
Címlapsztori

Az  ókori görögök fantáziája nemcsak az Olümposzt népesítette be segítő vagy 
ártó istenekkel, és rendkívüli lényeket képzeltek a tenger mélyére, a sziklákra, 
a mocsarakba, de a barlangokba is. Ezek többnyire keverékek voltak: gyakorta 

különböző állatok testrészeit egyesítették egy-egy hibridben, de gyakran emberi arccal is felru-
háztak állatokat vagy épp emberi és állati testrészekből alkottak újabb lényeket. Ezek általában 
veszedelmet jelentettek az emberre, de ritkán az is előfordult, hogy ezek a lények segítették őket. 
Ilyenek nem csak a görög és később a római írók műveiben jelennek meg, hanem a legkülön-
bözőbb ábrázolásokon; vázákon, bronz- vagy márványszobrok formájában, domborműveken, 
sírköveken, falfestményeken, mozaikokon, pénzeken, de még díszpáncélokon is.

a görög –római világban
Gabler DénesMITIKUS 

ÁLLATOKÉSHIBRID 
LÉNYEK 

A görög–római világban néha valóságos állatokat is fel-
ruháztak rendkívüli tulajdonságokkal, amelyek túlmutattak a 
hétköznapi élőlények képességein. Ilyen volt pl. a sebezhetet-
len nemeai oroszlán. Héraklész hiába próbálta lenyilazni vagy 

buzogányával leütni, ez nem ártott a vadnak. Végül megfojtotta, 
bőrét magára öltötte, s ezzel ő is sebezhetetlenné vált. A hősnek 

nehezebb dolga volt a Lerne mocsaraiban megbúvó Hüdrával; a 
száz kígyófejű, de embertestű Tüphón és a félig nő, félig kígyó Ekhidna 

szörnyszülött gyermekével. Ennek a kígyóra vagy inkább óriáspolipra em-
lékeztető vízi szörnynek számtalan feje volt és mérgező lehelete. Ha valame-

Héraklész és a nemeai oroszlán 
küzdelme (Athén, Kr. e. 6. század)

Héraklész és a Hüdra küzdelme egy festett edényen (Kr. e. 4. század)
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Mitikus állatok és hibrid lények a görög–római világban

lyik fejét levágták, akkor kettő 
nőtt helyette. Héraklész végül 
tüzes nyilakkal csalogatta elő, 
majd a levágott fejek helyét 
égő fáklyával égette ki, hogy 
ne tudjanak új fejek kinőni. A 
Hüdra középső feje halhatat-
lan volt, ezért azt Héraklész 
egy szikla alá rejtette. E mitikus 
állatról Hésziodosz és Pausza-
niasz munkáin kívül szobrok 
és feketealakos görög vázák 
ábrázolásai is számot adnak. 

A szörnyű Hüdra testvére 
volt a Szphinx, egy szárnyas, 
oroszlántestű, női fejű lény, 
aki rettegésben tartotta Thé-
ba városát. Nem engedte meg, 
hogy a városba belépjen, vagy on-
nan kijöjjön bárki, amíg meg nem 
fejti az általa feladott rejtvényt. 
Ha valaki nem tudta a választ, 
akkor megfojtotta őt. A he-
lyes feleletet végül Oidipusz 
adta meg. A reggel négy-
lábú, délben kétlábú, este 
háromlábú lény maga az 
ember, aki csecsemő-
korában négykézláb, 
felnőttként két lábon, 
öreg korában meg bot-
tal, azaz három lábon jár. A 
helyes válasz hallatán a 
Szphinx a mélybe vetette 
magát, így Oidipusz meg-
mentette a thébaiakat. E 
különös lény előzménye 
az egyiptomi hitvilágban 
kereshető; a leghíresebb 
mind közül a máig is a 
Kheopsz-piramist őrző 
Szphinx, de ábrázolása a 
mükénéi művészetben is 
megtalálható.

A harmadik testvér 
Kerberosz volt, az alvilág 

kutyája. Ezt a hatalmas, három-
fejű kutyát Hadész, az alvilág 
ura tudta csak megszelídíteni, 
így birodalmának őrzője lett. Ő 
ugyan mindenkit beengedett, 
azonban senkit sem hagyott 
kimenni, s csak ritkán akadtak 
hősök, akik el tudták kábítani; 
ilyen volt Aeneas is, aki végül 
altatóport használt.

A három testvér közül 
egyedül a Szphinxnek volt em-
beri arca, a többiek szörnyete-
gekként jelentek meg. Egyikük 
vízben, a másikuk hegyen, a 
harmadik az alvilágban lakott.

Tüphon és Ekhidna nászá-
ból származott még egy ször-

nyalak, a Khimaira (Chimaera). En-
nek három feje volt: elöl oroszlán, 
a hátán kecske, hátul kígyó. Lán-

gokat okádott, s megjelenése 
vihart, hajótörést vagy vul-
kánkitörést okozott. Már Ho-

mérosznál is szerepel, de az 
etruszk mondavilágban is 

megjelent. Leghíresebb 
ábrázolása egy Arezzó-
ban talált bronzszobor 
Kr. e. 400 tájáról, de lát-

ható Kr. e. 4. századi apu-
liai vörösalakos vázákon is. Ezt 

a szörnyeteget a történet 
szerint Bellerophon győz-
te le lova, a Pégaszosz 
(Pegazus) segítségével. 
A ló ugyanis tudott re-
pülni, így a Khimaira által 
okádott lángok nem árt-
hattak a hősnek. Kettejük 
harcát ábrázolja többek 
közt a pannoniai mozai-
kok egyike, a Kr. u. 4. szá-
zad közepén átépített 
bruck-neudorfi villában, 
amely feltehetően a tar-

Szfi nxszobor (Korinthosz, Régészeti Múzeum)

Az oroszlánbőrbe öltözött Héraklész 
pórázon tartott Kerberosszal egy 
krétai edényen

Pégaszosz, a szárnyas ló Poszeidón 
és Medusza nászából született. Akkor 

pattant ki Meduszából, amikor Persze-
usz lefejezte. Athéné arany kötőféket adott 

Bellerophonnak, aki azzal szelídítette meg a 
csodálatos lovat. A hős hűséges társaként Pé-

gaszosz segített legyőzni a Khimairát és harcolt az 
amazonok ellen. A szárnyas ló ugyanis olyan magas-

ságokba repítette, ahová a vadállat tüze vagy a harcias 
amazonok nyilai már nem értek el, ellenben Bellerophon-
nak könnyű célpontot jelentettek a földön lévő ellenfelei. 

A hős halála után az Olümposzon az istenek 
társa lett. Ábrázolták attikai vörösala-

kos vázákon és itáliai szar-
kofágokon is.
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tomány (Pannonia prima) katonai helytartójának 
birtokában lehetett. Itt vélhetően szimbolikus ér-
telme is volt az ábrázolásnak, utalva a helytartó 
feladatára, azaz a rábízott tartomány 
védelmére. Bellerophon és a Khi-
maira harca sárkányölő Szent 
György alakjában élt to-
vább a középkorban.

A griff ek oroszlántes-
tű, sas fejű szárnyas ál-
latok a mitológiában. A 
görög név ’csőrt’, ’kam-
pós orrot’ jelent. Az iste-
ni hatalmat jelképezték, 
de a griff ek egyben a lát-
noki képesség és az éles-
elméjűség szimbólumai, a 
gazdagság őrei is voltak. Általá-
ban nagytestű állatokra vadásztak; 
ezekre a magasból támadtak, és 
karmaik segítségével a levegő-
be emelték zsákmányukat. A 
griff  feltehetően Keletről került a görög mitológiába; 
már a perzsa Perszepoliszban is ábrázolták őket, de 

a perzsa Szaszanida Birodalom jelképei is voltak. Pro-
totípusa a kazahsztáni Berel-kurgánban került elő. A 

Kárpát-medencében a késő avar hagyaték jellegze-
tes csoportját alkotják a griff es szíjvégek. 

Létezésükben még a középkorban 
is hittek. Kézai Simon króniká-

ja szerint a griffek lakhelye 
a szkíták földje volt. Az 

ókorban ábrázolták őket 
vörösalakos vázákon, 
korinthoszi pyxisen, 
festményeken, sírkö-
veken vagy márvány-
szobrokon (pl. a pompeji 

házakban). Utóéletük a 
középkori heraldikában 

fi gyelhető meg.

Tengeri szörny Ketosz, a 
pikkelyes, halfarkú tengeri sárkány, 

amelynek teste sérthetetlen 
volt. Egy tarentumi pyxis ábrá-
zolása szerint azonban a nerei-

dák (tengeri istennők) szívesen lovagoltak a hátán. De 
tengeri lény a hippokamposz is; ennek elöl ló teste, lent 

Mitikus állatok és hibrid lények a görög–római világban

Fekvő griff et ábrázoló freskó (Knósszosz, Kréta)

Khimairaábrázolás egy vörösalakos apuliai tányéron
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uszonya volt, és halfarokban végződött. A hippokam-
poszok Poszeidón szekerét húzták, míg hátukon tenge-
ri istennők, a nereidák utaztak. Noha nem vízben él, de 
ugyancsak ló alakú mitikus állat a latin nevén 
jobban ismert unicornis (görög mo-
nocerosz) is, amelynek homloka 
közepén egyenes szarva van. 
Őzlábai és oroszlánfarka is 
különlegesé teszik. Óko-
ri hiedelmek szerint az 
unicornis szarvának 
pora minden mérget 
közömbösít, s csak 
úgy lehet elfogni, 
ha egy szűz leányt 
ültetnek az útjába. A 
középkorban kedvelt 
címerállat volt, ma is 
Skócia nemzeti szimbó-
luma. 

Félig emberi, félig állati lény 
a triton. Felsőteste emberi, alsóteste 
viszont hal formájú, így pikkely borítja. A 
tenger mélyén lakik, kezében gyakran eve-
zőlapát látható. Phorküsz és Kétó leánya 

volt Szkülla, a vízi nimfa, akibe Glaukosz tengeristen 
beleszeretett. A nimfa azonban elmenekült előle. Glau-
kosz ekkor Kirkéhez, a varázslónőhöz fordult segítsé-

gért. Kirké azonban épp Glaukoszba volt sze-
relmes, ezért a vizet, amelyben Szkülla 

fürdött megmérgezte, így amikor 
a nimfa belemerült a vízbe, 

ágyékából kutyafejek nőt-
tek ki, és tizenkét lába 

lett. Így a sziklaparton 
élő tengeri szörny lett 
belőle, aki elevenen 
felfalta a hajósokat. 
A trójai háború-
ból hazafelé tartó 
Odüsszeusznak épp 

Szkülla és egy másik 
szörny, a Kharübdisz 

között kellett elhajóznia. 
Kirké tanácsára Odüsszeusz 

inkább Szküllához közelített, 
aki ugyan hat társát elragadta, de 

Kharübdisz az egész hajóját a mélybe 
ránthatta volna. A két rossz közül a hős 
végül a kisebbet választotta.

Mitikus állatok és hibrid lények a görög–római világban

Hippokamposzt ábrázoló mozaik egy római fürdőben

Ketosz hátán lovagoló nereida
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ugyancsak ló alakú mitikus állat a latin nevén 
jobban ismert unicornis (görög mo-
nocerosz) is, amelynek homloka 
közepén egyenes szarva van. 
Őzlábai és oroszlánfarka is 
különlegesé teszik. Óko-
ri hiedelmek szerint az 
unicornis szarvának 
pora minden mérget 
közömbösít, s csak 
úgy lehet elfogni, 
ha egy szűz leányt 
ültetnek az útjába. A 
középkorban kedvelt 
címerállat volt, ma is 
Skócia nemzeti szimbó-
luma. 

Félig emberi, félig állati lény 
a triton. Felsőteste emberi, alsóteste 
viszont hal formájú, így pikkely borítja. A 
tenger mélyén lakik, kezében gyakran eve-
zőlapát látható. Phorküsz és Kétó leánya 

volt Szkülla, a vízi nimfa, akibe Glaukosz tengeristen 
beleszeretett. A nimfa azonban elmenekült előle. Glau-
kosz ekkor Kirkéhez, a varázslónőhöz fordult segítsé-

gért. Kirké azonban épp Glaukoszba volt sze-
relmes, ezért a vizet, amelyben Szkülla 

fürdött megmérgezte, így amikor 
a nimfa belemerült a vízbe, 

ágyékából kutyafejek nőt-
tek ki, és tizenkét lába 

lett. Így a sziklaparton 
élő tengeri szörny lett 
belőle, aki elevenen 
felfalta a hajósokat. 
A trójai háború-
ból hazafelé tartó 
Odüsszeusznak épp 

Szkülla és egy másik 
szörny, a Kharübdisz 

között kellett elhajóznia. 
Kirké tanácsára Odüsszeusz 

inkább Szküllához közelített, 
aki ugyan hat társát elragadta, de 

Kharübdisz az egész hajóját a mélybe 
ránthatta volna. A két rossz közül a hős 
végül a kisebbet választotta.

Mitikus állatok és hibrid lények a görög–római világban

Hippokamposzt ábrázoló mozaik egy római fürdőben

Ketosz hátán lovagoló nereida
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A gorgók, akik bár eredetileg szép lányok vol-
tak, mivel megsértették Pallasz Athénét, az 
istennő olyan csúff á változtatta őket, 
hogy aki rájuk nézett, az kővé 
dermedt. Hajuk helyett kígyók 
tekeregtek, és nyelvüket is 
úgy nyújtogatták, mint 
a kígyók. Közülük csak 
Medusza volt halandó; 
őt végül Perszeusz 
fejezte le, akit látha-
tatlanná tévő sisak fe-
dett, s csak pajzsának 
tükrében láthatta a 
lényt, különben ő is 
kővé dermedt volna, 
ha szembenéz a gor-
góval. Fejét végül Pallasz 
Athénének adta, aki a pajzsára 
helyezte azt. A templomok, 
szentélyek homlokzatán vagy 
síremlékeken gyakran jelenik 
meg a Medusza, avagy a gor-
gófő. A leghíresebb a korfui 
Artemisz-templom oromcso-
portjának szobra, de a pan-
noniai sírkövek oromzatában 
is sokszor látható. Ebben az 
esetben a Medusza a sírt védte 
az esetleges sírgyalázó foszto-
gatókkal szemben.

Akheolósz folyamisten és 
Melpomené múzsa leányai a 
szirének, a csodás hangú, de gyil-
kos természetű nimfák voltak. 
Ezek félig emberi, félig madársze-
rű lények, akiket elbizakodottságuk 
miatt büntetésül változtattak félig 
állati alakokká. A monda szerint Démétér istennő miatt 
kellett így bűnhődniük. Női arcuk és madárszárnyuk 
volt. Csodás hangjukkal és mindentudásukkal csábí-
tották el a hajósokat, majd megölték őket. Homérosz 
szerint ketten voltak, mások háromra vagy négyre 
teszik számukat. Éneküket a bolyongó Odüsszeusz is 
hallani akarta, ezért az árbóchoz köttette magát, hogy 
ne tudjon a szirénekhez rohanni, amikor bűvös énekü-

ket meghallja. Társainak fülét pedig betömte. Orpheus 
viszont úgy mentette meg az argonautákat, 

hogy lantjátékkal kísért hangos éneké-
vel túlharsogta a szirének énekét. 

Sorsuk azáltal teljesedett be, 
hogy csábításukkal nem 

érték el a céljukat, ezért 
a tengerbe vetették 
magukat. A sziréneket 
feketealakos vázákon, 
szarkofágok dombor-
művein ábrázolták. 

A félig ember – 
félig ló alakú lények, 
a kentaurok Kronosz 
(Zeusz apja) és egy 

nimfa, Nephelé gyer-
mekei. A monda szerint a Pelion-hegyhez 

közel, Thesszáliában laktak. A ré-
gebbi athéni és boiotiai vázákon 
még emberhez hátul kapcsolódó 
lótesttel ábrázolták őket, később 
az emberi és lótestrészek szerve-
sebben kapcsolódtak össze. A 
vad természetű kentaurok mellett 
ott volt a bölcs kentaur, Kheirón 
is, Akhilleusz nevelője. Peirithoosz 
király lakodalmán a bortól felhe-
vült kentaurok a menyasszonyra 
és más asszonyokra támadtak; az 
ünnep így vérfürdővé vált; a ne-
hezen legyőzött vendégeknek 
pedig el kellett hagyniuk Thesz-
száliát. A kentaurokkal folytatott 
harcot a Parthenon faragványai 

is bemutatják, ahol a kentaurok a 
vad ellenség, a perzsák megszemé-
lyesítői lettek az athéniek győzelme 

után. A kentaurok (akik között női kentaurok is voltak) 
végzetét Héraklész teljesítette be, akinek egyik feladata 
éppen ezek legyőzése volt. Így Héraklésznak Nesszosz 
kentaurral is meg kellett vívnia, aki feleségére, Déiane-
irára vetett szemet. A kentaur vérével átitatott ingtől 
kellett Héraklésznak meghalnia, aki munkáival (a ször-
nyek legyőzésével) kiérdemelte, hogy a halhatatlanok 
sorába emelkedjen.

Gorgófejet ábrázoló díszítőelem 
(Taranto, Kr. e. 4. század)

Teknőspáncélból készült lírán játszó szirén 
szobra (Kr. e. 4. század)

Mitikus állatok és hibrid lények a görög–római világban
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A bikafejű, embertestű lény, a Minótaurosz egy igen 
bonyolult történet főszereplője. A krétai Minósz, mielőtt 
trónra lépett, jelet kért Poszeidóntól, hogy övé, avagy 
fi véréé lesz-e az uralom. 
Poszeideón Minósznak 
jósolta a királyságot; 
ennek jeléül egy fehér 
bikát küldött, amelyet 
a tenger istenének kel-
lett volna feláldoznia a 
jóslat beteljesüléséért. 
Minószt elbűvölte a ten-
gerből előbukkant bika 
szépsége, ezért másik 
bikát áldozva próbálta 
becsapni Poszeidónt, 
remélve, hogy az nem 
veszi észre a cserét. A 
tenger istenét azonban 
nem tudta rászedni; az 
bosszúból őrületet kül-
dött Minósz feleségére, Paszip-
haéra, aki beleszeretett a bikába. Daidalosz 
segítségével megtalálta a módját, hogy 
hogyan egyesüljön az állattal. A nász 
eredménye a Minótaurosz, a bikafejű, 
embertestű lény. Pasziphaé igyekezett 
jó anya lenni, de szörnyszülöttjének 
vad természetén nem tudott változ-
tatni. Minósz knósszoszi palotájánál 
– megint csak Daidalosz segítségével 
– egy labirintust építtetett, oda helyezve 
a lényt, aki emberekkel táplálkozott. Athénnak 
minden évben 7 ifj at és 7 leányt kellett Krétára kül-
denie, akiket a Minótaurosz megölt. Thészeusz athéni 
királyfi  önként jelentkezett a veszélyes küldetésre. A kré-
tai király leánya, Ariadné, aki szerelmes lett a királyfi ba, 
segítségére sietett. Fonala segítségével Thészeusz – mi-
után megölte a Minótauroszt – kitalált a labirintusból. 
Ezt a jelenetet a Salzburg melletti loiggi villa mozaikja 
ábrázolja. A bikakultusz Krétán számos emléket ha-
gyott. Falfestmények, serlegek, bikaszarvhoz hasonló 
építészeti elemek kapcsolódnak ehhez az állathoz, de 
Héraklész egyik feladata is a krétai bika megölése volt. 
Zeusz bika képében éppen Krétára vitte Európét.  

Dionüszosz isten kísérői a ló- vagy kecskefarkú, 
disznófülű, bort kedvelő, szilaj félistenek, a szatírok. 
Arcuk, törzsük emberi, de nagyon szőrös. Homlo-

kukon viszont szarvuk 
nőtt. Az emberekkel ál-
talában barátságosak, 
bár sokszor riogatják 
őket. Az ókorban a tra-
gédiák előadása közti 
rövid, a gúny eszközét 
használó darabok neve 
a szatíra, a szatírjáték 
volt. Róluk nevezték el 
a beteges érzékiségű 
férfi akat is, akik nőket 
támadnak meg. A sza-
tírok ábrázolása is gya-
kori a görög vázafesté-
szetben. A szatír hatott 
a középkori ördögkép 

kialakulására is.

Szakállas, bozontos hajú, 
félig kígyó-, félig embertestű lények a 

gigászok; Gaia és Uranosz gyermekei. 
Isteni származásuk ellenére sem vol-

tak halhatatlanok, de ahhoz, hogy 
valamelyikük meghaljon, egy isten-
nek és egy halandónak egyidejűleg 

kellett rátámadnia. Ezért vett részt 
Héraklész az istenek és a gigászok 

háborújában, akik el akarták érni 
az Olümposz tetejét, ezért hegyeket 

halmoztak egymásra, hogy így jussanak el 
az istenek lakóhelyéhez. A jóslat szerint azonban 

az olümposziak csak halandó ember segítségével 
győzhettek. Héraklész harcba is szállt, így a gigászok 
elpusztultak. A velük folytatott küzdelmet a berlini 
múzeumban lévő pergamoni nagy oltár reliefj ei áb-
rázolják legszenvedélyesebben. 

Bár a műveltebb görögök megkérdőjelezték e 
lények létezését, a hétköznapi emberek feltehetően 
hittek bennük. Ezek a mondabeli állatok és hibrid lé-
nyek a görög vallás eltűnése után is fontos kulturális 
hivatkozási alapul szolgáltak mind a középkorban, 
mind a későbbi évszázadokban.

C C C

A kentaurmonda ere-
dete feltehetően a ló Kr. 

e. 2. évezredben lezajló 
domesztikációjával függhet 

össze. Ez az állat a távoli Thesz-
szália és Thrákia területéről jut-
hatott el a görögökhöz; a mítosz 

pedig ennek lecsapó-
dása lehet.

Egy kentaur lírán tanítja játszani az ifj ú Akhilleuszt

Mitikus állatok és hibrid lények a görög–római világban
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A gorgók, akik bár eredetileg szép lányok vol-
tak, mivel megsértették Pallasz Athénét, az 
istennő olyan csúff á változtatta őket, 
hogy aki rájuk nézett, az kővé 
dermedt. Hajuk helyett kígyók 
tekeregtek, és nyelvüket is 
úgy nyújtogatták, mint 
a kígyók. Közülük csak 
Medusza volt halandó; 
őt végül Perszeusz 
fejezte le, akit látha-
tatlanná tévő sisak fe-
dett, s csak pajzsának 
tükrében láthatta a 
lényt, különben ő is 
kővé dermedt volna, 
ha szembenéz a gor-
góval. Fejét végül Pallasz 
Athénének adta, aki a pajzsára 
helyezte azt. A templomok, 
szentélyek homlokzatán vagy 
síremlékeken gyakran jelenik 
meg a Medusza, avagy a gor-
gófő. A leghíresebb a korfui 
Artemisz-templom oromcso-
portjának szobra, de a pan-
noniai sírkövek oromzatában 
is sokszor látható. Ebben az 
esetben a Medusza a sírt védte 
az esetleges sírgyalázó foszto-
gatókkal szemben.

Akheolósz folyamisten és 
Melpomené múzsa leányai a 
szirének, a csodás hangú, de gyil-
kos természetű nimfák voltak. 
Ezek félig emberi, félig madársze-
rű lények, akiket elbizakodottságuk 
miatt büntetésül változtattak félig 
állati alakokká. A monda szerint Démétér istennő miatt 
kellett így bűnhődniük. Női arcuk és madárszárnyuk 
volt. Csodás hangjukkal és mindentudásukkal csábí-
tották el a hajósokat, majd megölték őket. Homérosz 
szerint ketten voltak, mások háromra vagy négyre 
teszik számukat. Éneküket a bolyongó Odüsszeusz is 
hallani akarta, ezért az árbóchoz köttette magát, hogy 
ne tudjon a szirénekhez rohanni, amikor bűvös énekü-

ket meghallja. Társainak fülét pedig betömte. Orpheus 
viszont úgy mentette meg az argonautákat, 

hogy lantjátékkal kísért hangos éneké-
vel túlharsogta a szirének énekét. 

Sorsuk azáltal teljesedett be, 
hogy csábításukkal nem 

érték el a céljukat, ezért 
a tengerbe vetették 
magukat. A sziréneket 
feketealakos vázákon, 
szarkofágok dombor-
művein ábrázolták. 

A félig ember – 
félig ló alakú lények, 
a kentaurok Kronosz 
(Zeusz apja) és egy 

nimfa, Nephelé gyer-
mekei. A monda szerint a Pelion-hegyhez 

közel, Thesszáliában laktak. A ré-
gebbi athéni és boiotiai vázákon 
még emberhez hátul kapcsolódó 
lótesttel ábrázolták őket, később 
az emberi és lótestrészek szerve-
sebben kapcsolódtak össze. A 
vad természetű kentaurok mellett 
ott volt a bölcs kentaur, Kheirón 
is, Akhilleusz nevelője. Peirithoosz 
király lakodalmán a bortól felhe-
vült kentaurok a menyasszonyra 
és más asszonyokra támadtak; az 
ünnep így vérfürdővé vált; a ne-
hezen legyőzött vendégeknek 
pedig el kellett hagyniuk Thesz-
száliát. A kentaurokkal folytatott 
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is bemutatják, ahol a kentaurok a 
vad ellenség, a perzsák megszemé-
lyesítői lettek az athéniek győzelme 

után. A kentaurok (akik között női kentaurok is voltak) 
végzetét Héraklész teljesítette be, akinek egyik feladata 
éppen ezek legyőzése volt. Így Héraklésznak Nesszosz 
kentaurral is meg kellett vívnia, aki feleségére, Déiane-
irára vetett szemet. A kentaur vérével átitatott ingtől 
kellett Héraklésznak meghalnia, aki munkáival (a ször-
nyek legyőzésével) kiérdemelte, hogy a halhatatlanok 
sorába emelkedjen.
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A bikafejű, embertestű lény, a Minótaurosz egy igen 
bonyolult történet főszereplője. A krétai Minósz, mielőtt 
trónra lépett, jelet kért Poszeidóntól, hogy övé, avagy 
fi véréé lesz-e az uralom. 
Poszeideón Minósznak 
jósolta a királyságot; 
ennek jeléül egy fehér 
bikát küldött, amelyet 
a tenger istenének kel-
lett volna feláldoznia a 
jóslat beteljesüléséért. 
Minószt elbűvölte a ten-
gerből előbukkant bika 
szépsége, ezért másik 
bikát áldozva próbálta 
becsapni Poszeidónt, 
remélve, hogy az nem 
veszi észre a cserét. A 
tenger istenét azonban 
nem tudta rászedni; az 
bosszúból őrületet kül-
dött Minósz feleségére, Paszip-
haéra, aki beleszeretett a bikába. Daidalosz 
segítségével megtalálta a módját, hogy 
hogyan egyesüljön az állattal. A nász 
eredménye a Minótaurosz, a bikafejű, 
embertestű lény. Pasziphaé igyekezett 
jó anya lenni, de szörnyszülöttjének 
vad természetén nem tudott változ-
tatni. Minósz knósszoszi palotájánál 
– megint csak Daidalosz segítségével 
– egy labirintust építtetett, oda helyezve 
a lényt, aki emberekkel táplálkozott. Athénnak 
minden évben 7 ifj at és 7 leányt kellett Krétára kül-
denie, akiket a Minótaurosz megölt. Thészeusz athéni 
királyfi  önként jelentkezett a veszélyes küldetésre. A kré-
tai király leánya, Ariadné, aki szerelmes lett a királyfi ba, 
segítségére sietett. Fonala segítségével Thészeusz – mi-
után megölte a Minótauroszt – kitalált a labirintusból. 
Ezt a jelenetet a Salzburg melletti loiggi villa mozaikja 
ábrázolja. A bikakultusz Krétán számos emléket ha-
gyott. Falfestmények, serlegek, bikaszarvhoz hasonló 
építészeti elemek kapcsolódnak ehhez az állathoz, de 
Héraklész egyik feladata is a krétai bika megölése volt. 
Zeusz bika képében éppen Krétára vitte Európét.  

Dionüszosz isten kísérői a ló- vagy kecskefarkú, 
disznófülű, bort kedvelő, szilaj félistenek, a szatírok. 
Arcuk, törzsük emberi, de nagyon szőrös. Homlo-

kukon viszont szarvuk 
nőtt. Az emberekkel ál-
talában barátságosak, 
bár sokszor riogatják 
őket. Az ókorban a tra-
gédiák előadása közti 
rövid, a gúny eszközét 
használó darabok neve 
a szatíra, a szatírjáték 
volt. Róluk nevezték el 
a beteges érzékiségű 
férfi akat is, akik nőket 
támadnak meg. A sza-
tírok ábrázolása is gya-
kori a görög vázafesté-
szetben. A szatír hatott 
a középkori ördögkép 

kialakulására is.

Szakállas, bozontos hajú, 
félig kígyó-, félig embertestű lények a 

gigászok; Gaia és Uranosz gyermekei. 
Isteni származásuk ellenére sem vol-

tak halhatatlanok, de ahhoz, hogy 
valamelyikük meghaljon, egy isten-
nek és egy halandónak egyidejűleg 

kellett rátámadnia. Ezért vett részt 
Héraklész az istenek és a gigászok 

háborújában, akik el akarták érni 
az Olümposz tetejét, ezért hegyeket 

halmoztak egymásra, hogy így jussanak el 
az istenek lakóhelyéhez. A jóslat szerint azonban 

az olümposziak csak halandó ember segítségével 
győzhettek. Héraklész harcba is szállt, így a gigászok 
elpusztultak. A velük folytatott küzdelmet a berlini 
múzeumban lévő pergamoni nagy oltár reliefj ei áb-
rázolják legszenvedélyesebben. 

Bár a műveltebb görögök megkérdőjelezték e 
lények létezését, a hétköznapi emberek feltehetően 
hittek bennük. Ezek a mondabeli állatok és hibrid lé-
nyek a görög vallás eltűnése után is fontos kulturális 
hivatkozási alapul szolgáltak mind a középkorban, 
mind a későbbi évszázadokban.
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