
HÉRAKLÉSZ 

Héraklész születési nevén Alkidész (latinul Herkules), görög mitológiai hős volt. Apja Zeusz, 

anyja pedig Alkméné. Thébaiban született számítások szerint i.e. 1264-ben. 

Csecsemőkorában Héra kígyókat küldött rá és ikertestvérére, de 

Héraklész megfojtotta az állatokat. Zeusz vagy Athéné rákényszerítette 

Hérát, hogy táplálja Héraklészt, de a gyermek oly erősen szopott, hogy 

Héra eldobta magától, és a szétfröccsenő tejcseppekből keletkezett a 

Tejút.  

 

A legjobbak tanították. Egyik tanárát agyoncsapta egy lanttal, mert a tanára megfenyítette és 

ő dührohamot kapott. A fiú indulatai miatt felküldték a hegyre pásztorkodni és ott megölte a 

hegyi oroszlánt. Hazafele menet követekkel találkozott, akik éppen a városba indultak 

beszedni az adót. Héraklész a követeket megcsonkította, hogy ezt az adót vigyék el az uruknak. 

Emiatt háború tört ki. A csatában hősiesen harcolt, ezért Kreón király jutalmul odaadta neki 

idősebb lányát, Megarát. Gyermekeik születtek, de Héra őrületet küldött Héraklészre és 

őrjöngési rohamában megölte a sarjait.  

 Később önként száműzetésbe ment. Delphoiban azt mondták 

neki, hogy legyen a neve Héraklész (idáig Alkidésznek hívták), 

költözzön Tirünszbe, szolgáljon 12 évet, hajtsa végre az 

Eurüsztheusztól kapott feladatokat utána megtisztul a 

vétkétől. 

 

 

1.feladat: A nemeai oroszlán megölése. Héraklész megfojtotta az oroszlánt, a vállára vette a 

tetemet és elvitte Mükénébe. 

2.feladat: A kilencfejű lény (Hüdra) megölése. Unokafivérét segítségül hívta, aki leégette a 

nyakat minden levágott fej után, hogy ne tudjon újranőni. A halhatatlan fejet egy nagy szikla 

alá temette.   

3.feladat: Az aranyagancsú szarvas elfogása. 

4.feladat: Az Erümanthosz-hegyen tanyázó vadkan elfogása. 



5.feladat: Augeiász istállóinak kitakarítása. Héraklész eltérített két folyót, és vizüket az 

istállókon keresztülvezetve rövid idő alatt kimosta a trágyát.  

6.feladat: A Sztümphalosz-tó madarainak elkergetése. Athéné segített a hősnek fölzavarni a 

madarakat, majd amikor fölrepültek, Héraklész lelőtte őket.  

7.feladat: A krétai bika elfogása. A hős leigázta a bikát, a hajóján pedig elhozta 

Eurüsztheusznak.  

8.feladat: Diomédész emberevő lovainak elhajtása. Héraklész előbb megölte Diomédészt, 

ezután a lovak engedelmeskedtek neki. 

9.feladat: Az amazonok királynője, Hippolüté övének megszerzése. Héraklész megölte a 

királynőt és az amazonokat is, majd elvitte az övet. 

10.feladat: Gérüóneusz marháinak elhajtása. 

11.feladat: A Heszperiszek aranyalmáinak elhozása. Héraklész felkereste Atlaszt, hogy hozza 

el neki az almákat. Fölajánlotta, hogy amíg úton van, tartja az égboltot. Amikor Atlasz visszaért 

nem akarta átvenni az eget. Héraklész kicselezte, majd folytatta tovább az útját az 

aranyalmákkal.  

12.feladat: A háromfejű kutya felhozása az alvilágból. Fegyvertelenül is sikerült legyőznie a 

szörnyeteget.  

  

 



Ezeket a munkákat elvégezte, ezért megtisztult felesége és gyermekei halálának vétkétől.  

Egyetlen vágya volt csak, hogy hátralévő életét nyugalomban élhesse le. Nem így történt. 

Megvívott Akheleóosz istennel, aki beleszeretett abba a lányba, aki később Héraklész felesége 

lett. Megszabadította Prométheuszt, megölte a saskeselyűt, amely a titánt marcangolta.  

Megölt sok embert, de ő maga nem tudott meghalni. Mivel a halál nem jött el érte, ezért ő 

ment elébe. Megparancsolta, hogy rakjanak máglyát az Oita hegyen, és tegyék rá őt. Amikor 

odavitték, tudta, hogy most végre meghal. Megkérte ifjú társát, Philoktétészt, hogy tartsa a 

fáklyát, amely lángra lobbantja a farakást. Föllobbantak a lángok, és Héraklészt nem látták 

többé a Földön. Az istenek az égbe ragadták. 

(2.feladat) 

                   

 

 

 

Források: - Edith Hamilton: Görög és római mitológia 

                  - Mitológiai enciklopédia I. 

 

Készítette: H. Viktória és I. Anna  

 

 


