
A C H I L L E U S É S P R I A M O S 

Magasan, az Olympos tetején, s abban a tágabb világban, mely az Olympos 
tetejéről nyílik, tanakodnak az istenek. Tanakodnak, vagy inkább civakodnak? 
A hangjuk indulatos, de készségesen végighallgatják egymás szónoklatát: he-
ves tanakodás ez, vagy fennkölt civakodás: a vitázok mindegyikének több köze 
van ellenfeléhez, akivel vitázik, mint azokhoz, akikről a vita folyik. K ik 
ezek az utóbbiak és hol élnek? Mélyen, mérhetetlen mélységben alattuk, nyo-
mort és bajt szenvedve, mit az istenek rájukmérnek, így élnek vakon és tehe-
tetlenül, s nincs orvosságuk a halál és az öregség ellen. Az emberek ők, és 
keserű sorsukról a Múzsák zengenek az istenek lakomáján, s ugyanakkor az 
istenek el nem muló kincseiről is énekelnek, míg Harmonié, Hébé, a Kharisok 
és Aphrodité, egymás szép kezét csuklónál fogva, körtáncot lejtenek. Az iste-
nek örök derűben vigadoznak, még az időjárás viszontagságai sem háborít-
ják őket, és nincs gondjuk az emberekre. Ugyanakkor pedig mégis törődnek 
velük. Közéjük keverednek, harcaikba elegyednek, mindenféleképpen szórakoz-
nak velük. Miért ez a törődés-nemtörődés? M i lehet az oka annak, hogy az is-
tenek olyan sűrűn fordulnak az emberekhez? M i t kereshetnek náluk, ami be-
lőlük hiányzik? A sorsot keresik. Mert ez az, amiben az isteneknek része nem 

, lehet, s amibe csak nagyon kevéssé szólhatnak bele. Az istenek — figyelmez-
tett Kerényi Károly — azáltal, hogy halhatatlanok, súlytalanok is. Küzdelmük 
csak komolytalan lehet, mert hiszen nem tudnak elpusztulni benne. Hozzáte-
hetjük: az igazi változatosságot és magát a változást is csak az embereknél 
találhatják meg az istenek. Mert akárhány alakot öltenek is tetszésük szerint, 
lényegileg nem változnak, mindig azonosnak kell maradniok önmagukkal, Akik 
valóban állandóan változnak, azok az emberek, éppen aszerint, hogy melyik 
pillanatban, melyik isten tölti el őket. Csak az emberek azok, akikkel való-
ban történhet valami. Az istenek pedig, akik e történésekben csak úgy vehet-
nek részt, hogy irányítják, befolyásolják őket, az Ilias utolsó énekében ismét 
ott gyülekeznek az Olymposon, hogy tetteiket megbeszéljék. Nem először a 
történet folyamán. Achilleusról van szó, az I l ias hőséről és Hektorról, Trója 
védőjéről, akit Achilleus ölt meg, így állva bosszút kedves barátjáért, Patro-
klosért, s most Hektor holttestét a kedves barát sírja körül, szekeréhez kötve, 
mindennap meghurcolja. De mikor a tizenkettedik hajnal is eljött, az istenek 
már Hermést bíztatták, hogy lopja el Hektor holttestét. Apollón méltatlan-
kodik Hektórért, de Héra rátámad: hogyan is becsülheti egyformán a halandó 
trójai királyfit és az istennő gyermekét? Zeus eldönti a vitát: ki fogja adatni 
Hektor holttestét Achilleusnak. 

Nem azért döntött így, mintha Hektor családja imával fordult volna hozzá 
és erre kérte volna. Hektor jámborságát maga tartja számon, s az ember felé 
nemszűnő kiváncsisággal fordul. A görög vallás nagytudású ismerője, Walter 
F. Ottó, hiányolja a görög ember és istenei között azt a bensőséges kapcso-
latot, amely a mai ember vallásos érzése számára olyan elengedhetetlen és 
természetes. Az istenhez való szent felemelkedés lehetőségét, az emberi élet 
önkéntes istennek áldozását, a lélek istenbe-áradását nem találni meg ebben 
a vallásban, mely isteni és emberi lét között kegyetlenül éles különbségeket 
hangsúlyoz. Ugy érezzük, hogy Walter F. Otto-nak, bármilyen nagyszerűen 
tud is a homérosi világba helyezkedni, nincs egészen igaza. Mert hogyan is 
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kereshetünk érintkezést azokkal, akik nem mások, mint éppen maga az érint-
kezés? Odakint sziklás, kietlen és vad tájék, bennem a magam számára is 
érthetetlen, formátlan, nagysúlyú és barbár indulat, mely egyszerre úrrá lesz 
rajtam: ez a Kyklóps. Bennünk, az emberekben, tiszta, derüsen szemlélődő, 
nyugodt figyelem és odakint az egyenletesen kék, napmegvilágította tágas égbolt: 
ez Apollón. Sebesen suhanó, ravasz tanácsokat súgó éjszaka kívülem és a biz-
tos ösvényre, nemvárt nagyszerű ajándékra vakon találó villanásnyi éberség 
bennem: ez Hermés. A görög istenvilág nemcsak körülöttünk, hanem bennünk 
is mozog, töltve vagyunk vele, mint ahogyan vízben haladó nyitott edény bel-
sejét is megtölti a víz. Ennek az istenvilágnak örök lenyügöző varázsa éppen 
az, hogy megadja a fölismerést: a külső és belső jelenségek megfelelnek egymásnak, 
egymással szinte azonosak, — gondolataimat megláthatom odakint, és a tájat, 
amelyben élek, fölfedezhetem magamban. A görög mitológia alakjai sokarcú és 
bonyolult, de bonyolultan egymáshoztartozó dolgok eleven jelképei, vagy ha 
úgy tetszik, megfordítva: mindez a dolog jelkép: az ő sokarcú megmutatkozásuk. 
Vessünk egy pillantást Zeusra. Eszményien apai természetének legjellemzőbb 
vonása a fenségesség. Vagyis: nagyon sok méltóságnak megtoldása egy kis 
félelmetességgel. Mindent lát és megfontoltan itél meg, de nem indulattalan: 
az indulat teszi félelmetessé is. Viszont ha a félelmetesség a méltóságteljes-
ség rovására is érvényesülne benne, akkor formátlanabbá válnék és a Zeus*kép 
a Kyklóps-kép felé tolódnék el. Zeus, aki az igazság mérlegét tart ja, tekin-
télyével csak foganatosítja azt, amit ez a mérleg mutat. Most követét, Irist, 
küldi Achilleus anyjához, Thetishez, a tengeri istennőhöz. A haláltalan és gond-
talan istentől ime eggyel lejjebb száll a hírnök: mert Thetis istennő ugyan, de 
halandó gyermeke van, Achilleus. Ez a halandó fiú pedig a hosszú, de 
dicstelen élet helyett a rövid, de dicsőségteljes életet választotta. Megbosszulta 
barátját, pedig tudta, hogy ha Hekórt megöli, akkor őrá magára is nyomban ké-
szen vár a végzet. De inkább hal jon meg most rögtön, mint hogy gyáván él jen 
tovább, mint terhe a földnek. Ezt választotta és ezért Thetis már siratja előre. 
Iros, a követ tehát közelebb száll az emberekhez, mert Thetis, istennő létére, 
kínokat érez, kesereg, restelli is ezt az istenek előtt. M in t a halászok ólom-
nehezéke ront be Ir is a tengerbe és suhan a mélybe. Tengeralatti öblös bar-
lángjából felhívja a zokogó Thetist. 

A partra lépnek, az égbe suhannak, s ott Zeus ráveszi az istennőt, adassa 
ki fiával Hektor holttestét. S ime, még mélyebbre kerülünk a szenvedésbe, mert 
most már valóban halandóhoz érkezünk, magához Achilleushoz — akinek szen-
vedése azonban még mindig az emberi szenvedés fölött van, mert ő vál lal ja és 
akar ja a sorsát. 

Thetis Achilleusszal beszél, Iris Priamos királ lyal. S az öreg király, hiába 
tart ja vissza jajongva felesége, Hekabé, egyetlen öreg hírnök kiséretében lo-
vakkal és öszvérekkel egymaga viszi Hektor váltságdíját a görög táborba. Her-
més maga kalauzol ja (Achilleus fegyvernöke képében) a kapuig s ott így szól 
hozzá: 

„Kedves öreg, tudd meg: hozzád nem földi halandó 
jött, hanem én, Hermés, kit apám küldött vezetődül; 
visszamegyek most már, nem tépek véled Achilleus 
színe elé: haragébresztö is lenne, ha múló 
embert ily nyíltan kedvelne az égbeli isten. 
Ám te magad lépj hozzá, fogjad a térdeit által, 
s kérleld öt apjára, sürűhajú anyja nevére 
és a fiára, hogy így inditsd meg benne a lelket." 
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Igy szólván, tovaszállt a hatalmas olymposi csúcsra 
Hermeias; Priamos szekeréről szállt le a földre, 
Idaiost fönt hagyta, s az ott várt, tartva a kantárt, 

fékezvén lovat és öszvért; az öreg meg a házba 
ment, hol a Zeuskedvelte Achileus ült; odabent lelt 
rá; arrébb ültek már társai; oldala mellett 
két hős: Alkimos, Arés sarja csak, Automedónnal 
sürgött rendezkedve: (mivel most hagyta csak abba 

ő az evést meg ivást, még ott volt nála az asztal.) 
Nem vették ők észre a nagy Priamost, ki belépett 
és átfogta a térdét, megcsókolta kezét is, 
emberölöt, iszonyút, leölőjét sok gyerekének. 
Mint amikor tömör átok csap le a férfira, otthon 
embert ölve ki más község földjére szökött, dús 
házba, s a ránézőt elfogja a szörnyü csodálat: 
így bámult Achileus meglátva az isteni aggot; 
és egymásra tekintgettek, bámultak a hősök, 
míg Priamos hozzá könyörögve ilyen szavakat szólt: 

„Isteni hős Achileus, emlékezz édesapádra: 
éltes, akár én, és a nehéz aggkor küszöbén áll. 
S tán öt is gyötrik, támadják, kik körülötte 
laknak, s nincs, ki a vészt elháríthassa fejéről; 
és lásd: ő mégis, meghallva, hogy élsz, a szivében 
örvend és mindennap tudja remélni, hogy újra 
látja a drága fiút aki Trója alól hazaindul; 
mig én legnyomorultabb, sok daliás fia apja 
voltam Trójában, s közülük, lám, egy se maradt meg. 
Ötven gyermekem élt az acháj seregek közeledtén; 
és egy hiján húsz született nekem egy anyaméhből, 
míg palotámnak több más asszonya szülte a többit. 
Harcos Arés oldotta meg annyinak eddig a térdét; 
és ki egyetlen volt nekem, óvta a többit, a várost, 
azt te megölted nemrég, míg harcolt a hazáért, 
Hektórt: érte kerültem most az acháji hajókhoz, 
hogy váltsam ki kezedből, hoztam a nagyszerű dijat. 
Tiszteld isteneinket, Achilleus és könyörülj meg, 
emlékezve apádra: de szánandóbb vagyok annál, 
vállalom azt, amit ember nem tett eddig a földön: 
gyermekeim megölője felé emelem karom esdve." 

Szólt: s zokogásvágy kélt most apja miatt Achileusban: 
fogta kezét s gyengéden odébbtaszitotta az aggot. 
S emlékezve, egyik Hektórra, férfiölőre, 
sírt hevesen, fetrengve Achilleus lábai mellett; 
míg Achileus a saját apját keseregve siratta 
s közben Patroklost: fölverte nyögésük a házat. 

És hogy az isteni hős Achileus eltelt siralommal, 
és ez a vágy elhagyta a tagjait és a szivét is, 
fölkelt székéről tüstént, fölemelte az aggot, 
kézenfogva s az ősz hajon, ősz állon könyörülve; 
és öt megszólitva ekép, szárnyas szavakat szólt: 



„Jaj, te szegény, mily sok gyötrelmet tűrt el a lelked. 
Hogy mertél egyedül közeledni acháji hajókhoz, 
színe elé annak, ki olyan sok nagyszerü sarjad 
öltem már le idáig; tán vasból van a szived? 
Most hát ülj le a székre: s a fájdalmat mi szivünkben 
van, hagyjuk szunnyadni, akárhogy sujt is a bánat: 
mert a fagyos zokogás nem használ semmit a földön. 
Isteneink a szegény múló embernek eképen 
szőttek bús létet, míg őket a gond sose gyötri. 
Mert hisz Zeus küszöbén két hordó áll, tele rosszal 
duzzad az egyik, a másikban van a jó, amit ő ad. 
Van, kinek összevegyítve ad onnan a mennyköves isten, 
akkor az egyszer a bajba kerül, másszor meg a jóba: 
s van, kinek ő csak gyászosat oszt, szidalomra jelöl ki: 
s ezt nyomorult éhség hajszolja az isteni földön, 
istenek és a halandók nem becsülik, csavarog csak. 
Lám, Péleusnak is így adták gyönyörű adományuk 
isteneink, születésétől: sok nagyszerü kinccsel 
tűnt ki a népek közt, fejedelme a myrmidonoknak, 
s istennőt küldtek hozzá feleségül a földre: 
csakhogy az isten néki is osztott rosszat: a háza 
nem telt meg fejedelmi utóddal, sok gyerekével, 
egyetlen, kora-elhullásra jelölt fia lett csak; 
s lám, nem is ápolom öt, aki vénül: messze hazámtól 
Trója alatt téged szomorítlak a gyermekeiddel. 

I lyen volt Priamos és Achileus találkozása. Mennyire másként viselkedett 
a vadszívű harcos, mint ahogyan várták azok, akik ismerték. S itt vissza kell 
térnünk ahhoz, amit mondottunk, hogy az istenek kívülünk is, bennünk is tevé-
kenykednek. És eszünkbe kell, hogy jusson huszadik századi lélekbúvároknak 
az a megállapítása, amelyet éppen a nagy művekkel kapcsolatban mindig újra és 
újra idéznünk kell, mert a nagy müvek évezredek óta állandóan előre igazol-
ják ezt a tételt: azt, hogy amit énünknek nevezünk, az az életben lényegileg 
közömbösen viselkedik, — amik nem viselkednek közömbösen, azok az ismeretlen, 
fékezhetetlen hatalmak, amelyek énünket élik. Nem annyira csatázok vagyunk 
tehát, mint inkább csatatér, sőt azt is mondhatnám: szinpad. Mert ezek a sze-
replők, az ismeretlen hatalmak, az énünket élő nagy szenvedélyek nem verek-
szenek egymással; sőt inkább feltűnően készségesen távoznak szinpadunkról, 
hogy olykor egyik pillanatról a másikra, számunkra is váratlanul helyet adja-
nak egymásnak. Felváltva szállják meg akaratunkat, s ilyen érteimben érvényes 
a schopenhaueri mondás, hogy az ember teheti azt, amit akar, de nem akarhatja 
azt, amit akar. A z indulatok felváltva és a maguk tervei vagy szeszélyei szerint 
szerepelnek bennünk. Achilleus és Priamos megható találkozásakor a legna-
gyobb ritkaság történik meg: a két szinpad egy pillanatra kiürül és mintegy 
tűnődni kezd, mi lenne, ha ezek a lábak többé nem tipornák őket. Achilleus 
egy pil lanatra megérti, mit érez Priamos és ami fontosabb: egy pillanatra nem 
érti, miért vesztegel ő Trója alatt, ahelyett, hogy ősz apját oltalmazná odahaza, 
miért szomorítja ehelyett Priamost és Priamos gyermekeit. De a szünet valóban 
csak egy pillanatig tart, a szenvedélyek újra fölélednek, föléled a harcidüh, 
melyről Achilleus máshelyütt azt mondja, hogy édesebb a méznél, ha fölgerjed 
az emberben, és folyik tovább a szomorítás. És most már nagyon mélyen já-
runk a szenvedés birodalmában. Fokozatosan ereszkedtünk alá: Zeustól. a szen-
vedéstelen istentől Thetisig, aki istennő létére kínlódik, Thetistől Achilleusig, 
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aki halandó, de sorsát vállalja, tőle Priamosig, aki sorsát nem vállalja, de tűri, 
de ez még mindig nem a mélypont — tőle kerülünk az asszonyokig, akik bármi-
lyen tehetetlenek is, tűrni sem akarják. Ők nem engedik át magukat annyira a 
személyüktől független indulatoknak, görcsösebben akaranak azonosnak ma-
radni önmagukkal, a tanácsadó istenséggel szemben gyanakvóbbak — láttuk He-
kabénál és láthatjuk az Odysseiában Pénelopénál — nem szívesen viselkednek 
csak edényképpen tartalomként befogadva az isteneket: nem azért mert esen-
döbben emberiek, mint a hősök, hanem azért, mert ők maguk amúgyis közelebb 
állnak az istenségekhez. Mindegyikük, a legegyszerűbb is őriz magában valami 
Helené-természetet, valamit abból, ami Helené: gondoskodó és varázsitalkeverő, 
biztonságot és bizonytalanságot ajándékozó, macskaegérjátékot űző. A sors 
szeszélyeivel egyenrangú ellenfélként állhat szembe. Hektórt az asszonyok si-
ratják, s ők immár minden általános érvényű bölcseskedést elhagyva, meghatóan 
és tragikusan, csak személyes zokogással. 

D E V E C S E R I GÁBOR 

a 

SZORONGÁS. 

Szíjas csapások ébresztik, 
fején a fény eső virág, 

a hullámos hegy élére 
kitűzi kínja zászlaját 

s küllős-sugárú szép ágyán 
szakadt inakkal elterül. 

Sarkos, verődő sziklákon 
ijedten futkos ős jele. 

Megáll, továbbmegy irtózva, 
szivére jajgatás zuhan. 

Barlangok odvas öbléből 
dögök bűzét eresztgeti. 

Parázs csirázik útjára, 
fészek-melegbe lép, ha lép. 

Remegve bújnak emlőhöz 
a védtelen kis-állatok, 

csukódó arcuk árkába 
szelid fél-álom ágyazik. 
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