjvette az erd k és
vadak istenn je Artemisz, meg a mosolygó szemíi, szép Afrodité.
De Trójának fogta párrjfu Szkamandrosz folyamisten i , hiszen
ott kanyargott vize a széles tróiai síkon.

Amig az istenek nem voltak k zrittiik, tirtilt a g riig nép sziir-
nyen, hiszen harcba indult már a nagy Akhilleusz, Hektór erege
viszont, remegett minden izében. De mikor aztán megérkeztek a
halhatatlanok mind a két táborba, diihcis harci vágyat támasz-
tottak amott is. Szemben álltak az istenek egymással, de még
nem kezdtek viadalt, csak a halandókat kiildték egymás ellen.
Mennyd<irgtitt a nagy Zeusz odafcint, Poszeidón meg lent rázta
a f<ildet. Megremegtek belé még a nagy hegyek is; lenn az a|-
világban pedig ijedten ugrott fet trónjáról Hádész, a holtak fe-
jedelme: fcjl ne hasítsa a szcirnyíí Poszeidón a fcildet, mert, még
fcjltárulnak a rettenetes, nyirkos termek, amelyeket még az is-
tenek is utálnak.

Akhilleusz a harc hevében mindeniitt csak Hektórt kereste,
vele akart vívni, hogy bossz t álljon Patrokloszért. Apollón isten
viszont, tudta, hogy a trójai Ainejász nem eshetik el a harcban

- hiszen t a végzet arra jel<ilte ki, hogy megmentse a pusztuló
Trója maradékát -, ezért Ainejászb akarta Apollón }radba állí-
tani Aklrillerrsz ellen. Mindjárt magára is ciltcjtte Priamosz fiá-
nak, Liikáónnak az alakját, írgy biztatta Airrejászt, támadja
meg Akhilleuszt. Ainejász ugy&n kezdetben szeretett volrra ]ri-
térnt ez elijl a biztalás el l, hiszen cisszecsapott már egyszer
régebben a, nagy Akhi]leusszal, és tudta az ta, hogy ezt a gcirtig
harcost emberi er vel legy zni rrem lehet; de az isten biztatására
mégiscsak rászátlta magát egy icl mrilva a kiizdelemre. Megcé-
Iozta érchegyíí dárdájával Akhilleuszt és eltalálta vele rettenetes
pajzsát. Nagyot clcirdiilt a pajzs az iitésre és hosszan bongott

trtána; megtezzent egy pillanatra még Akhilleusz is, azt hitte,
rnindjárt átiiti pajzsát az er s Ainejász dárdája, de nem rigy
Iett:az cjtrétíipajzsnakcsakkét rétegét, sz rta át a dárdahegv és
megállott a harmadikban. Akhjlleusz viszont a nagy k risfa ke-
levézze7 átiitcjtte Ainejász pajzsának fels szélét; elrciptilt Aine-
jász feje ftjltitt a nagy dárda és miigcitte vág dott a fcildbe, míg
Ainejász a pajzzsal kezébe el re bukott rémiilten. Ijecltében fól-
kapott egy nag-y sziklát, hogy hozzávágja Akhrllettszhoz, a,z meg
kirántva kardját rohant fetéje. Bizony vége lett volna most
Ainejásznak, ha meg nem szánja hirtelen a giirog<ik oldalán áltó
rlagy, ftildrázó Poszeidón isten. Poszeidón ugyan Akhilleusz és a
grircigcik gy(3zelmét kívánta, de mégsem akarta volna, hogy el-
1lrrsztuljon a derék Ainejász, ezért mindjártk zbe is lépett, Hir-
telen k<idbe burkolta mind a kett jiiket, Akhilleuszt meg Aine-
iászt is; nem látta már AkhilleTlsz az e]lenfeiét. Kcjzben az isten
ószrevétleniil kihrizta a nagy kíjrisfadárdát Ainejász pajzsából
tls odatette Akhilleusz lábához, Ainejászt meg elragadta a leve-
góíbe, vitte a gomolygó harcosok feje fdltitt, csak jó messze &
csatatér szélén tette le rijra a fcildre, azután így intette:

- Szerencsétlen Ainejász,hát vak vagy, hogy viadalra hívod.
it na,gy Akhilleuszt, aki nálad jóval er sebb?! Vagy valamelyik
isterr vette el az eszed, azbizlatott talán erre az ostobaságra?!
Azt rnondom én neked, tjssze ne csapj vele még egyszer, mert
rrregjárod. Inkább várj, míg be nem tcilti sorsát. Majd ha meg-
lrrllt Akhiileusz, akkor ktizdj csak bátran a giiriig ellen, mert
rrriis, mitrt Akhillerrsz, meg nem cil téged.

Így beszélt Poszeidón és magára hagyta Ainejászt, csak most
rlszlatta el a bíív s k<jdfelh t Akhi}leusz szeméróíl. Akhilleusz pe-
, l i,{ csodálko zva látt a, hogy eltíínt az elleníble, cle ott fekszik lába
rllíítt a frildtjn a nagy k risfadárda. Abból tudta már, hogy meg-
rrrtlrrtette Ainejászt valamelyik isten.

Nemcsak Akhilleusz kereste a csatában mindeniitt patroklosz
;1.yilkosát, Hektórt, a másik oldaion Hektór is éppen vele, Ak-
lrilltlusszal akart megvívni. Jól tudta ugyan Hektór, hogy Pé-
l.rrsz dicsóífia sokkal er sebb nála, de azt is!átta, milyen rémii-
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lettel tolti el Akhilleusz az egész trójai sereget; attól tartott már,
hogy emberei elveszítik mindnyájan a bátorságukat és nem védik
tovább Priamosz er s várát. Ezért szeretett volna megvívni a
derék Hektór a nála er sebb harcossal, hogy er t cintscin rijra a
népébe. De ismerto Apollón isten a végzet akaratát,l,udta, lrogy
ez az ósszecsapás csak Hektór halálával végzódhet. Ezért nem
is biztatta rigy Hektórt, mint az el bb Ainejászt, hanem odaállt
melléje és így intette:

- Yigyázz, Hektór! Ktizel ne menj Akhilleuszlroz és tissze
ne csapj vele, nehogy dárdával vagy karddal lesri;'tson rád! In-
kább csak a távolbó] pr báIkozz!

Megrémiilt Hektór, ami,kor az isten szavát hallotta, gyorsan
vissza is h zódott egy kissé a seregóbe. De aztán kés bb, amikor
Akhilleusz megiilte az egyik testvérét, ijsszeszorult a nagy Hek-
tór szíve és keserííségében megfeledkezett egy pillanatra Apol-
lón intelmér l: dárdáját csóválva rohant Akhilleusz felé. Akhil-
leusz pedig, ahogy meglátta, szikráz szemmel, ujjongva fo-
gadta:

- Itt vagy hát végre, te, alri a legnagyobb sebet ejtetted
rajtam! Megiilted Patrokloszt , a dtága barátot! Gyere, csak gyere!
Nem futunk már egymás eliíl, hadd végezzek veled!

Így beszélt Akhilleusz, de nem rémiilt meg Hektór, merészen
felelte:

- Ne fenyegess engen],, Akhilleusz, mint éretlen gyereket.
Nem féiek t led! Jól tudom azt, magam is, hogy er sebb vagy
nálam. De majd meglátjuk mindjárt, lrogy bírod a dárdám!

Így szólt Hektór keseríí haraggal szívében és iszonyatos er -

vel hajította dárdáját Akhilleusz felé. Tán meg is cjli most a
sz rnyíí dárdavetéssel a legderekabb h st, lra oda nem lép Athé-
né Akhilleusz elé és vissza nem veti a dárdát k nnyíí lehelettel
Hektór Lábához. Akhilleusz meg feléje rohant kardjával, hogy
leterítse azonnal, de megmentetle ez tbal Hektórt Apollón isten,
síiríí kcjdbe takarva alakját. Háromszor rontott rá a gyorslábír
Akhilleusz, de mind a háromszor csak az iires k d t érte. Messze
vitte Hektórt Foibosz Apollón, nem akarta'még, hogy elesson.

Hektór helyett csak a trójai harcosok t megét pusztította
most a diihtjs Akhilleusz. Ütijtte, vágta, űzte ket, ahol érte.

Nem is maradt rnár a trójai sereg a széles síkon, a tábor kiizelé-
ben; hanyatt-homlok menekiilt fcil a magas vár felé. Nyomukban
volt mindenitt az irgalnratlan Akhilleusz és az egész gcirtigség.

Hamar elérték a trójaiak a Szkamandrosz folyó forgatagos árját.
l}elevetették magukat, hogy menekiiljenok tildcrz ik el l, de irle
is utá,nuk nrent Akhilleusz; nem kíméIte rnég a Tróját védíj fo-

Iyót sen, cilte itt is az ellenséget és piros vén,el szennyezte be a
folvó habjait. Itt, a folyóban érte utól Aklrilleusz Priamosz fiát,
Liikáónt,, amint éppen menekiilni akart el le. Elcsodálkozott,
ahogy meglátta, mert Liikáónt elfogta már egyszer régebben az

cgyik portyázáson Akhilleusz; el is adta akkor rabszolgának
r,érrrnosz szigetére. T)e kiváltották a rabot kedves rokona,i, éppen

tizenkét nappal azel tt. Yisszaj tt Liikáón rijra Trójába és ti-
lerregy napot tijlt tr, már családja k<;rében, Most, a tizenkette-
<tiken jcitt megint a lrarcba, de ismét utolérte a végzet, jta
tisszeakadt a, na,gy Akhilleusszal. Nem is próbált már Liikáón
lrarcolni a rettenetes h ssel, megfogta dfudáját,leborult eléje,

rigy kérte, kegyelmezzen &z életónek, háromszor akkora vált-
ságdíjat adnak majd. órte a rokonok, ha élve fogja el, mirrt leg-

rrtóbb.
De Akhil]eusz szívóben nem volt most irgalom, bosszrit akart

l'atrokloszért, nem szánta meg a, kiinyorg t:

- Ostoba, ne fecsegj váitságról! Amíg élt Patroklosz, szíve-
stln konyririiltem az ellenségen, ha kezembe keriilt. De meghalt
rnár a barátom Hektór kezét I, nincs trjbbé irgalom Priamosz
lirr,inak. I{e síránkozz hát, hanem halj rnegl Hiszen meghalt Pat,-

lrlklosz is, pedig nálad derekabb vo}t.

Így beszélt Akhilleusz, neki pedig elernyedtek az izmai, eI-

crrlsztette a h s dárdáját és kitárt karral fogadta a csapást.

Yri,llon sírjtotta kardjávaI Péleusz fia, mélyen belevágott a két-
tllíí yas a nyakába, meg a ftjldre lranyatlott, sijtéten omlott ki
lr r,óre. Aztán megragadta lábánál fogva az er s Akhilleusz és

lx,l<,lrajította a zkamandrosz vizébe.
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De nagyon megharagudott erre a folyamisten, Szkamandrosz.
Bosszantotta, hogy így bánik az kedves vizével a sz rnyíí
Akhilleusz, meg védeni akarta Tróját is. Ezért hamar sszefogott
testvérével, a Szimóeisz patakkal, liogy egyiittes er vel gyíirjék
le a rettenetes harcost. Z ,gva, morogva, árasztották rá haragos
hullámukat, tajtékoztak diilriikberi, vérrel és a ho]tak tetenével
akarták elsodorni a hííst. Feltornyosodott diihében a folyó iszo-
nyatos vize és már vitte, sodorta is tovább Péleusz rlicscí fiát.
De észrevette Héra, hogy bajban rr&n Akhilleusz, nern akarta,
hogy áldozatul ossék a legderekabb harcos a mélycirvónyíí fo-
lyam zuhogó árjának. Hamar hívta fiát, az iigyes Héfaisztoszt,
ntenjerr és fékezze meg a diihcis folyót. Etrc aztán a sánta ko-
vács kiltivellteisteni lobogó lángját. Elaíbb a lroltakat égette a
mez n, azokat,, akik Akhilleusz kezót l cstek el; kiszáraclt, a mez
és elapadt a vizek ragyogása, Majd utána a folyóba vetette ra-
gyogó lángját Héfaisztosz; égtek a szilfák, a íuzek meg a sííríí
tamariszkuszok, a lótusz, a szittyó a sás meg a káka, minden,
ami a folyó szép medre kciriil drisan tenyészik. De nem kímélte
utána a vizet, sem, kínlódtak benne a halak, ángolnák, mert
felforrt a folyó hulláma, gózólgótt a gyritrlí lángtól, folyni se
tudott már tovább.

K<iny<irg re fogta ekkor a folyamisten, Szkarnandrosz, írgy
kérte el bb Héfaisztoszt, majd utána Hérát is, ne gycitcirjék to-
vább, inkább visszamegy a nredrébe, meg is eskiiszik, hogy nem
avatkozik t bbé a harcba, t le akár fel is drilhatják a grir g k
Tróját, csak neki hagyjanak békét. Megszánta erre Héra a meg-
rémiilt folyamot és szólt Héfaisztosznak, ne bántsa rnár, hisz
nem is illik halhatatlan istent így meggy<)tcirni halandó embe-
rekért. Eloltotta eTre a sánta kovács az isterri lárrgot,, a folyó
pedig visszatért gyiinytirtí medrébe, elsimultak hullámai, csen-
desen folydogált tovább, rrem t<ir dtitt mát a harccal,

De most, hogy a gcir g ket véd istenek visszaszoriiották a
Trójárrak pártját fogó folyamistent, Szkamandroszt, nem áll-
hatta meg a tijbbi isten sem, hogy tétlenil nézze a harcot, Trójai
oldalróI a hadisterr Árész tárnadt a btilcs A hénére, Héra meg

Afroditével és Artemisszel akaszkodott tjssze. Csak a giiriig tá_

borbarr álló Poszeidón meg a Tróját véd Apollón nem harcoltak

rnég, Meg is szólította mindjárt a nagy fóIdráz isten a messze_

lyilaz Apollónt: ,

" _ apáuan, miért állunk mi ketten féIre a harctól? Neni illik,

lrogy mi tétleniil riézziik csak ket, míg a, t bbi verekszik! Bizony

,r""ió"itirrk meg mi se csata nélkiil Zeusz érckiisztjbií házába|

l(ezdd el hát a harcot, hiszen te vagy a fiatalabb. Nem lenrre

helyes, hogy én, az regebb kezdjek ki_ veled| Azt, mondom én

lrókecl, "ug!o" 
ostoba rra,gy, s megszédiilt a szíved, ha még min-

tlig Trója pártjá,t fogod. Vagy nem enrlékszel talán, hogy bánt

ujt k lgylor Láomedón király, akkor, amikor ezt a várat épi_

tettiik neki? csírnyárr megcsalt, benrriinket. Nem adta meg az

igért frzetséget, Még azzalis megfenyegetett, hogy levágja fiiliin_

Ét, osszekcitozi keztinket, láburlkat,, rigy adat el tlenniinket rab_

szoigának, És ehlrez a trójai néphez híu.a le szíved? Az párt,

jukat fogod, ahelyett, hogy nekiink segít,enél ]eront,ani a g gos

Tróját!
Így ingerelte harcra Poszeidórr az eziistíjas Apollónt, de a

-".*rónyilozó isterr mosolyogva tért ki el le:

- Csakugyan, Poszeidón, nem lerrnék j zaneszíi, ha viadalra

szállnék veled halandó f ldi enrberekért, Hisz ezek nyomorult

lények, olyanok csak, mint a fa lombja. x,cilntjvekednek, az élet_

,'ctá fr;tct kerryerét eszik, aztán hamar elhervadnak és elenyész a

lelkiik. Nem érd,emes ezekért ld kl harcot, véres viadalt vívni
halhatatlan cirijk isteneknek. Gyeriirrk mi is, hagyjuk a ktizdel_

met,: yerekecijenek k maguk ott lent,,

Így felelt Apollón és elhagyta a trójai síkot"

K,;rbe., Akhilleusz meg a, gtirogiik még tovább íízték Hektór

rrépét. Riadtan j tt,le a vár bástyájához az sz priamosz király;

ltil,ia, hogy nagy baj van, fut már a nép a vár felé, Mincljárt meg

i* purarc.ohta az rcjknek: tartsák nyitva a kapukat, hogy a

lilti,t< kOzé menekiilhessen az ííz t,t sereg, De jóI vigyázzanak,

itlejében zfuják majd be ket,, nehogy az iildóz ellenség is be-

itidrrljon rajtuk!
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Hektór haldla

Hanyatt-homlok rnenekiilt a trójai sereg Akhilleusz és a gti-
r g k el l. Rohantak a nyitott kapukon be a várba mindnyá-
jan. De tán még ide is utánuk száguldott volna a diihtis er<iiir-
leusz, ha Apollón isten az uto]só percben cselvetésével meg nem
menti a vátat. Magára ciltcjtte az isten az egytk trójai aiakját és
nem messze a kaputól megállott a bástya alatt szembur, Ákhil-
leusszal, úgy tett, mintha fcil akarná venni vele a harcot, majd
birtelen megfordult és elfutott is. De nem & nyitott kapunak
vette ritját, hanem le a síkra, a gcircig tábor fe]é. Maga után
csalta Akhilleuszt, aki diihrisen iildrizni kezclte. kiizben meg a,
trójai sereg bejutol,t a falak ktizé, és az (jrók gyorsa,n llezátiák
a kapukat. Nem nraradt kíviil a vár falain senki más, csak
Hektór; , egyediil akarta í lta , ztatni Akhilleus, rcha^át,

Egy id mrilva aztán Apollón, amíkor látta, hogy bezfuták
már a város kapuit, visszaszólt Akhilleusznak:

- Miért iildijztil, Péleusz fia, halancló ember ]étedre engem,
a hallratatian isterrt? Hisz rigyse iithetsz sebet rajtam . 

"rlg"*meg nem iilhetsz soha. Nem látod, lrogy ki vagyok, 
"*uk "-j ngsz haragodban! Nem okosabb lett volna a trájai sereget iil-

dcizncjd? El led futottak a várba, te meg otthagytad Íet és
utánamj ttél.

Ekkor vette csak észre Akhilleusz, hogy megcsalta az isten.
Diihcisen megfordult és jra Trója felé száguldoti. Mint verseny-
futó nemes paripa, oly fiirgén, kcinnyedén szedte a lábát és ro-
logott a síkon, ragyogott rajta a vért meg a sisak, mi:nl az ég
fényes csillaga kora szi éjszakán. Legel sziir priamosz király
vette észre fcintr 1, a bástya fokáról, hogy kcizeledik már Akhil-
leusz Hektór felé. x' ljajdult rémiiletében az sz király, fejét
verte kezével, rigy kcinycirgcitt Hektórhoz:

- Drága fiam, Hektór, ne várd be oclakint arémiileteskezíí
szcirnyeteg embert. Leterít mindjárt Akhilleusz, hisz nálad sok-
kal er sebb. Gyere be tiistént, innen a faiak m giil vódd a vá-
rost, mert elvész ez anép, ha te sem véded nrár. zánj meÉ]en-

gtln is, szerencsétlen apádat. Mi lesz velem, ha annyi derék fiam
rrl,án elveszítelek most még téged is? Betcjr az ellenség várunkba,
í'tddírlja otthonunkat, gyermeket és aggot nem kímél, kardélre
lrrírryja a gyengét, a trjbbit meg elhajtja keseríí rabságra. Ó, kO,-

rl.y riilj hát rajtunk, drága fiam, Hektór, óvd az életedet, légy
rr, mi oltalmunk itt trenn a várban, kijzcittiink.

IIgyanígy ktiny rg tt frálnoz anyja, az sz Hekabé is: két-
Hógbeesetten, sírva kérte, menekiiljcin be krizéjiik, amíg lehet,,
rntlrt ha megcili oclakint Akhilleusz, még csa}< meg so siratják,
tll se temetik, hisz a kutyának veti majd oda lrolttestét a ke-
g.yetlen ellenség.

De Hektór nem hallgatobt a sziilfjk kérésére. Találkozni akart,
vógre a szcirnyíí el}enséggel. Dlkeseredett diih szorongatta szívét
llt,r& & gondolatra, hogy sern , sem egész serege nem bírt ezzeI az
r,gyetlenegy emberrel. Szilárd volt a lelke, állt és várt Akhille-
rtszra, aki egyre kiizelgett. Pedig tudta is, hogynemlesz k nny
rlz a kiizdelem. De most már nem tehetett egyebet. Drezte, hogy
llizony jobb lett volrla Poliidamász szavára hallgatni és vissza-
vorrulni az eg6sz sereggel ftil a várba, még akkor éjjel, amikor
rrregjelent a gtir g sáncnál Aklriileusz fegyverteleniil. Ha meg-
lilgadja akkor az okos tanácsot, talán nem veszett, volna eI annyi
stlk derék trójai harcos. De milyen szégyen lenne, ha most még
íí is meghátrálna és a falak kózé htn drrék. Mindenki szemére
vtlthetné, hogy eliíbb tcinkretette ugyan a sereget, de aztán még
stl volt elég bátorsága ahhoz, hogy bevárja Akhilleuszt. Nem, ezt
lr, szégyenl, nem élné tírl soha. Akkor már inkább itt marad és
rrrt:gharcol vele. Vagy legy zi, vagy meghal, de legalább senki
srlrn gyalázhatja. De ugya,n rniért is kell neki most kockára tennie
riltltét? Hiszen neki soha semmi baja se volt Akhilleusszal vagy
rr grjr g<ild<el! Párisz rabolta el tfíliik Helenát meg a, kincseket!
Nliórb rrem Párisz harcol most Akhilleusszal? Nem okosabb len-
tltl-ó, fug, letenné a pajzsot, sisakot, meg falhoz támasztaná a
rllirclát ós odamenne fegyverteleniil a nagy Akhilleusz elé és ki-
lltiltiilne vele? Megígérné, hogy visszaadja Helenát meg a rabolt
liirrcseket; még a gtir g sereget is ki lehetno elégíteni sok drága
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aiándékkal. Bemenne a városba, megesketné a véneket, hogy
mindenki odaadja fele vagyonát, azon vásárolják meg az ellen-
ség elvonulását. Ó, milyen jó lenne abbahagyni rrtát ezl az áb-
kozott háborrit!

De aztán egyszerre eszébe jutott, hogy mindez csak álom és
lrili képze}iídés. Nem mehet oda fegyverteleniil Akhillerrsz elé és
nem alkrrdozhat vele a megegyezésr l. Hiszen meg se hallgatná,
azonnal leszrirná, végezne vele, miel tt egyáltalán megszóla|na.
Nenr, nem szabad ilyesmire gondolnia. Harcolnia kell akárhogyis.
De erre a gorrd,olatra mosl, egy zofre elszorult a szíve. Kiverte
Irornlokát a hideg verejték, pedig még egy mozdulatot, se tett.

Akhilleusz pedig sebesen firtott feléje, egyre kózelebb ért
hozzá, Már csak egy ugr,ás, itt van, rnindjárt hajítja a dárdát.
s ekkor hirtelen í<jlébreclt Hektórban a rómtilet, Most már csak-
ugyan jobb lett volna, ha beugrik a kapun, de rnár az is zátva
volt. Az utolsó percben mégsem várta be a reá rohanó ellenséget,,
elszaladt, el le, de nem a, kapu feié, ellenkez irányba rohant,
Akhilleusz is megfordult, iild<jzni dezdte.

rszonyatos versenyfutás kezd dc;tt k zcittiik. Elhagyták már
a vadftigefát, meg a rnólycirvényíí Szkamandrosz kett s forrását;
ott bugyogotb az egyikb I nrost is a langyos :riz, szállt a g z a
magasba, mint a fiist, ha lobog a l(tz |ángja, a másikból meg
cscirgedezett a kristálytiszta, jéghideg viz; ott, ragyogtak a szé-
pen ktivezett medencék is, ide jártak régente a szelíd trójai asz-
szonyok meg lányok, hordták a drága ruhát mosni. De most
egyik futó sem tcir dtitt a kett s forrás vizével meg a szép me-
dencékkel; az egyik az éIetéért futott és szorongva gondolt kiiz-
ben sz atyjfua meg a feleségére a giigy g kisgyermekkel, a má-
sik meg diihtjs haraggal iildrjzte, a holt Patroklosz véres tetemét
látta maga elótt, azérl akart iszonyri, kegyetlen bossz t.

Háromszor keriilték meg már a vátal, de egyik sem jutott
el nyhciz. Hektór nem tudta elhagyni iildiiz jét; étezte, ha meg-
állna egy pillanatra, már ott is volna a másik és lrajítaná a
dárdát, De Akhilleusz se tudta annyira megkrizelíte áldozalát,
hogy utána vesse gerelyét. Éppen olyan volt ez a futás, mint
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lrlttikor azt álnrodja az ember, hogy kerget valakit,, de hiába -
rtt,ttr tud merrekiilni a másik, és mégse éri utol: akárhogy futrrá-

rrrr,l<, egyikiik se mozdulhat. Apollón isten is csak annyit tehetett
llrllitórért, hogy nagy er t lehelt a tagjaiba, bírja még a futást
l,,lviubb, míg el nem díjl r,égleg a sor a. Tijbbszor niegpróbált
lIr,l<tór a vár falához keriilrri, hátha a bajtársak fc;ntr l, a bástya

lirltríróI nyillal elíízhetrrék Akhilleuszt, de iildcjztíje egyszer sem

,,rrgtl<lte, kifelé szorította, egyre távoiabb a falaktól. Akhilleusz
r isztlrrt tiltva intett fejóvel a népe felé; senki se l je nyilát IIek-
lrit,t,il, (í egyediil akar végezni vele.

Vtígre mikcr r aztátrregyedszer órt már a két futó a Szkamand-
r,,,sz lblrásához,Zeusz isten kezébe vette azatanyntérleget, ma-
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ga ra emelte kiizépen és beledobta az eg5ik serpeny be Akhil-
leusz, a másikba meg Hektót haláIát; megmérte ket, melyik a
srilyosabb, melyik a kiinnyebb. Hát íme, Hekl,ór serpeny je le-
siillyedt az alvilá,g, Hádész háza fe'lé, a másik meg fcilemelkedett.
Ezzel eld lt a sor , látták mát azistenek, hogy Hektórnak eI kell
vesznie. Apollón szomorírarr el is hagyta azoírnal Hektórt, csak
aranyos nyilát villantotta még Akhilleusz felé, jelezve, hogy Hek-
tór után hamarosan halnia kell neki is az messzelciv nyilától.

A bagolyszemií Athérié pedig lesuhant az Oliimpusz cslicsá-
ró1, hogy rnost, amikor ílgyis d<jnt<jtt már a kegyetlen ,régzet,,

segítsen Akhilleusznak elveszíteni llektórt. El bb odaállt Akhil-
leusz me,]Ié és azt tanácsolta neki, rre iildijzze tovább Hektórt,
álljon meg inkább és frijja ki magát, mert rigyis cisszecsapnak
rnindjárt. Majd orlamegy Hektórlroz és ráveszi, hogy ktizdjtin
meg vele. Anltán magára cjltijtte az istenrr Hektór édestestvé-
rének, Déifobosznak az alakját, odalépett hozzá és ámító sz val
gonoszul t rbecsalta:

- Testvérem, beh régen iildiiz már Akhilleusz a, vár fa]a
ktiriil! Áiljunk meg végre és kiizdjiink meg vele ketten.

Így beszélt Athéné, Hektór pedig megtiriilt, szívében, mett,
azb hltte, csakugyan testvére, Déifobosz jijtt ki hozzá a várból,
hogy segítsen rajta,

- Drága Déifobosz - felelte -, mindig is téged szerettelek
legjobban testvéreim k ziil. Tudtam, hogy te sohasem hagysz
cserben. Beh jól tetted, hogy kijilttéLltozzám|.Lám, a tijbbi ott
iil benn most is Párisz kiiriil, egyik se tijr dik velem. De igazad
van! Nem is futok már tovább. Ha te itt áIlsz mellettem, majd
csak megkiizdcik valahogy a h s Akhilleusszal.

Azzal }J.ektór megindult nyugodt, elszápt lépésekkel Akhil-
leusz felé. Amikor k zelebb keriilt hozzá, szóIitotta meg eI bb:

- Péleusz fia, nem futok már el led. Megvívok veled életre-
halálra. De krissiink e| bb egyezséget derék vitéz módra. Ha én
iillek meg téged, nem csonkítom meg rritul a tetemed. Csak a
fegyvert meg a vértet ve zem le rólad, de téged magadat kiadlak
a giiriigtiknek, temessenek el tisztességgel. Viszonzásul azt ké-

rr,tn t led, régy igy te is énvelem: acld ki a holtt,est,em az enyéím,

tttlk, h& te cilsz mcg engern.

Meg akart, egyezní Hei<tór a, na,gy Akhilleuszzal, de nem ért,

,,,(lb a Jzavával. Akhilleusz patrokloszra gondolt, az t3 kegyetle,

rliiI osszeszabdalt, holttestétlátta maga eliítt,, és az jrrtott eszébe,

lrrlgv Hektór bizonyára a kutyáknak vetette volna Patrokloszt,,

ltir nem sikeriil az utolsó percben megmerrteni el le, X'tilforrt

lltlntte & kegyetlen harag ".Á 
u gonclolat,ra; nem, nem alkuszik

lr, gyiiliilete-s Hektórral] Patroklosz gyillrosa ne egyezkedjék és

,,,,"irárlon t le kíméletet. Ő csak egyet akar: bosszitt" szórnytl,

uór"r, t"gy"tlen és iszonyatos bosszlít, olyat, amilyen még soha-

*,,rn volt. Mindjárt meg is csóválta a hosszrl árnyékír dárdát, és

íi,tóje dobta. De lebokoit Hektór a dárda el tt tigyesen, siiv ltve

*r,,\íIt u, e1 fdliitte és hál,a mijgtitt vágódott a frildbe, Megkony_

rr.ycbbtilt, elre egy kissé Hektór: nem sikeriilt az els dárdavetés,

t,irl rleki jobban sikeriil majtl, - Nem vette észre, hogy kiizben

Athéné már fcil is vette és visszaadta Akhilleusznak az elhajított

ttrirdít. Most Hektóron volt a Sor, clobta gerelyét Akhilleusz

íi,ló, el is taláIta vele pajzsának ki;zepét, de lepattant a pajzsról

lr, tlárda, rrem tett kárt a hijsben, Déifobosznak kiáItott most

lltlktór, acljon hamar egy má,sik dárdát, de hiába nézetl k riil,
l\"ifobosz nem volt, selrol sem, Tud,ta már ekkor l[ektór, hogy

tíír,becsalták a,z istenek. ila Déifobosz nincs most mellett,e, ho-

ltlLL azelíjbb azt } tte, ott, ál1 az olclalárr, akkor dtjrrtijttek rnár

|i,l(íle: meg keli halnia Akhilleusz kezét I; de legalább ne gyáván

\,()sszell e| htr,nem gy, ahogy méltó llozzá, Trója legclics bb vé-

tlt,lrnez jéhez.
TlamarkirántottakardjátésrárohantAkhilleuszra.Akhil.

l.ttsz a ciárdát tartotta ke,Óben, is teljes erijvel rohant az ellen-

li,lrlre. kereste rajta a helyet, hol sérthetné meg leginkább, de

lrr,t,rrl<rr,rta Hektórt cgészen a gy nyoríi vért" az, amelyet elraga-

llrrt,l; rrettt is olyan 
"é-g"r, 

u ,rr"g tt Patroklosztól; maga, Akhil-

l,.rrsz lrordta egykor ezt a vértet, ez védt,e rnost Hektórt a régi

11lrztlája ellen.tsak egy helyen lnaq a.szabad,on Hektór testét,,

,, t,,,,kárr, ott,, ahol" iittp","" elktil nít,i a vállat a nyaktól, Tde
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szírrta most Akhilleusz teljes er vela dárclát. Áttitc;tte a dárda-
hegy Hektór torkát és hátul j tt ki a nyakán, De nem sértette
nreg a, gégét,, tudott még beszélni. Lebrrkott a porba, Akhilleusz
pedig kegyetlen szavakkal gycit rte tovább:

- Bolond voltál, Hektór, lta azt, hitted, hogy Patroklosz
utátr megmenekiilhetsz azért, mert én nern álltam akkor mellette.
Látod, érte kell most meghalnod! Téged a kutyálr és keselyiík
tépnek szét, t pedig tisztességgel eltemettiik a hajóknál!

Így fenyegette Akhilleusz a ha,lálra sebzettet, Hektór pedig
elrémiilt aTra a gondolatra, hogy nrég holtábarr se lesz nyugta,
nem temetik eI tisztességge|, ezért ktiny rg re fogta:

- Lelkedre és sziileidre kérlek, ne ves a kutyáknak, ha meg-
haltam! Inkább fogadd el értem a válbságdíjat és adcl ki a holt-
testem atyámtrak, Prianrosz királyrrak, hogy otthon hamvasz-
szanak ei Trójában!

De Akhilleusz kegyetlen diihében nem ismert irgalmat. Meg-
tagadta a haldolrlórrak még ezt az utolsó kérését is. Senrmi kin-
csért nem hajlandó kiadni a holttestét: Patroklosz gyilkosának
még a halálban is gya|ázat lesz a sorsa.

Elhomályosult a haldokló szeme és kcizel volt rnár ltozzá az
éiszíníí halál, cle szólni trrdott rnég utoljára:

- Jól ismerlek, Péleusz fia, trr<ltam, hogy vasból van a te
szíved, nem hat meg kérésenr. I)e lrrégis vigyázz, bossz t á1l

majcl értem is a messzenyilazó Apollón iston, ha eltaláI Pári,sz
a nyilával Trója kaprrinál!

Így jósolta meg & ]raldokló utolsó szavával Akhilleusz lralá-
lát. és azzaI kiszállt, tagjaiból a lélek, az alvilágba, a }Iárlészbe
surrant, siratva szomorút sorsát. De Aklrillerr z nem t r d tt a
jóslattai, készerl1,olt ntár a ]ralálra nz ta, lrogy elveszítette Pat-
rokloszt.

Odatódultak most a g r g k ós megbárnulták a hatnlmas
Hektórt, aki e]esett Akhillerrsz kezét l. Nerrr kellett nrár félnitik
attói, aki egypár nappal aze|(jtt még lobogó lángot hajigált, ha-
jóikra és azzal fenyegetiíz tt, hogy terlgerbe szorítja az ostrom-
lókat.

Akhilleusz pedig leszedte megtilt ellenfelér l a fegyvereket;

így jutott vissza hozzá mindaz, 
"1,i,t 

,1,g,a,aott Patroklosznak,

,it tár, amikor harcba kiitdte maga helyeti, _ Az els gond,olata,

,,ru.t,"hogy meg lte a legvitézebb t,ó;uit, az volt: támadják meg

,r""""a,r ÓOluioarat, hátha most elfoglalják, Hiszen Priamosz

írs népe bizonyáta urrnyi", rnegrémiilt Hektór elestén, hogY

r,lsií meglepetésiikben talán védekózni se t,udnak már, Csakugyan

,lkos gondolat volt "", 
é, k 

""yen 
rneg'|ehet, hogy célt is érnek

";i;, 
'h, megteszik. De eszébe lufutt Akhilleusznak, hogy még

rrrirrdig nenr temette el Patrokloszt, hiszen azt fogadla, csak ak-

l..,. uÍla meg majd a végtisztességet, az elhunyt barátnak, ha

tl<lavitte eléje a megiilt rt-"t,tO, holitestét, Llgy érezte,91 r9nto-

sirbb most, mint az, hogy elfoglalják-e Trójá-t, 1\[indjárt e,l,is hata-

,,.,zta, hofy azonnal iá*"i,il Hektórt, a halott Patroklosz eló,

l)tl nem volt elég rreki még a,z sem, hogy megtilte már Pri.am3sz

lilit, iszonyatos, kegyetlen'bossz t akart, valami o15za,1, ami talán

,,,,ig . lrutamat is nagyobb biintetés lehet a meg lt Hekt,órra,

ll)zórt nagyon gorro*"ÍÍ és csírrryát eszelt ki most,, olyat,, amit,

lttisljbb meg is bánhatott még,
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Átlyukasztotta késével Hektór lábát a bokája és a sarka k -

ztjtt, tiktirb rszíjat f(izótt, belé, gy kcitcití;e hátul harci kocsijá-
hoz. Fejjel a porban hevert a holt, Akhilleusz meg fdlugrott
kocsijára és megcsapta lovait, rigy vonszolta maga után Hektór
holttestét a gcirtig tábor felé.

Iszonyatos volt látni mindezt fdntr l, a bástya fokáról az sz
Priamosz király,nak meg a, feleségének. Sztirnyíí volt már az is,
amikor rneg ite Akhilleusz legderekabb gyermekiiket, Trója ro-
ménységót, Hektórt, akit annyira szerettek mindnyájan. De még
jobban szivtikbe hasított a kín, amikor látták ezt a sziirnyíí ke-
gyetlenséget. A haját tépte Hekabé kétségbeesett fájdalmában,
elhajította ragyogó fátyoláh és jajgatva hívta a nagy isteneket.
Inkább nreghalt volna, minthogy megérje ezt, a tettenetes gya-
Iázatot,. Az sz Priamosz meg rjting fájdalmában ki akart ro-
harrni a várból, hogy térden kciny rcigve kérje a sztirnyeteg Akhil-
leuszt,, kegyelmezzen legalább a holtnak. Csak nagy nehezon
tudták visszatartani a szerencsétien apát. De ugyanígy gyászolt
veliik egész Trója is. Mindenki tudta már, lrogy Hektór halála
Trója pusztulásának a kezdete,

Csak a megolt h s felesége, Andromakhé nem tudott még
semmit. Nem akadt, hírntik, aki el merte volna mondani neki,
mi ttjrtént a fórjér,el. Otthon szcivcigetett éppen csiilámló, gyci-
nyciríí kétrétíi ruhát, sok szóp tarka virággal. Meghagy"ta a szol-
gálóknak nemrég, tegyenek fcjl vizet a t, ,zte iratalrnas nagy
edényben, hadd várja Hektórt, amikor hazatét a csatából, jó
meleg fiird . Nem sejtette még szegérry, hogy nem jcin már haza
Hektór soha ttibbé, Egyszer aztán hirtelen nagy jajgatást, sírást
hall a bástya fel l. Megrezzent etre Andromakhé és kiejtette ke-
zéb 1a vetéIót, De még csak azt hitte, hogy tán Priamosz lra-
Iamelyik másik fiát &te baj odakint, azétt jajgat anyósa, He-
kabé. Vagy tán mégis Hektór volna bajban? Nehogy a fényes
Akhilleusz mtigéje keriiljiin és elvágja az ítját vissza a vár felé!
Mindjárt rohant is hazulról két kedves szolgálójával ki a bástya
fokára, hadd lássa, miért jajgatnak annyira odakint. Nem kér-
dezetl senkit, csak egy pillantást vetett odafcjntr l le a széles

trójai síkra és már látta is kedves férjét, Hektórt. Éppen akkor
ugrott ftjl Akhilleusz fényes harci szekerére és vonszolt maga
után a porban egy véres holttestet. Nem láthatta jól Andro-
makhé a holtnak a fejéb meg az alakját, de tudta már, hogy ki
az. Nem volt odalenn a síkon egy trójai sem, csak Akhilleusz
meg a giir<igcik. Nem is lehetett más az a holttest, mint Hektór.

Elborította erre szemét a s tétség, hátrahanyatlott bágyad-
tan s elhag5rta a lélek. Lehullott fejdísze, a csatok meg a szalag.
Sógorn i és Priamosz lnázának asszonyai fogták fóI az elaléltat.
Kés bb, amikor magáItoz tért, jajgatva kezdte a keseríí panaszt:

- Hát ez lett a sorsod, neked, is, drága fériem, Hektór!
Ugyanrigy veszítettelek el téged is, mint atyámat, meg mind a
hét fi testvéremet. Elmentéltijlem ciriikre, itthagytálkeseríí bá-
natban iizvegyen, kicsiny gyermekiinket, Asztiianakszot meg
árván. Nom lesz noki apja, aki gyámolítsa. Mégha t léli is rnajd
a háborrit, csak gyász és siralom már az sorsa. Hisz nincs az
árvának igazi barátja; fcildresiitijtt szemmel jár az emberek kci-
zcitt, k nnyes az arca. Apja régi barátait keresi fcil nyomorában,
szégyenkezvehítzza meg ennek a kiipenyét vagy annak azingét,,
rigy várja, hogy kiirryciriiljenek rajta. Lesz, aki megszánja, de
rr,kad majd ol,yan is, aki goromba szóval elkergeti s hiába fut
rrlaicl a gyermek anyjához; az ózvegy se segíthet rajta. Pedig
rrtilyen szép is volt e gyermek élete, amíg er s apa karja Óvta
rrrinden lépését. Apja térdén iilve kapta minclen ételnek a javát.
l'ulra ágyban szunnyadt, ha elfáradt. Tele volt, a szíve tjrtjmmel.
l)c most már csak gyász és siralom a, sorsai, épp,iáy, mint az
,,rryém is, mert itthagytál, drága védelmez nk, er s férjem,
llektór. Téged meg odavet, a kutyáknak gonosz gyilkosod a
grirtig hajóknál. Nem ltijztet senki ékes ruhákba, hogy elte-
lrlcssen gy, ahogy a holtat megilleti a szép temetés. Elége-
l,rrtrl én most sok szép holmidat mind,, hisz rigyse veszed már
lrrlsznukat, de ne is hordja ket utánad senki már; égjenek el
rt, l,e szomoni dics ségedre.

Így kesergett Andromakhé kcinnyeit hullatva, és vele sírtak,
zr ll<tlgtak Trója asszonyai mindnyájan.
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patroklosz temetáse

Bármilyon nagy volt is a fcilháborodás a várban, amikor Akhil-
leusz Hektór holttestét a szekérhez kóiózte és rigy vonszolta
maga után a porban, azórt mégsem mertek a trójaiak kirohanni,
hogy megmentsék az ellenségt l halottjukat. Kétségbeesetten és
tehetetleniil nézték, hogyan vonul el a gcirtig sereg Akhilleuszt,
k vetve a hajók felé.

Azok meg, ahogy a táborboz értek, szétoszlottak, ment min-
denki a sátrába. Csak Akhilleusz nem engedte szétoszlani a mtir-
midonokat, vezétte ket egyenesen a halott Patroklosz elé, Men-
tek mindnyájan, rigy ahogy visszajcittek a csatából fegyvereik-
kel egyiitt, véresen, poro a,n és fáradtan, tisztelegni a halott
bajtárs el tt. Legelcil ment ktjz tttik harci szekerén e nagy Akhil-
leusz, vonszolya maga után a ftjldcin a megtilt ellenséget. Meg-
keriilte vele háromszor & halott kerevetét, azután odahelyezte
eléje a fOldre Hektórt. Így akarta megmutatni a holt barátnak,
hogy csak érte tcirtént mindez, az ij halá|át, akarta megbosszulni.
miatta vivta az ld kl véres csatát és érte bánt olyan irgalmat-
tanrrl Hel<tórral.

Azatán letették a fegyvert, a miirmidonolr is, kifogták pari-
páikat és cisszegyííltek minclrryájan Akhilletrsz sátora elé. Akhil-
leusz pedig b sóges torral vendégelte meg ket,, levágatott ren-
geteg marhát, kecskét, juhot meg sertést és szétosztotta hrisukat
bajtársai ktjz<jtt.

Még lle senr fejezték a mtirmidorrok a szomorri lakomát, ami-
kor már jtittek is Agamemnón emberei, hogy meghíviák Akhil-
leuszt a f(3vezér sátorába. Hektór megcil jét Agamemnón akarta
megvendégelni a vezérekkel és vénekkel egyiitt. Agamemnón
király még vizet is forraltatott, mert remélte, hogy rábeszélhetik
Akhilleuszt, ftirtidjék meg, hadd iidítse f<;l egy kissé a víz a
nehéz fáradalmak után. De Akhilleusz nem fogadta eI a szíves
gondoskodást, tovább gy trirte magát mély fájdalmában. Most,
hogy megtcirtént már a bosszri, Patroklosz temetésére volt még
csak gondja. Arra kérte hát Agamemnónt ezen a gyászos lako-
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nrárr, kiildje e1 másnap reggel az embereit fáért; lratalmas mág-
l.yát rakat majd és azon égeti el tisztességgel meghalt barátját.

Majd, amikor vége volt a lakomának, elszéledtek Agamem-
rrón vendégei, mentek mindnyájan a sátrukba aludni. Akhilleusz
ped,ig kiment a morajos tenger partjára ott, pihent le éjszakára.
lTamar eI is aludt, mert nagyon kifáradt a hosszti véres harcban.
l)e álma nem volt nyugodt, keseríí bánattal szívében Patrok-
loszra gondolt most is. Azt á]modta, mintha szemrehány sza-
vakkal odalépett volna hozzá a barátja, Olyan volt most is,
rnintha élne; nem Iátszott meg rajta, hogy iisszet rték, elcsrifí-
i,ották a testét kegyetlen viadalban. agyanazl a ruhát viselte,
llmely a csatába indulás el tt volt rajta, Úgy látta álmában
Akhilleusz: odajritt hozzá Patroklosz és arra kérte: temesse már
tll végre a holttestét, mert temel,etlentil nem lel nyugtot odaáb,
lu másvilágon, ahalottak krjz tt. Majdkeze utánny rlt a barátja,
lrogy elbrics(lzzék t le utoljára, mert k ketten már sose szcjvij-
gctnek t bbé tervet távol a kedves társaiktól. Hiszen meghalt
visszahozhatatlanul, cjrcjkre Patroklosz. De megjósolta neki ál-
rrtír,ban a barátja azt is, hogy meghal már nemsokára , Akhil-
lrlttsz is. I{e is temettesse mos1, a csontjait kiiltin, }ra elégette
tlrstét a rnáglyán, hanem tegyék majd mind e kett jiikét, Akhil-
lrlrrszét, és Patrokloszéb egyiJrtt egy kcizcis urnába* azok a baj-
liit,sa,k, akik trilélik mind a kett jiiket. }Iiszerr k ketten, Pat-
r,,ll<losz és Akhilleusz, egyitt élték le egész életiiket. Kis gyerme-
lill< vol-bak még, amikor elvitte Menoitiosz a frát, Patrokloszt,
,\lilrillerrsz apjának, Péleusznak az udvarába; egyiitt nevelked-
l1,1< ilzóta, játszótársa vo]t el bb Patroklosz Akhilleusznak, majd
litisiíbb a fegyverncike lett, hogy vele menjen mindig a csatákba.
Ntr y/l|g,ggn el ket most a halál sem, pihenjenek csontjaik egy
liiiziis urnában.

Így beszélt Akhilleuszhoz álmábalr a holt barát. Ő meg sze-
l1,1,1,tl volna még egyszer megcilelni Patrokloszt, mett, azt hitte,
,,llrlltttgyan visszajcitt hozzá űjra az, akit tiriikre elveszített, de

*lllrra latinul: korsó vagy a á r; unlárra,k hívták az ókorban azl, az edény!,
t,r, tlttttll.yllcn az elégetett halot hamvait tartották.
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kisurrant kezei koziil az álomkép, Ákhilleusz pedig forró kcinnye-
ket sírva ébredt a vaióra.

Nem is aludt már tovább a,zon az éjszakán Akhilleusz. Fcjl-
verte szavával bajtársait és egyiitt siratta veliik Patrokloszt,

Másnap reggel aztán elktildte Agamemnón az embereit fej-
székkel, k telekkel meg teherhordó tjszvérekkel az erd be, hoz-
zanak fát Patroklosz máglyájához. Elmentek azolr a sokforrás
Ída vcilgyébe, kivágtak rengeteg hatalmas tcilgyet és lrozták a
sok fát a g rcig táborba. Lerakták ket mind hal,alrnas ra-
kásba a tenger partján, ott, ahol Akhilleusz kijelolte Patroklosz
sírját meg a magáét. Majd letelepedtek a grir<igiik rnincl nagy
széles k rberr és várták a temetést. Akhilleusz pedig parancsot,
adott a miirmidonoknak, fegyverl<ezzcrrek mindrryájan teljes
hadi pompába, fogják be a lovakat a lrarci szekerekbe és állja-
nak szép rendbe, mintha csatába inrlulnának. Így vorrultak most
a máglyához;kózépen vitték a kijeliilt bajtársak Patroklosz holt-
testét. De már el bb a gyász jeléiil mindnyájan levágták haju-
kat és elborították vele a lroltat. Csak Akhilleusz nem vágta
még le a haját, mert édasapjának, Péleusznak a fogadaimára
gondolt. A hadbaindulás el tt ugyanis, amikor b csriztai,ták
Akhillerrszt, azt fogadta apja, PéLeusz király: majd ha vége lesz
a hábor nak, és vissza tér hozzá jra a fia, levágják nagyra-
nijvesztett haját és bazájuk szent, folyamának áldozzák. Erre a
fogadalomra emlékezett Akhilleusz, azéttr nem gyászolt íí is le-
vágott hajjal. De most eszébe jutott,, lrogy rigysern tér: ó mát
vissza soha tcjbbé hazájába, hiszen itt fog meghalni Trója alatt
nemsokára; apja, Péleusz se váll,hatja be a fogadalmát. }'élre-
állt háb egy kissé a mágtyától és levágta is hosszii sziíke haját,
majd odament és a halott Pal,roklosz kezébe tette.

Teljes egész nap gyászolták még a g<ir gtik a máglya elé ki-
tett Patrokloszt, Csak estefelé kiildte vissza Agamemnón király
a népet a táborba. Nem maradtak már ekkor kinn a tenger-
parton Akhilleusz mellett csak a vezérek meg t} máglyarakók.
Tramar fcjlrakták a százláb magas, óriási máglyát. Kcizepére tot-
ték - ftinn, a tetején - a holtat fegyvereivel egyiitt. Majd be-
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mutatták a na,gy halotti áIdozatol; leiiletett Akhilleusz sok mar_

hát és hizotb sertést. Odarakatta ezeket, is a máglya széIére,

Majcl megtilte Patroklosz négy szép paripáját meg két kedves

kutyáját, azokat is vele akarta elégetni. csak a patrokloszért

megiiit Hektór holttestét nem tótette máglyára; rigy gondolta,

hogy ert l nagy tisztesség lenne kedves barátja gyilkosának, --
Apollón és Afrodité vigyáztak ezalatt titkon Hektór holttestére,

liogy baja ne essék amíg kiváltja majd apja, Priamosz láráIy,
Meggy jtották már Patroklosz mág7yáját, de sehogysem

akart, lángra ]obbanni. Áldozott ekkor Akhilleusz a szeleknek és

kórte ket: segítsenek, lrogy megadhassa a végtisztességet ked-

ves barátjának, Patrokloszna,k írgy, ahogy iilik. Jijttek is azlán
ltamarosan a z ,g szelek, belef jtak a máglya tiizébe és nagy
lríngra lobbantották. Egész éjjel lobogott, Patroklosz máglyája,

Akhilleusz pedig zokogva siratta barátját.
Mire felj tt a Hajnalcsillag, iisszeroskadt, a :nagy máglya s

rnegszíínt lobogása. Jcittek ekkor Agamemnón ernberei és sííríin
locsolva borral, eloItották a tiizes parazsat,. Majd Akhilleusz pa_

1.lt,ncsára cjsszeszedték az elhamvadt, Patroklosz csontjait és dí-

zcs afaíIy urnába helyezték. Kijelolte Akhilleusz a sírhalom he-

l.yót is, ahová eltemették az :urnát; de nem engedte meg, hogy
lllfl,gas sírhalmot, emeljenek. Hiszen hamarosan rigyis ki kell majd
llontani ezt a sirt, amikor Akhilleusz csontjait is belerakják pat_

rrlklosz metrlé ugyanabba az urnába,
Vége volt már a temetésnek, áIlott Patroklosz sírhalma, ami-

lirlr Akhilleusz rijra iisszegyííjt tte a népet, hogy nagyszeríi vet-
,i()llyját /kokat tendezze]nek az eltemetett hijs tiszteletére. Kihor_
rllr,t,ta Akhilleusz a sok, d,rága versenydíjat,, hogy ne hiába kiizd-

.j.rrtll< egymással a versenyziík. El re megmondta minden ver-

rrcrr.y el tt, hány díjat luizki, metyiket kapja a gy ztes, és me-

lyil<tlt, az, aki veszít,, hogy ne maradjon jutalom nélktil senki, ha

1rrrillrít tesz a versenyben. Versen5rt futottak azután a legjobb

lirltlsihajtók a harciszekérrel, maj<l tjkolvívás, birkózás, futás,

1,rirrls viad"al, diszkoszvetés és nyílltivés kijvetkeztek. Az utolsó

\,(ll,N()lly legvégtil a dárdavetés volt.
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Pri,a,mosz Althi,lleu,sz el ti

Bosszrit állott nrár Akhilleusz patrokloszért, el is temette a
holtat nagy tisztességgel, de maga csak nem lelt még nyugal-
mat. Fájlalta er sen a híí barát elvesztésél,, sehogy se tudott bele-
nyugodni abba, ami t rtént. I(iilijrrijsen éjszakánként gy í rte
a bánat; álmatlanul hánykolódott fekhelyén, Patrokloszra gon-
dolt, nrig a tijbbiek édes ízíí álom ajándékának riiltek. Elgorr-
dolta magában ezerszer is mindazt, amit egyiitt at át Menoi-
tiosz ]r s fiával. Hogyan j ttek Tr<ija alá Agamemnón seregével

- majdnem tiz éve már annak - és hogyan száIltak harcba
eliíszcir az ellenséggel; akkor is, ntint l<ésijbb annyiszor, Patrok-
losz hajtotta a lovakat,, íí nrcg állb nrellett,e a lrarci szekéren,
dárdával kezébeln. 'Itrdta, hogy netn kell aggóclrria, mcrt vigyáz
reá a ]ríí kocsihajtó, Patroklosz, akí az óletét is szívesen odaadná
érte. Hiszen azltán valóban írgy is lett, csakugyan életét atlta
érte Patroklosz, helyette }ralt meg akkor, anrikor fegyvereit ma-
gára ciltve eluzle Hektór seregét a hajóktóI. Anrikor ez jutott,
az eszébe, megint kicsordult Aklrilleusz szeméb l a k nny. Ftil-
kelt a fekhelyér l, kirnent a sátorából éjnek i<lején a tengerpartra,
brisan járni egyet. \rárta a hajnalt, hogy nrajd ha megvirrad,
talán csillapodik keseríí fájdalma. Ahogy aztán megpillantotta a
f<itkel nap elsíí sugarait, rnent,, tlefogta gyors paripáit a lrarci
szekérbe, hozzáktltózte rijra Hektór holttestét, hogy meghurcolja
Patroklosz sírhalma kijriil, Háronrszor keriilte meg a szekérrel
a sírhalmot, azatán megint kifogta a lovakat és ment, be a sáto-
rába, hátlra most elszunnyadlrat egy kissé.

Így kegyettenkedett napról n&pra, minden reggel Helrtór holt-
testével, hogy megtisztelje vele Patrokloszt, Pedig mát az iste-
nek is megsokallták a szcirnyíí embertelenséget. Nemcsak a mesz-
szent'laz Apollón óvta Hektór holttestét, hogy meg ne sériil-
jiin, míg Akhilleusz maga után vonszolja a porban, a t bbiek
is azon tanakodtak már: nem kellene-é megbízni az tigyes Her-
mészt, hogy lopja el titkon Hektórt Akhilleusztól és juttassa
vissza a várba. De aztán Zeusz mégis rigy diinttitt,, hogy oko-

sabb lesz, ha maga Priamosz király megy eI Akhilleuszh9z kt-

váltani t le a fia holttest,ét, El bb azonban magához hívatta

Zeusz Thetisz istenn t, a tenger mélyér l és megiizente vele

Akhilleusznak, hogy adja ki mát a meg lt ellenség holttestét,

lra jtinnek hozzá é* te"it t le, Nem is ellenkezett Akhilleusz,

,,-iko, hallotta anyjától Zeusz akatabát; megenyhiilt már sziv.é-

ben a harag, nem mara,dt, benne más, csak a fájdalom Patrok-

lrrsz után.
Zerrsz pedig elktildte Íriszt Priamosz királyhoz, mondjarneg

rrcki az istenek szándékát. Lesuhant írisz a ma,gas égb 1 pria_

rrrosz palotá jához. Sztirnyíí gyászban, siralomban találta a ki-

r,ály e-gósz csaláclját. Oti tittót< mindnyájan Priamosz k*,riil és

0.0i"rr"ryYá"t"tta arcukat,, jajgatva siratták még most, is Hektór

i,_rarát. írisz pedig odaá oli priamosz melló és halk szóval biz_

t,al,ta: fogas.on r" a szekérbe, menjen el egyediil, fegyveres kí-

_ir.á 
"Jrr.-or, 

egyetlerregy vén kocsissal Akhilleusz sátorába és

víltsa ki t le fia holttJstét,, Megrérniilt az óreg, amikor hallotta

rr,z isterlek ktivetének suttogó szavát, de az csak biztatt&, ne

íóljen, nem lesz az iton s"ámi baja, nem is bánik majd vele

gnrro."ol Akhilleusz, hiszerr nem lehet az,ltogy olyan elvetemiilt,
'l,,gyen 

egy tehetetlen tireg emberrel szemben!
' at"áíu Írisz Priamosznak Zelsziizenetét, meg fijlkelt, ment,

lltl a hálótermébe, hogy iisszeválogassa a váttságdíjat fiáért, H_ek-

l,tirért. Behívta 
^ugÍ,norHekabét 

is, elmondta neki a szándékát

rls megkérclezte tóI ,mit gondol, vajon jól teszi-é? Hekabé meg-

,r,,rniiil, amikor haliotta 
-a vakmer tervet. Megpróbálta_]ebe-

szólrri a merész váilalkozásr !,le bizzék Akhilleusz nagylelkíísé-

gílllen; nem is ember, kegyetlen sz rny_eteg az, akí megiilte Hek-

l,r'lrt. Nem k<inytirtil 
'u, 

eg tajt,a, az sz apán se, ha kezébe ke-

l,iil, Maradjon csak PriaÁsz a várbarr és t,tir djék bele, hogy

rrrrln temetheti el d,rága fiát,
Így beszéIt llekab?, de nem t,udta megnyugtatni |1|1moszt,

l')g.yrle i"gatottabban késztilt a király az t,ra, Nem tiir dtitt már

,,r.rrrl ."i, ha csakrrgyan rigy lesz, ahogy Hekabé rémítgette, és

\'rr,Irilrarr meg<ili At hit=i"os". ttiag igy is meg akarta kísérelni, hátha
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kiválthatja Hektórt, Kinyitotta gy ny ríí ládáit és válogatta
bel liik legdrágább holmiját, hogy ilt váltságdíjat vigyen Hek-
t6r&t. Kivett bel liik tizenkéb szép és nagyszeríí rilt nyt, ugyan-
annyi k penyt meg tizenkét sz nyegeb, drága palástot és inget,
azután tíz ta]entum értékes atanyat,, két ragyogó háromlábas
edény" , négy iistiit meg egy gytinyiiríí serleget. Valamikor régen,
még ifjrikorában a thrákoktót kapta ezt, a szép serleget, náIuk
járván ktivetségben; szerette is nagyon mint becses emléket, de
most k nnyíi sziwel odaadta váttságdíjba, csa,k visszakapja
drága fiát, Hektórt.

Aztán hamar parancsot adott, fogják be a szekérbe lovait és
iiszvéreit, hogy indulhasson minól el bb. Nagyon tiirelmetlen
volt, már, ingeriilten el is kergette a lláz kciriil ácsorgókat, meg
rátámadt fiaira, nehogy gátolják ritrakelósét. Már éppen indulni
akart, amikor hozta Hekabé aranyos serlegben a mézizíi bort és
arra kérte, áIdozzon el(jbb Zeasznak, kérjen t Ie kedvez jós-
jelet ritjára és csak anft,án menjen. Nagyon sietett volrra már
Priamosz, de ezt az egyet mégis szívesen megtette, mert igazá-
ban is szorongva gondolt arra, mi lesz, ha mégsem sikeriil a
vakmer kísérlet. De ha már azt kívánják t le, hogy áldozzon
Zeasznak, akkor kezet is keli mosnia el tte. Siirgetve szóiította
hát a gazdasszon5rt, hozzon vizet és tciitse a kezére. Majd amikor
megrnosdott, átvetbe Hekabétól a kelyhet és kiloccsantván a
bort, kcinycirg ttZeaszhoz: ne legyen az tja sikertelen, fogadja
Akhilleusz kcinyciriil szíwel kérését, Zeusz pedig ktildjtin ked-
vez jósjelet tjára. Csakugyan láttak is mindjárt jobb kéz fel l
a magasban egy hatalmas, kiterjeszteht szárnytí sasmadarat re-
piilni. Meg riiltek mindnyájan ennek a kedvezó jósjelnek, még
maga Hekabé is megkcinnyebbiilt egy kissé. Priamosz pedig
sietve ftilszállt a szekérre, a vén kocsihajtó megcsapta a lovakat,
tiszvéreket, ésakocsi hangos robajjal elhagyta a visszhangz pa-
lotát. Elkísérték apjukat veszélyes tjára egy darabon a fiak és
a v k is. Csak akkor fordultak vissza, sietve, amikor leért már a
kocsi a magas várból a széles trójai síkra. Ttt már nem lett volna
tanácsos vele tartaniok, hiszen bármelyik peroben meglephették

ííl<et a gilrogcik. TÍgy gondolták, talán még apjuk is nagyobb

lliztonságban lesz akkor, ha nincs k riililtte fegyveres férfi. pria_

,,ro*, p"áig hajtott tovább a vén kocsissal, egyediil az éjszaká,

hiln, az ellenség tábora felé.

De megszánt& a szeTencsétlen apát a, nagy Zeasz isten az ég-

llííl. Mindjárl szólította is az iigyes Herrnészt és }ekiil<lte hozzá

rr, fóldre, legyen Priamosz segítségére:

- }'iam, Hermész, te rigyis mindig szívesen segítesz a r,á1-

lrllkozó keclvíí emberen. Eredj hát a frjldre és vezesd az sz ptia_

rrrtlszt a.gcircig táborba, Akhilleusz sálotához, Óvd meg minden

lln,jtól, j"tt"sá el ritjának céljához rigy, hogy senki se lássa, míg

lltl nem lép Akhiileusz,sátorába.
Így beszélt Zeasz, Hermész pedig vette hamar szárnyas sa-

l.rlit ] mint a szél fuvallata, rigy repiilt ezekke1 a tenger hab_

.i:r,irt meg a szárazfó7dcin is -, fogla varázspálcáját, amellyel

,,,,,gigézi a halandó embert, mély álomba meríti vagy fcilébreszti,

t,,, í.gy akarja, és lesuharrt hirtelen a trójai síkra. Magára iiltotte
,rz cgyik miirmidon harcos alakját, rigy kcizeledett Priamosz sze-

lit,r:ólrez.

Eppen megátltak Priamosz meg a vén kocsis szekeriikkel a

1,,lrtn,ál, hogy megitassák a lovakat meg ciszvéreket, amikor fel-

líirlt a kijzeliikben Hermész isten. Az reg kocsis vette észre

,,líítrb a kijzeledij idegent és már szólt is Priamosznak:

- Királyom, most, szedjiik ssze az esziinket, mert, lát,om,

lrrrgy jiin vaiaki felénk. Félek, mind járt végiink lesz, Nem !"1:-,
t,irr"jább is lenne, ha elmenekiilnénk. Vagy boruljunk inkább

r.ltijo és kérjiik, hogy k ny riilj n rajtunk?
Megrémiilt az óieg és maga sem tudta, mit tegyen, Csak

vli,r,t,a - sszeborzad.va testében -, ili lesz most a orsa" De

llt:r,mósz barátságos szóval lépett oda hozzájuk:

- Hová indultái, jó iireg, iiszvérrel, paripával kés éjszaka,

rr tltil<or mindenki alszik? Hát nem félsz a g r gt i? Hiszen ellen-

lirl;.1rltl &z neked! Ugyan mit, tehetnél, ha most, észrevenne k zii-
lrrli rrz egyik? Sok kincs lehet nálad a szekéren, és bizony még

vrrlllkirtek keclve támad}rat, hogy elvegye t led,! Nem vagy már
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fiatal, és kísér d is cireg! Hogyan védekeznétek a támadók ellen?
T lem ne félj, én nem bántalak, s t, ha tudom, még meg is
védelek, hiszen éppen olyan vagy, mint az édesapám!

Megtiriilt Priamosz a jóakaratri idegen kedves szavának, de
azért még nem bízott benne egészen, Ezért óvalosan csak ennyit
felelt:

- Igazad van, kedvesem, csakugyan merész vá|IaIkozás ez
az én atam. De látod, eddig megvédett valamelyik isten. Nem
tcirtént még semmi bajunk. Most is ilyen derék titársat kiild tt
elém, mint amilyen te vagy. Bizony, boldog lehet apád meg édos-
anyád, hogy ilyen fia van!

- De mondcl hát, j cireg - kételezte tovább Hermész -,
valamelyik barátotllroz viszecl talárr e kincset, hogy biztonságba
helyezd, lra már veszélybe keriilt a váratok? Vagy magad is itt
hagyod cjrcikre Trója eríís várát, miután meghalt már legdere-
kabb fiad, aki védelmezett, mindnyájatokat?

Elcsodálkozott, ezen a kérdésen priamosz. Tehát felismerte
az idegen! Tudja, hogy Hektór az fia! I{em is felelt a kérdésre,
inkább maga kérdezte mindjárt:

- Mondd, ked,vesem, ki vagy te,? Ki az édesapád meg anyád,
hogy ilyen szépen beszélsz Hektórról?

Látta Hermész, hogy sikeriilt nlár frjlébresztenie a bizalmat
a szegény regben. Ezérl igyesen tovább sz tte a beszéd fo-
nalát:

- Hát hogyrre ismertem volna derék fiadat, Hektórt ? Lát-
tam elégszer a csatában, amikor szorongatta a g<ircigtiket. Mi
akkor nem harcoltunk, csak álltunk és bámultuk t! Mert vezé-
rem, Akhilleu z nem engedett, benniinket, miirmidonokat, a csa-
tába. Haragudott a í vezérre, Agamemnón király,ra, és vissza-
parancsolt mindnyájunkat a harctól. Vele, Akhilleusszal j ttem
ide én is, a fegyverhordozója vagyok. Otthon, a miirmidonok
kóz tt éI az édesapám; Poliiktór a neve. Gazdag ember nagyon,
de éppen olyan tireg már, mint te vagy. Hat fia van rajtam kíviil,
én vagyok a hetedik, a legkisebb. Sorsot vetettiink, amikor hadat
indított Agamemnón király, ki j jjcin eI koziiiiink Akhilleusszal.

Így keriiltem én ide. Most meg éppen a síkra indultam, hogy
l<ijtÍ.\nézzek egy kicsit, mert holnap vívjuk már a váratokat,, j

iircg!

- Ha te csakugyan Akhilleusz harcosa vagy, akkor azt is
rrreg tudod tán mondani, ott, van-e még a hajóknál fiamnak,
]lcktórnak a holtteste? - kérdezte most Priamosz király. Her-
rrrósz pedig megnyugtatta: ott van Hektór: Akhilleusz sátoránál,
ttclrn is tortént semmi baja, jóllehel lízenkét napja már, hogy

rrlcg lte Akhilleusz, de iigy ]átszik, az istenek óvják Hektórt,
rrrcrt, olyan épen maradt, mintha csak most, halt volna meg. Az
igrr,z, hogy Aklrilleusz meghurcolja most, is mirrden nap reggel

l,ir,trolrlosz sírhalnra koriil, de még ez scm csírfította el a tetemet.
l' llélegzett, Priamosz, hallván ezt a hírt és mindjárt'meg is

lrliilrta ajánclékozrri a uriirrniclon Poliiktór derék fiát azzal a szép

l<rllrellyel, amit a tijbbi váltságdíjjal egyiitt hozott Akhilleuszrrak.
( lsilk arra kérte, lra már ilyen jó vo]rt hozzá eddig, vezes e el

rrrtlst Akhilleusz sátorához, Rá is állott, erre Hermész szívesen,

lriszeir éppen ezérL jótt a mag rs Oliimpusz csricsáról a trójai sík-

llt,, csak az ajarrclékot nem fogadta el:

- Ne kísérts, jó reg, hogy vezérem Akhilleuszháia miigiitt
r,líilgacljam a szép ajándókot, Hiszen neki szánt,ad, azt - l.gy
lli,{,orn - tán váltságdíjba fiadért. I{em illik, hogy megriividit-
sctlr most, a clics nagy Akhilleuszt, meg nem is mernék ilyet
lr,rrt . Hiszen nagyon megbiintetne, ha kés bb megtudná! Mégis
lr l<(lrósed szívesen teljesítem, elviszlek étlnozzá és meg is véde-

lcl< Litkcizben.
ljjzzel Hermész ftilpattant a szekérre, kivett,e gyor an a gyep-

líí1;, ostort a vén kocsihajtó kezéból, nagy er l lehelt az szvé-

tr,l<lre, Iovakba és gyorsan hajtani kezdte ket. Majd amikor
rrrlilórtek a giiriig tábor kijrtil futó mély árokhoz és bástyához,
ri lrlrtlt bocsátott Hermész az rók szemére és észrevétlentil be-

lrrr,.jt,tltt kijzijlbtiik a kocsival a tábor teriiletére. l)e nem hagyta
trrrr,giira még itt sem pria,moszt, tovább vezette szekerét egészen

Alilrilleusz sátoráig. csak il,t ugrott le a szekérriíI és bricsrizott
.l rlz iireg királytól, leleplezve magát eI tte most, már nyílt,an:
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- Kedves reg, tlrdd meg, nem halandó ember vezetett ide
téged. Hermész isten vagyok én. Zeasz parancsára jtittem le
bozzád a fcildre, hogy vigyázzak lhadta. De most már rrem kí-
sérlek tovább Akhilleusz elé égí isten nem állhat ily nlltan
f ldi, halandó ember mellé. Menj csak be a sátorba bátran, lépj
oda hozzá és kérleld apjára meg édesanyja nevére. Nem lesz a
to rrtad hiábavaló!

Így biztatta }rermész Priamoszt és azzal már el is t nt a
zeme el 1, fdlr ptilt a hatalmas oliimpuszi csticsra. Priamosz

pedig leszállt a szekérr l és egyediil indult a sátor felé; a kocsi-
hajtó fenn maradt a bakon, tartotta kezében a gyepl t.

T<ibben voltak ekkor Akhilleusz sátorában, de csak két de-
rékvibéze állt a ktizelében. Ő rnaga épperr hogy befejezte vacso-
ráját,még ott is volt el tte az asztal. De senki sem látta meg a,

beiép Priamoszt. Akhilleusz is csak akkor vette észre, anikor
már ott volt ei tte, a lábaihoz borult, mint kiinyiirg * átkarolta
a térdét és megcsótrrolta kezét,, az iszony lt, amely annyi derék
fiának az éIetét, oltotta ki már.

Diibbenten bámult Akhilleusz, amikor meglátta az elóbte tér-
del sz királyt, és ugyanígy bámult egymásra tekintve mirr-
denki a sátorban. Nem értették, hogy tiirténhetett ilyen csoda:
az ellenséges vár királya, egy zerre csak ott termett kcizcitttik,
mint k nyiirg , a tábor kell s kcizepén és vezériik elé borult.
Priamosz pedig beszélni kezdett rigy, ahogy Hermész tanácsolta,
miel tt belépett a sátorba:

- Isteni h s, Akhilleusz, gondolj édesapádra, aki éppen olyan
reg lehet, mint én. Tán t, is ugyan gy gy trik és sanyargat-

ják odahaza, mint engem. Nem vagyok ott mellette, hogy meg-
védjed és ollaalmazzad. De látod, a te édesapád mégis boldogabb,
mint én vagyok, mert hazavárltat, téged Trója alól. De nekenr
nincs már olyan h s fiam, mint amilyen fia te vagy az édesapád-
nak. Sok gyermekem elpusztult a hosszír háborítban, a legdere-
kabbat pedig, I{elrtórt, aki mindnyájurrkat, véclett, te magad til-

*G rtig szokás szgrint a ,,k ny rg t" vagy ,,ol alornkér t'n nem volt szabad
elrrtasítani.

tod meg legutóbb. Érte jijttem most icle hozzád" í'ogadd el t -

t"^ tr, iatt.,igdíjat és adcl ki a holttesté , hogy eltemet,hessem,

'|'iszteld, isteieirrt< akaratát, és édesapádra gond,olva szánj meg

.:,,g"-, Akhilleusz! Hisz nincs nálam nyomorultabb ember a ftjl-

rlii"n: alrhoz kell k ny rcigniim, aki meg<ilte gyermekeimet,

Így k ny rg tt iriaÁosz, Akhilleusznak pedig eszéb,e jutott

,irlesJija, u, ór.-, Péleusz, és gyengéclen odébbtolva az el(itte tér,

rlol Priamo sz kezét,, sírva fJadt is, Egyiitt sírtak mind a ket-

lcrr, Priamosz és Akhillettsz; az egyik Hektórt siratta, a másik

l',r,trokloszt, akit Hektór iilt meg, és az édesapját, Péleuszt,

Mind a kettijnek más volt a fájdalma, de mind a kett t,udta a
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másikról, hogy amannak is ugyanrigy fájhat a bánata, mint nekia magáé. F lkelt aztán Akhilleusz és kézenfogva az eJ,(jtte tér-depel t, f lemelte a f<j]dr l, majd szelíden ígi kezdett beszélni
hozzá:

___ _ Jaj te szegény, milyen nagy a te fájdalmad, gytitrelmed!
Hát hogy mertél ide jcinni a gc;rog táborba, éppen eljá, aki már
olyan sok derék fiadat mególtemrt Utj rrat le a székre, és hagy-juk a fájdalmat szunnyadni szíviink en, mert a zokogás rigy
sem segít rajtunk. Lám, a boldog istenek ilyen szomorí sorsot
szántak a szegény halancló embereknek. Meri zelsz házában két
hordó á1l; az egytk tele van rosszal, a másik meg jóval. V* "--ber, akinek mind a ketttjb t ad a viilámszeret iit|rr; a" ilyenngk
aztánholjó, hol meg Tossz a, sor a. De van olyan is, akinák csaka rosszból juttat; az ilyennek pedig csupa keserííség az élete.Atyámnak, Péleusznak sok szépet Á ;at megadtak az istenek;
Tan vagyona meg hatalma,, derék népo, a miirmidonok k z tt,
és istenn a felesége. De adott neki az isten rosszat is: csak egyet-
lenegy fia sziiletett, én magam; és még én is rcjvid életíí lászeka fóldijn; nem is vagyok otthon melletie, hogy óvjam, istJ|ol_jam vénségére, hanem messze a hazámt 1, iti; t"áiui ..a" 

"iutt.szomorítlak téged és a gyermekeiclet, - Te magad is, Pr.iamou",
rigy tudom, hatalmas, gazdag király voltál. volt sok derék fiad
T:. ?"1árn, rácl meg ezt a szórnyíi háborrit kiildték az istenek.
Tíírd el hát a sorsot és ne gy tr á1 fiu,lé.t, hisz ílgysem támaszt,-
hatod f2l Vigla,z1_ in]<ább, nehogy még más ba|is érjen.

tgy beszélt A]<lrilleusz megért szíwe], De uralkoáni akart
a fájdalmán: félt az ellágyulástól és azt szerette ,olna, lra Pria-
mosz is eríít ,esz a bánatárr. priamosz azonban látni kívánta
már l{ektór holttestét (ls azotr vol1,, lrogy minél hamarabb vissza-
|upju, hadd vigye már haza, f<;l a trójái várba. I{yugbalan volt
ibt, az ellenséges táborban. Jól esett láinia, t ogy a[hiíleusz hall-
gat a kérésére, de mégis bricsrit akart már venni tiíle. Hiszen ha
lgriitt k nnyezett is_vele, azért mégsem felejtette el, hogy
Hektór gyilkosa az, aki most megkc;nyc;-rtitt raiti. Ezért lnmtu
arra kérte Akhilleuszt, ne iiltesse le a sátorában, adja ki neki

llcktór holttestét, fogadja eI a váltságdíjat és bocsássa í jfua; ,

l)t,iamosz király hálás azért,, hogy meghallgatta kérését és azt kí-
vrínjaneki, Akhilleusznak: térjen majd vissza boldogan a haz ájába.

De Akhilleusz nem szerette, ha ellenkeznek vele; kiizel volt
llvzá megint, hogy fcilébredjen benne a harag. Scitéten pillan-
l,tltt a ttirelmetlenked re és emelt hangon figyelmeztette;

- Ne gyiitiirj már, reg! Hisz kiadom fiadat rigyis. Tudom,
lrcgy ezt akarják az isteneink. Nem is juthattál volna el ide a
sril,ramba, ha nem tjrijk isten yezet, az utadon, De mégse kavard
íiil fájdalmaddal a lelkem, mert még téged se kíméllek, jóIlehet
vtlndég és kiinyiirg vagy itt a sátramban. Nehogy megbántsa-
lrr,l< és srilyosan vétsek Zelsz szava ellen! Utóbb még magam is
rrrcgbánnám!

Így beszélt a h s, fékezve háborgó lelke indulatát, Priamosz
1xrtlig megretterrt és hallgatott szaváta, csendeson leiilt, az oda-
liírrált székre. Akhilleusz pedig kemény léptekkel kiment a sát-
rli,ból, hogy teljesítse az óreg kérését. Vele ment két derék vitéze
is. Kifogták ezek Priamosz szekeréb l a lovakat, <iszvéreket és
lxlvezették a vén kocsihajtót, Priamosz kísér jét a sátorba, le-
iiltctték t is mint vendéget. Azután'behordták a szekérr I a
Htll< drága váltságdíjat, csak egy inget, meg két szép k penyt
lrrrgytak a szekérerr, hogy abba takarják majd a holtat, rigy vi-
lrr,sse priamosz kedves fiát fijt a széljárta trójai várba.

I(tjzben Akhilleusz hívta a szolgálókat halk szóval: mossák
lc tls kenjék be olajjal Hektór holttestét, cle ne ott, a k zelberr,
irrl<ltbb egy kissé l,ávolabb a sátortól. Nem akarta, hogy az sz
|'r,iirmo z meglássa Hektór holttestén, hogyan bárrt kedves fiá-
vlr,l a, rénriileteskezíi, sz rnyeteg ember, aki nrinden reggel sze-
lirlr,óhez kcittjzve Partoklosz sírlralma ktiriil hurcolta a porban.
lliszcn ha ennek a nyomait Látná a szerencsétlen apa, tán ki-
liirrrc szívéb I a fáj harag, megfeledkeznékr Ia, kinek a sáto-
l,rillrr,rl iil most, és átkot kiáltana a kegyetlen gyilkosra. Már pe-
rlig rr,kkor , Akhilleusz se tudná fékezni ]elkének sz rnyíí indu-
lrr(,ri,t, még tán meg is olné Priamoszt és ezzel iszonyatos, ember-
l.r,lrrrr llíínt vonna a fejére, megsértené zeasz legszentebb para,n-
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csát. Ez&l mosatta meg Hektór holttestét odakinn, távolabb a
sátortói. Majd amikor a szolgálók készen lettek, bekenték Hek-
tór sebeit olajjal, inget adtak reá, meg drága palástot, odalépett
hozzájak maga Akhilleusz is és gyászkerevetre tette a sokszor
meggyalázott holttesteb, aztán társai,al egyiitt fcilrakta pria-
mosz szekerére, Ebben a pillanatban eszébe ,iutott Akhilleusz-
nak rijra Patroklosz; nagyot sóhajtott és megszólalt magában:

- Ne haragudj, Patroklosz, ha talán még a halottak tliro-
dalmában, Hádésznél is meghallod majd a hírt, hogy kiadom
gyilkosod, Hektór holttestét, apjának, Priamosz kiráiyiakl Nem
feleclkeztem meg rólad most sem| De iátod, jobb ez így, hisz
rigyis meghalunk mindnyájan!

Teljesítette hát Ákhilleusz a kérést, kiadl,a Hektór holttestét.
De még most, sem akarta ritjára bocsátani Priamoszt. Volt még
egy k telessége vele szemben. Hiszen a szerencsétlen apa azzal,
hogy beiépett Akhilleusz sátorába és mint k nycirg odaborult
a lábához, már a vendégbarátja is lett annak, aki tizenkét nap-
pal azelótt megcilte fiát, Hektórt. Aházigazdának pedig nem-
csak a méltányos kérést kellett teljesitenie, hanem rigy illett,
hogy utána rneg is vendégelje étellel-italla| ahozzáfottiuló ide-
gent. Így tett most Akhilleusz is. Hamar levágott egy fehér
juhot, társai megnyílzták, fcjldarabolták, rryársakta !ruzták és
megsiit ttók, majd leh ,zták a n.yársról és tálakra rakták az egé-
szet. Egyikiik kenyeret hordott kciriil gycinyciríí kosárban, pria-
mo zon kezclve a kínálást, a hrist Ineg maga, Akhilleusz clsztotta
szét ktjzcitl,iik.

Bizony kíilcincis vendégség volt ez. Priamos z azóLa,hogy Akhil-
leusz megcilüe Helctórt és szekeréhez kótóz,te holttesté1,, ótlen-
szomjan gyászolta kedves fiának a halálát. Most viszont az eI-
lenséges táborban, fia gyilkosának sátrában egyiitt ktjltritte eI a
iakomát azzal, akit, eddig csak véreskezíí szcirnyetegnek ismert,
Akhilleusz pedig szívesen látta vendégiil magánál annak a gyii-
lriletes Hektórnak az apját, aki megcilte az í5 drága barátját,
Patrokloszt . . . Sokszor csodálkozva néztek eg5rmásra mind a
ketten. priamosz bámrrlta az ifj , szép és er s Akhilleuszt, akit

rrt<lst éppen olyannak látott, mint amilyen fia, Hektór volt.
Aklrilleusz pedig csodálkozva vette észre, mennyire hasonlít
l'riamosz nemes, szép arca apjának, az sz Péleusznak az arcá,,

lroz; még ny,ugodt, bcilcs beszéde is egészen gy hangzik, mint
l'óleusz szava!

Hamar elfáradt a lakoma ltállaz cireg Priamosz. Napok óta
r',t,len-szomjh,n kesergett. Most, viszont, amikor mégiscsak elért
vrr,lamit - hiszen visszakapja már a holttestet -, megkcinnyeb-
lliilt egy kissé; jól esett megint enni meg inni egy keveset. Do
nztán egyszerre érezte, hogy elernyednek a tagjai, neltéz fára]t-
siíg vesz er t rajta. Arra kérte hát Akhilleuszt, ere sze már Ie-

1lihenni.
Akhilleusz pedig gyorsan ágyat vettetett neki kinn a torná-

con. Ragyogó takarókkal, bíborsz nyeggel meg bolyhos gyapjri-
litlpennyel vetették meg a, két ágyat Priamosznak és a kísér -
jtlnek. Meg is magyarázta Akhilleusz a vendégnek, miért csak
rxlakinn, a sátor el tt vettet ágyat neki és nem benn a sátorban:

- Kedves tireg, od,akinn térj nyugovóra, ne itt bent! Nehogy
1,szrevegyen valamelyik góróg vezét, ha betoppan hozzám. H'i,
szen gyakran járnak ide sátramba vezérek. Még valamelyik el-
rrrorrdja majd Agamemnón királynak, hogy itt lra,gy, s akkor nem
t,ttdom, hogyan adom ki neked a fiad holttestét.

Tréfálkozva mondta Akhilleusz ezekel a szavakat, mert csak-
llí]ya,n nem szerette volna, ha híre megy annak, hogy ki járt
rrrila vendégségben, el akart keriilni minden bonyodalmat; de

l,rrtlta azt is, hogy nyugtalanítani fogja Priamoszt, ha meghallja,
rrri l tart aházigazda. - Végiil pedig, amikor elb csrizott, meg-
lit(r:dezte még t le: hány napig akarja gyászolni Priamosz Trója
rrt'l1lével egyiitt fiát, Hektórt, mert atra az id re biztosítja ,

A l<lrilleusz a fegyversziinetet. - A bricsrizó vendégbarátok drága
rr,j;indékot adnak egymásnak, amikor elválnak. Így akarta most
rrrr,gaiándékozni Akhilleusz is Priamosz királyt. Tudta, hogy más
cg.yóbbel ligysem szerezhet rcimet annak, akinek megcilte leg-
lir,rlvesebb fiát, és aki ellen harcolnia kell a jciv ben is. De talán
jril íilg esni az apának, ha nyugodtan eltemetheti gyermekét és
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nem kell attól tartania, hogy még a szomoní végtisztességet is
megzavarják az tjldcjkl harc borzalmai.

Priamosz csakugyan hálás szívvel fogadta a jóakaratri aján-
latot. Sziiksége is volt erre, hiszen az ostrornlott várból nem le-
hetett egykcinnyen kijutni. Már pedig nekik a temetéshoz sok
fa keliett; csak rigy égethették el tisztességgel a meghalt h st.
A fát pedig messzir 1 hordták szekérrel. Ezétl lizenegy napos
fegyversziinetet kért most Priamosz Akhilleusztói; kilenc napig
gyííjtik majd a fát,, a tizedikon elégetik Hektórt, a tizenegyediken
pedig sírhalmot emelnek neki. Hozzá is járuit Akhilieusz a ké-
réshez és megígérte, hogy tizenegy napig nem harcolnak elleniik
a gtiriig<ik. Azutánkézen fogta vendégét és kivezette a tornácra,
fekheiyéhez.

Fáradtan d ló le Priamosz a kocsihajtóval egyiitt kinn a tor-
nácon és már el is aludt. De nem sokáig tartott csendes álma.

- Nem tudott aludni íónn az Oiiimpuszon llermész isten sem.
Eg},ru azon trjrte a fejéb, hogyan juttassa vissza az sz Priamosz
királyt ftjl a szell s fiion várába. Hamar lesuhant hát az Oliim-
posz hegyér l, ment a giirrig táborba Akhilleusz sátrához és meg-
állt a tornácon PriamoszfejénéI, aztánígykezdett beszélni hozzá:

- Milyen nyugodtan alszol, te kedves tireg, ellenségeid tábo-
rában! Nem jut eszedbe, hogy k nnyen baj is érhet. rgaz, nem
bántott Akhilleusz, kedves volt hozzád, kiadta fiad holttestét is
a sok váltságdíjért. De mit gondolsz, nem kellene-é rokonaidnak
háromszor ennyit adniok érted, ha most elfognának Agamemnón
emberei?

Megrettent az óreg erre a sz ta, fdlébredt és mindjárt keltette
fijl a társát is. Hermész meg befogta gyor an a lovakat, ijszvéro-
ket, és mind a hárman ftilszálltak azonnal a szekérre. Sebesen
hajtott az isten a táboron át, senki se vette észte ket. Mikor
aztán elérlék a széles trójai síkon a szép Szkamandrosz folyó
forgatagos árját, átadta Hermész a gyepl t a kocsisnak, leszállt
a szekérr l és otthagyta ket, ment vissza az istenek kózé, fóI
a szakadékos Oliimposz hegyére. Ők ketten meg szomonian haj-
tottak tovább, fril a vár felé, vitték szekeriiktin a ho]tat.

Ktjzeledett már a rózsaujjri hajnal, derengett az égbolt kele-
ten, de csendes volt még a vát, aludtak mindnyájan. Csak Pria-
mosz leánya, a szép Kasszandra ment ftil ekkor Pergamon vá-
rának magad orrnára. Onnan látta meg a kijzeled ijszvéreket.
Fciljajdult, amikor észrevette és hangos sz val kiáltott.

- Gyertek, trójai férfi,ak, asszonyok, lássátok lIektórt! Itt
hozza már priamosz kiterítve, holtan a szekéren. Gyertek, néz-
zétek, hisz nem ilyennek láttátok akkor, amikor visszatért k -
zétek a gy ztes csatákból, véres hadizsákmánnyal a vállán.

n' lébredt a gyászos hívásra mind az egész Tr ja, és jiitt,
ijz<inltjtt a nép a kapuhoz, hogy fogadja a holtat. Legelcil jiitt
í'clesége, Andromakhé, meg az édesanyja, Hekabé. Haját tépve
zokogott mind a kett és veliik
gí , az egész tcimeg. Megállt a
szckér a kapuban, nem tudott
l,tlvábbmenni a gyászoló soka-
lligtól. Csak Priamosz szavára
rryitottak utat kés bb a kocsi-
rrir,l<, hogy továbbhajtson, ftil a
;lrllotához. Levették aztán a
lrrllüat a szekérr l, bevitték a
lrr,gyogó palotába és kiterítet-
l,tili kcizépen a díszes ravatalra.
Nlrlll[ ii1l"P a dalnokok, zeng-
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ték a bris gyászclalokat, és jtittek sorban a kedves rokonok
siratni Hektórt. Andromakhé kezdte elószór; kezébe fogta a
holt fejét, gy beszélt llozzá:

- Fiatalon haltál meg, drága férjem! Ö"vegyen hagytál a
házadban, s íme árva lett fiad is, egyetlen gyermekiink. Nem is
hiszem én, hogy férfivá serdiil még, hisz hamarabb elpusztul ez
a város nélkiiled, Hektór. Nincs már, áki védje, mióta elestél.
Elhurcolja majd az ellenség az a zonJrnépet, engem is kiiz ttiik.
Téged meg, gyermekem, vagy megtilnek ei bb, vagy ha magam-
mal viszlek is szomor rabságba, keseríí sira]om lesz már a te
sorsod egész életedre. Ó Hektór, milyen gyászthoztáI népedre,
családodra, de leginkább reám!

Zokogott Andromakhé, és vele sírtak az a szonyok mindnyá-
jan. Majd utána édesanyja, Hekabé, bricstizott Hektórtól:

- Legdrágább gyermekem, Hektór! Szerettek téged életed-
ben nemcsak az emberek, gyermekek és asszonyok, Trója egész
népe, mert er s karral védted ket a harcban, de szerettek téged
a boldog istenek is fcinn a, magas egeken. Lám, mógis visszaadták
nektink legalább a holttested, hogy itthon temessiink el tisz-
tességgel. Olyan vagy, gycinyiiríí halottam, mintha nem is hur-
colta volna a porban drága fejedet a kegyetlen eilenség!

Nem maradt el a siratók kciziil az atgoszi szép Helena sem,
aki Párisz rabolt el Spártából, Meneláosz kiráIyt I:

- Drága sógorom, Hektór! Siratlak én is, mert mindig jó
voltál hozzám, amióta itt élek kijztetek, Trójában. Rossz szalra-
dat nem hallottam soha, inkább védtél még engem is, ha reám
támadott valaki Priamosz palotájában. Magamat is siratom ve-
led, ó, én nyomorult, mert, most, hogy meghaltál, nem lesz már
t bbé senki sem kedves hozzám a lágterú Tróján. Borzadva te-
kint rám minden trójai.

Parancsot adott azlán Priamosz király a népnek, nrenjenek
el mindnyá jan az Ída hegyének erd s viilgyébe és hordják a fát
szekerekkel, báfuan1' nem kell féIniiik a g riigt 1, hisz megígérte
Akhilleusz: lizenegy napig nem támad az ellenség. ÖkrOt meg
ijszvért fogtak ekkor a szép szekerekbe a trójai férfiak és gyor-

srr,n gyiilekezlek a város el tt. Hosszri, kilenc napon át hordták

,, *oL- nagy száIfát fcil a várba. Amikor pedig elj tt a tizedik
lrajnal, hatalmas mág)yát raktak az ijsszehordott fából és kiiny_

,,yl"-,r" tették ftil a tetejébe a derék harcos, Hektór holttestét.
(irlasereglettek ki}réje mindnyájan és meggyrijtották a szátaz

íiit. Egész nap és egész éjjet égett, az a mág|ya lobogó lánggal,

rlo a tizenegyedik nap reggelére ijsszeroskadt azlán és megszíínt

lrlbogása. Összegyíílt ekkor megint az egész nép, V riis borral
l,íívÁ locsolgatva, eloltották az izzó parazsat. A testvérek és

Itlkonok meg keseregve, kcinnyek ktiz tt szedték ssze Hektór
li:hór csontjait a hamuból. Belerakták ékes a,rany ládába, leta_

l<rr,rták gyiinge bíbor takaróval, majd kivájt sírboltba helyezték

rls egy 
"ugy 

sziklát hengerítettek a tetejébe; végtil pedig sír_

t,,,trriát u*ólt"k frjléje, Mikor ez is megvolt, hazamentek mind_

rr.yrijan és iisszegyiilekeztek szép rendben Priamosz kirátry palo-

t,iletan, hogy megiiljék a városvéd Hektór nagy halotti torát.
" 

Így temette el Trója népe a lovas Hekt,órt,, akit meg<ilt a

l,,rrcban a g<irog Akhilleusz, barátjá&t, Patrokloszért,,

Ahhilleusz halá,la

Az ta, hogy meghalt Patroklosz, egy percre sem feledkezett

rrrr,g Akhilleusz arról, hogy k<izel van már az lnaLáIa is, Tudta,

lr,,gyHektór meg lésével csak sietteti saját sorsánakabeteljesii_
lr.,stit. Hiszen megmondta nelri édesanyja, az ezisllábír Thetisz,

lr,lgy Hektór után hamarosan meg kell halnia neki is. Nem feled_

l,,,.r.tt meg err l a jóslatról Péleusz dics fia és az alatt a tizenegy_

rrlllxls fegyversziinet alatt, amely Priamosz éji látogatását k<i-

,,,,it,,,, hadi népével _ a miirmidonokkal _ a6on fátadozott,

ll,,gy el kószítse sírját, ahová eltemetik majd t is bajtársai,

lt'ii,,lklosz mellé. Míg Trója váfában Hektór temetésére késziilt
rr z rrlltlrrség, Akhilleusz is késziilt a gor g táborban a saját halálára.

l)o Priamosz\álogatása mély nyomot hagyott, benne mégis,

NOtttt;sak édesapjára, az ósz péleuszra emlékeztette a kiinyiirg
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/ vendég, más gondolatokat is ébresztet,t, benne. ,Lz ta,hogy ven-dége volt azorl az estén a szerencsétlen al]a, nem tudott márgyíílcilettel gondolni a megtilt H"il;;.r. Bármennyire íí,jdalom-mal emlékezett, még mostls 
"uai-"rit ak, Patroklosznak az el-vesztésére, u"ér' 

Tí9,.T tu!!a már gyíílcilrri Patroklosz s},llko-sát, Hektórt. A kett , Patroklosz J" Íi"r.ro" rirr.i"^i;:;' 
"*"kissé (jsszeolvadni.."*Pk"jb"i 

'*r"; 
tcibbszcir jutott eszébe ahaldokló Hektór kciny rgése. ruugí"iot t táttaa }ra]álra sebzett-nek fájdalomtól eltorzulí arcát,, E, ,-r"urarc mintha nagyon ha-sonlított volna patroklosz arcáho", r'uror" cseng|tek még mostis a kegyetlen zavak,_u-.ty"kuiZ, ar.rrilr""sz mondott, utt or.llfilyen irgalmatlanul bánt 

"o 
u""""*"ét]enne]! Átf rta sarkátkéssel, szíjjal kcjttizte |ábánál r.g"u-h**i szekeréhez, gy von-szolta maga után a porban a holtiestei Patroklosz 

"re 
,'M3Ít 

"gy_zerre megdtibbent ,t,:1 a szijrnyííségt l, amit ,r.r.".-".á"r."-dett, Akkor csak Patrokloszra g"iJ"rr"a, (lgy érezte,nem lehet
1, 

b":.1" elég nagy a kegyetlenít -"g,rlt barátért. De most í<jl-ébredt benne a kés i *"!ilerra.. n i'í^ta"mégsem kellett volnatennie, Hiszen Hektór arca annyira hasonlított a megiilt patrok-Ioszra! Milyen jó, Ir:gy legalább ," 
"piir,priaraosz királyt ven-dégiil láthatta sátrá,ban,"}Iiniha-ffi ea".upja, Péleus z jfutvolna itt rrála. Ha Patroklosz aretn",i ma.;, #;;;for"i1"'urttarüo!t1, volna helyesnek; ki kettett aania Hektór holttestét ésmeg kellett ajándékoznia Priamos rt a f"gyr"r."'rrr"-t-i"í rr"uatemesse el békességgel a fiát, rrektOrt.'

Ez járt Akhilleusz eszében, míg a tizedik éjszakán sátra el tfekvo figyelte az Í7ion 
"aratu"linogíhutur*us máglya tizét.Trektór teteme égett, azona máglyán]s neki eszébe jutott, hogynemsokára riira égni,íog itt a t"iórp".t"n is egy rrui*rrrru. *ag-lya, de annak u íx,ét, iem nézi ;;i, il}' maga Iesz az, akitelégetnek mjta. TJgvan gy szedik ,;u.á .rru;a az csontjait is agyászol miirmidono5,1i"tahogy u-rná; syííjti most Priamosznépe Hektór csontia,it. Aztán r.0-0nU 

"riin majd u na,p, amikorporbahull Ílion vár.a, !" ::: nem fogja meglátni már. Csak anéma sírhalom és a rombad ]t oa" hi"a?'ti majd a kés utódoknak

rr, vóres csaták emlékét. Pedig milyerr jó lenne, ha mégsem kel-
lt,rre *r"'"'rri az ellenséget és meghalni Párisz meg Meneláosz
iigvéétt! Hiszen meghalt már Patroklosz és Hektór, meg annyi
rltlrék trójai és g rcig l,ttéz . . . IJ.át rrem volt elég még most sem
rr, vórengzés ?

Így t<iprengett Akhilleusz magábarr. Kcizben pedig a halha-
i,1ltlan istenek cisszegyííltek az oliimpuszi Zeusz palotájában,
lrrlgy eldcirrtsék a halandó emberek sorsát. Ott voltak k ziittiik
rrt,tncsak Trója ellenségei, Héra és Athéné, hanem Priamosz vá-
llirrak két er s védelmez je: a mosolygó szemíí Afrodité és a mesz-
tlz<:n3,tlaz Apollón is. Tudták minclnyájan, hogy a háborri utol-
s,i, dtint szakasza kezd dik most,. Hiszen ismerték a végzet ket-
líís rendelését Aklrilleusz haláláról és Trója pusztulásáról. De
l,rrtlták azt, is, hogy a kett szorosan sszeftigg egynással. Nem
;lrrsztulhat el Trója mindaddig, amíg é1 Akhilleusz. Ezért most,
llóra és Athéné azt ktjvetelték, teljesítse Zelsz a végzet, akara-
l;ib, haljon h si halált a legvitézebb gorog, Akhilleusz, hogy az-
l;irl elprrsztuljon Trója vára is.

Zeusz azonban eI vette aranyo mérlegét,, lemérte rajta
Al<lrillerrsz és Trója sorsát, de rgy látta, hogy nem d lt még el
vrigleg a nagy kérdés. Csakugyarr nem pusztulhat el Trója
rrrincladdig, amíg é1 Aklrilleusz, de megvan még a remény arra,
llrlgy visszaforduljon a lralálra késziii d" Akhilleusz az éIeb
li,líl, és lla ez csakugyan megt rténnék, akkor mégsem kellene
cl;lusztulnia Priamosz várának.

Megoriilt Afrodité és Apollón, Trója két védelmez istene,
rrtttikor ezt hallotta, mert mind a kett, remélto, hogy sikeriil
rrrr',g visszaíbrdítaniok az éIet, felé Akhilleuszt és ezzel megment-
lrclilr Tróját, Meg is volt mind a kett nek a terve arra, hogyan
trtt,tlLse meg Priamosz vátát.

Apoilón, alighogy f loszlott az oliimpusziak gyíílése, ment
Ílitlrr várába és magára Itvén az egy7ktrójai vénnek, Anténór-
trrr,lt az alakját, azonnal gyíílésbe hívatta a véneket mind, Pri-
lllll(}Bz palotájába. Nlajd amikor eg;rti_tt voltak a város vezet i
rrrirrtlrryájan, így kezdeti ktjzcjttiik beszélni Antérrór:
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- Halljátok sz&v&mat, Priamosz király és trójai vének rnind-nyájan! Eltemettiik mát a h s Hektórt, városunk legrugyorb
védelmez jét. Nem lehet tcibbé reményiink ar"u, hog} "iarrrkvárunk a| l az ellenséget. Én hát ezétt azt tanácsolom, kcissiinkveliik békét. Tudom, hogy Páris z nem adja vissza Meneláoszkirálynak He]enát és ffiló szerzett kincseit. De talán kiengesz-telhetjiik Meneláoszt gy is, ha priamos z király hozzáadja'fele-
ségiil Helena helye_tt saját leányát, poltiksz enát. Az elveszítettkincsek helyett is kárpótolhatla priamosz Meneláos zt a gazdaghozománnyal, amit.kedves leányával ad. Páris, és H"leoa'pedig
hagyjá-k el Trója várát mindurákkul egyiitt, akik rjnként veliikmennek. Vonuljanak el krjziiliink békességgel, keressenek ma-guknak ij hazát. Ha k nincsenek kcizc;ttiink, mi is kOnnyebben
megegyezhetiink a gcirtiggel.

Tetszett a véneknek Anténor okos javasl ata. Űgy gondoltákk is, legjobb lesz - most, hogy letelt á tir"n"gy;p"; f"g};""_sziinet -, még mie] tt elkezd dnék a harc, iJrgyu,trri é;;"g_egyezni az ellenséggel.
Bár nem szívesen tette, de Párisz is beleegyezett abba, hogy

llugYju Tr ját, ha sikertil ezert az áron békét teremteni. CsakPriamosz dtibbent meg arra a gondolatra, hogy leányát, Por r.-szenát, Mene]áoszhoz adja feteségiil. De a békJsseg tá"jé"t--egis vá]la]ta az áldozatot.
K veteket kiildtek_ hát a g<ircig táborba Meneláosz és Aga-memnón királyltoz. Elkezd d<jlt u tet fél kcizcjtt az alkudoli,ás.Meneláosz hajlandó volt egyezségre lépni, elfogadta volna IIe-lena helyett Poliikszenái; 

"sut 
u,r"el"u olt kincJek tigyoilo ..or-tak még kikritései. Azt,kíuánta: még miel tt megkapnÍ"Priu-o."-

tól Poliikszenát a hozománnyat egirtitt, adják vissza neki a felétmindannak, amit Párisz elviit a iiraahHelenával 
"gy''rr, 6r-momnón viszont azt.kOy9te|te, hogy fizessenek a trO]aiak haiai-alryOUa5t a seregének. Majdnom Íiá er. 

^ar, 
hogy o.*o*"r;:ikTyója várát, nem bocsáthatja el most az embereit ,,res kézzel.Csak abban az esetben haj ndó nlegegyezni is Priamo sz né-pével, ha megjutalmazhaija a vitézeit.

Így folyiak napokon keresztiil a tárgyalások Trója és a gtiriig
t,ríbor kcjz tt. Kcizben senki sem gondolt a harcra, a fegyverszii-
r r <;tet meghosszabbították, hiszen : .gy lát szott már, sikeriil Apol-
lrin isten terve: kibékiil a két ellenség.

De nem nyugodott kijzben Priamosz várának másik védel-
llez je, Afrodité istenn sem. Ő meg aTra, t rekedett, hogy a
lrrr,lálára késziil d Akhilleuszt fordítsa vissza az éIet felé, hiszen
rigy hangzoll a végzet szalr&, hogy csak Akhilleusz halála után
1lusztulhat el Trója.

Hallott Akhilleusz is azokról a tárgyalásokról, amelyek Me-
rroláoszék és Priamosz udvara kózótt folytak, de egyel re nem
xtlkat tijr dtjtt veliik, A kiilijnijs csak az volt, hogy valahányszor
r.{zóba keriiltek ezek az alkldozások, Akhilleusz mindig gy étezte,
rrlintha i5igazában nem is Meneláoszék, hanem a trójaiak oldalán
ri,llna, Valahogy azb kivánla szíve mélyén: bárcsak sikertilne
l'riamoszéknak minél kevesebb áIdozatba], kiegyeznicik,

Folytak még a tárgyalások a két fél koz tt, amikor egyszer
llckabé királpé kij tt kíséretével egyiitt a várból, hogy áldo-
zrll,ot mutasson be Apollón istennek a szomszédos Thiimbra vá-
lrlsában. Eljártak ebbe a szentélybe a fegyversziinet idején nem-
cgilk a trójaiak, hanem a gcir giik is. Véletleniil ott volt Akhilleusz
is óppen akkor, amikor Hekabé bemutatta áldozatát.Itt látta
rrrtlg el sz r Akhilleusz Priamosz lányát, Poliikszenát. Azonnal
lii|ismerte, mert Poliikszena annyira hasonlított Hektórra. IJgyan
rrz rr, fájdalmas szelíd vonás volt az arcán, amit utoljára a haldokló
lltrktóron látotí, és ez annyira emlékeztette Patrokloszra is.

Összeszorult Akhilleusz sziye arta a gondolatra, hogy ez a
lr, rry, I{ektór testvére lesz most a g ,rtig és trójai kibékiilés ára.
(it, aalak majd oda Meneláosznak Helena helyett és talán meg
rro kérdezik t le: akar-e csakugyan Meneláosz felesége lenni. Hir-
|,rrlrrn 6*, étezte, meg kell mentse Poliikszenát; most talán jóvá
l,t,lrtlti azt, hogy olyan kegyetleniil meggyalázla Hektór holt-
l lxi,r'rt Patrokloszért.

Otthagyta gyorsen Apollón szentélyét és ment vissza a sáto-
rri,llru. Majd még aznap este elkiildte titkon egyik omberét Pri-
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amosz kiráiyhoz kiivetségbe. Megtizente vele, hogy szakítsa félbe
Priamosz király a tárgyaiást Meneláoszékkal. Majd , Akhilleusz
békét teremt Trója és a g rcigtik k<izcjtt, Csak arra kéri a királyt,
kérdezze meg leányától, Poliikszenát l, feleségiil menne-é Akhil-
leuszhoz? Ha igen, akkor j jj n el Poliikszena két nap mrilva
kíséretével egyiitt az Apollón szentélyhez: ott vár reá Akhilleusz
egyediil és fegyverteleniil.

Nagy volt a megd<ibbenés Priamosz uclvarában, amikor a
titkos kcjvet átadta Akhilleusz izenetét, de igazában csak ket-
ten ijrtiltek neki: Priamosz, aki ismerte már Akhilleuszt, és Po-
liikszena, aki szívesebben lett volna Akhilleuszé, mint Meneláosz
felesége. A tObbiek nem bíztak az izcnetben. Gyíílcilték Akhil-
Ieuszt, aki megiilte Hektórt, szívesebben tárgyaltak volna tovább
Meneláosszal meg Agamemnónnal. De mégis azt rjzenték vissza
Akhilleusznak, hogy majd két nap m lva maga Poltikszena fog
választ adni a kérdésre, ott lesz a megbeszélt id ben & me ze-
nytlaz Apollón szentélyénél. Kcjzberr iiriigyet találtak arra, hogy
felfiiggesszék a tárgyalást, Meneláoszékkal, nehogy Akhilleusz
gyanrit fogjon, ha azh látja, hogy tík még mindig tovább alku-
doznak.

Két nap m lva kiment aztán Poliikszena két testvérével,
Déifobosszal és Párisszal Apollón isten szentélyéhez, Fegyverte-
leniil mentek k is, mint ahogy Akhilleusz ígélte iizenetében,
hogy fegyverteleniil jcin a találkoz ta. Csak Párisz vitte magával
az iját,, készen minden eshet, ségre. De rigy tetvezlék, hogy Pá-
risz nem is beszél Akhilleusszal, csak kei,ten vesznek részt a ta-
lálkozón: Poliikszena és Déifobosz. Pátisz elrejt zik a k<izelben,
és ha mégis t rbe csalná ket Akhilleusz, k zbelép majd is,
hogy segítsen rajtuk. De lra csakugyan sikeriil megegyeznicik vele,
ákkor el sem lép. Poliikszenának ugya,n nem tetszett, er az-alal-
tomos óvatosság, bízott Akhilleuszban és azt szeretto volna,
ha a testvérek is megbiznának benne, de semmit sem tehetett
elleno, be]o kellett egyeznie, hogy Párisz ebejt zzék.

,Egy id mírlva azután csakugyan megjelent a szentéIynéI
Akhilleusz. Fegyverteleniil jtitt rigy, ahogy ígérte. Boldog tirtim-

rrrt,l lépett oda poltikszena és

i,r,stvére elé, egészen megfeled-
lg,.zett, arról, hogy pár rrappal
nlpl tt már a halálra késziilt.
l liszen most gy látszott, meg-
lrril<élhet azokkal, akik ellensé-

Aci voltak, de akiket mégis
,,l.yan kiizel étzelt már magá-
lvlz, Nemsokára vége lesz a
lrliborírnak és viszi magával
ír,lcségét, Poliikszerrát, haza,
lpjához, az sz Péleusz király-
lrrlz. ItTem sejtette, hogy mind-

.jrirl, betelik a sor & és halálra
rlcllzi majd Párisz nyila.

A giir g k ugyanis megsej-
lrl{,fi tr, hogy Akhilleusz titkon
l,;i,r,g.yalásokat kezdett a trójai-
rr l<I<al. Gyarr s volt nekik, hogy
l i! l l leszakították priamo szék az
rr l l<rrdozástNleneláosszal, Észre-
vctték azt is, hogy Akhilleusz
li,g.yverteleniil, kísér nélkiil
ll|(,gy Apollón szentélyéhez.'
ltr,(:rt, Ájász és Diomédé z nyo-
rrrrlrt kijvették rréhány fegyve-
tr,sscl, tudni akarták, kivel
1,1rlrílkozik Akhilleusz & szen-

111l.yrrél.
párisz, aki kiiiijnben is

|,yillla,kodott, egy zelTo csak
rrzl, vctte észre, hogy g rcig
lr.g.yveresek kijzelednok. Erre
l.lvt,szítette a fejét, azt hitte,
rrrr',giscsak t rbecsalta hát ket
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Akhilleusz. Hirtelen lekapta válláról az iját és megcélozván
Akhilleuszt, kil tte rá a nyílvesszóít. Éppen a sarkán találta
ol, testének egyetien sebezhet pontján. x'ájdatmas kiáltással
rogyott a ftildre a megsebzett Akhiileusz, eszébe jutott a hal-
dokló Hektór jóslata: ,,J l vigyázz, bossztit áll majd értem is a
messzenyilazó Apollón isten, ha eltalál Párisz a nyilával!''

Déifobosz és Párisz rémiilten menekiiltek Trója felé, maguk-
kal ragadták a kétségbeesett Poliikszenát is. Akhilleusz pedig,
mire a g rrigtik elérték vele a hajótábort, kiszenvedett, Ezze|
végképp megpecsétet d tt Trója sorsa.

{ VÁR ELÍOGLALÁSA
A Pallq,d,ion

Akhilleusz halála után a gtirtig tábor jósa, kalkhász tissze-
gyííjtcitte a vezéreket, és elmondta nekik, hogy most már csak-
ugya,n beteljesedik nemsokára Trója sorsa. Bizonyos, hogy elfog-
lalják a vátat, csak arra iigyeljenek, hogy van még két feltétele
az ostrom sikerének, Az egyik az,hogy el kell a harcokban esnie
Helena elrablójának, Párisznak. De &rra ne számítson senki,
hogy párviadalban tili meg Páriszt, mert Afrodité istenn ezt,
nem engedi. Még ha le is gy zné valamelyikiik páriszt,, Afrodité
az utolsó pillanatban éppen rigy megmentené, mint ahogy meg-
mentette már egyszer Meneláosz kezéb(jl is. Páriszt csak nyíl-
vessziível tjlheti meg valaki a távolbóI.

Párisz ha]ála tehát, az ostrom sikerének egyik feltétele. A má-
sik meg az, hogy nem foglallratják el mindaddig Tróját, amíg
ott áll a fellegvárban Athéné istenn égb l hullott szobra, a,
Palladion. Ílosz király kapta még egykor tégen ezt, a szobrot,
akkor, amikor el szcir várat épített, ezert a helyen. A dolog rigy
t rtént, hogy Ílosz kapott egy jóslatot az istónekt t: ata|íts|n
vátat azon a helyen, ahol legel sztir lefekszik a tehene, és nevezzo
el azt a saját nevér l fiionnak. Ílosz tehene aztán éppen azon
a dombon d lt pihen re, ahol kés bb fcilépiilt Trója vára. fiosz

Itztltrban mégsom mert mindjárl vátat építeni ott, ahol a tehén
ltl l rcvert,. EI bb azt kért e még azistenekt 1: hozzákvalamiképpen
rr, tuclomására, hogy csakugyan ezel| a dombon kell-é fcilépítene
lr, vtírat,,,vagy vatahol masutt. Ezen ttjrve a fejét elaludt Ílosz
rls iílmot látott. Azt álmodta, hogy maga Athéné istenn lépett
lnla,hozzá és átadta neki égb l hozott szobrát, a Palladiont,. Az-
lri,rr arra, biztatta, építse csak fel u várat, majd ha fdlébredt, é
ltclyg,l7g el benno azt a szobrot, amelyet letakarva taláI maga
rrrrrllett a fiild n. Ez a szobor, a Palladion, lesz az éprilr várnak
lcglliztosabb re. Do j I vigyázzon, mert ezt a szotlrot soha

sr,rrkinek sem szabad látnia, még neki Ílosznak sem, Aki ezt a
nzrlbrot meglátja, az rógtón megvakul. Azért is v&n & szobor
lrlt,11|.urrru gondosan. Ez a Palladion védi még most is
'|'r ját - folytatta Kalkhász. Ezt kellene valamiképpen elra-
lltllrri a trójaiaktól, de nagyon iigyesen, hogy meg ne sértsék
vtllc az istenn t.

Alig mondta el Kalkhász, hogy mi a két feltétele az ostrom
sil<erének, amikor máris eszébe jutott Odiisszeusznak egyikbaj-
t,rirsuk: Filoktétész. Ez a X'iloktétész volt a gtirog sereg legjobb
ijílsza. Senki sem tudott olyan biztosan célbal ni a nyilával, mint
íí, mert, magától Héraklészt l, a legnagyobb h st l kapta azíját.
'l'rrdta Ocliisszeusz, amikor hallotta Kalkhász szavait, hogy Fi-
llrl<tétész tudná legbiztosabban lel ni nyilával Páriszt. Csakhogy
lriloktétész nem volt, ott a giir<ig táborban. Még akkor tortént,
lr rllikor a giiriig sereg Trója felé hajózott, hogy írtkiizben az egy7k

szigcten, amikor éppen áIdoztak az isteneknek, egy kígyó meg-

lttllrt& Filoktétészt. Nagyon fájhatott neki a kígyómarás, mert
rll.yrr,n irtózatos jajgatásba kezdett, hogy a giiriig seregnek ett, 1

lir,zrlve nern volt, nyugta t le. Nem is vitték azután magukkal
lrlvtíbb, hanem otthagyták Lémnosz szigetén a szerencsétlent,
llrrlrloguljon magában, ahogy tud.. Úgy látszik azonban, Filok-
l,,(l,tisz nélkiil mégsem lehet elfoglalni Tróját.

Minctjárt el is határozlák,hogy e]kiildik Lémnosz sziget,éro
( )rliisszeuszt és Diomédészt,: hozzák el magukkal X'iloktétészt,,

vlrg.y ha t magát nem tudják, legalább az iját kerítsék meg
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t le, hogy végezhessenek párisszal. odiisszeusz és Diomédész fcil
is keresték aztán az elhagyott bajtársat, aki még mindig fájlalta
a sebét. Elvittók magukkal a tr jaí síkra és mindlnekel lt lnut-
háón orvost biztákmeg azza!, hogy gyógyítsa meg akigy maft,a
sebet. Makháónnak pedig ez htalrrugyot b szerenJséje iáit, *irrt
tiz éwel anel(jtt. Alig egy pár nap alatt sikeriilt rneggyóg yrtari^
tr'iloktétészt. T'iloktétész pedig, amikor legkcizelebb 

-o-.."Já.upa* 
-

ra kortilt & or, páriszt kereste mindeniitt a trójaiak kózótt.
Nem is l tte ki mindaddig a nyilát, amíg fdl neÁ fedezte az
ellenség sííríí sorai kóz it priamosz ftát, páriszt. Nem akart
senki mást, csak éppen páriszt eitalálni a nyilával. vatóban rigy
is lett. Ámikor végre megta|álta, kil tte rá nytlát. Siivijltve rti-
piilt a halálthozó vessz és e]találta párisz vátLát. Hiába tépte
ki Párisz a gyilkos vessz t sebéb l, Héraklész fegyvere megtette
a magáét,, a méreg gyorsan átjfuta ereit. Nem is a várba, 

^], 
Ía*

hegy fenyvesei felé fubott a sebesiilt, de nem sokáig bírták resz-ket ]ábai. Lerogyott azol a gy nyiirií tisztáson, Jhol egykor a
nyájár legeltette és ahol a három istenn kérte t le, t og)iá,;ot."
el_a szépségversenyíiket, Itt hatt meg párisz Ililoktétász nyilá-
tól, és ezzel már teljesiilt is az ostrom sikerének egyik feltétele.

A másik feltétel - kalkhász jóslata szerint - a palladion
elrablása volt. Erre odiisszeusz vállalkozott Diomédész segít-
ségével. Elhatározták, hogy odiisszeusz koldusnak áIcázva Áa-
gát_ behatol a trójai várba és ellopja a fellegvárbóI az istenrr
szobrát. Majd pedig éjszaka a bástyafal 

"gy "1 
r" kijeltitt helyé-

hez lop zkodik Diomédész, hogy átvegye a zsákmányt Odiisz-
szeusztól. ktitélen fogja leereszteni odiissz.osz a zsákba takart
szobrot. Vegye át t, le szótlanul Diomédész és vigye tovább ag r g táborba. odiisszeusz majd csak másnap jd,;-ki a várból
a kapun, rigy, ahogy bement. Sikertitt is a vakmer terve. Jó
messze keriilt a koldusnak áIcázott odiisszeusz a giircig tábortól,
más oldalról ktizeledett a trójai vár egyilr kapujáhloz. idege, ke-
resked k kózótt, jutott be a várba. Á tup"O",;k kciziil'm"g is
kérdezte az egfik, hogy honnan jiitt és kit keres ? De ij rr"- iOttzavarba, azt felelte; X'rígiából hozott tizenetet az egy.tk trbjai

vt',rrnek a,fr,átóL; odakeriilt az keseríi rabságba és most kéri a ro-
li<ltrait, kiildjenek érte drága váltságdijat, hadd jusson vissza
ijra az véihez.

Az rók elre megnJrugodtak s hagyták, hogy bemenjen a
vlirba. Ő meg jól kririibrézett odabent, meglátogatta még az alra-
lrrllt Helenát is. Hamarosan kidedtette, hol rejtegetik a trójaiak
rr, .l.)alladiont, majd pedig másnap este belopózva a szentéIybe,
lllclpta, Ügyese.r, otthorrosan mozgott, már Trója utcáin siitét-
lrtln is. Kiment a bástyafalhoz és leeresztette k télen a zsák-
rrriinyt ott, ahol Diomédésszel megbeszélte. Diomédész pedig
rrzr'rLlanul folvette és vitte tovább a g r g táborba. Másnap reg-

A,,l rneg odiisszeusz elhagyta avárat tires kézzelugyanrigy, ahogy
lrrrjiitt volt a kapun. Három nap alatt kihozták Trójából a féltve
(irzótl Palladiont, és ezze| teljesiilt az ostrom sikerének másik
lt,l1,66"1",*.

.De hiába pecsétel dcitt meg rijra Trója ors&, Priamosz vára
,,sllk nem esett el még egyk nnyen.

A |aló

Vége felé járt a trójai háborri tizedik esztendeje. ok derék
lrltlcos elpusztult a hossz ostrom alatt mind a gciriig, mind pe-
,lig a trójai seregb l. Meghalt nemcsak a város h s védelmez je,
llrlltl,ór, hanem betcjltcitte rnár a sorsát a Iegvitézebb giirrig, Ak-
llilltlusz is. S t életével bíính dcjtt a hábor elóidéz je, Priamosz
l. ilrily fia, Párisz is; lralálra sebezte t is Filoktétész nyílvessz je.
l)r, rl várat magát csak nem foglalták el még a gtir giik. Úgy lát-
rrz,rll,{;, }19gy még a Palladion elrablása sem tudja meggyiingíteni
|'r,irltnr_isz várának az erejét. X'áradt ós kimertilt volt az egész
1,ririig screg. Agamemnón király maga, se nagyon bizott már ab-
|,r r l r, l ttlgy érdemes még tovább folytatni az ostromot. Egyre gyak-
t,tlllrtttt ós tcjbben emlegették a táborban, hogy haza kellene men-
lri tttli,t,; lriszen rigyis hamarosan letelik a tizedik esztend , ami-
t,'i| rrl.ytttt bizakodva beszé]t még egy éwelezel tt Odiisszeusz is,
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de lám, csak nem esik el Trója; gy látszik nem voltak igazak
a jóslatok. X'élrevezették és megcsalták az istenek Agamemnónt
is, meg az egész giir<igséget. Ne várjanak tovább hiába, menje-
nek haza.

Így gondolkozott szinte az egész gtir g tábor. Csak Odtisz-
zeu z nem tudott sehogyse belet<ir dni abba, hogy szégyenszemre

félbehagyják az ostromot és tiz év után eltávozzanak a trójai
sikról anélkiil, hogy elfoglalták volna Priamosz várát,. Mindent
elktivetett Odiisszeusz, hogy elejét vegye a.bajtársak csiiggedé-
sének, de lassanként be kellett látnia, hogy ezzel nem sokra
megy. Legutóbb például a Palladion elrablása egyszerre ftilszí-
totta a gcircig<ik harci kedvét. Mindenki azt vátta akkor, hogy
egy pár na,pon beliil elfoglalják a várat,, de mikor aztán mégsem
gy lett, mcgint rirrá lett az egész seTegen a csiiggedés. Látta

Odiisszeusz, hogy ilyen sikerekkel nem érhet célt. Ha nem tudja
megtenni azt,, hogy rtjvid id n beltil csakugyan vége legyen az
ostromnak, akkor sem segíthet. De ugyan mit tphetne? Ho-
gyan gy zze le most egy pár nap alatt Tróját, ha tizévi ostrom-
mal rigyszólván semmire se mentek? Egyáltalán be lehet-é venni
er vel azokat a falakat, amelyeket még Akhilleusz se tudott
meghódítani?

Így toprengett magában Odiisszeusz; egy id mrilva pedig
Pallász Athéné, a bcilcsesség istenasszonya azl, a gondolatot su-
ga|mazta neki, hogy hátha nem is er vel kell meghódítani Tró-
ját, rigy ahogy eddig akarták! Mi lenne, ha behatolnának vala-
miképpen a várba és beltilr l foglalnák el?! Hiszen járt már
Odtisszeusz ott benn, például akkor is, amikor meg Diomédész
olrabolták a Palladiont. Akkor természetesen csak egyediil volt,
azért, nem is tudott a Palladion elrablásán kíviil egyebet elérni.
De mi lenne, ha nem egyediil, hanem kilenc-tíz társáva} egyiitt
hatolna be a várba? - Tiz iigyes harcos már nagyon sok min-
dent elérhet. Alkalmas pillanatban, esetleg éjszaka, végezhet a
kapu reivel, kinyithatja a kapukat és beeresztheti akár az
egész g riig sereget. Akkor meg azlaá"n ígazán nem lenne már
rnehéz elfoglalni Tr ját, ha egyszer a bástyafalak m gé keriiltek.

Nagyon megtetszett ez a gondolat Odiisszousznak, csak azt
rrtlrn tud,ta még: hogyan jusson be a várba észrevétleniil kilenc-
l,íz ember? Mert ha arról lenne csak szó, hogy m&ga,, Odtisz-
$f,otrsz jra behatoljon egyediil és észrevétleniil a várba, atlóI
rrtlm ijedne meg! Megint csak módját ejtené valahogy és egy-

ltol,t re benn lenne. De egyediil nem sokat végezhet. Be kell
virrnie magával még legalább kilenc másikat. De hogy lehet ki-
ltrrrc embert észrevétlentil bevinni egy ostromlott várba? Zsákba
rrtlrn rakhatja kot, hogy a vállán vigye! Még egyet is nehéz lenno

íg.y becsempészni, nemhogy kilencet! - Hát egyáltalán: van
,,lytl,n er s eniber, aki kilenc másikat fijl tudna kapni aváILára
rls írgy vinne be a várba? Nem, ez nem valószínií! Kilenc embert

lrróg a leger sebb ló is aligviszelogyszerre. Pedigmégiscsakegy
rrl.yan nagy Ió kellene most Odiisszeu znak, amelyik bevinne a

l,rrijai várba egyszerre kilenc embert, méghozzá rigy, hogy senki

rrrr is láthassa azokat, akiket magával visz. Egy mesebeli táltos

1r1l|1|{g1 - gondolta most Odiisszeusz - akár le is nyellretné
llzL a kilenc embert; utána szépen bemenne a várba, majd pedig

r,g.y alkalmas pillanatban tiiJszentene egyet a táltos, és egymás
rr1,1írr hullanának ki bel le a lenyelt, h silk!

Jót nevetett eltíbb ezell a, tréfás gondolatán, de azlátn egy-

r.zt,rre c &k elkomolyodott. Hát miért ne lehetne csi,ndlni, egy

rl.yrltr mesebeli táItos lovat? _ kérdezle most magától. Hirtelen
ril,villant az agyán: vajon nem éppen biilcs pártfogója, Athéné
irrl,tltlttií sugalmazta-é ezt, a gondolatát a nagy I r I? Aztánha-
llllll,()san megsziiletett a fejében egy na,gyon r&rr&sz és merész

t.,,r,v, TÍgy van, tudta mát, ezb kell megvalósítania! De ahhoz,

lrrlg.y ezt a kiilciniis tervét végrehajtsa és minden apró részleté-

l,r.rr l<idolgozza, szif..ksége volt még egy nagyon iigyes, elszánt és

lrlr llgrutag emberre. De ki lehetne ez? - Egy darabig tiirte a fejét
( llliisszeusz és válogatott magában, gorrdolt hol az egyik, hol a
lrrri,ril< bajtársára. Végre aztán ,gy diinttitt, hogy az a na,gyon

{r|l.yrr [g tayasz ember, akinek a segítségével megvalósítja tervót
rlzrr,zhogyel bb még csak a tervnek az egyik felét -, a derék

ri l,tlttttr$tor, Epejosz lesz.
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Mindjárt fiil is Lereste Odiisszeusz Epejoszt és elmondta neLi
a tervét, El bb csak arról beszélt, hogy kilenc embert akar ész-
revétleniil bejuttatni a trójai várba. Tudna-é Epejosz egy olyan
hatalmas lovat építeni fából, amel;zrek belsejében elférne kilenc
ember?

Gondolkozott egy kicsit Epejosz, anltán azt felelte: ha lenne
elég fa, akkor meg tudná csináIni azt a lovat. A kérdés csak
az, hogyan jut be majd, a !ó a várba? Kik fogják bevonszo]ni?
Mert magától ugyan eI nem ind"ul, ha fából készítik. - De Odiisz-
zeusz eme azt válaszolta, hogy ezzel ne tiir djék Epejosz. A fon-

tos csak az, hogy elférjen a ló belsejében kjlenc ember; er s és

szilárd legyen az egész alkotmány, szét ne esserr akkor se, h&
nagy er vel, k telekkel rángatják, vonszolják a lrosszír riton f<jl

a várba; nehogy kiessenek bel le az emberek, és ne lehessen
ószrevenni rajta kívtilr I azt se, hogy van az olda}án egy kinyit-
ható ajtaja; ezt csak annak szabad tud,nia, aki a lovat építette.

Epejosz ette azt, mondta, hogy gondos, iigyes munkával el
lehet érni mindezt. De hát rigy gond.olja talán Odiisszeusz, hogy
a ló négy lába alatt kerekek is legyenek? - kétdezte az ács-
mester. - Nem, nem - felelte erre Láertész leleményes fia.
Igaz lgyan, hogy kiinnyebben vonszolható lenne a 1ó, ha kerekei
Iennének a lábak alatt, de mégse így építse Epejosz. Nem sza-
bad" észrevenniiik azoknak, akik majd bevonszolják a lovat a
várba, hogy maguk az épít k is számíi,ottak a nagy faló elvon-
tatására.

Mikor aztán nagyjából megegyezett Odtisszeusz Epejosszal,
arra kérte az ácsmestert, tartsa gond,osan titokban ezt, a be-
széIgetésiiket, Ne mondja el a tervet senkinek, még a legjobb
barátjának se. Szívesen megígérte ezt, Epejosz, Od.iisszeusz meg
elment most a f vezérhez, Agamemnón királyhoz. Elmondta ne-
ki is a tervét, nagyjából a kijvetkez képpen: Epejosz épít egy
hatalmas falovat, amelyben elrejtenek kilenc elszánt giir g har-
cost. Azután a giiriig sereg hajóra száll és elhagyja a trójai par-
tot; de nem mennek még haza, csak a kijzeli Tetredosz szigetén
rejt znek el. A hatalmas faló ktizelében hátrahagynak egy tize-

tlik embert. Énnek a tizediknek azlesz a feladata, hogy iigyeserr
r,ávegye a trójaiakat: vigyék be a fa,lovat a várukba. Ha aztán
llolrn v&n mát a ló a várban, éjszaka fáklyafénnyel jelt adnak
ll,'onedosz szigetér 1 a tizedik bajtársrrak; a íáklyafény azt jelenti
rrrtr,jd, hogy indul már a gtir ,g sereg Tenedoszról vissza Trója
íillé. Ekkor kell a tizedik bajtársnak kinyitnia a titkos ajtót,
lrogy kieressze aló belsejéb 1 a másik kilencet. Mire pedig vissza-
l,ór Tenedoszrólagcircig sereg, kinyitjaa becsempészett tíz ember
ll'rója kapuit és beengedi mindnyájukat a várba. Így tehet el-
íilglalrri legk nnyebben Tróját.

Nagyon tetszett ez a terv Agamemnón királynak. Tudta,
lrtlgy a lelemérryes Odiisszeusz nemcsak kitalálja a furfangos cit-
Itlbet, hanem meg is valósítja, akármilyen merész a gondolat.
l|ízott is Odiisszeusz na,gyszeríí tervében, csalr azt, nem tudta
r,ll<épzelni: hogyan beszéli majd rá az a tizedik ember a trójaia-
liilb arra, hogy bevigyék a lovat a várukba? Ki vállalkozik egy-
li,l{,.r,lán ilyen nehéz feladatra? Talán csak nern éppen Odiisszeusz
lr,I<arná magára venni a feladatnak ezt a legnelrezebb részét? -
l)tl Od.iisszeusz megnyugtatta Agamemnónt,, ne tcir djék most
tlttlg ezzel, majd , Odiisszeusz gondoskodik róla, hogy itt se
ltr$yeu fennakadás. Csakugyarr, legszívesebben maga beszélné
llí ir, trójaiakat, arra, hogy bevigyék a falovat várukba, De ez-
rit,tal mégis inkább másra bízza majd a feladatqt, Inkább csak
llrll,1nitriu azt abajtársat, akit, kiválasztanak erre a szerepre. Do
ll{ltt| 97 most a legsiirg sebb teend . Etíjbb azt, javasolja még
( )tliisszeusz, miel tt hozzákezdene Epejosz a faló építéséhez,
rrrrlrrdják eI terviiket a jósnak, Kalkhásznak, és kérjenek t 1o

jrislrrtot. Csak akkor fogjanak majd hozzá, ha kedvez 'jóslatot

ltlr,;lt,ak az istenekt l.
Ligy is lett. Mindjárt hívták a jóst, Kalkhászt, és Odiisszeusz

.lrrlrlnc|ta neki is a tervet. A jós pedig megígérte, hogy megkér-
tlt,t,i il,z isteneket és másnap reggel kiizli majd veliik a váIaszl.

Mlisnap reggel aztán l{alkhász azt felelte, hogy Athéné is-
lr.rlrríí helyosli Odiisszeusz tervét,. Tegyenek mindent rigy, ahogy
( )rliisszcusz kigond.ol1,a, rnert, ezen az íltorr csakugyan bevehetik
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Tróját. be az egész tervr l csak tizenlrét embernelr szabad tud-
nia.

Nagyon megciriilt Odiisszeusz, amikor hallotta l{alkhász vá-
laszát. Tetszett neki az is, hogy Athéné parancsa szerint csak
tízenkét embert szabad beavatnia tervébe. Természetesen tud-
nia kell a tervr l a f, vezérnek, Agamemnón királlmak, hiszen
vezeti majd a sereget Tenedosz szigetére és onnan vissza Tró-
jába. Utána beavatták már Kalkhászt,, mert, t le kértek jósla-
tot, rneg tud a terw l Odiisszeuszon kíviil Epejosz is, vagyis
eddig tisszesen négyen. Tehát még nyolc rijat kell kiválasztani
a bajtársak kiiziil, akit be lehet avatni; így lesz meg a, tizenkett .

A tizenkett kOztil pedig kilenc fegyveres harcos keriil a faló bel-
sejébe, a tizedik beviszi csolével a lovat, a várba, a tizenegyedik
Agamemnón király, aki hozza a sereget, az utolsó, a tizenkette-
dik pedig Kalklrász, a jós; nem lresz részt kózvetleniil a, terv
megvaiósításában, de sztikségtik lehet még rá is, hátha jóslatot
kell kérnitik kcizben az istenekt l.

Ezzel Odiisszeusz és Agamemnón hazzá is fogtak nagy ter-
viikhiiz. A í vezét mindenekel tt ttgy rendelkezett, hogy a se-
regnek most már csak kisebbik része folytassa az ostromot. Egé-
zen nem lehetett abbahagyni a harcot, mert ez ftjltíínik nem-

csak a várbelioknek, hanem a giir<ig seregnek is. Márpedig ne-
kik egyel re kertilnitjk kell a feltíínést. Ezért lnát folytatták az
ostromot, de mégis a ereg nagyobb szét az erd kbe rendel-
ték; vágjanak ki sok hatalmas szálfát és hordják ket a táborba.
Azt híresztelték, hogy nagy építkezésbe kezd Agamemnón ki-
rály, ahhoz kell a sok fa. Epejosz meg iigyes ácsokkal hozzákez-
dett az óriási faló építéséhez. A kíváncsiaknak azt mondták,
hogy Pallász Al}néné istenn tiszteletére építik ezt a lovat; hi-
zen nem okára befejezik az ostromot és hazamennek mindnyá-

jan, de hadd maradjon legalább valami emléke annak, hogy itt
voltak tiz évig. Ezért kell felépíteniiik a lovat. A kíváncsiak nem
na,gyon értették ugyan ezeket a válaszokat,, de aztán csak bele-
tiir dtek a faló építésébe magyarázat, nélkiil is. Az, hogy a tó
beliil tires lesz, senkinek se tíínt fcil. Kertilt a ló oldalára még

cgy fOlírás is; a mester ugyanis rápingálta: ,,Athéné istenn nek
gzentelik ezt alovat, ahazatéró g r gcik".

Kcizben Odiisszeusz kitanította egyik ravasz és iigyes barát-
jír,t, Szinónt arra, hogyan kell majd becsempésznie a lovat a várba
Vógre kész leth aztán az egyik este Epejosz hatalmas falova.
Másnap kora hajnalban pedig, napftilkelte el tt, amikor még az
r,gósz tábor aludt, odalopózott Odiisszeusz nyolc elszánt gcir g
lrarcossal, fegyveresen afal hoz, kcjz<ittiik volt a 1ó épít je, Epe-
.irlsz is. A kilenc ember léfuát lámasztott a hatalmas bálványhoz
ris kinyitván az ajtaját, egyenként bemászott a belsejébe; vittek
rrragukkal kcjtelet is - hogy majd kés bb, ha sor keriil rá, azon
crcszkednek le a ftjldre. Utoljára pedig a tizedik, zinón kíviil-
l,ííl rájuk zárta az ajtót és elvitte a létrát. Az egész gtircig tábor_
llrln Szinónorr kíviil csak két ember tudta még, hogy a faló bel-
sr,jében fegyveres harcosok rejt zktidnek; ez a, két ember
Aga,memnón volt, a í vezét, meg Kalkhász, a jós. Szinón azon-
lrlr,rr, aliglrogy bezátla a másik kilencre az ajtót már eI is tíínt
rr táborból; senki e tudta, hová ment, de nem is tcjr dtek
vt.lc,

Agamemnón pedig, amikor f<jlkelt a nap, ijsszehívatta az
ogósz sereget, és parancsot adott az indulásra. Mindenki szedjo
iissze azonnal minderrét, mert indulnak. Senkinek és semminek
ll(|rrr z&b&d a táborbóI a régi helyén maradrria, mindent visznek
rrlirgukkal, csak a falovat hagyják ott, ahol fdlépiilt. Nagyon cso-
r|ri,lkoztak ezerL a pa,rancson az emberek, kiil niisen akkor, ami-
|i,lr kideriilt, hogy nem haza mennek még, hanem valahova más-
lrrlva. De nem használt a csodálkozás, teljesítenitjk kellett Aga-
lttt,tnnón parancsát. - Egypár óra mrilva aztán csakugyan el-
l,íirrl, a tábor. Mind,nyájan hajóra szálltak és vitték magukkal
rrrirl<teniiket. Majd elindult a hajóhad a kcizeli Tenedosz szigeto
li,lri, cle nem k ,t tt ki ennek a szigetnek Trója fel l is jól lát-
lrrr,l,ri pa,rtján, hanem megkeriilvén az egészet,, a trilsó parton ál-
lll1,1, rrreg. Ide már nem k vethetto ket kíváncsi zem a trójai
;rrrr,(,r,ril. De kiil nben em volt akkor ember a trójai parton. Csak
,'t.l, tirva faló átlt ott magában.
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Szinón

Kora reggel, alighogy megjelent a rózsaujjri hajnal, fcil-
kelt a trójai vár vón rszeme. Tiz éve már, hogy mindig ébredt
els nek fcjnn a széIjárta flion várában. Azt beszélték róla, hogy
igazában nem is alszik az óreg soha. Este, amikor lement & nap,
és árnyékosak lettek az ltcák, volt mindig az utolsó, aki ott-
hagy"ta rhelyét fenn, a legmagasabb ormon. Megvárta, míg ki-
gyulladnak lenn a síkon a gtir<igiik els tábortiizei, és elcsende-
sedik benn a városban minden. Csak akkor j tt le is az orom-
ról, hogynyugovóra díílj n. Régen a faiak k<jzt volt már ilyenkor
a síkróI visszatért sereg, és az tók késziil dtek az éjszakai pihe-
nésre. Avén rszemis otthagytailyenkor megfigyel helyét, hiszen
a giiriig tábortiizeken kiviil rigyse sokat láthatott volna már.

Reggel aztánmegint volt azels , akifelment "jtaazoTomr&,
hogy figyelje az ostromló ellenség mozgását. velte észre
mindig els nek, ha támadásra késziilt a giir g. De sokszor el -

fordult az is, hogy az tanácsára nyíltak meg a, vár kapui és
indult támadásra Priamosz népe, ha rigy látta fcintr l, hogy va-
lami zavar, nyugtalanság észlelhet a giir<ig táborban.

De most valami olyasmit |átott a vén rszem, amint frillépett
a figyel oromra, hogy ijedten dcirzsijlte meg a szemét. Hogyan,
hát lehetséges ez? Tiz éve nem látott már ilyet ew I a helvr 1!

Üres az egész trójai sík, és kihalt a giir g tábor. Eitííntek meg-
szokott helyiikr l a hajók és a sátrak mind, sehol egy teremtett
lélek! rgaz, ott á11 a tábor ktizepén az a llatalmas faalkotmány,
amelyet az utóbbi id kben emeltek, de ezenkíviil aztán sehol
semmi nyoma az ellenségnek. Vajon hová ]ettek mindnyájan?
Tán megunták az ostromot és hazamentek? De ugya,n mi lehet
az elhagyott tábor kilzepén az a kiilijn s faalkotmány? Messzi-
r 1 egészen rigy hat, mintha egy hatalmas ló volna.

Ezen ttjrte a fejét az tszem és még egy darabig kémle] clOtt,
nem lát-e valami rejtett mozgást vagy egyéb gyanris jelet. De
aztán kés bb mégiscsak rászánla magát, hogy lejcin az (jrhelyé-
r l és jelenti az esetet Priamosz királynak.

NagymegdbbenésselhallottákahírtkezdetbenPriamoszék.
A""yiia váratlanul érte ket a gondolat, hogy a gtiriig k abba-

tragftat az o tromot és elment,ek, hogy az els percben el sem

,,t i.tat hinni. Hamar megfigyet ket kiildtek az rszemmel

r,gytitt, fóI az olomra: nézzék meg jobban, csakugyan ígaz,e,

,rÁrt, u, <ireg áltít. Majd amikor ezek is meger sítették a hihetet_

Itlrrnek látsió híft, mdg mindig nem merték elmondani senkinek

l! nagy eseményt, Továbbra is gondosan zárva t,artották még

,,gy iei napig a kapukat és csak fegyveres felderít ket kiildtek

tí"a .ík a, kutassák át az egész vidéket, nem rejtóztek_é e1 a

giir giik valahol a k zelben. Csak amikor a d,élutáni órákban ezek

is vis'szajottek és meger sítették mind,azt,, amit már rcggel az t
is jelentótt, akkor merték kihirdetni a nép el tt, mi t rtént,

" 
Egy pillanat alatt tele lett a város az ijrijmhírrel: vége a hosz_

,.n(t, gyászos ostromnak, elment az ellenség, folszabadult.Trója,

Sróleire tárbák a kapukat és tizonl tt \i az egész nép a síkra,

Elárasztották az ellenség kiiiriilt táborhelyét, azt se tudták,

rrrcrre forcluljanak ijrijmiikben. Tíz éve nem látták ilyen szép-

lrrlk a kihalt, széIes trójai síkot, * Jólesik a hosszír ostrom után

rr.yrrgodtan, békésen sétálgatni azokor- a helyeken, ahol tíz éven

,ri *iirrt" napról napra véres csaták driltak. sokan mutogatják

r,g.ymásnak, Lol volt Akhilleusz, Agamemnón meg Odiisszeusz

n,i,iuru, merTe tanyáztak a miirmidonok meg Meneláosz népe,.ós

lrrll vívták a leghevesebb harcokat, Most egy zerre megint, min-

,lt,rr olyan volt, mint réges-régen az ostrom el tt,
(lsakazelhagyotttáborkiizépenállottrejtélyesenésérthe-

l,r,t,lcniil a, nagy raio.rortitozonlijtték azt is,kibetííztékafelírását:

,,At,héné istenn nek szentelik a hazalér gorogok" _, de nem

r1.|<rr,t, értettek bei le. Vajon miért építet,t,e ezt, a báIványt az

t,lllIrség és miért hagyta itt? - kérd,ezgették egymástól, d"e senki

rrl.rrl ttrdott felelni a kérdésre.
- Már az elspercben akadtak olyanok is, akik azt t,anácsol.

lrilr: lcgjobb lenne felvonszolni a, nagy falovat, a fellegvár tete-

,i,',rr,, }raád áiljon ott, mint a hossz , t,ízéves ostrom emléke;

l,,,,grrruradhat rajta még a ftjlírás is, hiszen csakugyan a haza,
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tér g rtigtik szentelték Athéné istenn nek; legfeljebb azt ke|-
lenne még csak ráírni, hogy ez a faló lett a hossz , g riig lráboni
egyetlen eredménye -, tiz év után mégsem tudia az ellenség
elfoglalni Priamosz or s várát.

Ísy beszéltek egyesek, de akacltak olyanok is, akik nyugta-
lanul, bizalmatlanu] nézegebték az ellíinb ostromlók egyetlen óm-
lékét. Ezek, bár maguknak so va]Iották be, féltek egy kicsit az
érthetetlen falótól, Bosszantotta ket, hogy itt áll a síkon ez a
kiil nijs allrotmány. Mennyivel jobb lenne, ha még ez se emlé-
-t<eztetné keb az elmrilt liz esztend szcirnyíí szenvedéseire. Ezek
legjobban szerették volna felgyrijtani vagy a tengerbe ]cikni a
nagy falovat.

Éppen ezen tanakodott Priamosz király és ktirnvezote, ami-
kor odaérkezellhozzájuk a várból a messzenyilazó Apollón isten
papja, Láokoón. Elsziirnyedve hallotta Láokoón a tervet, hogy
egyesek be akarják vonszolni a lovat a várba. Étezte, hogy ezb
mindenképpen meg kell akadályoznia, metb ez végzetes i"rrrru.
Nem tudta ugya,n sem, hogy mit rejt magában a ló belseje, és
nem sejtette, hogy mib 1 áil a cselvetés, de forrt benne a gyanri,
hogy ennek nem lehet jó vége . Nem Iehet az, hogy így abbama-
radjon a hosszri ostrom meg az egész háborri! I em távozhatott
el még az ellenség! Itt ketl lennie valahol a krjzelben! Igaz, a fal
fogadalmi ajándék, ezt mondja a felirat is. De hát elképzelhet
az, hogy a g<ir<igiik fogadalmi ajándéka ne okozzon kárt nekik,
Trójának? Ne legyenek már olyan hiszékenyek!

- Szerencsétlenek, hát mog riiltetek? Yagy azt, hiszitek tán,
hogy vóge már a szenvedésoiteknek? Hát elképzelhet az, hogy
a g rtigtik ajándékában ne legyen r.alami álnokság? Ilyennek is-
meritek ti odiisszeuszt? Én azt mondom: .',agy fógyveres ellen-
ség rejt zk dik a 1ó belsejében, vagy valami más gonoszság lap-
p,ang mtigiitte! Ne higgyetek a lónak, barátaim! FéIek a gtirtigiik-
t l még akkor is, ha ajándékot ad-nak!

Így beszélt Láokoón és megcsóválva hatalmas dárdáját, tel-
jes er vel belevágta a 1ó old,alába. Nagyot d rd.iilt és remegve
állott meg az &cbegyíi dárda a kemény d,eszkában; egy hajszá-

lrlrr m lott, hogy át nem iit ,tte az egészet. Ósszerezzent ti3le egy

;lillanatra ar, egész faalkotmány.
Bízony most szorongva gondolt mind a kilenc gcir g a ló bel-

stljében arra, hogy'milyen kockázatos feladatra vállalkozott.
Ncm értettek ugyan mirrden szót abból, amit a trójaiak oda-
ltiinn beszéltek, de jól hallották Láokoón hangos, izgalott, sza-
vrrit. Megiitiitte fiiliiket az is, hogy már arró| beszélnek odakint:
lrátha fegyveresek rejt znek a ló belsejében. Amikor meg dcingve
vrigódott Láokoón dárdája a deszkafalba, egyszerre úgy &ezték,
llogy elvesztek. Mind.járt nekiesnek a trójaiak fejszékkel, sze-
licrcékkel Epejosz míívének, és akkor aztán nincs t bbé irgalom
rr,zoknak, akik itt marad.tak. Csak Od,tisszeusz lélekjelenléte men-
(,tlt e meg rnost a helyzetet: hirtelen csendre, nyugalomra intette
rrrindnyájukat, várjanak egy kicsit, hátha nincs veszve még min-

r lon. b,

I Csakugyan igaza is lett. Bár a trójaiak Láokoón szavaira
rrrajdnem észretértek már, az utolsó percben, amikor éppen neki-
r,stek volna a falónak, hogy szétszedjék és megnézzék beliilr l,
lrirtelen egy zerre valami másra terel dc;tt a figyelmiik.

Ebben a percben hozták a pásztorok zirrórrt megk t zve
|'riamosz király elé. A lavasz g rog, Ocliisszeusz tanítványa, jól
clrejt z<itt a kijzelben. Csak arra várt, hogy a trójaiak figyelme
r,:itcrel djék a falóta, azonnal el brijt is rejtekéb 1 és elfogatta
rrragát szánbszápdékkal. Hiszen Odiisszeusz terve szerint éppen
rrz volt a feladata, hogy bevonszoltassa a falovat a várba. De
jril tudta azt is, hogy szavainak csak akkor lesz hitele, ha meg-
rl.ycri az ellenség bizalmát, B.z&b fogalta el magát most a pász-
l,rlrokkal és igyekezett el ttiik minél gyanisabban viselkedni,
lrrltld vezessék a f emberek vagy a király elé. Majd ha ott ki-
lrrlllgatják, módjáó ejti el bb, hogy a bizalmuliba íétk zzék, s
rrzl,án kés bb beszélhet, el ttiik a lóróI is.

Valóban gy is lett. A pásztorok vitték egyenesen Priamosz
liirríly elé. Ő meg elkezdte játszani el ttiik a betanult, nehéz sze-
rr,llót. Ett l kezdve minden mozdulata szánalmat, sajnálatot
rillrosztett, és gy hangzottak szavai, mintha szerencsétlen sor -
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iild z tt ember mondaná óíket, olyan valaki, akinek már remé-
nye em lehet arra, hogy megkegye|wtezzenek az életének, hi-
szon elveszítette már el bb a barátait, most meg íme, azoknak
a kezébe keriilt, akik csak ellenséget láthatnak benne.

Nagyon iigyesen, ravaszul beszéIt Szinón. Már az els perc-
ben sikertilt felébresztenie hallgatóiban a kíváncsiságot. Az el bb
még g nyolódva, ellenségesen állta k<jriil a trójai ttimeg az itt-
maradt egyetlerr gtirtigrit, akit megkiit zye vezettek el a pász-
torok, de most egy zerre érdekl déssel fordultak feléje mindnyá-
jan. Úgy érezték, mintha szavaiból megtudhatnának valamit
nemcsak róla, a megk tiiziitt fogolyról, hanem talán az ellenség
gondosan rejtegetett titkaiból is. Biztatni kezdték, ne féljen,
beszéljen csak bátran, mondjon el mindent el ttiik.

Szinón pedig - jóI kiszámítva szavait - arra tiirekedett,
hogy a feléje forduló érdekl dést szánalommá, bizalommá fo-
kozza el bb, majd csak azután akart rátérni igazi feladatára,
hogy bevonszoltassa veliik a falovat a várba. Ezért egyel re nem
is szólt egy szót sem a falóról. Inkább el állott egy k ltritt me-
sével arról, hogy miért letb , Szinón, ilyen szerencsétlen ember.

Elmondta, hogy a gonosz Odiisszerrsz az oka a,z szomotít
helyzetének. (Jól tudta Szinón, mennyire gyííl lik a trójaiak a
ravasz Odtisszeuszt. Éppen ez&t emlilette rcigtcin els nek az
Odiisszeusz nevet. Biztosra vette, hogy miniljárt más szemmel
néznek majd reá, ha azt hallják, hogy , Szinórr is Odiisszeusz
áldozata.) Aztán arról beszélt, hogy régebben az egyík gcirtig ve-
zétnek, Palamédésznek volt a fegyverhotdoz ja. De Palamédészt,
Odiisszeusz meggyilkoltatta, mert, Palamédész a kibékiilés híve
volt, arra biztatta honfitársait, egyezzenek meg a trójaiakkal és
vonuljanak haza békével.E,zért volt ritjában Palamédész Odiisz-
szeusznak. Nem is nyugodott a r&vagz, csolszijv Odiisszeusz
mindaddig - foly atta Szinón a koholt mesét -, amig el nem
tétette láb alól palamédészt. És ez lett neki, szirrónnak is a
veszte - sz lle tovább a rav&sz gtircig a kitalált tcirténetet -,mert soha meg nem tagadta ragaszkodását, szeretetét futat-
lanul meg lt barátja, Palamédész iránt. Ezzel vonta magára

otliisszeusz gyíilriletét és ezétt keriilt most ilyen srilyos hely_

zt;tbo.

Mikor ideért az e|beszélésben Szinón, hirtelen gy tett, mintha
llllba akarná hagpi a szavait,. Hiszen most már rigyis mindegy!

I\jlort íme Iám: elszakadt hoirfitársaitól, soha tiibbé nem jut, visz-
r.,l,a, ltazájírla, de rnégsem tudja megmenteni az éIebét, Most meg

rr trójaiak kezébe keriilt, akik ugyan gy végeznek majd vele,

r rr int odiiss zeuszék akarták.
Bizonyos volt Szinón afel l, hogy a hallgatóság csak még na-

g.yobb kíváncsisággal lesi majd a szavaih, ha rigy tesz, mintha
trtlm is akarná már tovább foly"tatni az elkezdetb mesét, Éppen
rrz volt a szándéka, hogy rigy érezzék; nem , Szinón, akar me-

r.rllni el ttiik, hiszen neki már rigyis mindegy az egész, éppen

rrrtrgfordítva: a trójaiak kívánják, hogy elmonclja nekik a t<jrté-

rrct,ét, Ezért, szín]elte most, mintha abba akarná hagyni szavait.

Nem is csalódott számításában. A trójaiak tudni akarták,
llrlgyan bánt el a ravasz odiisszeusz az ellenségével. Biztatták
lrr,ut, Szinórrt, beszéljen csak tovább, mondjon eI mindent részle_

l,r,scn. ő meg folytatta elbeszélését egy rijabb koholt t rténettel.

- Sokszor megkísérelték már a g r g k, hogy otthagyják
'|'r,ílját és visszatérjenek hazájukba - mondotta -, kiil n sen

ur,(,ta, hogy fdlépítették ezt, a hatalmas falovat. - Itt sz t,te

l,r,lo szavaiba el szijr a falovat, lriszen err l akart tulajdonkép-

1x.rl beszélni, ezt akarta bevonszoltatni a trójaiakkal a várba.
| )rl r'lvakodott attól, hogy t t sokat mondjon egyszerre, Most egy-

r.líirc elégnek érezte azt ís, ha csak megemlíti a lovat és nem be-

r,z,ril róIa ttjbbet. Majd inkább kés bb, ha tovább kérdezik. Nem
i,r rrlonc].ott most tiibbet a lóró1, inkább így foly,tatta: sokször

rr1,1.1r, akartak már kelni a gtirtig k, amióta fólépitették ezt anagy
l,,vtt,i,, de nem tehették, mert, keclvez tlen szelek f jtak. Vissza_

l,rrll,rltták hajóikat a tenger viharai.
Végre aztán jóslatot kértek Apollón istent l - mesélt,e

i.T,irríltr. * Az isten pedig azt felelte kérdésiikre, hogy amikép-

;rllr 1,íz évvel korábban csak emberáldozattal tud,ták megvá-

r,ritrl|tti Trójába hajózásukat, ugyanrigy most is ftil keII áldoz-
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niok maguk kiiziil valakit a szeleknek, csak gy juthatnak
vissza hazájukba.

Nagy rémtilettel t it tt eI ez a jóstat mindenkit a gciriig tá-
borban, mert mindenki attóIféIt, hátha éppen lesz a kiszemelt
áldozat, De aztán - mint szinón mesélte - odiisszeusz rávelio
honfitársait arra, hogy éppen t, Szinónt áldozzák ftil mindnyá-
juk hazatérése érdekében. Meg is tcjrténtek mát az el késziile-
tek a sz rnyíí emberáldozatra, amikor , Szinón, egy óvatlan
pillanatban letépte magár I a bilincseket és megszcikcitt ellen-
ségei eI 1 ; elrejt zótb a krjzeli mocsárban, ott várba meg a gci-
riigiik iávozásái. Jól tudja, hogy mit veszített ezzel. Soha t bbé
nem térhet vissza hazájába, nem láthatja viszont még egyszer
az életben családját, gyermekeit . Még az is meglehet, hogy ott-
hon majd hozzátartozói bíinh dnek azért, mert megsziik tt a
feláIdoztatás el l. De hát mit tehetett volna egyebet, ? Hiszen nem
az istenek akarata .volt az, hogy feláldozzák ártatlanul, csak
Odtisszeusz gonosz ármánykodása, cselsziivése. Ezért vállalta a
szcikést. De hát kcinyririiljenek rajta legalább a trójaiak, ha már
honfitársai, a giiriigcik ilyen kegyetleniil bántak vele!

zánalommal hallgatta Priamosz kiráIy és egész kcirnyezete
zinón elbeszélését. Nem kételkedtek szavaiban, annyira meg-

gy z en és valószínííen beszélt. Priamosz mindjárt le is vétette
kez& I a bilincset és megnyugtatta, hogy a trójaiak befogadják
maguk kozé mint szerencsétlen iildtjzcjttet. Csak azt kétdezte
t le a király: magyarázza meg már végre Szinón, miért épitették
a gtiriigcik ezt ahalalmas falovat? Mi volt a céljuk vele? Miféle
fogadalmukat váItottak be ezze|? Vagy talán mégis a hábor ra
akarták volna fcilhasználni ezt is?

Tudta Szinón, amikor ezeket a kérdéseket hallotta, hogy itt
a drjnt pillanat! Most kell na,gyon tigyesen beszélnio, ha azt
akarja, hogy a trójaiak csakugyan bevonszolják a falovat a vár-
ba. Elérte már eddigi viselkedésével, hogy higgyenek a szavá-
nak és bizalmukba fogadják. De mindez nem sokat ér akkor, ha
nem valósítja meg most legfontosabb célját is, azt, amiért, egy-
általán ittmaradt: a ló bevonszoltatását.

Ezért nagyon óvatosan és ravaszul rigy tett, mintha a g rti-
g lr legrejtettebb titkait kellene most fdltárnia, mintha egy kissé
vissza is riadna attól, hogy nyíltan beszéljen arróI, amit honfi-
|,lírsai olyan féItve titkoltak. De hát miért ne mondja eI mégis
rrrindezt, hiszen t már kivetették maguk ki;ziil a giiriigiik, és

illlpen az a nép, a trójai fogadta be magához, amely ellen évekig
lrurcolt. Hát éppen veltik szemben fizze még most is a giiriigtik
t,itkait ?

- Trójaiak, befogadtatok magatok krjzé és az éLetemet ad-
t,rítok vissza! - kezdte a beszédét. - Nos, hát én sem leszok
Irálátlan hozzátok. Elmondok nektek mindent szintén és nyíl-
l,rln err l a falóról, bár jól tudom, hogy Odiisszeusz és a gtirtigiik
lnennyire titkolni akarták éppen eI ttetek azt,, hagy miért is
rllliilt voltaképpen ez aIó. De én nem t r dtjm most azzal,hogy
rrrit akartak Odiisszeusz és a g<iriigiik; nem hozzájlk tartozom
ílrr már, hanem hozzátok, Blmondok hát mindent nyíltan és ker-
l,rllés néikiil.

Tudjátok meg, hogy a g r gcik legf bb lámasza és segítsége
rr,z elmrilt tiz esztend ben Athéné istenn volt. Ő támogatta és
sr,gítette harcaikat, mindig. Odiisszeusz azonban megtudta azt
is, hogy mégsem foglaihatják el a gorrigrik mindaddig Trója vá-
llit,, amíg fcinn áll nálatok a fellegvárban Athéné istenn szent
u,t,tlbra, a Palladion, Bz a szobor teszi bevehetetlenné a ti vára-
l,rll<at. Amíg csak a váron kiviil, lenn a síkon csap ssze a két
tltll,cg, & trójai meg a g rcig, mindig a gcircignek fogja pártját
At,lróné. De a várat mégsem foglalhatja el a g<ir g mirrdaddig,
rlrrríg ott ál1 fcjnn a fellegvárban a Palladion, Amikor ezt meg-
|,ll(lt]a, Odiisszeusz, eihatározta, hogy belopózik a várba és elra-
ll,rl.irr, t, letek a Palladiont. Meg is valósította tervét, hiszen tud-
,jli,l,tlk, hogy egy szép napon csakugyan eltíínt váratokból a Pal-
lrrrlitln.

Dc azt, már aligha tudjátok, hogy éppen a Palladion elrablá-
rrri,vrr,l lraragították magukra a giiriigok Athéné istenn t! Odtisz-
llz(\llsz ós Diomédész szentségtór kézzel fogták meg ezt a régi
trz,rrllttlt,, rigy bántak vele, minth& nem is az istenn képmása,
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hanem valami ócska gerenda ienne. }Iamarosan ki is deriilt,
mennyire megharagudott Athéné az egész gcir<ig táborra. Alig
állították fóI az elrabolt Palladiont a tábot k zepén, éppen ott,
ahol most ez ahatalmas faló á1l, máris ijeszt csodák tcjrténtek:
líizben égett a szobor szeme, izzadl a teste, remegett kezében
a dárda és háromszor ugrott fóI a tdrpazatárd.

A jós erre azt tanácsolta, hogy azonnal hagyják féIbe a g<i-

r gtik az ostromot, menjenek haza és engeszteljék ki Athénét;
utána visszatérhetnek, és akkor már egészen bizonyos, hogy el-
foglalják majd Trója vfuát. Nem távoztak hát el végleg a g<ir -

g k, csak hazamentek most engesztelni Athénét, de utána visz-
szaj nnek majd, hogy folytassák a harcot.

trt n t a lovat pedig - folytatta szavait Szinón - engesztelé-
siil állították az elrabolt Palladion helyett. Ilyen nagyra építet-
ték, nehogy távollétiikben bevonszoljátok a vát:ba, mert akkor
ez megint nem a giircigtiket, hanem Tróját védené. De mégis itt-
hagyták a síkon, mert arra számítottak, hátha szentségt r
kézzel nyriltok majdhozzá és ezzel magatokra vonjátok Athéné
haragját. Úgy gondolták tehát: a ló mindenképpen az érde-
keiket védi. Ahhoz, hogy a várba bevigyétek, trilságosan nagy;
ez bizony nem fogja bevehetetlenné tenni Priamosz várát, Ha
meg távollétiikben tijnkretennétek, ezzel megint csak magatok-
nak ártanátok.
}B,l Így beszélt Szinón, és szavainak megint nagy volt a hatása.
A trójaiak azt hilr,ték, csakugyan értik már a ló rejtélyét. Hiszen
arról beszélt Szinón, hogy a g rcig sereg nem hagy,ta még abba
végleg az ostromot. Csak azért ment eI az ellenség, hogy
kiengesztelje a haragvó Athénét, de utána visszajcin majd, hogy
folytassa a háborrlt. A ló pedig - gy látszik - szent és sért-
hetetlen.

De akármilyen iigyesen beszélt is Szinón, talán még mintlig
nem szánták volna el magukat a trójaiak arra, hogy bevonszol-
ják a lovat a vátba, ha nem jcin kcizbe most hirtelen egy várat-
lan és sz rnyíí csoda, amely, igylátszott, meger síti Szinón sza-
vainak lritelét.

pp"r. áIdozatot muiaiott be Láokoón a tengierParton Po-
lztlitlón istennek, amikor észrevették, hogy a tenger ttikijrsima
viztln két iszonyatos kígyó ktizeledik, hatalmas gyírííkkel fod-
ro,rva, a vizet. Messze kiemelkedik fejiik és vérvorcis tarajuk a
|lrrllámokból. Már hallják is a
lrlr,Lrok loccsanását, amint &

ltígyók er teljes csapásokkal
liiizelednek a parthoz. Vérben
ltlrt_rg tiizes szemiik és diih<jsen
ll,iszeg kett s nyelviik. Ijedten
Hzrllad 

, 
szét a tcimeg, amikor

;lrlrtot érnek a kígyók. Azok
lll(}g egyenesen Láokoón felé
llr,r,tanak. Rávetik magukat
1,litlkoón két fifua, iszonyatos
l,r,íível tekerednek rájuk és egy
1rillanat alatt halálra marják
rlrittd a kett(jt. Hiába roha,n
rlrlrr, hozzájuk Láokoón, hogy
ttlt,gmentse fiait, nem tudja
lrrl,(prri róiuk a szcirnyeket,
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er tleniil hull ki kezéb I az á doz kés, t magát is iszonyatos
hurokba fogják a kígyók, Ietépik fejér 1 papi koszorriját, és r<ivid

kiizd,elem után Láokoón hiircigve adja ki a lelkét.
A két kígyó pedig, otthagyva áIdozatait,nyugodtan felk szik

a várba, egyenesen Athéné istenn szentélyébe és megpihen a
szobor lállánáI a pajzs alatt.

A babonás tcimeg iszonyodva magyarázgatja a csodát: Athéné
istenn kiildte a két kígyót, hogy megbiintesse Láokoónt, meTt,

Láokoón belevágta dárdáját a fal oldalába. Tgazat beszélt hát
Szinón, amikor azt áIlitohta, hogy az istenn haragját vonják
magukra azok, akik szentségtiir(S kézzel ny lnak a l hoz. Lám,
ezért kellett Láokoónnak is halállal bíính dnie! De akkor, rigy
látszik, azisigaz, hogy a Ió bevonszolása a várba bevehetetlenné
teszi Tróját!

Láokoón halála egy zerre még nagyobtl hitelt ad. Szinón ra-
vasz beszédének, és a trójaiak most már csakugyan elhatároz-
zák, hogy beviszik a lovat a várba, Hirtelen nagy iinnepséget
rendeznek, hogy kiengeszteljék a haragvó Athéné istenn t, akit
megsértett Láokoón. Gorg ket raknak a ló lábai alá, átkijt zik
vastag k telekkel a nyakát és egész t, rzsét, jóI vigyázva, hogy
kárt ne tegyenek benne, és óyatosan er lktjdve ftilviszik a várba.
Még a vár bástyakcivét is megbontják a kapu f } tt, hogy sértet-
leniil beférjen a szcirny alkotmány a falak k zé. Négyszer akadt
meg a, vár kapujában a hatalmas 1ó, amikor beemelték a négy
lábát egymás után, és mind a négyszer megcs rrentek a benniik
rcjt(3zkOdó g riigtik fegyverei, de egyszer sem hallotta meg az
iinnepl ttimeg a gyanris zajt, annyira elveszítetle az eszét.

Benn állott már a ló a fellegvárban, amikor Priamosz király
Ieánya, a jós Kasszandra kétségbeesetten rohant ki honfitársai
kiizé, hogy figyelmeztesse ket:

- Szerencsétlenek, az ellenségeb magát hoztátok be a várba!
TeIe van ez a I giirtig harcossal! Még ma éjszaka elpusztul
Trója, ha itt hagyjátok a lovat!

Sírva konyiirgiitt Kasszandra, csak most az egyszer hallgas-
sanak reá! Ne hagyják ott a lovat, vigyék vissza oda, ahonnan
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lrrlzták, mert elpusztul Trója. De senki sem hallgatott reá, mert
l(rr,sszandrát Apollón islen azzal áldotta meg, hogy mind.ig tisz-
l,rirr lássa a j vend t, minden jóslata igaz legyen, de megverto
rr,zza,l, hogy igaz jóslatait soha,el ne higgye senki.

Tró,ja pusztulrisa

[(és estig tartott a, nagy iinnepség, a 1ó bevonszolása a fel-
lcgvárba. Trója népe ijnfeledten tinnepelto a vár felszabadulását.
|'Igy érezték, megvan min"den okuk az iircimre, nemcsak az eI-
ír,rrség távozott el falaik alól, hanem ott van mát a várban az
ri.j, az er sebb Palladion is, a fall. Azt hitték, Athéné istenn
,,zr,|i után még inkább védeni fogja ket, mint eddig tette. Hi-
l,zrltl lám, megbtintette Láokoónt is, aki belevágta dárdáját a 1ó
,,lr llr,lába.

1líz esztendeje soha nem étezték még ennyire biztonságban
rrtrtgukat, mint ezen az estén, amikor fáradtan a na,gy nap izgal-
rrr;ri után elszéledtek házaikba és nyugovóra d ltek. Pedig ekkor
rrrri t, cl is indult a g r g hajóhad Tenedosz szigetér l vissza Trója
;,rrll,jai felé. Nyugtalanul várta Szinón, hogy eloszoljon az idrn-

rr,,1llíí ttimeg, mert észrevette mát a fáklyajelet Tenedosz fel l.
l\lcgtlgyezésiik szerint Agamemnónék fáklyafénnyel adtak hírt
rl,.lii inclulásukról; Szinónnak pedig erre a fáklyafényre kellett
r,,llrir, kinyitnia a faló oklalát, hogy kieressze bel le társait. De
iiz,irrtin nem ragaszlrodhatott pontosan a megállapodáshoz, mert
,l l;i l<lya Tenedosz fel l hamarabb fellobbant, még rniel tt elosz-
l,r1,1,rr,lr volna az iinnepl k. Csak az volt a gcircigok szerencséje,
lr,,1.1.y scnki se vette észre a trójaiak k<iziil a tenger feI l felvillanó
ll,rry.itllet.

Vrr,lamiyel kés bb azután, amikor elcsendesedett a várban
trtittrltlrl, és ktizeledtek már a parthoz a g rcigok hajói, hamar
.r,lii.jiil,t;Szinón is, hogy kieressze a Ió belsejéb l társait. Az utolsó
;11,1,1:|11l11 iigyesen el kellett tíínnie, nehogy valamelyik trójai ma-
1,,ilvv,lrívja, mint vendéget, és azután ne tudja kinyitni a faló
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titkos zárját, Bár megkésett egy kicsit, de még idejében sikeriilt
visszatérrrie a fellegvárba. Gyorsarr felkriszott a 1ó hátára és ki-
nyitotta a titkos ajtót. Csak erre vártak azok kilencen a 1ó bel-

seiében. Már dobták is ki a nagy vastag k telet és egyenként
ereszkedtek le rajta a fcildre. Els nek maga Odiisszeusz brijt el ,

utána j tt aztán Epejosz, a faló épit je, és Meneláosz, meg a
t<jbbi hat. Szinónnal egyiitt tízen voltak éppen. Mind a kilerrc

lriozta magával teljes fegyverzetét,, s t a legutolsó hamar egy

kardot nyomott még Szinón kezébe is. Aztán hirtelen tjtfelé

oszlottak a régen megbeszélt terv szerint, kettesével rohan-

tak tlt kiilijnbtiz irányba a, na,gy trójai vár egy-egy fontos

kapujához.
Sietni<jk kellett, mert id kcjzben partot, ért má,r a hajóhad,

és rohamlépésben kijzeleclett, a gtiriig sereg a vár felé. Mire azok
odaérnek, nekik a, megegyezés szerint ki keII nyitniok beliilr l a
vár cjt legnagyobb kapuját.lSzerencséjtik volt: az cit kapu ktiztil
kett nek aludtak az ótei; ezt aketlót, harc nélktil azonnal kinyit-
hatták. De a másik háromnál se volt nelnéz dolguk. F.zek:nek az

íjreit, is olyan váratlanul érte a beliilr 1 jott támadás, hogy szinte
ellenállás nélkiil megadták magukat. Csak két kapu rnek sike-
riilt kijzben elmenekiilnie. De mire ezek fel]rfumázták az alv
várost, már tódult be a g r g sereg mind az cit kapurr.

Arra, hogy a benyomult ellenséget kiszoritsák a várb |, iga-

zában már nem is gondolhattak a trójaiak. Hiszen hamarjában
azt, sem tudták, mcTle fordrrljanak, mindenfeliíl csak gy z dult
rájrrk a g r g. Csak itt-ott ver dtjtt tjssze egy-egy kísebb trójai
csapat,, hogy ftilvegye a harcot a támadókkal, Az egyík vitéz
trójainak, Koroibosznalr még szerencséje is volt egy darabig.

Néhány emberével éppen a fellegvár felé igyekezett, amikor osz-

szetalálkozott a gorcig Androgeósz csapatával. De a sijt,él,ben a

g r g k nem ismerték fel az ellenséget; g<irogoknek nézte ket
Androgeósz és még rájuk is kiáitott:

- Siessetek már egy kicsit jobbarr, mert,lemarad-tok! At b-

biek már Priamosz palotáját ostromolják, ti meg még csak most,

jttkahajóktól!
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Így bíztatta ket Androgeósz, kés n vette észre, kikhez be-
sztilt,. Válasz nétkiil azonnal rárohantak Koroiboszók és tizenegy
l,rirsával egyiitt megcilték. F,ze:n a pillanatyni sikeren felbuzdulva
l(tlroibosz és társai rcigt n magukra szedték az elesett, giirci-
giik fegyvereit, sisakot, pajzsot és lábvértet, itgy lámadták to-
vlibb a benyomuló ellenséget. Most még kiinnyebben cisszeté-

vosztlrették ket a gor<igcilr saját, embereikkel. Némi el nyt biz-
lllsított számukra az is, hogy k jobban ismerték a terepet, mint
lrz ollerrség. Sikeriilt is egy darabig zavatt támasztaniok a gcir -

giik soraiban. Az elesett gtirc;g kt 1 egyT e tcibb fegyvert zsák-
rrriinyoltak, és miután g r g fegyverekbe ciltciztek, aránylag biz-
tllrrságban mozoghattak a támadók k ztitt: az ellenség saját em-
lrrrl,a]inglr nézte és nem bántotta óket. Ők maguk meg lehet leg
.s;r,k kisebb gcircig csoportokat támadtak meg, rigy igyekeztelr
:v,óLttgtasztani ket.

Egy id mrilva a kis csapat annyira megzavarta az ellensé-
gtlt,, hogy a g riigcik már szinte visszavonulásra gondoltak, Egye-
llrll< i1"6r"r, hrizódtak ki a várból a síkra, még olyan is akadt,,
rrlii visszamászott, a falóba. De aztán a váratlan szeTencse éppen
rrl.yrln gyorsan cserben is hagy,ta ezt a kis csoportot. Egy másik
llti.ja,i csapat éppen gy gcirognek nézte Koroiboszékat, rnint, az
r.lltlrrség. Ktivekkel, dárdákkai árasztották eI ket aháztetókr I,

lis így maguk a trójaiak tették ártalmatlanná Koroiboszt és baj-
l ri,r,sa,it,.

A leghevesebb lrarc Priamosz palotája kiiriil tombolt. Az
rrlrllsó pillanatban ezl még sikeriilt a trójaiaknak beliilr 1 lezár-
rri,,l<, miel tt betcirhetett volna a kapukon az ellenség. Mintha
rlrlrg:it a várat védenék, rigy védekeztek beliilr 1. A gtirogoknek

1,.,rlig valóságos ostromot kellett vívniok Priamosz házáért. A
rrirlíík felkrisztak a palota tetejére, onnan dobálták dárdákkal,
lliivrlkkel és nehéz b tordarabokkal a támadó ellenséget. A g,r-

r,,giil< viszont pajzsaikat fejiik frilé feszítve tánradták a bezárt
l.rrlrttli:lt, mikcizberr tíízcsóvákkal árasztották el a ház tetejét,
Nlrr.jrl l<ós bb sikeriilt egy hatalmas gerendával bet rnicjk az egyk
lrjl,ril,. l)c még ezatán is fegyverrel kellett kiizd,eniiik minden lé-
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pésiikért. Priamosz há,zanépe kivont karcldal kiizdott a belra-
to]ók ellen.

Nem sok értelme voll az ellenál}ásnak, hiszen látták már avár-
beliek is, hogy legy zi ket a gcirtig, de mégsem tudták elszánrri
magukat a megadásra. Emlékeztek a tízéves háborri minden bor-
zalmára és bizonyosak ]ehették fel le, hogy az elkeseredett e]len-
ség nem kíméli ket, Ez&t védekeztek olyan kétségbeesetten
még akkor is, amikor már tudták, hogy nem lehet reményiik.

Még maga az sz Priamosz is kardot vett reszket kezébe,
rigy akar" szembeszállani a támadó ellenséggel. Csak az utolsó
pillanatban fogta kézen felesége, Hekabé, és iiltette Ie az oltár
mellé. Mert az asszonyok és gyermekeli, amikor látták már, hogy
nincs számukra menekvés, mind az oltárokhoz futottak. Ez volt
a jele annak, hogy az istenek védelnr&e bízzák magukat.I(tl-
ny riiljiin rajtuk az ellenség, mert ha az olbátná,l li meg ket,
az istenek haragját z dltja magára, Ezért vonta most Hekabé
az sz Priamoszt is az o]tár mellé. De még így sem menekii t
meg Priamosz. Amikor egy giiriig harcos a szemeláttára iilte meg
egyik gyermekét, az sz apa fcilháborodottan ugrott ftil az o]tár-
t l, átkoz dva fordult a gyilkos ellen és feléje hajította dárdájáb.
Amaz pedig haragjában nern kímélte a tehetetlen tireget, ugyan-
gy végzett vele, mint bármelyik fegyveres ellenségével.

Egész éjszaka tombolt még a harc Trójában, hol elcsencle-
sedett egy kissé, hol meg lijra, fdllángolt. Sok házat íólgyűitottak
harc k<izben az ostromlók, sok meg rigy gytrlladt ki, hogy l}em i
tudtak számot adni róla, ki vetett r tíizcs váb. Mire megvir-
radt,, nem volt már senki, aki fegyvereson ellenállt volna az
ostromlóknak. A lakosság eg5r része még az éjszaka s tétjében
e]menekirlt, d,e ezeknek az iildijzéséTo nost senki em gondolt.
Épp elég dolguk akadt a gy zteseknek a sok fogollyal or"g u 

""rr-geteg zsákmánnyal. A foglyokat lehajtották mind a trójai síkra,
ott halmozták f l a sok zsákmányt is. Átkutatták még egyszer
a várnak minden zegét-zagát, és ami elmozdítható volt, vitték
maguklral. A holtakkal, akik az :utcárr szanaszéb hevertek, meg
a házakban és a templomokban, senki sem t r d tt.

ftomokban hevert és fiistiilgcitt Trója vára, amikor lenn a,

síl<on megkezd dOtt a g r gtik osztozkodása a zsákmányon.
Mindenekel tt visszaadták Meneláosz királynak Helenát és azo,
krr,t a kincseket, amelyeket elrabolt t le Párisz. Azután a vezé,
rtll< válogathattak kedviikre a sok felhalmozott kincsb l: Aga-
trtcmnón király, Nesztór, Odiisszeusz, Epejosz meg a, tobbiek,
rrliik legjobban megérdemelték. A t bbi zsákmányt meg annyi
t,t(szLe osztották, ahány harcosa volt a g riig seTegnek, hogy min-
rl<lnki igazságo an részesedjék bel le. Végiil pedig nagy á|doza-
l,rlL mutattak be Zeasznak, Hérának és Pa}lász Athénének, mert
1,1ige volt mát az ostromnak, és késziil clhettek a hazatétéste,

A i n ej ász me?L eltiil é.8 e

Bosszrit áIlott a két istenrr , Héra és Athéné, az ostoba Pá-
risz népén és hazáján. Hosszír, tiz évi ostrom után elpusztult
|'r,.iamosz er s vára, meg egész családja. De mégsem aka ák az
ist,etlek, hogy az ártatianok is mind egyiitt pusztuljanak a bii-
rriis<ikkel. A vár lakóinak egy kis része elmenektilt az utolsó éj-
,,zitlra iszonyatos ijlrlijkléseib 1, hogy j hazát keressen magának.
lr] r r nek a kis csoportnak volt a vezéte a trójai Ainejász, Ankhiszész
lilr,. Őt, Ainejászt szemelték ki az istenek arra, hogy megmentso
rr, sz rnyíí pusztulás eI I azt, ami a régi Trójából menthet volt.
l(iiltjncisen pártját fogta Ainejásznak édesanyja, Afrodité isten-
lríi, aki az ta,, hogy Párisz neki adta a,z a,ra,nyalmát, nagyon sze-

lr,l,tc 'Iróját.
Áinejász az utolsó éjszaka, éppen akkor, amikor a falóból

,.líillírjt g rtigcik már kinyitották a vár kapuit és fogadták vissza-
lrlr,íí bajtársaikat, kíiltincis álmot látott. Azt áIrnod,ta, hogy meg-
jr,lt,lrt el tte Trója utolsó nagy védelmez je, Hektór. Véresen,

||()l,(lsiln és elgytittirten állott el tte, éppen rigy, mint amilyen
rrlilitlt, volt, amikor Akhilleusz megcilte és lábánál fogva harci
,rzclit:róhez k ttlzte. Szivárgott most, is sebeib 1 a vér, és ki5nnyes
rrlr,rr, fájdalommal tokintett Ainejászra. Ainejász pedig, aki álná-
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ban nem emlékezett arra, hogy Hektór már régen elesett a c &-
tában, dcibbenten nézett rá és iszonyodva kérde zte tole:

- Dtága Hektór, hol voltál ily sokáig? Hogy keriilsz most
rijra ide kózénk? Ki tette ve]ed ezt a sztirnyííséget?

De az álomkép nem is válaszolt a kérdésre. Sietve csak any-
nyit mondott:

_ .: _Menekiilj, Ainejász! Elfoglalta mát az ellenség a vál.at!
Lángokban áll Trója, nem védhetjiik tovább! Mentsd meg a,
pusztulástól isteneink szobrait, keress nekik j hazál|

Ezzel már el is tíínt Hektór az álmod szemei el 1, Ainejász
pedig fdlriarlt átmából. I(tiltjnrjs zaj itótte meg a ftilét: mintha
fegyvercsiirgést,, harci lármát és sikoltozást hallott volna a tá-
volból. Nem kellett sokáig hallgatóznia , Liszlán kivohette, hogy
a lárma egyT e inkább k ,zeledik hozzá. T:lanrar frilkriszott a ház
tetejére, hogy kciriilnézzen, és egyszerre megértett mindent. Mint
forró nyárban, ha száraz vihar szikrát sodor az étett gabona-
táblába és fdlgyrijtj a az egészet, vagy mint tavasszal, ha rohanó
hegyipatak dazzadt vize kiárad és vágtatva rjnti eI a vetést, a
gyanritlan pásztor meg szorongó szíwel hallja me sze a távoli
sziklán az ijedt lármát, rémiilt kiáttozást - gy állott nrost
Ainejász a háza tetején és elszoruló torokkal halfiatta az ellen-
ségt l megrohant vár kétségbeesett, lármáját,, Lá|tta, hogy lán-
gokban állnak már a szomszédos házak és iszonyato.urr"iorrro-
lyog a tcimeg az :utcákon Fcilharsan id nként 

"Óy-"gy 
kírtszó

is, hol itt, hol amott csapnak ssze el]ensOge. c.Ópo;ok.
Hirtelen így étezte,hogy védekeznie kell neki isilejtitt gyor-

san a ház tetejér l, fogta fegyvereit és rohant ki az atc"ára, 
"no*,

ijsszeszedje bajtársait, hátha visszaszodthatja még veltik az el-
lenséget. De csakhamar bo kellett, látnia, trogy tiieba minden
h si er feszités.Igazában nem is azért harcolt már ekkor, mintha
még remélte volna, hogy megmentheti Tr ját, hanem mert ke-
seríí haragjában a halált kereste. El bb koroiboszék csapatába
vegytilve kiizdcjtt is, majd meg amikor ezeket szétugásztot-
ták, a Priamosz palotájába szorultakon akart segíteni,"de nem
sokra ment ezzel sem.

Mikor azlár.látba, hogyan <ilik meg a giirrig k az sz Priamosz
liilri,|yt, egyszerre eszébe jutott neki édesapja, Ankhiszész, aki
ri;r;xltt olyan gy nge és tehetetlen már az ellenséggel szemben,
rrrirrl, Priamosz. Most hirtelen megrémiilt a,rra a gondolatra, hogy
lrz trllíbb, amikor kirohant az llcára harcolni, védteleniil hagyta
lrll, rtcrncsak sz apját, Ankhiszészt, hanem feleségét Kreuszát
,:s gyermekiiket a kis Aszkánioszt is. Hamar megfordrrlt és sie-
tl1,1, hazafelé, hadd segítsen legalább az óvéin, ha 'Irója r,árárr
rrg.ysc segíthet már.

,l{esztia istenn temploma el tt vitt el az itja, Csak óppen
,,rllrllillantotb az oltárra, amikor egy zerTe fijlforrt szívében a
lrrrt,itg. Ott iilt az oltár lépcs jérr egy megrémiilt asszony, aki
,,g.l,íbrmán félt ezen az éjszakán minden trójaitól és minden, gci-
lilgl,iíl, mert tudta, hogy reá egyformán haragszik mindenki. A
,,;rli,r,tai Helena volt ez az asszony, a tizéves hábor nak ós Trója
1,rrsztrrlásának el idéz je, Nem merte bevárni Priamosz házában
rr gi)rtigtik érkezését,, és Hesztia templomába, az oLtárhoz me-
rrcl<iilt. Rémiilten figyelt minden k zeled re, akár trójai, akár
t,iiriig volt az.

Dltintiitte Ainejász szívét a harag, amikor meglátta Helenát,,
rrlr,r,t eszébe jutott nemcsak az, hogy He]ona e]rablásával kez-
,líirlijtt Trója szenvedése, hanem átvillant rajta az a gondolat is,
lrogy íme, Helena mégis triléli Priamosz várának a pusztulását,.
,\ rrrásik bííniis, Párisz ugyan elpusztult, de Helena, ha vége lesz
rr lrtíboni.nak, visszakeriil majd Spártába, Meneláosz kfuályhoz
,ls rrgyanolyan boldogan él tovább, mintha semmi sem t,ortérrt
vrrltt&, De hát igazság ez? Megérdemli ezt Helena? - kérdezte
rlrirgiiban Ainejász., Bizony kózel járt mát: ahhoz is tehetetlerr
rliilróben, hogy kirántsa kardját ós megiilje Helenát, amikor meg-

1r,lr,rrt el tte édesanyja, Afrodité istenn .

- Ne bfirtsd Helenát,, fiam! - mondta a mosolygó sze:r,ll:tt

,\lirlclitó. - Igazában nem az oka Trója pusztulásárrak és nem
ilr l':irisz. Héra, Athéné, meg Poszeidón d lják fijl e várat. He-
llrrir,, Ilárisz meg a g r gcik - bár maguk sem tudták * csak
l1,1, lttték, amít, az istenek akartak. Íme, fcilnyitom egy pilla-
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natra zemeidet, láss most olyan tísztán, mint ahogy mi istenek
látunk. Nézd azt az iszony: fiistoszlopot! Látod, hogy zuhannak
Ie ott az er s bástyafalak? Három ág szigonyával veri ket szét,
a tengbr istene, Poszeidón. Amott meg Héra vezeti az ldciklést
fegyverrel kezében. Nézd a vár legmagasabb ormát is, ott rázza
szcirn;íí pajzsát Athéné, Zeasz meg ellenségeitekbe lehe]i az
er t... Nincs itt már értelme a harcnak, Ainejász. Menj haza
a tieidhez, rájukvigyázz,veliJ.k menektilj és keress magatoknak
íj hazált

Így beszélt Afrodité a fiához, Ainejász pedig meghallgatta
szavá,t, és hazasietett, hogy megmentse cir,éit a pusztuló város-
ból. De nem volt k nnyíí az elindulásuk még így sem, Édesapja,
Ankhiszész nem akarta elhagyrri a pusztuló Tróját, Egy.r.e csak
azt hajlogatta, hogy trilságosan reg rlrrár ahhoz, X'ia és uno-
kája keljenek ritra és keressenek maguknak új hazát, de , An-
khiszész nem hagyja el sziilíjvárosát. Ha elpusztul Trója, hadd
pusztuljon vele is. Már-már rigy látszott, hogy hiába volt Af-
rodité k zbelépése, mégsem menekiilhetnek el Ainejászék, ami-
kor egy csodás jel egyszerre megtcirte Ankhiszész ellenáilását.
Ainejász felesége, Kreusz&, és apja, Ankhiszész egyszerre csak
azt, vették észre, hogy a gyermek Aszkániosz feje f l tt lobogó
lángkoszorri jelenik meg.Ez a lángkoszorrl volt a jele annak, hogy
az istenek nag5zg2g16 jiiv t szántak Aszkániosznak és utódainak.

Megértette a jelet Ankhiszész is: Egy rcjvid fohászbart arra
kérle Zeasz, er sítse meg ezt, a jósjelet, és ha csakugyan azb
akarja, hogy ritrakeljen fiával, Ainejásszal egyiitt is, jelentse
ki akaratát. Alig hangzott el a fohász, már meg is dcirdiilt az
ég jobb kéz fel l, jeléiil annak, hogy Zeasz meger síti az Aszká-
niosznak adott jóslatot, egy fényes csillag pedig lefutott az ég-
r l, hosszri fáklyát'vonya, maga ltán az Ída hegy erd i felé; ez
a csillag mutatta meg nekik, hogy merre menekiiljenek.

Brte aztán Ankhiszész is beleegyezett abba, hogy egytitt kel-
jenek tra mind a négyen. Éppen ideje is volt már, hogy indul-
janak, mer- egyre jobban k zeledett házukhoz a harci zaj, és a
lángok mát a szomszéd,ban pusztítottak,

2],6

Ainejász lramar egy oroszlánb r-b tedtett, a vállára és nya-
l<ába vette bénult édesapját, Ankhiszészt, jobbjával pedig meg-

í'ogta a kis Aszkániosz kezét,, gy vezette maga mellett. Fele-
sóge, Kreusza pát 1épéssel távolabbról krivette ket. Azokkal,
nl<lk hozzájuk csatlakoztak, meg a cselédséggel abban egyezett
rrrcg Ainejász, hogy a városon kíviil egy régi szentéllméI ta|áI-

l<oznak. Nem volt tanácsos egytitt menniok az ég városon át;

l< nnyen magukra vonhatták vo]na a giircigtik figyelmét.
Sokkal okosabbnak tartották, ha szétsz rlan, vagy csak ki-

scbb csoportokban, ktilcinbijz utakon menekiilnek. Ktjzel jártak
rrtár a város kapu jához, amikor egy nagyobb ellenséges csoport
l<tjzeledése rnegrémítette ket. Ainejásznak hirtelen irányt kel-
ltltt változtatrria, hogy egérutat, nyerjen iild z i el l. Sikeriilt
llgyan kiszabadulniok a veszélyes helyzetb 1, de rnire a kijeliilt
t:zentélyhez értek, elveszítették Kreuszát. Ainejász itt bizton-
sírgba helyezte édesapját és a kis Aszkánioszt, maga pedig vissza
tttcnt a várba, hogy nyomára akadjon elveszített feleségének. De
lririlra járta be a jólismert helyeket, Kreuszát már sehol sem

l,rrlálta. Hajnal felé aztán megjelent neki az elveszítettnek az

ri,r,rrya és arra intette, hogy ne keresse tovább, mert rigysem
rr,l<adhat reá, nincs rnát az éI k kózótt.

Szomorrian ment erre Ainejász a városon kíviili szentélyhez,
r,<lit,, ahol édesapját és gyermekét hagyta. Tekintélyes tcimeg várt
rlrlír itt Teá az elmenekiilt trójaiakból. Mindnyájan t tekintették
vt,zóriiknek és aztvártákt le, hogy íjhazába vigye ket. Aine-

.jrisz pedig egyel re az Ída hegy erd ibe vezette a menekiil ket,

i1,1, várta meg veliik a goriigiik lávozásáL. Majd munkáhozIát-
lrrl< mindnyájan és hrisz hajót építettek, hogy elirrduljanak veliik
rrrcgl<eresrri az istenek által kijelillt űj hazát Hossz évekig
llrrl,ott bolvongásuk, míg végre Ainejász és társai ItáIiába ke-
l,iill,tlk és itt a latin nép sei lettek. A latinok legnagyobb városa,
lirittta, kés bb a trójai Ainejász utódaira vezette vissza az eTe,

r lt.l,r'lt.
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EGY IGAZ TÖR,IÉNEr ARRÓL,
AKI KIÁsl,A ,IRÓJÁ htoMJAI1,

Azolnt a meséket, amelyeltet ebben a k nyuben oluashattok, lt -

tiillx,,liil háromezer éae isrtter,ilt mdr. Ez alatt az i,d, alatt megszám-
l,illttttatl,atl,ul sokan ga nu rktjdtek ezekben a t rténetel en, gyerekek

i,t, tn,e.g |eln ttek í,s. ]l[i, azanban most félbeszakí,tju,lc egy lticsi,t a,

tttt,,s(,t, és elmond,unk egg olyan igaz t rténetet, antelg majd,nem olyan
,:nlclrct, m,int maguk a mesél:.

I{ilencaen éuuel ezel tt még senlt,i, sem tud,ta pontosan, hol uolt
'l'rója, uára. Solmn el se ltittélc, hogy csalugyan létezett egykor Trója,
i,: nolt egg trójai, hábor ,. Akad,talc komoly, uilághtr,íi tud,ósok, aI k
,t.:l, llítottáIc, hogy Trója és a trójai, hábor éppen gy csalc a mesé-

l)t ll ?)ctn, mint T nd,érország meg clz Óperenci,ás tenger. Igazában
,,,,,tl,: azótu tud,julc, hogy Trója uára mégsem egészen mese, amióta
,,1t1 Schli,emann (oluasd: Slí,man) He,nrilc neu,ií régész kiásta Trója
l t,tttirt,it. De fuit honnan tudta Bchlí,erncenn, ltogy hol, Itere.sse Tróját?

Lsmnrlted,j nk meg egy kissé Schliemunn él,etéuel, és majd mind,-
yit,l, tneglátjuk.

Schliemann Henr,ik, egy kelet-németorsai,gi lell sz |i,a, 1822-ben
l iilctett. Éd,esapja sokat mesélt nekt, gyermellltord,ban a régi, g r ,

,1i;I,r l es rómaiaílról. Hétéues uolt a kis|i , ami,kor lrupott lrurd,csonyi,

,t j,inrlékul egy lc nyuet Trója plusztuld,sdról. A lc nyuben szép szí,nes

l,,:1llc aoltak Trója falu,iról meg a hdbor egyes jeleneteir l. Kul -

ttilst,n, megra,gad,ta a gyermeh |i,gyelmót az a l p, amely az ég Tró,
jtillitl, meneltill Ai,nejászt d,brázolta, am,í,nt ualtán uiszi, atyjdt,
,lnl,:lti,szészú és ltézen |ogua aezeti a lci,s Aszkánioszt. Már akkor,
,t ttti,l,:or ezt a h nyuet oluasgatta, elhatározta magában a hétéues gyer-

111t,|,:, ho!! ntajd, eg,l1szer, ha nagg lesz, elmegy ocla, ahol egykor Trója

219



uára dllott, és |ellrutatja az egész uid,éket; hátha aan még a I td, alatt
aalnmi emléke annalc, amir tr a mesék szóln,k. A pajtásaí, által,á-
ban nem uették lcottlolgan schliemanqt-nak ezeket az dirá,nd,ozisait;
csalc egy kis leángpajtása lellceserJett azért a gond,olatért, hogy eg?.tiitt
ássrjlt; ki majcl Tróia rontjait, l[eg i,s egyezett schliemann ezzel a
kisled,nnyal abban, hogg majd, ha feln nelt, |eleségal uuzi és aele
egyiitt m,egy el, Trójdba.

De még ncrgaon sokáig kellett aárni a gyermeknek arra, hogy
megualósáthassa terueit. Egyel re szorgalltzasan tanult az isllolában
é,s mtír l lenc éues ltorában egy latinnyelu,ii d,olgozattal lepte meg cLz
edesnpjcít; a clolgozat a, trójai hdbortirót szólt. Iskoláit aionban tm-
maro*a,n fél,be hellett szal tania. Meghatt az éd,esanyja, apja pedig
nehéz anyagi uiszonyok lc zó kertilt és nem tud,ta toudbb taní,tiatni,

A gyermelt, tehdt tizennégy éues kortíban egy kis szatócsiizletbe
kertilt boltosinasnalc. kora reggelt t lcés(t estig iru,lta a tejet, uajat,
sót, Iláuét, cukrot, olajat és ggertgát, Arrcr, hog,37 anuljo,n,' ueni*í,
id,eje sem marad,t, csah egy érd,ekes élrnénye uolt ebben tvz icl ben,
m,int kés bb solcszor elmesélte. Beuet d, tt egu,zer este a boltjut a
egy reszeges molnárlegény, aki régebben gimnáziumot uégzett és tu-
d,ott még g r gril. Ez a molnárlegény elkezr],te szaaaln,i el tte Homé-
rosz uerseit- A boltosinas nem értett ug!/q,n egy kuklcot sem az egész-
b I, de annyira megtetszet nelci az óg rog n3lelu csod,rilatos zerJgé.se,
hogg kicsord,ult t le a lc nnye, Mind,en megtalcarított vlénzét od,oádm,
|izetett a molnd"rlegénynek llárom pohdr páIinkát es elszaualtatta
aele meg hci,romszor a gy ny r,íi aerseket.

. Ez az élménye még iobban meger sl,tette rég,i, gyernlekkori, ellta-
td,rozásában. De tud,ta eklcor már azt ,i,s, hogy terueinelt megualósí,td-
sához solc pénzre, uag!/onra, lesz szlilcsege. Ezér elhatárizto, hogy
nemcsah tanulni |og, hanem uaggont is ggí)jt. Máshént - o' koio-
beli ui,szonyok kt)z tt - ne?,L is lmod,hatott uolna elclcora tudom -
n17os adllalkozásról.

T,izenkilenc éues aolt m r, ami,lcor mint boltosi,nas annyí,ra meg-
er ltette magá.t egy hord,ó |elemeléséael, hogy uért hd,ngt és-abba lcet-
lett haggnia a munkát. Ez i,d, ttí;jt t rténi, hogy eb)eg d,t)tt hajós-
inaswk egg DéI-Anlerikába i,nd,uló teherha,jóra. Da már a holtana

1xtrLok k zelében hajótarést szenued,ett és Amerika helyett csalc
,,lmsterd,amba jutott, Holland,iciban beállt egy gyarmatáru,-kereslce-
tltlsbe irodaszolgának. I{aphosszat lótott-|utott a udrosban, ltord,ta a
l,,t:c.lelcct a postára és i,ntézte a uáI,\alat iigyes-bajos d,otgait, De elclcor
tttti,,r nagyotl, jól ki tud, u h,aszrldlni a rend,elkezesére álló szabad, uagg
|t1l,i,yl.szabar}, id, t. XIég a postán sem ud,rakozott egyetleneguszer lenl
t'ttlq, hogy ne lett uolna a kezében aaga egu l; nyu, uagy egy t'íi,zet;
.,,:cnueclélyesen tanult. Rriuetette magdt a nyeluelcre, el bb megtanult
lt,lllaruJul es angolul, mujcl, utána spanyolul, olaszul és portugdlul.
.l nyelutanuld,st megk nnyí,tette számára csod,álatosan jó emlékez -
lt,ltctsege, Solcut oluasott |ennhangon es apró |ogalmazudnyolcat hé-
.s::íl,ett azon a ngeluen, amelget meg akart tanulni. Azutdn kijauí,t-
tttl.|lt eze,ket a dolgozatokat nyelumesteréuel és megtanulta lcet

l; nyu nél,k l. Szeréng kereseténelc,csallnem a |elét eltkor mar rend,-
,r::(,rclen a touabbtaiulds k ltségei,re |ord,í,totta.

Végre hu,szonkét éues korában irod,aszolgából, az eguik kereske-
,l, l.m,i uállalat leuelez je es k nyuel je lett. Eklnr kezd,ett az oro8z
,t tluluuel |oglulkozni. Minthogy azonban Amster alnban sehol sem
l,tl .lt orosz nyelumestert, egy eg,ószen lcaltjn s módszert eszelt lci az
,,t,,t.sz tl"yelu rnegtanulástí,ra. Szerzett egy olgan orosz nyelu,íi lc nyuet,
tttt,ltlnek a tartal,na is nagyon érd,ekelte. (Arról rt, Télemalchoszról

;t lilt ez Q,z orosz k nyu, aki,r l ti is olaashattok ennek a k tetnek a
ttttixldi,lt részében). Azut n nelciUlt és megtartulta az egész k nyuet
,, ,injl szóra. De még mind,ig nem ualt senkije sp,m, akin l próbáI-
lt,tll,tt, uolna, a tu,d,ását. Ezért togad,ott heti, negy |rankért egy szegény
,,t,t,tlt,l., olci mi,nd,en este uegighallgatta oroszn3jelu,íí el ad,d,sat. Az illet
ttt ttt, lyLett u,ga n egy szót sem abból, q,mit Schliem,ann beszélt, mert
tt, ttt l,tttlott oroszul, rle hííségesen uégi,ghallgatta a szd,márrt érthete len

.,; t'lt,t,qct. Scllliemanr1, pedig egy id, m lua olyan jól turlott md,r oro-
,,,,ll, ltogy huszonnégg éues kord,ra az a lcereshed,elmi, adllalat, amely-
ttil, tlllcr1,Imazásban uolt, nti,ttt ilgyn k t magasabb ti,zetéssel Péter-
t,,irrtt,, cL mai Leni,ngrád,ba kak],te. Egu éu m ,lua mdt nall,ó keres-
l,,,, l t, l t n,i utiLllculata is uolt Oroszor szá,gban.

ll,t, Oroszorszd,gban szerezte Schliemann azt a hatalmal aagao-
tttil, tttnely kás bb lehet ué tette szrimárct, a trójai cisatrisokat. Ekltor
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lnd,r kijzelebb érezhet e magdt gyermelclrcri terue,ineh a megualósí,td,-
sdhoz. Els d,ol,ga uolt, hogy leuel,et órt annalc a ggermekkori, leány-
pajtásánalc, aki,uel még hét-ry1olc éaes kordban megeggezett, hogy
majd, ha leln , |eleségiil ueszi, és uele egliitt tissa ki Trója romja,i,t.
Megí,rta neki,, hogy nem teled,kezett meg az ógéretér l; most md,r elég
gazd,ag ,is alt,hoz, hogy nemsolcára elmenjen Trójtiba és m\l,nkrihoz
lásson, iaiiary hát feleségiil hozzd,, ha,d,d, uatós,í,tsált meg egyiltt a ter-
aeiket. A leuél, azonban ellcésett. Volt leánypajt sa éppen egy pd,r
héttel azel tt ment |érjhez, gyhogy schliemann-nah el kellett hataroz-
nia magát arra, hogy egyerlal |ogja megur1,Iósótani réOi sz ndéhá,t.

Gazclag kereshed, uolt már al or Schlielncrnn, am,ikor uégre bl-
lcezd,ett g r gill, tanulni. I{agyon solt nyeluen t,ud,ott mdt, csak ép,pen
a g rt)gbe nem mert még belekezrl,eni, tnert attól |élt: ha megtanul a
régi, g ri)g nyel,uen, Ilomérosz aurázsa annyilu, l,ehi;ti majd,, hoga
nem maracl, irleje u, keresked, i munkáya. Mar ped,ig nagyott jól,
tud,ta, hogy rengeteg piénzre lesz szilksege, csal{ tigy |oghat hozzti áb-
ránd,jainak a ualóra uáltásához, Ezért nem ,is akarta még egyel re
abbahagyni, j ól j u ed,elm ez ker eslted,elmi uallalatát. A g r g tanulást
,is óuatosan, ruod,ern g r g kereslted,elmi leuelezéssel lcezrJte el bb és csak
hés bb , |oloozatosan tért rd arra, ami,re sz/t ae uágya hajtotta , hogy tlleg -

tanuljona,regt,g r gtllc, Hom,érosa ttyeluén. Mire aztrin jól nlegtantclt
óg r gii;l,, csakugyan abba ,is hagyhatta a keresked, i mun'hdi, tnost
már egészen a tanulásnc1,lc és u régésze nelt, szentelhette az életét.

Negyuen éues uolt Schliemann Henrilc, amikor bezrirta az iizletét
és uegleg abbahagytu, a lteresked,elmi f ogtalkozrist. Bármennyi,regazclug
em,ber lett is ezera a, ,ptíl,yán, ,igazaban a pér,z- és uagyonszerzésnél i,s
jobban érd,ekelte a régi g r g mesék uilá,ga, Csa,lc azért gy,ííjt tte a ua-
gyont lris boltos,inas kortítót foguct,, hpgy mi,nélt bbetmegtu,d,jotl, err l
a rueseuild,gról, Azóta, hogy hétéues lrcrában eloluastu a Trója pusz-
t,uld,sáról, szól,ó lc nyuet, mind,en dlma Trója és a trójai, hábor ,,uolt.

El is ment hamarosan G r gorsztígba, amelyet másod,ik lruzá-
jcínak ualasztott, és egy gi)r g asszonyt uett let,eségii,l, alci ugyartligy
szerette Homérosz ntesé,i,t, mint lnaga,. Ieleségéuel egyiitt látott hozztí
aztán a nagy rnunlc ,hoz, hogg kiássa Trója ronljait, rneg a g ri)g
uezérnek, Agamemnónnak a sí,rjdt és palotáját XIUkénében.

Huszonhét éuet élt meg Sc'ltli,ematln azutun, hogu otthagyta a
keresked, i pályát. Ez a huszonhét éu szalwd,atl,an m,unhából, szor-
gal,mas tanultisból és ásatásból állott. Nem,csah a régi, Trója teriile-
tén és Ag amemnón hazáj dban, M atc énéb en tisatott s chli emunn, hog y
|elt rja a trójai háborti, korának emlékeit, hanem elment a legend,as
h snek, Odi]sszeusznak a h,aaij ba, Ithak ba is; i,tt ,í,s megpróbát-
kozott azzal, hogy kiá,ssa ad, sszeusz patottiját.

s chli,emann éppen olyan szerencsés hezíí r égesznek bizory\ult, m,int
amilyen iigyes lcereslted, uolt élete els szakaszában. Az ásattisai
nyomán ker lt napu,ildgra a régm lt id, bnek sok nagysze,ti emtéloe,

- Igaz, hogy a tud,ósolc ma már nem ligy átétih meg azokat a lelete-
Icet, amelyeltet schliemann lc,iásott, mint ahogy maga annak id,ejért
gondolta. Bchli,eruann pléld,ául szent Ll, hitte, hogy ?rójában magá-
nak priamosz kird,lynab a palotájdt sta ki és az lcincseit tatá,lta
meg. A tuclomcíny azóta bebizonyí,totta, hogy sem a palotánalc, sem
q, kincseknelc nem sok kijzitlt, lehet priamosz királyhoz. s t, belátta
ké8 bb téued,éseit maga Schl,iemann is. Detal n sohasem |ogott uolna
munlcához a m(rlt század,nah ez, q n(lg,u régesze, ha nem Priamosz
pal,otáját és Pr,í,c,mosz hincsei,t kereste uolna. Az lelkes kezd,emó-
nyez munltd,jánah k sz nhetjii;ll, hoga ma sokkal t bbet tudunlc
ctrról a rég letíint uildgrót, atnelyben tt, homéroszi mesék mc,rssziilet-
tek, m,int amenny,it száz éuuel ezel tt tud,tak err l.

Hogyan találta m,eg Schli,e,ntann Priatnosz hincsei,t?

A Schliemann ásatdsai,I mege! z id, Jtbett, tteno uolt a tud,ósok-
nak egységesen lcialalrult uéleménye arról, hogy rn,i az igazsd,g Trója
és a t,í,zéues trója,í, hábor , kérd,ésébelt, Sokan eg,l1szerííen mesó,nek tar-
tclttáIt Homérosz elbeszélései,t. De m,ég azoh sem tudtálc bi,ztosrl,n, hol,
lceressék Trója romjait, alcik gy gond,olttik, hogy talán aan u, ho-
mórosz,i meséIcnek aala,mi t rténeti al,apja. Lehet, hogy csa,Icugyan
uolt egyszer egy Trója uagy Íli,on neuíi uar - mond,tcílt, ezek a kétel-
kecJ lo -, és az,is meglehet, trcga a g r g lc ezt a uárat csak hossztt
ostrom után |oglaltak el, de aligha |ogjuk tud,ni megtnonclun,i azt,



hol aolt ez a Trója. Hi,szen llomérosz & a mesék letrását nern *za,-

bad szó szerint értelmezniink - tan,itottálc ezek az óuatos, bi,zal,mat-

lan turlósok.
Bc|tliem,ann a,iszont gg gond,olta, hogu egészenrábí,zhatja magd,t

hed,ues k lt jére, Homéroszra. Elhépzelése szerint Homérosz le,í,rásai,

mind,enben meg|elelnek a ual,óságnalc; nem i,s kell egyebet tenntink,
mint |igyelmesen eloluasnunk Horuéroszt, és ennek alnpján megta-
lálhatjuk Trójdt, Ezzel a meggy z rléssel, Icelt utra LB7?-ben és ment
T r lcorszagba, hogy megkeresse Ílion uárdnak a helyét. EI bb azt
a d,onl,bot nézte meg, amelyen a régészek kord,bbi uélenlénye szerint
Trója uára (tllhatott. Bunarbasi,nak hí,ujáh ma t r kul azt a |alut,
antely |elett e domb |ekszilc; ,i,tt lcereste el sz r Schliemann is Tróját.
De al,ig nézett lr riil, egy kicsi,t, máris t'eltíint nehi, hogy ez a d,omb

t ls gcpan rnel*ze fekszilc a tengert l, I:Iom,érosz el,beszélesei szertnt
ped,i,g a g r g és trójai, sereg a sí,lcon uí,ata harcát a tengerpart és a
adr k z tt. Igaz, Itogy Homérosz gyakran szélesneh neaezi a trójai,
sákot, d,e szauai,ból mégts az ileríil ki,, hogy a táuolsdgot a aá,r és a
tengerparti, g r g tabor k z tt napljában t bbsz r is be|uthattd,k a
trójai meg g r g harcosok. Bunarbasi u,iszottt annyi,ra messze |elc-
szi,h a tenger partjatól,, hogy ezt a táuolságot mar nemlehet napjaban
t bbszi)r is be|atni,..

Azonkóuiil eszébe jutott Schliemq,ntt,-ndl Q,z i,s, hogy Hektór és

Akhill,eusz lliiromszor |utották k()riil a trójai, utirat, m,iel tt sszecsapl,

tak uolna. tr]zt, se tehettélc uolna rueg altkor, ha csakugyan Bunarbas,i
d,ombján ul!,ott uolna Pri,amosg. uara, íIi,szen enneh a d,ombnab egyilt
oldalq, annyira mered,eken fut I l|elé, hogg megmász,ni, i,s neh,éz.

Í gg g ond,olkozott B chliemann, atni,kor meg állap{,totta, hogg Pri,a-
nlosz u ,ra nem állltatott Bunarbasi, d,ombján. Solclcal jobban m,eg,

|elelt a Homérosz alapján kialaki,tható lcépnelc a ki,sázsi,ai partuid,éh

egy n ,si,lc, alacsonyabb d,om,bja, az ugyneuezett Ei,sszarli,lc,r1,omb. Ez
a ter ,let csalt eg11 óra jtírásnyira uun a tengerszorostól, a m,ai Dar,
d,anelláktól. A sí,kuid,ék szelí,d,en emelhed, magaslata ez, ahonnan jóI

be l,ehet l,átni nemcsak a sí,kot, Itanem még a tengert is.
Ahkor ugal,n, amikor Schlielnann el sz r lépetterrea teriiletre,

nem láthatott a íIi,sszarli,k-d,onobon sem,ltti, |eltíín()t. A romok mályen

a I ld, |elszCne alatt szunnyad,talc móg, A hossztt, éaszázad,ok alatt a
t lil, fel,szí,ne eg,ure Dlag&sabbra erne.lherlett és lasscmlcé,nt betemetett

mi,,rld,ent, 7870-ben, a Hi,sszarlilc-d,omb é;ppen olyan birkalegel uolt,
mi,nt a ki,sdzsiai, partuid,ék ncúgaon sok md,s teriilete. De Bcltli,emann
bi,zott Homérosz leírdsd,ban és elhat rozta, hogy e?en &, ter ,leten |og
asatni, Minclj rt el ,is tnent Sztambulba, T r kország t' uárosaba,
ltogy enged,ótyt ltérjen, az ásat sra.

A t?jrijk lcorm ,ng n émi lluzauorta utri,n megad,ta az enged,élyt arra,
hogy a gazilag európai keresked, ásatni, lteztl,ien ezen z elhagyatott
uí,d,éken; csak azt kijtt)tte ki, hogy az esetleges leletek egy részét rit
lcell majrt ad,ni,a a t r ]t állam,nak. Egyébként azonban tetszésére bí,z-

tulc a munkát, nern na,gaon lt,itték, ltogy uz ásatásnah lcomol,y ererl,-
,ménye legyen.

S chliemann ped,ig 1 8 7 1 októb er éb en meg érkezett I eleség éa el eg lJ titt
a Hisszurlik-d,omb uid,ékére, hogy lciássa Priam,osz uárát. El bb a
hi)zeli, Csi,blah neuíi t r h talu egyik kunyhójában laktalt mind, a
lcelten; innen memtelt hi, mi,nd,en nap reggel a munká,solckal egyiitt
a ilombra ásatni. Kés bb aztdn rleszltabaraklrclcat épí,tetteb a
Hisszarlilc-d,omb tetejére, hogll dl,Iand,óan a helysz,lnen lell,essenelc.

Dklcor tapasztalták el sz r, ruennyi,re igaza uolt Hom,érosznalc alckor,
q,mi,hor a ,,széljdrta Íl,ion uáráról" beszélt, Csahugyan, I nn a
Ilisszarlik-d,ombon szinte mind,i,g |;íLjt a szél. Téten ylerli,g olyan hi,d,eg

tlolt az eszaki szél, hogy a, lcunyhóban u4uan minrlig égett a tííz,
,megis meg|clgyott a uíz az ed,ényekben. Valami,uel kellemesebb uolt nyá-
ron,ami,kor atenger |el l I jd,ogáló szell enyhí,tette a, n ga h séget.

Schli,emunn els trójai, ásatqsa lcét esztend,eig tartott, bár a mun-
Ld,t id, k zben t bbszijr télbe lr,eltett szaltítania; nemcscch azért, mert
tt, téli nugy hid,egben s az egószségtelen nyári h, ségben seltogy setl
ment ct, d,olog, hanem azért ,is, mert d, h zeli t'alualtbóI toborzott tltun-
l,:tisolc szigor an ntegtartottalt mind,en iinnepnaglot. Mi,nthogy ped,ig
l,zeh a munbásoh ueg,lplen g r g h és t r l llc, keresztyéneh és mo-
lnmed,d,nok uoltak, |elualtua nnepelt hol az egyi,Il, hol a má,si,h ré-
s:ij,k. Schliemann-nalc ltii,ltjnben is ssze lrcllett szed,nie m,ind,en tald-
Lilcongstígát és erejét, hogy lasstc mozgásti, kénEelmes, s t ggakran
tc zi)mbös emberei munhalcészségét tehet l,eg |elszí,tsa. Á|,\andóan
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sz(lz-szd,z tuenmunloá,ssal és három |elagyel uel d,olgozott, a negyed,ik

lelaggel a telesége uolt, aki egész id, alatt teuéltenyen részt uett az
asatdsban, maga mi,nd,ig annah a csoportnakamunká,ját uezette,

cl,melg meg,í,télése szerint a leg|ontosabb helyen d,olgozott,

A Hisszarlik-d,omb oualis alalul halom, amelynelt hosszabb át-
mér je h rUlbelal,200, a r uir],ebb ped,i,g 150 m széles. Schliemann
m,ind,enelcel tt azt az Athéné-szentélyt aloarta kiásni, amelyr l Ho-
mérosz Helctórral és anyjaual, Hekabéual lcapcsolatban beszél,t, Ho-
rnérosz leí,rása szer,int ennek a szentélgnelt a ud,r legmagasabb pont-
jd,n lrcllett állni,a. Id,e ment t l Hekabé, |ia, Hektór ltérésére a trójai,
asszonyoldrul egy tt, hogy biengesztelje a lruraguó Athénét, Schlie-
mann tehát gy gond,olta, hogy ezt a szentélyt találhatja meg leg-
lc nnyebben, hiszen ennelt az a,lapjui a d,omb legmagasabb részén,
ualahol, k zépen lehetnelt,. Ezért el, szilr is észah-d,éli ir nybrl,n alnrtu
titudgni egy árokkal a d,omb k zéptengelyét, mert remél,te, h,ogy í,gy

majd, csak megtalálja a lceresett szentélyt,
Egyel re azonban csalód,ott aáraltozásában, Talált uga n k riil-

belal hét ruéterrel, u t ld, felszí,ne alatt egy 20 m hossz(t, és 1<I m
széles épiiletet. De err l az ép letr l, csakltamar megállapí,thatta,
hogy ez kés -g r g ered,ea,{e ; egy ta,nricsháznak a marad,uánya, amely
i,d, szd,mítdsunk el tt a I I I. saizad,ban, tehát csaknem kilencsaiz éauel
a homérosz,i Trója pusztuld,sa uttin épiilt, Ezt bizong,í,tottak (L nap-
ui,l(lgra lceriilt g r g leliratolt is. Minthogy Schl,iemann arégebbi Tró-
ját cl,karta kiásni, kénytelen uol,t enneh a mu,ra,d,ucínllait lerombolní,.

Altogy az.tán hés bb Schliemann egyre mélgebbre hatolt a I ld,

fel,szí,ne a,l,d,, mind,ig tijabb lneg jabb rétegeh lterilltek napuilágra a
régi Trója uárából. maga igu,zában nem is uolt még tisztá,ban cl,zzcll,

hány kal nb z , egymás I lé épl1,lt uárosnalt a rontjai,t tárta I l ásás
lc zben, Csak jóuul hés bb sikeriillt a régésze nelt mega!,\apótania, hogy
a Hisszarlilt-d,ontbon, ahol Schliemann Pri,amosz uard,t ltereste, tu-
lajd,onhéppen l lenc kal nb z adrosnak a romjai lter ltelc egymás

I lé. Ez ualójaba,n uzt jelenti, hogy a legutóbbi i)t és |élezer éu al,att
kilencszer 7lusztult el Trója ad,ra. De csah a legutolsó pusztukis uolt
aégleges - ezért uolt a Hisszarlik-rJomb 7870-ben, Schliemann dsa-
üásai el, tt bi,rlcalegel . A regetfti pltsztulásoh csak átmenetileg tettéIc
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rommd, Trójdt, mert egy id, mlilua mind,i,g ,jj épUIt a udr. Kétség-
telen az i,s, hogy e kilenc egymds t lé épalt uár k zlil az egyik csak-
ugaa,n a homéroszi Trója az, amelgik az id számí,ttísunk el tti, XII.
saizad, uegén pusztult el.

Maga Schliemann azonban még nem í,gy í,télte nxeg a, fetfed,e-
zesei,t. Amikor péld,áu,l tald,lt uégre ásatd,s lc zben egg nagyobb épi)-
letet, szent l meg uolt gy z d,ue, hogy ez csah Pr,ia.mosz ki,rálg palo-
tája lehet, Amilcor ped,i,g megtalálta a udr eggi,lc bástgakapuitit, r g-
t n ezt is azonosí,totta az egyilc homóroszi elbeszélésb l jól, ,ismert
trójai lcapuual, éppen azzal, amelyen Helrtór és a trójai, *ereg 8zo-
kott kiuonulni, a sí,kra.

A legérd,elcesebb azonban még,í,s az uolt, amilcor megtahilta ,,Pria-
mosz ki,rály k,incse,it". Schli,emann ugyanis kezd,ett l |ogua nemcsalt
Trója uárdnak a romjait kereste, hanem meg alcarta taldlni Pri,cl,-
mosz ki,rá,ly ltincseit i,s, Valahoga ,ga gond,olta, hogy Trója pusz-
tulívsa el tt priamosz király, uagy ualamelyi,k k zeti hozzatartozója
bizongára jól elrejtette ualahol, a család,i kincseket, és ezek tcllán
nem is ke, ltelo soha a g r g k kezébe. Schliemann hi,tt ebben a gonr|,o-
latban anélkiil,, hogy erre a legcsekélyebb bizony,í,téka lett aolna. Ása-
tá,s k zben is f olyton azt uárta, hogy el lcer lj enek ezek a r ejtett kincselc.

Már majd,nem két éue tolgt a munlru a Hisszarl,ilc-d,olnbon. Iól-
tá,rtak már nemcsalc sok épllletmarad,u nyt, hanem el kerlilt a ! ld,-
b l rengeteg ed,ény, tijred,ék és használati, tárgy is. De a keresett
kincsnek még mind,ig naoma, sem uol,t, Már kezd,ett maga Schlie-
mann is belefcírad,ni, a munkdba, ligghogg lcit,íízte mdr a napot ,is,
ami,kor - mi,nt mond,otta - uégleg be|ejezi, az ásatá,st. (Igaz, hogy
kés bb, éuelc m l,ua még masod,szor és harmciílszor is á,satott Trójti-
ban- De erre a,z els ásattis a|,|calmtiual még nem gond,olt; alckor csalc-
ugacrn uégleg beakartalejezni a munkát.) Ekkor md,r azt hitte,
csalód,ott a reményében, nel?L találja meg Priamosz ltí,ncseit.

Az utolsó el tti napon aztán egyszerre hi,rtelen észreuette, hogg
ualarni kal n s réztárggtla ijt d()tt az egyih munkas csd,kd,nya egy
ta,l t uében. Naggot d,obbant erre a sz,í,ue, tud,ta tnár, hogy i,tt uannah
u, régen heresett lci,,ncsek, De nem akarta, hogy másoh is megsejtsék
u naga í líede?élt, ezért hamar abbahagyatta a munkd,t. Ki|i,zette
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tlzonncLl cL rnunkása,,it és eleresztette het, monduán,hogy ma ii,nnep
I)Q,n, ne d,olgozzanah touribb.

Milcor aztdn egyed l marad,t a |eleségéuel, maga |olytatta to-
uább a kal n s réztárgg lcidsd,sát . N em csal,ód,ott, ualóban a uilág egyik
legérd,ekesebb kincslelete lceriilt most a ltezébe. Egymás után ad,ogatta

d,t f eleségének a nehéz t m r aranyból, lcészatt lcelylt eket , nagy ez stcsé-

széket, kanruilcat, ara/na diad,érnolcat, lcark t lcet és nyakláncolcat.
Olgan nagg t meg kincs keríilt most Bchli,emann kezébe, hogy

erre még maga,legmerészebb áImában sem számí,tott, Nem hétsé-
ges", hogy ez a, naga aa,gaon, amelyet ualamikor az óhorban ueszély
i,d,ejen rejthettek el í,gy egy rakd,son, a uár egykori, uralhod,ójd,nak a
kincse lehetett. Úgg l tszih azonban, az elrejtés utan mégi,scsak el-
pusztult Trója, és azob, aI Ic turJtalt, a l ncs ltollétér l, nem beriil-
tek ai,ssza t bbé. Bchli,emann-nak, al nem gondolt arra, hogy Trója
uára t bbsz r elpusztult mdr a Eomérosz el tti i,d, kben is, r gt n
Pr,iamosz jutott az uzébe. Igazolua látta régi gontlolatd,t, hogy Pria,-
moszék az utolsó percben csalrugyan elrejtették csalt|d,i, Ici,ncsei,ket.

Egyel re hamar telesege kend, jébe rejtették a megtalalt értéhes

holmi,t és mdsnap befajezuén a munlaít, gaorla,n elhagytalt Tijr lt-
orszti,g teriiletét, mentek haza, Athénbe. Itt lcészí,tette el, aztá,n3cltl,i,e-

mannl a beszd,molóját lcétesztend, 8 naga dsatdsáról,. Beszélt a lc nyu-
ben Pr,iamosz meglahilt kincseíl l is. A uildg álmélkoclua szerzett

tud,omdst a n(Lga t lted,ezésr l. De a szaltembereh egy része az els
perct l, kezd,ue ltétellced,ett abban, hogg Schliemann csahuggan n?,eg-

taláka Pri,amosz lci,ncseit. Sokan meg azt sem alcartd,lc elhinni,, hogg
egyál,takin talalt aalamit Schliemann. B uen akad,talc olyanolc ,is,

akilc egyszer ,en hamisí,tuánynalc tl,rtottdlc azolcat az ékszereket,ame-
ly eket S chlienln,n% P riamosz kincs ein eh neu ezett.

Ma u,i,szont a régészeh ,,Priamosz lc,incse,ineh" neuez,ilc ugul,n
S chliemann ki,r es leletét, d,e hang s ly ozzd,lc, hogy ezelmek nem solc k -

ziih uan ahomérosz,i, elbeszélésekb l ismert Prialnosz hirdlyhoz: Tróia
aárdnah még régebbi,, Homérosz el tti kord,ból sz rmaznalc ezek.
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