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APHRODITÉ ÉS AINEIÁSZ

Aineiász apja, Ankhiszész a Trója köze-
lében fekvő Dardanosz királya volt.
Aphrodité istennő vágyat érzett a szép-
séges ifjú iránt. Zeusztól kért enge-
délyt, hogy földi asszony képében meg-
látogathassa. A földi kalandokban dús-
káló főisten nem tiltotta meg a nászt,
de kikötötte, hogy az emberek közt
nem mehet híre a viszonynak.

Aphrodité tehát egyszerű földi asz-
szony képében állított be Ankhiszész-
hez. Isteni szépségét azonban nem
tudta elrejteni, az átragyogott az em-
beri testen. Ankhiszész azonnal bele-
szeretett a gyönyörű asszonyba, és fe-
leségül akarta venni. Aphrodité ugyan
férjhez nem mehetett a királyhoz, ám
szeretője lett. Ebből a viszonyból szár-
mazott Aineiasz, a trójai háború hőse
és a trójaiakat Itáliába vezérlő harcos.
Aphrodité a Szimoeisz-folyó partján
adott életet a gyermeknek, akit a bölcs
Kheirón kentaur nevelt fel és tanított.

Aphrodité végül elárulta Ankhiszész-
nek, hogy ő tényleg istennő, de megtil-
totta, hogy a férfi ezt bárkinek elárulja.
Egyszer azonban Ankhiszész nagyon be-
rúgott és kifecsegte a titkot. Zeusz bosz-
szúból lesújtott villámával, de Ankhi-
szész csak fél szemét veszítette el. Aine-
iasz fiát a rómaiak Iulusnak nevezték és
őt tekintették a Juliusok ősének. Nem
véletlenül nevezte magát Caesar Venus
és Ankhiszész leszármazottjának.

ÉÓSZ ÉS TITHÓNOSZ

Éósz, a Hajnal istennője meglátta a tró-
jai király rendkívüli szépségű fiát, Tithó-
noszt, és azonnal beleszeretett. Kapcso-
latuk kifejezetten boldog volt, két fiuk
is született. Csakhogy Éósz megijedt: mi
lesz, ha majd Tithónosz meghal? El-
ment hát Zeuszhoz, az istenek és em-
berek urához, és kérte, hogy adja meg
Tithónosz számára a halhatatlanságot.

Zeusz ingatta a fejét, és megkér-
dezte: „Tényleg ezt szeretnéd?” Éósz bi-
zonygatta, hogy ez minden vágya.
Zeusz erre azt mondta: „Te tudod.”

Ezzel halhatatlanná tette a férfit.
Ahogy azonban teltek-múltak az évek,
az egykor gyönyörű ifjú elkezdett öre-
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Közismert, hogy Zeusz számos

földi asszonynak csavarta el 

a fejét, de más isteneknek is vol-

tak földi kalandjaik. Kevesebbet

beszélünk róla, hogy olykor is-

tennők is szerelembe estek

földi férfiakkal. A szerelmes

természetű istenek mítoszai

nagyon is földi igényekre jöttek

létre. A görög királyi vagy leg-

alább arisztokrata családok

szívesen vezették vissza csa-

ládfájukat egy vagy több is-

tenre. Ehhez azonban szükség

volt egy földi partnerre is, hi-

szen ezek az isteni eredetű ősök

halandó emberek lettek. Így

aztán Zeuszon vagy Apollónon

kívül olykor istennők is szerelembe

estek földi halandókkal.

Istennők és földi férfiak
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Aphrodité istennő márványszobra. 
A legelső ruhátlan Aphrodité-szobrot az
athéni Praxitelész mintázta meg barátnőjéről,
Phrünéről a Kr. e. 4. században.
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gedni. Már olyan vénségesen vén volt,
mint senki emberfia, fájt minden tagja,
reszketett a térde, és egyre csak töpö-
rödött. Tithónosz számára teher volt
már az élet, szeretett volna végre meg-
halni. Éósz újból elment Zeuszhoz, és
kérte, szabadítsa meg Tithónoszt szen-
vedéseitől. Mire Zeusz kijelentette,
hogy akinek egyszer megadta a halha-
tatlanságot, annak nem tudja többé el-
venni az életét.

„Te követted el a hibát, Éósz. Az örök
élet mellé nem kértél örök ifjúságot is.
Pedig én figyelmeztettelek, hogy bizto-
san csak azt kéred-e, hogy Tithónosz
halhatatlan legyen.”

Éósz elkeseredetten tért vissza az
egyre töpörödő aggastyánhoz, akinek
már a hangját is alig lehetett hallani,
beszéde inkább ciripelésre emlékezte-
tett. Éósz ekkor átváltoztatta Tithó-
noszt tücsökké. Ezért köszöntik a mai
napig a tücskök boldog ciripeléssel
Éósz, a Hajnal felvirradtát.

APHRODITÉ ÉS ADÓNISZ

Adónisz egy gyönyörű ciprusi her-
cegnő, Mürrha és apja bűnös viszonyá-
ból született. A király ugyanis annyira
büszke volt lánya szépségére, hogy egy-
szer kijelentette, Mürrha még Aphro-
diténél is szebb. Az istennő szörnyű
bosszút állt. Szerelmet keltett a lány-
ban apja iránt, és ő a sötétben titokban
többször is belopózott hozzá. A király
azonban kíváncsi volt rá, ki lehet titok-
zatos éjjeli látogatója. Lámpást gyúj-
tott, és meglátta saját lányát. Mürrha
szégyenében elmenekült, de a felbő-
szült király üldözni kezdte. Könyör-
gött, hogy segítsen rajta Aphrodité, kü-
lönben saját apja öli meg. Az istennő
ekkor mirrhafává változtatta a lányt, és
e fa kérgéből született meg a szépsé-
ges Adónisz. 

A kisfiút Aphrodité nevelte, de
az alvilág urának felesége, Per-
szephoné is gondoskodott róla.
Végül a két istennő annyira
összeveszett azon, ki is ne-
velje a fiút, hogy Zeuszt kér-
ték fel döntőbírónak. Zeusz
úgy döntött, hogy Adónisz
az év egyharmadát Persze -
phonénál töltse, az Alvilág-
ban, egyharmadát Aphrodité-
val, és a maradék egyharmad-
ról maga döntsön. Adónisz
ezért az év kétharmad részét
Aphroditéval töltötte, és miután
felserdült, az istennő szeretője lett.

Arész, Aphrodité féltékeny kedvese
nem örült vetélytársának. Szörnyű vad-
kant teremtett, és Ciprusra vitte, ahol
Adónisz vadászni szokott. A vad ráron-
tott az ifjúra, és halálra sebezte. Adó-
nisz a segítségére siető Aphrodité kar-
jai közt halt meg. Aphrodité könnyei
összekeveredtek Adónisz vérével, a
földre hullottak, és ezekből a véres
könnycseppekből fakadt a vörös rózsa.

Aphrodité kérésére Zeusz beleegye-
zett, hogy Adónisz minden évben fel-
támadjon, majd újra alászálljon az alvi-
lágba. Így kultusza igazi természetkul-
tusz, a mezőgazdasági ciklus ünnepe
lett. Adónisz a föld alá került, mint a
vetőmag, majd feljött a földre, mint
ahogy a magból kihajtó búza. 

Adóniszhoz fűződik egy különös tör-
ténet Pán isten haláláról. Adónisz ünne-
pét a nyári napforduló idején ülték meg
a Római Birodalomban. Amikor egy
hajó Paxoszhoz érkezett, az Adónisz-
hívők éppen Tamusznak szólítva sirat-
ták az istent. Nem azt kiáltották, hogy
„Pán, a nagy meghalt" („Pan ho megasz
tethnéke”), hanem azt, hogy „ho panme-
gasz tethnéke", vagyis a nagyon nagy,
a hatalmas meghalt, és ez a felkiáltás
természetesen Adóniszra vonatkozott.
A hívők valóban sirattak egy istent, de
az nem Pán volt, hanem az eredendően
ember Adónisz, aki csak halála után,

Aphrodité kérésére vált istenné, így
valójában halhatatlanná. Pán az

ókori gondolkodás szerint nem
halt meg, mert egy isten soha-
sem halhatott meg.

Pán isten és egy nümpha 
egy tálon. Pán beleszeretett
Szirünxbe, a gyönyörű 

nümphába, és addig üldözte,
amíg az istennő náddá nem

változott, csak hogy megmene -
küljön tőle. Pán ebből a nádból

készítette el az első pánsípot.
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Aphrodité születése Botticelli festményén.

Aphrodité Ciprus partjainál emelkedett ki
a habokból, ezért hívták az istennőt gyakran

Küprisznek, vagyis ciprusinak.
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