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2. Kréta szigetén csodálatos palota romjai állnak. Sok
ezer évvel ezelőtt egy hatalmas birodalom ura, Minósz
király lakott itt, aki még a híres Athént is igájába
hajtotta.
3. Athén legyőzött királyának,
Aigeusznak minden kilencedik évben hét leányt és hét fiút kellett adóba Krétára küldenie. Kegyetlen sors várt rájuk : Minósz király
bikafejű fia, Minótaurosz felfalta őket.
4. Thészeusz, Aigeusz fia, önként jelentkezett az áldozatok közé, Az volt a terve, hogy megöli a szörnyet, és
így megszabadítja szülővárosát az emberadótól.
5. Fekete vitorlával felszerelt hajó szállította az ifjakat Krétába. Thészeusz fehér vitorlát is vitt magával.
Megígérte apjának, ha győz, azzal tér majd haza.
6. A jó szél hamar Kréta szigetére röpítette a hajót.
Minósz király magához kérette Thészeuszt, hogy próbára tegye.
7. - Itt van ez a gyűrű. Behajítom
a tengerbe. Ha
csakugyan olyan nagy hős vagy, ahogy mondják, hozd
fel nekem - mondta
király.

a

8. Thészeuszt a tenger istene, Poszeidon fogadta. Átadta neki a gyűrűt, sőt bíborpalásttal
és aranykoszorúval is megajándékozta.
9. Thészeusz száraz köpennyel tért vissza Minósz palotájába, mintha nem is a tenger mélyén járt volna. A
királynak a gyűrűt, leányának, Ariadnénak pedig a koszorút nyújtotta át. A királylány
szerelemre lobbant az
athéni hős iránt.
10. Másnap Thészeusz elindult, hogy megmérkőzzék a
bikafejű szörnnyel. A palota előtt Ariadné fogadta, és
elmesélte Minótaurosz börtönének, a labirintusnak
a
történetét.

ll. '" "Amikor Minósz királynak bikafejű fia született, elhatározta, hogy elrejti az emberek szeme elől.
Daidalosszal útvesztőt építtetett, ez lett a labirintus.
12. . .. az építőmester elkészült a munkájával, de Minósz király nem akarta hazaengedni, nehogy elárulja
valakinek az útvesztő titkát. Daidalosz ezért magának
és fiának tollakból és viaszból szárnyakat készített ...
13. . .. a szárnyakat magukra öltve el is repültek Kréta
szigetéről. Ikarosz azonban túl közel merészkedett
a
Naphoz, szárnyán megolvadt a viasz, és
a tengerbe
zuhant ... Daidalosz csak egymaga menekült meg."
ő

14. Ariadné azt is elmondta, hogyalabirintusból
emberfia még soha nem talált ki. Adott hát egy gombolyag
fonalat Thészeusznak, hogy az útvesztőből annak segítségével jusson ki.
15. Thészeusz legombolyította a fonalat, míg haladt a
folyosókon. Am a labirintusban
bolyongva szembe találta magát hirtelen a Minótaurosszal ...
16. . .. aki először kősziklával támadt rá, majd bika
módjára fel akarta öklelní. Végül Thészeusz győzött a
harcban, leszúrta a szörnyet, és levágta a fejét.
17. Thészeusz Ariadne fonalát követve kijutott a labirintusból. A kapunál a királylány várta, aki el akart
menekülni vele Athénbe, mert félt atyja haragjától.
18. Az ifjak lyukat vágtak a krétai hajók oldalán, hogy
ne üldözhessék őket, majd elvitorláztak. Először Naxosz
szigetén kötöttek ki, hogy megpihenjenek.
19. Ariadnét a többiektől távol lepte meg az álom.
Hirtelen megjelent Dionüszosz, a bor istene. Elragadta
a szép lányt, hogy a feleségévé tegye.
20. Másnap Thészeusz hiába kereste Ariadnét. Bánatos szívvel szállt hajóra, és el is felejtkezett
apjának
tett fogadalmáról.
Fekete vitorlával
hajóztak Athén
felé, s ez jóbban is illett Thészeusz bánatához.

21. Athénben az anyák könyörgő
áldozatot mutattak
be gyermekeik hazatéréséért. Legjobban a király várta
a fiát, trónjának egyetlen örökösét.
22. - Hajó a láthatáron! - kiáltotta az egyik szolga.
Aigeusz a palota tetejére sietett, ahonnan messzire el
lehet látni a tengeren.
23. Aigeusz király meglátta a fekete vitorlát. Azt hitte, hogy meghalt a fia. Bánatában a tengerbe vetette
magát.
24. Thészeusz
partra szállt a megmentett fiúkkal és
lányokkal együtt. Köréjük sereglett az egész város. Az
ünneplő tömegben néhányan könnyeztek. - Miért bánkódtok? - kérdezte a királyfi.
25. A tömeg kettévált, és a halászok letették eléje atyja holttestét. - A fekete vitorlával apám gyilkosa lettem! - döbbent meg Thészeusz.
26. A város gyermekeinek megmenekülését
te. Thészeusz elvesztett atyját, és szerelmesét
gyászolta.
27. A megmentéséért
te királyává.

ünnepelAriadnét

hálás athéni nép Thészeuszt tet-

28. Az ifjú király még sok hőstettet hajtott végre.
Megtisztította országát az elvetemült rablóktól,
és legyőzte a harcias asszonyok, az amazonok népét. Később
Phaidrát, Ariadné nővérét vette feleségül.
29. Athén az egész görög föld leghatalmasabb városa
lett. De Thészeusz emlékét nemcsak az athéniek őrizték meg. Minósz király romos krétai palotájának falán
ma is láthatunk egy ifjú hőst ábrázoló festményt. Ilyen
lehetett Thészeusz királyfi.
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