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Sz. Törő Márta

Képeslap a Tempe völgyéből

Kedves Barátom!
Ígéretünkhöz híven küldöm a két felvételem, mely 

valójában a Piniosz folyót a Tempe-völgy után ábrá-
zolja, mikor a Thesszáliai-síkságra ér, de az én képze-
letemben ide is kilibegtek a múzsák és nimfák, mert 
a Tembi-völgy olyan szűk, csak a völgyek oldalát lát-
tam, a jó felvétel inkább a képeslap.

A 8-10 km szakadékos völgy a legfontosabb átkelő 
Észak-Görögországból Közép-Görögországba. Az 
Olimposz és az Ossza-hegység között folyik a Piniosz 
(Péneiosz) a tenger felé. Ezt a keskeny szorost a törté-
nelem során a támadó seregek rendre megkerülték pl. 
Xerxész i. e. 450-ben, majd a rómaiak is.

A legendák úgy írják, Poszeidon vágta ketté a he-
gyet, mérgelődve istentestvérei vitáján. Megfogta a 
Piniosz nevű folyóistent, és a veszekedő istenek közé 
vágta. A mitológia szerint az Ossza-hegységben éltek 
a kentaurok és a gigászok, a völgyben a nimfák és a 
múzsák. A völgy Apollón kultuszhelye volt, mert a 
Pinioszban megfürödve tisztult meg a Püthon meg-
ölése után (az esemény emlékére Delphoiból nyolc-
évente – teória – zarándokcsoport keresi fel a völgyet, 
és a fákról babérlevelet gyűjt).

Az üde zöld szakadékban szívesen időzött Apollón, 
itt üldözte szerelmével Daphné nimfát, aki szüzessé-
gét őrizve babérfává változott. De Apollón még így is 
szerette, leveleivel díszítette fürtjeit. Amint Apollón 
sohasem őszült meg, úgy a babérfa is örökzöld. Gyer-
meteg lelkemet elbűvölte ez a történet, részletesen és 
több változatban is olvastam.

A völgyben rengeteg forrás található: Például Apol-
lón forrása – mások szerint nimfák forrása. Aztán 
az Aphrodité forrása – a völgy közepén –, aki meg-
mosakszik benne, újra szép és fiatal lesz. És az Agia 
Paraszkevi forrás – a parkolóból függőhíd vezet a bar-
langhoz, a víz szembetegségeket gyógyít – remélem, 
a kép felidézi. 

Még a völgyet záró Tempi faluról írnám meg, hogy 
a legenda szerint az itt tenyésztett thesszáliai lovak 
húzták Poszeidón tenger alatti hintaját, és Pheidiász 
az athéni Parthenon lovas domborműveit is itteni lo-
vakról mintázta.

Jó	ábrándozást	kívánok,	szeretettel,	Márta


