
A Trójai mondakör 

Több mint 1000 esztendővel Krisztus előtt a Földközi-tenger keleti partján volt egy város. Nagyon 

gazdag volt, Trójának hívták. Mai napig nincs olyan város, amely híresebb volna nála. A hírnevét egy 

hatalmas háborúnak köszönheti. A háborút három istennő vitája váltotta ki. . Az istenek épp Péleusz 

király és Thetisz nimfa házasságkötését ünnepelték meg, azonban a Viszály istennője, Erisz volt az 

egyetlen, akit nem hívtak meg. Ezzel nagyon megbántották őt és elhatározta, hogy bosszút áll. 

Bedobott egy aranyalmát az ünneplők közé, amelyre az volt ráírva ,,A legszebbnek”.  

 

 

Természetesen miden istennő magáénak akarta, de a jelöltek száma háromra csökkent. Aphrodité, 

Héra és Pallasz Athéné maradtak. Megkérték Zeuszt, hogy válasszon közülük, de ő nagyon bölcsen 

visszautasította. Az javasolta menjenek el az Ida hegyre és keressék meg Priamosz elveszett fiát 

Pariszt, és legyen ő az ítéletbíró. Az istennők kérése nem úgy szólt, hogy vegye szemügyre őket és 

válassza ki, melyiküket látja a legszebbnek. Arra szólították fel csupán, hogy hallgassa meg, melyik 

istennő mit kínál, és válassza ki azt, amit a legérdekesebbnek tart. Héra azt ígérte, hogy Európa és 
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Ázsia urává teszi és ő lesz a leggazdagabb az élők között. Athéné az összes csatában nyertessé teszi, 

valamint a legszebb és a legokosabb ember lesz belőle. Aphrodité azt, hogy övé lesz a világ legszebb 

asszonya. Parisz gyönge ember volt és némiképp gyáva is, a legutóbbit választotta. Ez volt tehát 

Parisz ítélete, amely az egész világon úgy terjedt el, mint a trójai háború valódi oka. A világ legszebb 

asszonya volt Zeusz és Léda lánya, Kasztór és Pollux nővére, Helené. Szépségének olyan nagy híre 

volt, hogy mindenki őt akarta párjául. Amikor a kérők összegyűltek, oly sokan és olyan előkelőek 

voltak, hogy anyjának férje, Tündareosz király visszarettent. Azt gondolta, hogyha csak egyiküket 

választja, a többiek összefognak ellene. Ezért szent esküvel kötelezte mindegyiket, ha a házasság 

miatt bármi baj éri, segítsenek neki. Így hát valamennyien kötelezték magukat arra, hogy legjobb 

képességük szerint bosszút álljanak azon, aki Helénét vagy elrabolja, vagy megpróbálja elrabolni. 

Tündareosz Menelaoszt választotta vejéül, s megtette őt Spárta királyának. Athéné pontosan tudta, 

hol találja meg a világ legszebb asszonyát. Pariszt egyenesen Spártába vezette, ahol Menelaosz és 

Helené szívesen fogadták őt. Kilenc napos ünnepséget tartottak a tiszteletére. A görög szokások 

szerint a ház urának tisztelnie kell a vendéget és a vendégnek is őt. Parisz azonban megsértette ezt a 

szokást. Menelaosz megbízott a vendégben és egyedül hagyta feleségével, Helénával, míg Krétára 

utazott. Parisz elrabolta Helenét. Nagy vihar támadt, így kénytelenek voltak kikötni Küprosz szigetén, 

ahol a sziget királya megvendégelte őket. Parisz azonban megölte őt, és minden kincsével együtt 

elhagyták a szigetet. Félve, hogy Meneláosz üldözőbe veszi, még pár hónapot Föníciában és 

Egyiptomban töltöttek. Miután hazatértek, megesküdtek Helenével, és született három fiúk. 

Bunomosz,  Aganosz és Ídiaosz. Óinóné nimfa féltékeny volt Helenére, így Parisztól származó fiát, 

Korüthoszt elküldte, hogy kalauzolja Trójába a görögöket. 

 

 Eközben, amikor Menelaosz hazaért, akkor értesült róla, hogy Helené elment, és a többi görög törzs 

segítségét kérte. Ők hajlandóak voltak segíteni, mert az eskü kötelezte őket. Két ember kivételével 

mindenki megjelent. A két hiányzó Odüsszeusz és Akhilleusz volt. Odüsszeusz nem akarta otthagyni a 

családját, ezért eljátszotta, hogy megbolondult. Azonban a hírnök, akit küldtek érte, túljárt az eszén, 

és így kénytelen volt elmenni. Akhilleuszt az anyja tartotta vissza, de őt is megtalálták, így ő is 

kénytelen volt elmenni. Így aztán együtt volt a hajóhad, azonban viharos időjárás gátolta a hajók 

indulását. A sereg reménytelen helyzetben volt, végül a jós kijelentette, hogy az istenektől tudja, 

miért nem kelhetnek útra: Artemisz haragszik rájuk. Agamemnón megölte az egyik kedvenc állatát, 

egy őzborjat. A vihar elcsendesedik, ha feláldozzák Agamemnón lányát, Iphigeneiát. Hírnököt küldtek 
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a leányért feleségéhez azzal, hogy lányát hozzá akarják adni Akhilleuszhoz feleségül. Amikor a lány 

megjelent a ceremónián, leszúrták. A vihar valóban elült.  

Amikor megérkeztek Szimoeisz torkolatához, amely Trója egyik folyója, Prótesziláosz lépett 

partra először. Ez bátor tett volt, mert jóslat szólt arról, hogy aki elsőként száll le a hajóról elsőként 

fog meghalni. Így amikor meghalt, görög istenhez méltó módon tisztelték. Megkérték Hermészt, hogy 

egy időre hozza vissza a halálból, hogy még egyszer találkozhasson feleségével, Laodameiával. A 

felesége azonban nem akarta még egyszer elveszíteni, így öngyilkos lett. Kilenc éven át váltakozó 

harccal folyt a harc, hol a görögök, hol a trójaiak álltak közelebb a győzelemhez, de egyikük sem volt 

képes kikényszeríteni végső győzelmét.  

Egyszer civódás tört ki Akhilleusz és Agamemnón között. A harag oka megint egy nő volt, 

Khrüszeisz, Apollón papjának lánya, akit elraboltak a görögök. Apja eljött a görög táborba és 

könyörgött, hogy engedjék szabadon a lányt, de Agamemnón visszautasította. Ekkor a pap 

Apollónhoz fordult segítségért. Apollón tüzes nyilakat lőtt a görög seregre, az emberek 

megbetegedtek, és nagyon sokan meghaltak. Végül Akhilleusz tanácsba hívta a vezéreket. Közölte 

velük, hogy nem tudnak helytállni a betegséggel szemben. Kalkhász, a jós állt föl és azt mondta, hogy 

ő tudja, miért dühös az isten, de csak akkor mondja el, ha Akhilleusz megígéri, hogy nem esik 

bántódása. Amikor Kalkhász kijelentette, hogy vissza kell adni Krüszeiszt, Agamemnón nagyon dühös 

lett és azt mondta, hogy vissza adja, de ő is kéri vissza Brieszeiszt. Aznap éjjel Akhilleusz anyja, Thetisz 

istennő meglátogatta fiát, és azt javasolta, hogy a továbbiakban ne vegyen részt a háborúban, és 

megkérte Zeuszt, hogy fordítsa a hadiszerencsét a trójaiak javára. Zeusz igen kellemetlenül fogadta a 

kérést, ugyanis a háború addigra már az Olümposzt is elérte. Aphrodité, Arész, Apollón és Artemisz a 

trójaiakat támogatta, míg Héra, Athénné és Poszeidón a görögöket. Zeusz jobban szerette a 

trójaiakat, de próbált pártatlan maradni, mindazonáltal nem tudott ellenállni Thetisz kérésének. 

Zeusz emiatt nagyon csúnyán összeveszett Hérával, és odáig fajult a dolog, hogy meg is fenyegette. 

Zeusz terve egyszerű volt. Tudta, hogy a görögök Akhilleusz nélkül gyöngébbek a trójaiaknál. Hazug 

álmot bocsájtott hát Agamemnónra, amelyben győzelmet ígért neki, ha most támad. Amíg Akhilleusz 

a sátrában ült, addig odakint a legádázabb harcok folytak. A várfalán ott ült az öreg király. Helené 

odalépett hozzájuk és lenézett a harcosokra. Legnagyobb meglepetésükre a csata félbemaradt, és két 

férfi lépett szemtől szemben egymással: Parisz és Meneláosz. Világos volt, hogy okos döntést hoztak 

azzal, hogy külön küzdjön meg egymással a két férfi. Parisz támadt elsőként, de Meneláosz fölfogta 

pajzsával, majd gyors lándzsát dobott felé, de nem sebezte meg. Meneláosz kardja eltörött. Ekkor 

rávetette magát Parisz sisakjára, győztesen vonszolta volna ellenfelét a görögök oldalára, de 

Aphrodité közbeavatkozott. Gyorsan leszakította Parisz sisakszíját, így Meneláosznak csak a sisak 

maradt a kezében, Pariszt pedig elragadta a küzdőtérről. Amikor Meneláosz kereste őt, nem találta 

sehol, ezért Agamemnón kijelentette, hogy a görögök győztek, és követelte a trójaiakat, hogy adják 

vissza Helenét. Ez jogos volt és hajlottak is volna rá, ha Athéné közbe nem lép. Héra eltökélte, hogy a 

háborúnak nem lehet vége, amíg Tróját a földig nem rombolják. Athéné leszállt a csatatérre, és arra 

ösztönözte a trójai Pandaroszt, hogy lőjön Meneláoszra nyilat. Könnyű sebet ejtett rajta, mire a 

görögök felbőszültek, és újra fellángolt a harc. Hektór legderekabb barátja, Aineiász is közel járt a 

halálhoz, amelyet Diomédész keze küldött rá. Aineiász egy királyi sarjnál több volt, ő Aphrodité fia 

volt, és amikor megsebesült, anyja elszállt hozzá. Diomédész, tudván, hogy egy félénk istennővel van 

dolga, megsebezte őt. Az fölsikított, és fiát kiejtve karjából visszaszállt az Olümposzra.  Zeusz, látván, 

hogy a mindig mosolygó istennő sír, elmosolyodott, és megmondta neki, hogy a csatatér nem neki 

való. Aineiász végül nem halt meg. Diomédész egyszercsak szemben találta magát Hektórral, és a 

hadistennel, Arésszal, ijedtében odakiáltott a görögöknek, hogy kezdjenek el lassan hátrálni. Hérának 

ez nem teszett, és odament Diomédész mellé, és biztatta, hogy menjen neki a hadistennek. Meg is 

tette, és mivel Héra elvesztette a kardot, sebet ejtett az istenen, aki elmenekült. Arész visszavonulása 



után Hektor arra kérte anyját, hogy vegye elő legszebb ruháját, adja oda Athénének, és esedezzék 

irgalmáért, de Athéné visszautasította. Mielőtt Hektór visszatért volna a csatába, még utoljára látni 

akarta feleségét és gyermekét. Megkérte Zeuszt, hogy segítse fiát, és hogy hadd legyen még az 

apjánál is híresebb harcos, majd visszament a csatatérre. Ekkor Zeusz visszaemlékezett Thetisznek 

tett ígéretére, és elrendelte, hogy minden isten maradjon az Olümposzon. Ő maga pedig leszállt a 

földre, hogy segítse a trójaiakat. Amikor este vége lett a harcnak, a trójaiak egészen a hajókig 

kergették a görögöket.  

 

Agamemnónnak az volt az ötlete, hogy térjenek haza, de Nesztór, aki a legbölcsebb volt, megmondta, 

hogyha nem sértette volna meg Akhilleuszt, nem szenvedtek volna vereséget. Valahogy ki kellett őt 

engesztelni, visszaadta Briszeiszt, és mellé egy különleges ajándékot,amit Odüsszeusszal küldetett el. 

Azonban visszautasította, és azt mondta, hogy ő hazahajózik. Héra tervet eszelt ki, miszerint 

elcsábítja Zeusz, és amikor a karjába veszi, édes álmot bocsát rá. Ekkor a görögök erősebbek voltak. 

Aiasz lerántotta a földre Hektórt, de Aineiász segített neki. Amint eltűnt Hektór, a görögöknek 

sikerült kiűzni a trójaiakat a hajóktól. Amikor Zeusz felkelt, és látta Hektórt a földön feküdni, 

majdnem rátámadt feleségére, mondván, hogy ez az ő alattomos terve volt. Az istennő azonban 

Poszeidónra fogta az egészet, aki bár segítette a görögöket, azt Héra parancsára tette. Zeusz 

visszahívta őt a csatatérről. Ezután Apollón segített Hektórnak, a saját erejét lehelte belé, és együtt 

jelentek meg a csatatéren. A görögök visszamenekültek a hajóikra. Hektór megölte Patrokloszt, 

Akhilleusz barátját, és ezét Akhilleusz bosszút akart állni Hektóron. A görögök egészen a falakig 

kergették vissza a trójaiakat. Hektór és Akhilleusz párbaja következett. Akhilleuszt Athéné segítette, 

Hektór fivére, Déiphobosz képében jelent meg, és rászedte Hektórt. Akhilleusz halálos sebet ejtett 

rajta, ezután még meg is alázta. Egy szíjjal odakötözte fogatához, és körbevonszolta a városon. 

Hektór apja elment Akhilleuszhoz és könyörgött neki, hogy adja oda fia holt testét. Oda is adta az 

apának, Priamosznak. Utána 9 napig siratták a trójaiak, majd elégették. Hektór halála után Memnón, 

a Hajnal istennőjének fia hatalmas sereggel sietett Trója segítségére. Akhilleusz megölte Memnónt, 

majd ő maga is meghalt. Parisz egy nyilat lőtt a lábába. Akhilleusz fegyverzetét vagy Odüsszeusz, vagy 

Aiasz kaphatta meg. Végül Odüsszeuszé lett, és ez Aiaszt nagyon bosszantotta. Egyik éjszaka rá akart 

támadni a görögökre, de helyettük egy birkacsordát ölt meg. Miután magához tért, saját magával is 

végzett. A görögök tudták, hogy Helenosz, a jövendőmondó segíthet nekik, ezért el is fogták. 

Megmondta, hogy az fog győzni, akinél Héraklész íja és nyila van. Ez Philoktétésznél volt. Nehéz volt 

megszerezni, mert egyszer már cserben hagyták őt, de ellopták tőle. Viszont nem akarták még 

egyszer cserben hagyni, így magukkal vitték őt is. A csatában nyilával meglőtte Pariszt. Másképp nem 

győzhettek csak, ha átjutnak a falakon. Ezért Epeiosz csinált egy Trójai faló nevű szerkezetet , amely 

fából volt, de belül üreges, és több ember is elfér benne. 
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 Odüsszeusz kitalálta, hogy úgy tesznek, mintha hazahajóznának, de a következő sziget mögött, ott 

ahol a trójaiak nem látják őket, megállnak. Addig néhány katona (Odüsszeusz, Meneláosz, 

Diomédész, Szthenelosz, Akamász, Thoász, Neoptolemosz és Epeiosz)  megbújik a falóban, Szinón 

pedig elmegy, és elmesél egy történetet, ami alapján nem fogják alaposan átvizsgálni a lovat. Éjszaka 

kimásznak a lóból, és kinyitják a kapukat. Ez volt a terv. Mind be is vált, Szinón olyan hitelesen adta 

elő a történetét, azt, hogy a görögök gyilkosnak tartották és ezért megszökött, és hogy ezt azért 

hozta magával, mert a görögök nem vesznek róla tudomást, pedig akinél van, annak Athéné segít. A 

trójaiak befogatták őt, azonban a szobrot egy pap (Laokoón) ellenezte. Jött két nagy tengeri kígyó és 

megfojtotta őt. Ezután kétség sem maradt afelől, hogy beviszik a szobrot. Éjszaka kimásztak a falóból 

és kinyitották a kapukat. Felgyújtották a házakat, és amikor a trójaiak felkeltek, már javában égett 

minden. Voltak, akik puszta kézzel rohanták le a görögöket, mondván, ha már úgyis meghalnak, 

legalább öljenek meg párat. A trójai vezetők közül csupán egyvalaki maradt életben, ő Aineiász volt. 

Sikerült Aphrodité, az anyja segítségével megmenteni fiát és apját. Aphrodité segített Helenének is. 

Kivezette a városból, és elvitte Meneláoszhoz. A trójaiak közül csak néhány nő maradt életben, akiket 

később rabszolgaként elvittek. A rabszolgák között a két legnemesebb rangú az öreg királyné, Hekabé 

és menye, Hektór felesége, Andromakhé. Az ő gyermekét később megölik. Ezzel be is fejeződik a 10 

éves háború. 
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