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lantani a te felséges szándékaidba! Csak attól félek, hogy fcilke-
resett téged ma reggel a tengeri vénrrek, Néreusznak leánya, az
eziistlábri Thetisz, s majd még félrevezet,. Talán még meg is
ígérted neki felséges fejednek a bólintásával, hogy Akhilleusz
kedvóért a trójaiaknak adod a gy zelmet.

Lábhatta Zeasz ezekb I a szavakból, hogy kedves felesége
mindent tud már. Nagyon bosszankodott ezen;hiába kiildte hát
el olyan gyor an Thetiszt, csak nem tudta meg rizni a titkát.
De most már mégse vallotta be a szándékát, inkább zotdhatag-
gal felelt:

- Sziirnyíí vagy Héra, mindig csak gyanakodsz, nem lehe-
tek soha rejtve el tted.! De ugyan mire jutsz ezze|,mit, gondolsz?
Csak még távolabb keriilsz a szívomt l, s az neked lesz rossz!
Maradj hát veszteg a helyeden s hallgass a zay&mTa, nehogy
megérezd rettenetes kezeim srilyát!

Megrettent Héra e fenyeget zavakra, és letilt azonnal szót-
lanul a helyére. De elszomorodtak vele egyiitt a halhatatlan
oliimposzi istenek is mindnyájan. Egy se mert ktiziil k védelmé-
re kelni Hérának. Csak a sánta kovács, Héfaisztosz, tett kísér-
letet arra, hogy felvidítsa mindnyájukat:

- Hát nem sz rn;íi az, hogy ti ketten halandó emberekért
ily ciiihcisen vitáztok?|. Már a gycinytiríí lakomában se lehet rij-
miink, mert fontosabb nektek egy ilyen semmiség. Arra kérem
anyámat - rran amrigyis benne okosság -, járjon kerlvében
kedves apámnak, Zonsznak, ne civódjék vele, rnert rigyismind,-
nyájurrknál er sebb. Ha akarja, lelaszít benrriinket az égb l, s
akkor aztánnézhetjtik! Ledobott egyszer már engem is a lábam-
nál fogva, és egész nap estem napnyugovásig, akkor értem csak
fdldet, gy szedtek fól aztán az emberek. Nehogy így járjon
most megint valaki kcjziiliink. Nem lenne az j atcibbilreksem!

Így beszélt Héfaisztosz és hamar t lt getni kezdte az iste-
neknek a nektárt. Sántitva, szuszogv&, sebesen siirgiitt-forgott
kiiz ttiik a, na,gy esetlen kovács, de olyan iigyetleniil bicegett az
egyikt l a másikig, hogy a boldog oliimposziak nem tud.ták meg-
állni, olthatatlan kacagásra fakadtak mindnyájan, egyszeribe

elfelejtették Zeasz és Héra diihtis szíváItását Így lakomázlak
napnyugoyásig, édeserr szólt kijziittiik Apollón lantja és a Mri-
zsák gytinyorí1 dalokat énekeltek hozzá. Majd amikor lebukott
a nap és jiitt az ambrosziás éj, mindegyikiik hazament, hogy
otthon lenyugodjék házában, amelyet Héfaisztosz, a nagynevíí
sánta kovács készített nekik iigyes kézzel, nem messze Zelsz
palotájától.

A hrl,mis dlom

Csendes álomban ttjlt tték az éjszakáb az istenek és emberek
mind,nyájan, csa,k a nagy Zeasz nem tudott aludni. Egyre azon
torte a fejét, hogyan vigye teljesedésbe azt az ig&etét, amelyet,
rr,z eziistlábri Thetisznek tett. Elégtételt akart adni Akhilleusz-
rrak, és azvolt, a terve, hogy Trója legyen most a gy ztes, pusz-
tuljon sok g<ircig harcos. Csakhogy nem volt elég igy tervezni,
il tervet valamiképpen valóra is kellett váItani. Végre aztánl<i-
grlndolta: az lesz a legokosabb, ha kiild egy hamis álmot Aga-
ttremnón szemére és felbiztatja támadja meg a király Trója vá-
rrít teljes erejével. Majd aztán, ha megindul a támadás, résen
ltlsz íi, Zeusz is, nem a g<ir giiket,Tt ját segíti majd, és így tel-
jtlsiil az igérete. Azt hitte Zeusz, csakugyan ez lesz a legjobb.
N[indjárt hívta is a hamis álmot és ezt parancsolta neki:

- Rcipiilj, hamis álom, a fóidre, a giiriig hajóldroz és keresd
liil ott sátrábarr Agamemnón királyt. Mondd meg neki, szólíl,sa
lr,zonrral fegyverbe egész lracli népét és induljon ostromra, mert,
rrrost, végre beveheti a szóles írtri várat. Megegyeztek már ebben
llz istenek mindnyájan.

Így beszélt Zeasz, a hamis álom meg lesuhant a fijldro azon-
trrll, ment a giiriig hajókhoz és fcilkereste Agamemnón sátrát.
( )t,t aludt a király édesen. A hamis álom meg magára ltiitte a
lliilcs l{esztór alakját, írgy lépett Agamemnón fejéhez és meg-
tyt. lította szárnyas szavaival:

- Alszol, Átreusz fia, derék Agamemnón? Kár pedig alud-
rrrlrl! Inkább szólítsd azonnal fegyverbe egész hadi néped, indulj
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Ezek után a ktjvetek rigy látták, csakugyan nem érdemes már
tovább kérlelnicjk Akhilleuszt; fóIenielték a kelyhet, áldoztak az
isteneknek és mentek vissza megbízóikhoz. Odiisszewsz vezette
ket, utána ment Ájász és a két hírrr k. Foiniksz meg Akhilleusz

sátorában maradt. Patroklosz és a szolgák mindjárt ágyat is
vetettek neki, majd mind a hárman, Akhilleusz, Patroklosz meg
n'oiniksz álomra hajtották fejiiket.

Agamomnón sátorában ezalatt nyugtalanul várták a vének
és vezérek az Akhilleuszhoz kiildcjtt kiivetség visszaérkezését.
Izgatottan ugrottak f,ijl k ziiliik sokan, amikor belépett a sátor-
ba Odiisszeusz és Áiás, u két hírniikkel. De annál nagyobb 1ett
a csalódásuk, amikor O<liisszeusz elmondta, hogy Akhilleusz nem
fogadta el Agamemnón ajándókát, nem ttjr dik tnár azzal, mi
]esz a gcir gcik sorsa; védje meg ket Agamemnón rigy, ahogy
tudja. Sót azza| is fenyegetiízótt még, hogy holnap hajóra száll
és visszamegy hazájálla. Az cireg Foinikszot már ott is tartotta
magánál, hogy holrrap egyiitt ind,uljanak.

Letorten, néma csendben hallgatták Odiisszeusz beszámoló-
ját. Agamemnón király szólni sem mert, annyira szégyellte ma-
gát. Csak most látta igazárr, milyen ostobán cselekedett, amikor
magára haragította Akhilleuszt. Szégyellte uzt ís, hogy így visz-
szautasították békiilésre ny jtott jobbját; szerette volna most
is azt mondani: hát maradjon akkor csak magának Akhilleusz,
majd boldogul tí, Agamemnón, egyediil is, de fólt, hogy ez sem
Ieszigaz; majd, egypár nap mrilva még jobban is érzik Akhilleusz
hiányát. Diomédész meg is jegyezte: kár volt Agamemnónnak
így kérlelnie Akhilleuszt, g gcis volt Akhilleusz ecldig is, de most
még inkább az lesz.

patroklosz halála

Hiába kiildte Agamemnón az engesztel kcjvetséget Akhil-
]eusz sátrába. Semmit sem használt Odiisszeusz j zan, okos be-
széde, az óreg Foiniksz bijlcs intelme és a nagy Á;ász haragos
szemrehányása. Akhilleu z nem hallgatott rájuk. I{em fogadta
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o'l Agamemnón engesztel ajándékát és nem tért vissza bajtársai
l<ózé a harcba. pedig a trójaiak nagyon szorongatták már a gri-
r g tábort. Nemcsalr priamosz várától szorították vissza az el-
lr;rrséget, hanem átlépték már azt, a mély árkot is, amelyet a
giirtig<ik védelmiil ástak táboruk koré. rgazában a széles nagy
giirtig táboron beliil dírlt már ekkor a harc. Hektór serege egyTe
j<lbban kcizeledett a gcirtig hajókhoz, és eg5,,re tiibb giir g harcos
lrrrllott eI a dárdáiktól. }Iegsebesiilt már Agam"*rrórr, Álász os
( )diisszeusz is.

Ekkor t rtént egy oJyan esemérry, amely aztánkés bb mégis-
csak megfordította a háborri sorsát. A trójai párisz megsebe-
sítette nyilával a gtirog tábor derék orvosát,, Makháónt. }tegré-
rriiiltek eTre & gcir gok, mert nagy áldás volt számukra az iigyes
()í,vo , Makháón, Jól értett ahhoz, hogyan kell eltávolítani a nyíl-
,ossz t meg a, dárdahegyet a vérzó sebb l, hogyan kell tiszta
ll.ngyos vizzel kimosni a kemény érc-vágta sebet, jótékony írral
rrreghinteni, keseríí gycikérrel, gyógyfiivekkel ápolgatni, míg iisz-
sze nem heged. megint. Bizony sok derék harcos életét mentette
l|Ieg a, hosszri ostrom alatt Makháón. Tisztelték, becsiilték is a
t,rrdását, mindnyájan és óvták az é\etét harc kijzben jobban, mint,
lr,l<árkiét. Most is, ahogy párisz háromhorglí nyila sebet iitijtt
N{rr,kháón jobb vállán, mindjárt sz It az egyik okos gciriig harcos
Nesztórnak: vegye hamar maga mellé a szekérre Makháónt és
vigye gyorsan vissza a hajókhoz, nehogy még nagyobb baja
r,ssék. IÍgy is lett. Nesztór azonnal megállott, lr"n aJ" fcilugrott
rr, szekérre, a bcjlcs iireg pedig megcsapta ostorával a lovakat,
rrt,thagyta a gomolygó ádáz csata terét, vitte magával az orvost,,
lrtlgy biztonságba helyezze,

Frjnn állott Akhilleusz ekkor magas hajójának a tatján, on-
trit,tl nézte a kiizdelmet. Még mindig nem akart segíteni zoron-
grr,tott bajtársain, hiszen elutasította az engesztel kiildtittséget;
rlrl azért na,gyon nyugtalanította t is a harc állása. Látni akarta
l.gl'lább, rni tcjrténik aza|att, amíg tétleniil dazzog. Észrevette
rrz,t,iin, hogy Nesztór szekere nagy sebesen vágtatva visz magával
.,rrlr.kit,. Sejtette is, hogy ez a sebesiilt alighanem Makháón, az
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