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olt egy király, akinek három cso-
daszép leánya született, de a há -

rom közül a legkisebb még a nővé-
reinél is gyönyörűbb volt. Amikor híre
ment a városban, később pedig szinte
az egész világon, hogy Psyche, mert-
hogy ez volt a leány neve, olyan szép,
mint maga Venus, mindenki őt akarta
látni. Messze földről zarándokoltak az
emberek a királyságba, csak hogy egy
szempillantást vethessenek Psychére.
Lassan-lassan Venus szentélyeiből is el-
maradoztak, mert ott csak csodaszép
szobrokat láthattak, nem magát az is-
tennőt, de ha Psychéhez mentek, ott
szemtől szemben állhattak az egyedül
Venuséhoz hasonlítható szépséggel.

A JÓSLAT
Venust egyre jobban bosszantotta
Psyche dicsőítése és az, hogy egy ha-
landó lány miatt elhanyagolják őt, a sze-
relem istennőjét. Magához hívta hát za-
bolátlan gyermekét, Amort, aki nyilával
ha valakit megsebez, az azonnal szere-
lemre lobban, olykor a legképtelenebb
módon. Mindenki félt Amor garázdálko-
dásától, még az istenek és emberek ura,
a nagy Jupiter is. Venus felszólította fiát,
hogy lobbantsa szerelemre Psychét a leg-
nyomorúságosabb ember iránt. Elvitte
magával a fékezhetetlen fiút Psyché vá-
rosába, és megmutatta neki a lányt: áll-
jon rajta bosszút elhanyagolt és megalá-
zott édesanyjáért.

Amor azonban – nemhiába volt fé-
kezhetetlen – nem hallgatott Venusra.
Éppen ellenkezőleg, távol tartotta nyíl-
vesszejét a leánytól. Igaz, közben Psyche
két nővére férjhez ment, feleségként és
édesanyaként élt, míg húguk kezét
egyetlen csodálója sem merte megkérni.
Látva leánya szenvedését, a király Apol -
lo jósdájához fordult, de az isten vála-
sza megrémítette és elkeserítette: „Vidd
fel a hegy csúcsára, és hagyd ott ma-
gára a lányodat gyászruhába öltözve.
Rettenetes szörny áldozata lesz, akitől
még az istenek és emberek ura, Jupiter
is reszket!"

Bár még élt, az egész város gyászba
borulva siratta Psychét. Végül azonban
nem volt mit tenni, felkísérték a lányt
a csúcsra, és magára hagyták. Psyché
addig zokogott, amíg álomba nem me-
rült. Ekkor Zephyros, a szellő lágyan
fölemelte és egy virágos rétre vitte.
Amikor Psyché felébredt, csodálatos
palota előtt találta magát. Belépett és
végigjárta a gazdagon berendezett ter-
meket, megcsodálta a földi halandók
számára szinte felfoghatatlan kincse-
ket. Egyszerre egy hang szólította meg:
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„Ez mind a tiéd, és bármire szükséged
lenne, csak mondd ki, és mi teljesítjük
parancsaidat."

Psyché egy teremtett lelket sem lá-
tott, de valóban, még csak szólnia sem
kellett, minden kívánsága teljesült. Köz-
ben pedig láthatatlan férje karjaiban
megismerkedett a legcsodálatosabb sze-
relemmel.

Psyché feláldozásának története be-
járta az egész világot, nővérei is értesül-
tek róla. Meglátogatták összetört szívű
szüleiket, és kifaggatták őket, hogy tör-
tént, ami történt. Csakhogy nem hitték
el, hogy Psychének baja esett, s úgy ha-
tároztak, felmennek a hegyre, és meg-
keresik elveszett húgukat.

A LÁTHATATLAN FÉRJ
A láthatatlan férj kérte Psychét, hogy ne
beszéljen nővéreivel, ám ha mégis meg-
teszi, ne hallgasson rájuk, mert akkor
örökre elveszítik boldogságukat. Psyché
azonban addig könyörgött, amíg férje
megígérte, hogy Zephyros a nővéreit is
a palotába hozhatja, és Psyche megaján-
dékozhatja őket azzal, amivel csak
akarja. Egyet kért a férj: véletlenül se em-
lítse meg nővéreinek, hogy ő láthatatlan.
Psyché mindent megígért, és Zephyros
már le is tette a két asszonyt a palota
előtt. Psyché szeretettel fogadta őket,
megmutatta a palotát, és bőséges aján-
dékokkal halmozta el őket. Csakhogy a
két asszonyban minden újabb szoba,
minden újabb ajándék csak az irigységet
tüzelte. Addig-addig jártak vissza húguk-
hoz, amíg kiszedték belőle, hogy férjét,
akinek gyermekét a szíve alatt hordozza,
valójában sohasem látta.

Hát persze, hogy nem, sápítoztak
testvérei, azért nem mutatkozik meg
testi valójában, mert bizonyára szörnyű
kígyó lehet. De te készíts elő egy lámpát
és egy hegyes kést, s amikor aztán a
szörny elalszik az ágyatokban, húzd elő
a kést, világítsd meg a gonoszt a lámpá-
val, és vágd le a kígyó fejét, csak így me-
nekülhetsz meg fogságából!

Psychét megzavarták nővérei álnok
szavai. Előkészítette a mécsest és a kést,
így várta a szörnyet. Meg is jött a férj
hamarosan, karjaiba vette feleségét,
szenvedélyesen ölelte és csókolta, míg
csak álomba nem merült. Ekkor a félre-
vezetett Psyché előhúzta a tőrt, meg-
gyújtotta a mécsest, és meglátta a tün-
döklő ifjút, Amort az ágyon feküdni. A
tőr kihullott a kezéből, és meg akarta
csókolni férjét, amikor a lámpából egy
olajcsepp az isten bőrére hullott. Felri-
adt Amor a fájdalomtól, és keserű sza-
vakra fakadt: „Megbíztam benned, és te

inkább irigy és rosszindulatú nővére-
idre hallgattál! A büntetésed az, hogy
soha többé nem láthatsz engem.
Anyám azt kérte, ébresszek benned sze-
relmet egy nyomorúságos ember iránt,
de én magam estem szerelembe. Sajná-
lom, hogy szerelmemet ezzel az árulás-
sal viszonoztad!”

Ekkor felröppent az isten, és mesz-
szire szállt. A kétségbeesett Psyché el-
indult vissza az emberi világba. Megér-
kezett egy városba, ahol egyik nővéré-
nek a férje uralkodott. Vándorlása
során megértette, hogy nővérei gonosz
féltékenysége miatt veszítette el szerel-
mét, ezért úgy határozott, visszaadja
nekik a kölcsönt. Amint belépett a pa-
lotába, nővére fogadta. Psyche könnyeit
hullatva mesélte el neki, hogy valójában
Amor volt a férje, de miután meg
akarta ölni, elhagyta őt, és azt mondta,
inkább az egyik nővérét veszi feleségül.
Több se kellett a gonosz asszonynak, ki-
dobta palotájából a húgát, ő pedig meg
sem állt a hegycsúcsig. Nem várta meg,
hogy Zephyros tenyerébe vegye, úgy
ugrott bele a semmibe. Lezuhant és
azonnal szörnyethalt. Röviddel később
a másik gonosz nővért is ugyanígy el-
érte végzete.

A NÉGY PRÓBA
Venus megtudta, ki volt fia szeretője, és
ki okozta a sebét, amelyet az istennő
maga kúrált palotájában. Magához ho-
zatta Psychét, és megparancsolta neki,
hogy teljesítse, amit csak kíván. Össze-
kevert búzát, árpát, kölest, mákot, bor-
sót, lencsét és babot, s azt mondta, reg-
gelre válogassa ki valamennyit, és ren-
dezze külön kupacokba. Psyche csak sír-
dogált, mert tudta, hogy ember ezt el
nem végezheti. Csakhogy arra járt egy
kicsiny hangya, és látta, hogy a hatal-
mas Amor asszonya mekkora bajban
van. Összehívta hát a többi hangyát,
csak úgy hullámzott tőlük a palota
földje, és reggelre takaros kupacokba
rendezték a magokat.

Venus dühösen nézte végig a halmo-
kat, mert azt hitte, Amor segített fele-
ségének. Másnap a folyó partján legelő
aranyszőrű bárányok szőréből kért egy
csomót. Csakhogy a folyó menti nád
megszánta Psychét, és így szólt: Forró
ilyenkor az arany, ha hozzáérsz, eléget.
De ha este a platán alól összeszeded a
bokrokban fennakadt aranyszálakat, tel-
jesítheted az istennő kívánságát.

Venus még nagyobb haragra gyúlt,
amiért Psyché nem veszett oda az
aranygyapjú hevétől, ezért megparan-
csolta, hogy az alvilágba zúduló Styx-

folyó forrásának vizéből hozzon el egy
korsóval. Psyche értette már, hogy
Venus az életére tör, mégis el kellett in-
dulnia a Styx forrása felé. Ekkor Jupiter
sasmadara sietett a segítségére, és a
Styxhöz szállva megmerítette a korsót.

Venus már palástolni sem tudta 
ha ragját. „Menj az Alvilágba, és annak
királynéjától, Proserpinától hozd el
nekem ebben a szelencében szépségé-
nek titkos kenőcsét! De ki ne nyisd,
meg ne nézd, mi az, mert azon nyom-
ban véged lesz!”

Szegény Psyche felkapaszkodott egy
toronyba, és onnan akarta a mélybe
vetni magát, mert akkor biztosan eljut
az Alvilágba. Csakhogy a torony felsó-
hajtott: „Bolond gyermek, ha leugrasz,
valóban lejutsz az Alvilágba, de onnan
számodra már nem vezet vissza út. Ha
azonban hallgatsz a tanácsomra, le is
mehetsz, vissza is érhetsz, és talán még
szerelmedet is visszakaphatod. Spárta
közelében van az alvilág lejárata. De ne
menj oda üres kézzel! Vegyél a szádba
két obulust, a kezedbe pedig két mézes
árpagombócot. Ha a barlangon keresz-
tül lejutottál, add az egyik obulust Cha-
rónnak, az Alvilág révészének! Aztán el-
jutsz Proserpina palotájához, de ott Cer-
berus, a háromfejű alvilági kutya támad
rád. Vesd oda neki az egyik gombócot,
és amíg azzal van elfoglalva, elkérheted
Proserpinától a kenőcsöt. Visszafelé
megint adj egy gombócot a kutyának,
majd a második obulust a révésznek.
Csak a szelencét ki ne nyisd!

Psyché mindent úgy tett, ahogyan a
torony javasolta, de visszafelé nagyon
fúrta az oldalát a kíváncsiság, hogy mi
lehet a szelencében. Arra gondolt, hogy
talán annak segítségével valahogyan
visszahódíthatná Amort. Csakhogy ami-
kor kinyitotta, abból alvilági álom szaba-
dult ki, és Psyché egyre mélyebbre süly-
lyedt a halálos álomban. Ekkorra azon-
ban már begyógyult Amor sebe, és az
isten alig várta, hogy viszontláthassa el-
hagyott feleségét. Rá is talált, amint al-
világi bódulatában egyre mélyebbre süly-
lyedt a halálba. Amor – visszaterelve a
szelencébe a halálos álmot – felébresz-
tette Psychét. „Látod, már megint mit
tettél! – korholta. – Kis híján örökre el-
veszítettelek!”

Amor felemelte feleségét, és Jupiter-
hez vitte, könyörögve, hogy akadályozza
meg Venust a lány elpusztításában. Jupi-
ter halhatatlanná tette Psychét, és isteni
menyegzőt rendezett az ifjú pár szá-
mára. A fiatal feleség nem sokkal ezután
életet adott kislányuknak, akit Voluptas-
nak, Gyönyörűségnek neveztek el.
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