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KUKOR SÁRA 

Mitológiai elemek megjelenése a Harry Potter könyvsorozatban 
 

Bevezetés 
 
1990 nyarán J. K. Rowlingnak többször is akadt elintéznivalója a fővárosban. Az 
egyik ilyen Manchester–London vonatúton pattant ki a fejéből Harry Potter figurája, 
aki aztán vele is maradt még tíz hosszú évig – hogy együtt érjék meg a 400 milliós 
példányszámot, a könyv megjelenések éjjelén tömött sorokban álló rajongók vára-
kozását; a „Harry Potter nemzedék” megszületését.1  

A példátlan népszerűség egyik velejárójaként rengetegen támadták a könyvet. Bí-
rálta az egyház, mert eretneknek és a fiatal olvasókra nézve károsnak ítélte, bár a ra- 
jongók körében megfogalmazott érvekből kiviláglik, hogy az efféle támadások – mint 
például, hogy a gonosz nem válik el a jótól, illetve, hogy a könyvek a muglik (va-
rázserővel nem rendelkező emberek) lenézésére tanítanak – alaptalanná válnak a 
regények alapos ismeretének birtokában, hisz a kötetek erkölcsi és morális felfogása 
másról tanúskodik.2  

Támadták az irodalomkritikusok is, állítván, hogy a varázslótanonc kalandjait le-
író regényfolyam nem szépirodalom. (Nem elszigetelt példa ez: rengetegen küzdenek 
Stephen Kingnek az irodalmi kánonba való beemelésért, vagy, hogy magyar példá-
val éljünk: Rejtő Jenőt mai napig a ponyvaregények koronázatlan királyának kiáltják 
ki, jóllehet jóval több annál.) 

Támadják magának az író képzeletének és kreativitásának létezését is: jó néhány 
vélemény szerint J. K. Rowling nem teremtett semmi újat, csak összegyűjtött egy 
sereg mitológiai elemet, belesűrítette egy kiskamasz élettörténetébe, végül átnyújtot-
ta az olvasóknak.3  

Alább a fenti állítást szeretném cáfolni: sorra veszem a gigantikus mennyiségű 
elemet, melyeket a szerző a római, görög, kelta mitológiákból kölcsönzött – más 
minőségbe helyezve azokat szerepük módosításával és a regény textúrájába való 
ötletes beleszövésükkel.  

Ám ez a történet nem csak a mitológiából, hanem a nyugat-európai mesehagyo-
mányból is táplálkozik. Szeretném bebizonyítani, hogy a Harry Potter könyvek nem 
csupán egymás mellé helyezett mitologikus elemek lineáris sorozata, hanem egy 
kerek, egész világ, ahol minden utalásnak, illetve „kölcsönvett” elemnek megvan a 
helye és feladata, gyakran kiegészítve az írónő saját képzeletvilágának teremtménye-
ivel. Ezek az utalások nem ötlethiányból, hanem a történet színesítése végett jelen-
                                                      
1 [SZ. N.], Rowling Makes £5 Every Second = http://news.bbc.co.uk/2/hi/7649962.stm [2013. 02. 09.] 
2 [SZ. N.], Ten Arguments Against Harry Potter = http://www.lifesitenews.com/news/archive//ldn/ 
2005/jul/05071508 [ 2013. 02. 10.] 
3 Daniel VISE, Is Harry Potter Classic Children’s Literature? = http://www.washingtonpost.com/blogs/ 
college-inc/post/is-harry-potter-classic-childrens-literature/2011/07/16/gIQA0RS1HI_blog.html 
[2013. 02. 10.] 
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nek meg, s többek közt az antik szellemi örökség múlhatatlanságát és gazdagságát 
hivatottak hirdetni. 

Az írónő külön érdeme, hogy felelevenített a süllyedőfélben lévő antik művelt-
ségből valamit, ami egyre inkább háttérbe szoruló eleme a közoktatásnak. Művei 
által felfrissítve újra előhozta azt, ismét megismertette a gyermekekkel a sárkányok, 
koboldok, háromfejű kutyák világát. Merész párhuzammal azt is állíthatjuk, hasonló 
dolgot művelt, mint a reneszánsz művészei, akik saját korukban újraélesztették az 
eltűntnek hitt ókori kultúrát. 

A kritikusok gyakran elfeledkeznek arról, hogy Rowling rendkívüli közelségbe 
hozta a varázsvilágot azzal, hogy nem helyezte másik dimenzióba, hanem a valósá-
gos, „mugli” világgal karöltve jelenítette meg.  

Az, hogy Rowling a mitológiából merített ihletet, nem véletlen. Az írónő a világ-
hírű Exeter egyetemen végzett francia és klasszika-filológia szakon.(Már befutott 
íróként egy ízben azt nyilatkozta, valószínűleg ő az egyetlen, aki kamatoztatta az ott 
szerzett tudását.4) 

Hogy megértsük, és kellőképpen értékelni tudjuk Rowling művét, elsősorban az-
zal kell tisztában lennünk, hogy az írónő milyen sokféle forrásból gyúrta össze a 
regény egyes helyszíneit, illetve szereplőit. A szerző saját elmondása szerint a már 
említett vonatút során Harry Potter figurája minden előzmény nélkül pattant ki a 
fejéből. Akár ez a tény is lehetne mitológiai párhuzam, hisz tudott, hogy Zeusz ek-
képp hozta létre Pallasz Athénét.  

Neil Philip szerint a mitológia fogalmát néha akkor is használjuk – helytelenül – 
ha olyan történeteket jelölünk vele, amik nem igazak, annak ellenére, hogy az embe-
rek hisznek bennük. Az író viszont azt is állítja, hogy a mitológia nem hazugságok, 
hanem igazságok gyűjteménye. Szerinte minden kultúra felépít magának egy mon-
dakört, amely magyarázatot ad a világ keletkezésére, az emberiség eredetére, s az 
élet értelmére. Ezeket a történeteket nevezzük mítoszoknak.5   

A mitologikus elemek felhasználása korántsem elszigetelt jelenség az európai 
művészetekben – számtalan példát látni, mint alkotják újra a régmúlt alakjait a kü-
lönböző művészeti ágak képviselői. Ahogy az ógörögöt sem nevezhetjük halottnak, 
a mitológia világa sem tűnt el a kereszténység felvételével. Remek példák erre Ru-
bens festményei (Vénusz és Adonisz, Paris ítélete), továbbá a preraffaelita John William 
Waterhouse alkotásai; az Íliászra visszautaló Odüsszeusz és a Szirének, a Pandora, illetve 
Echo és Narcissus. A modern irodalom ezerfelé ágazó fája is mitológiai gyökerekkel 
tart egyben múltat és jelent. Magyar vonatkozásban megemlíthetjük Jókai műveit, 
melyeket forgatva a művelt olvasó valósággal lubickolhat az ilyen jellegű utalások-
ban, illetve, hogy egy brit klasszikust is említsünk: Joyce Ulyssese is kiváló példa az 
ókori művek újraértelmezésére és parafrazeálására. 

Ha azonban Rowling csak beemelte volna ezen elemeket, a hétkötetes könyvso-
rozat nem lenne több egy fantasy történet elnyújtott leírásánál. Ám a szerző alapos 

                                                      
4 [SZ.N.], The Official Page of J. K. Rowling = http://www.jkrowling.com/ [2013. 03. 07.] 
5 Philip NEIL, Mythology, New York, Dorling Kindersley Publishing, 2000, 11. 
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és precíz jellemábrázolásokkal, ügyesen adagolt humorral, változatos elemekkel építi 
fel, illetve színesíti a gondosan átgondolt, logikus cselekménysort. 
 
A Harry Potter könyvek két síkja 
 
A könyv eredetiségének és sikerének vélhető alappillérei a két világ közti különbsé-
gek és hasonlóságok. A varázsvilág megjelenítése különbözik a fantasy regények 
megszokott ábrázolásától (A gyűrűk ura, Narnia krónikái stb.). Ezekben a művekben 
az elképzelt világ kizárólagossága ellehetetleníti egy másik, „igazi” valóság létezését, 
s a varázslatokkal teli világ az igazi és egyetlen. Rowling ellenben mindkét valóságot 
egyszerre ábrázolja: a Harry Potter könyvek olvasásakor meggyőződhetünk, vagy 
meggyőzhetjük magunkat arról, hogy a varázsvilág valóban létezik – csak épp gon-
dosan elválasztja magát a mugli mindennapoktól. 

E varázsvilág tagjai eltüntetnek minden nyomot, minden természetfelettinek tű-
nő vagy megmagyarázhatatlan eseményt – remek példa erre a Hagrid és Harry kö-
zött zajló párbeszéd: 

- Mit csinál voltaképpen a Mágiaügyi Minisztérium? 
- Az ő dolguk titokban tartani a muglik előtt, hogy ma is élnek boszorkák és varázslók szer-
te az országban. Ez a legfontosabb feladatuk. 
- Miért kell ezt titkolni? 
- Hogy miért? Ördög és pokol, Harry! Azért, mert különben mindenki varázslattal akarná 
megoldani a problémáit! Na neee...! Jobb, ha békén hagynak minket!6  

Párhuzam vonható itt Rowling regényei és Bulgakov mesterműve, A Mester és 
Margarita között. Utóbbi műben ugyanis Woland segítői idejük nagy részét azzal 
töltik, hogy kegyetlen fricskáik nyomait eltüntessék. Érdekes módon még a mugli–
varázsló egyenlőség mellett nyíltan kiálló varázslók sem kérdőjelezik meg világuk 
elrejtésének szükségességét: ha varázstalan ember közelíti meg a Roxfortot, csupán 
egy romos épületet talál, „omlásveszély” táblával a bejáraton. Egy másik varázslóis-
kola, a Durmstrang pedig egész egyszerűen feltérképezhetetlen. 

Összehasonlítván a két világot, azonnal látható, hogy az írónő jó néhány elemet 
átemelt a mugli világ jellemzőiből. A Roxfort például – de akár említhetjük itt a 
Dumstrangot vagy a Beuxbatonst is – a tipikus angol bentlakásos iskolák mintájára 
„épült fel”. Hasonlóan a brit és amerikai iskolákhoz, a varázslóiskolákban is vannak 
sportolók, akik a varázslók által olyannyira kedvelt kviddicset űzik. Nem sok kü-
lönbséget találhatunk a varázs- és mugli világban fellépő rajongás mértéke között 
sem, mely a sportoló diákokat övezi. Egy újabb példa arra, hogy ugyan az alapötlet 
nem Rowling sajátja, de mégis, nemhogy unalmassá, sőt még inkább vonzóvá teszi 
ezt a fiatalabb olvasók körében, hisz saját közegükre ismerhetnek a kastély ódon 
falai között. Harryt is közelebb hozza a még iskolás olvasókhoz azzal, hogy a fiú 
nem minden tantárgyból remekel, neki is van gyenge pontja, történetesen a bájital-
tan. Ugyanolyan esendő és szorongó, mint a legtöbb kamasz, ezért is olyan könnyű 

                                                      
6 J. K. ROWLING., Harry Potter és a Bölcsek Köve, ford. TÓTH Tamás Boldizsár, Bp., Animus, 2000, 26. 
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azonosulni vele. A gyűjthető csokibékakártyák pedig tökéletes megfelelői a mi vilá-
gunkban oly széles körben dívó kosaras-és focistakártyáknak.  

A két világ között, még ha a varázslók oly nagy elővigyázatossággal próbálják is 
különválasztani azokat, vannak átjárások. A legszembetűnőbb ezek közül a King’s 
Cross, ami konkrét átjáró a varázsvilágba a 9. és 10. vágány közötti falon. Hasonló-
an az előbbihez, a Foltozott Üst nevű kocsma is ilyen szerepet tölt be, amelyen 
áthaladva az ember egyenesen az Abszol úton találja magát. S ha már az Abszol 
úton járunk, ott a Gringotts, a varázslók bankja, ami gigantikus barlangrendszerével 
közvetlenül London alatt terül el. 

Kalandjaik során Harry és barátai többször is látogatást tesznek a Mágiaügyi Mi-
nisztériumban. Egy alkalommal egy átlagos telefonfülkéből süllyednek le oda, máskor 
pedig egy mugli vécén kell lehúzniuk magukat. A Kóbor Grimbusz, az eltévedt, illetve 
útfélen rekedt varázslók különbusza pedig oly merészen és sebesen rója a mugli utcá-
kat, hogy a szemetesek és villanypóznák ijedten ugranak félre előle. Ahogy a Roxfort, 
úgy Harry szüleinek lerombolt háza sem látható az avatatlan szemeknek önnön való-
jában – ám amennyiben varázspálca érinti az omladozó ház falát, feltűnik a hősi halált 
halt házaspár tiszteletére állított emléktábla, s láthatóvá válnak a tragédia óta odaza-
rándokolt varázslók és boszorkányok jókívánságai és aláírásai. A második kötetben 
Mr. Weasley egy teljesen átlagos kék Fordot bütyköl meg, aminek következtében a 
járgány később repülni tud, illetve gazdája olyannyira megnöveli belső terét a tértágító 
bűbájjal, hogy soktagú családja Harryvel együtt könnyedén elfér a járműben. 

Megemlítendő a zsupszkulcs is, ami egy pillanat alatt átszállítja használóit egyik 
helyről a másikra. Zsupszkulcsot általában rendkívül egyszerű, hétköznapi tárgyból 
csinálnak, legyen az egy tornacipő vagy épp egy lukas fenekű üst. Továbbá a mi 
világunkba, illetve kandallónkba is „beköthető” a Hop-hálózat, melynek segítségével 
a varázslók a kandallók tüzén keresztül jutnak el egyik házból a másikba. 

A tárgyakon kívül természetesen még rendkívül fontos a varázstalan emberek és 
a mágiával bíró személyek találkozása a könyvben. A leglényegesebb talán a két 
miniszter együttes megjelenése, mikor a hivatalban lévő mágiaügyi miniszter felfedi 
önmaga s a varázsvilág létezését az újonnan beiktatott brit miniszterelnök előtt. A 
könyvből megtudhatjuk, hogy ez bevett szokás, eddig minden miniszterelnök tudott 
róla, de senki sem szólt senkinek, még az utódjának sem – nem kockáztathatták, 
hogy bomlott elméjűnek higgye őket a közvélemény. 

Sajnálatos módon a varázslók háborújában több ártatlan mugli is életét vesztette. 
Többek közt Peter Pettigrew egyetlen átokkal megölt 13 áldozata, valamint a halál-
falók által megkínzott és elpusztított szerencsétlenek. Nem halálos, de életfogytig 
tartó hatással járó átkokat is használnak muglikon, például a Kviddics Világkupa 
helyszínén tevékenykedő férfinak naponta 3–4-szer kellett törölni az emlékeit, hogy 
ne fogjon gyanút a körötte hemzsegő varázslók láttán. Ugyanezt az átkot használta 
Hermione, mikor kitörölte a saját szülei emlékezetét, elkerülvén ezzel, hogy a Sötét 
Nagyúr bántsa őket.  

Ugyan nem varázsló, mert kviblinek született – tehát varázslócsaládban, de má-
gikus képességek nélkül –, mégis összekötő kapocs a két világ között Mrs. Figg, aki 
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kiskora óta figyeli Harryt a Privet Drive-on, bár kilétét csak a negyedik könyv elején 
fedi fel: addig a főszereplő nem hitte másnak, mint egy egyszerű, macskaimádó 
öregasszonynak. 

A fent említett példákkal ellentétben jóval mulatságosabbak azok a tárgyak, ame-
lyeket a mókás kedvű varázslók a muglik ugratására fejlesztettek ki. Kiváló példa 
erre a zsugorodó kulcs: 

Mi értelme van zsugorodó kulcsot csinálni? - kérdezte George. 
- Szimpla mugli-ugratás – legyintett Mr Weasley. – Eladnak a muglinak egy olyan kulcsot, 
ami folyton icipicire zsugorodik, hogy sose lehessen megtalálni, amikor szüksége van rá 
[…] Persze nehéz ezt bárkire is rábizonyítani, hiszen a mugli nem fogja beismerni, hogy a 
kulcsa összemegy, inkább azt mondja, hogy mindig elveszíti. Szegénykéim annyira vakok 
tudnak lenni, ha varázslatról van szó, hogy még azt sem veszik észre, ami az orruk előtt 
történik7 

Továbbá érdemes megemlíteni a nyelvnyújtó nyalánkságot, ami Dudleynak, Har-
ry mostohatestvérének mohósága következtében 3–4 méteresre nyújtotta a fiú nyel-
vét. S ez csak egy a Weasley-ikrek számos találmánya közül. 
 
A regényfolyam során felbukkanó, mitológiai eredettel bíró állatok és lények 
 
A Harry Potter sorozatban az írónő a mitologikus eredettel rendelkező állatoknak 
rengeteg példányát vonultatja fel, azonban nem csupán felhasználja, de sok esetben 
átformálja őket. 

Nehéz eldönteni, melyik teremtmény a legfélelmetesebb és legborzasztóbb a 
könyvben felsorakoztatottak közül, de az kétségtelen, hogy a baziliszkusz a dobo-
gón végezne.  

A könyvben megjelenő óriáskígyó eredetijéről Bulfinch által megtudhatjuk, hogy 
a kígyók királyának hívott szörnyeteg egy kakas keltette tojásból bújt elő. Ennek az 
állatnak több fajtája is van; az egyik kíméletlenül feléget mindent, ami, vagy aki a 
közelébe merészkedik, egy másikuk pedig Medúza-szerű fején levő hatalmas szeme-
inek egyetlen pillantásával megöli áldozatát. Bulfinch szerint a kígyók rettegtek a 
baziliszkusztól, s ínycsiklandozó zsákmányukat is azonnal otthagyták, ha megérez-
ték a felséges szörnyeteg közeledtét.8 

A regényfolyam második kötetében felbukkanó baziliszkusz elől azonban első-
sorban nem a kígyók menekülnek; az írónő a pókok legősibb ellenségének állítja be. 
Emellett Rowling baziliszkuszának saját tudata van, hiszen Harry hallja, ahogy az 
iskolai falak csőrendszerében mozogva az öldöklési szándékáról sziszeg. A mondák 
szerint a kakaskukorékolás megöli, ez a regényben sincs másképp, de Rowling sze-
rint, ha ilyet nem hallanak, akár évszázadokig is elélnek. Emellett az írónő a halált 
okozó pillantás mellé még méregfogakat is „adományozott” a bestiának. 

                                                      
7 J. K. ROWLING, Harry Potter és a Titkok Kamrája, ford. TÓTH Tamás Boldizsár, Bp., Animus, 2002, 54. 
8 Thomas BULFINCH, Bulfinch’s Mythology, New York, Modern Library, 1998, 79. 
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Nem kevésbé veszélyes állat az első könyvben található Bolyhoska. A Hagrid 
becézte „háziállat” tulajdonképpen egy óriási, háromfejű kutya. Rowling a bazilisz-
kuszhoz hasonlóan őt is megajándékozta egy pár agyarral. Bolyhoskáról az olvasó-
nak azonnal eszébe ötlik Cerberus, amit Spencer úgy írt le, mint egy csendes, ám 
rendkívül éber, háromfejű állatot, amely ott ül mestere jobbján.9 

Bolyhoska egyértelműen Cerberus megfelelője: míg mitológiai eredetije az alvilág 
kapuját őrizte, addig ő egy csapóajtón üldögélt, ami ugyancsak egy lenti világba 
vezetett. További azonos vonásuk, hogy a mitológiabeli kutya azonnal álomba 
szenderült, amint Orpheus játszani kezdett hárfáján. A regényben Piton professzor 
is ezzel a csellel élt, megbűvölt hárfával játszotta ki a monstrum figyelmét, míg 
Harryék a Hagrid faragta furulya el-elhaló hangjaival is sikerre jutottak. Rowling így 
írta le a főszereplők első találkozását a fenevaddal: „Egy borzalmas kutya nézett 
farkasszemet velük. A szörnyeteg akkora nagy volt, hogy teljesen kitöltötte a padló 
és a plafon közti helyet. Nem is egy, hanem három feje volt, három pár vérben 
forgó szemmel, három lengő cimpájú orral és három gőzölgő pofával, melyekből 
nyáltól csöpögő, nagy, sárga agyarak villantak ki.”10  

Nem kifejezetten ártó szándékkal, de mégis akadályozza Harry sikerhez vezető 
útját a szfinx. Neil Philip leírása szerint a szfinx mitológiai szörnyeteg volt, akit azért 
küldtek, hogy megbüntesse a thébaiakat. A bestia azonnal felzabálta azt, aki nem 
válaszolt az alábbi kérdésre: „Mi az, ami először négy lábon megy, aztán kettőn 
végül pedig hármon?” A megoldás az Ember volt, aki kisgyermekként négy végtag-
ján mászik, aztán két lábán jár, végül pedig lesz egy „harmadik lába”, öregségében 
segítő botja.11 

A negyedik kötetben a Trimágus Tusa utolsó próbájának helyszínéül szolgáló la-
birintus közepén egy szfinx várta a versenyzőket. Az ő kérdése azonban egészen 
más: „Milyen lovag, ki a jel szent nevében útra kel? Mondd a végzet fegyverét, s 
vele rettegett nevét. Meg se mozdul a lába, Mégsem érsz a nyomába. Ez a három 
egyre megy. A megoldás az az egy.”12 

A Trimágus Tusán nem csak a szfinxszel, de más, meghökkentő lényekkel is 
szembekerültek a versenyzők. Rögtön a legelső alkalommal egy sárkánnyal kellett 
megküzdeniük. Ugyan a mítoszokban nem találni nyomát, hogy többféle sárkány 
létezne, Rowling képzelete itt is több típust teremtett. Így felsorolja a magyar menny- 
dörgőt, a közönséges walesi zöldsárkányt, a svéd sróforrú sárkányt, a norvég tarajos 
sárkányt, illetve a kínai gömblángsárkányt. 

Említésre méltóak még a nem túl értelmes, nagy termettel bíró, skandináv mito-
lógiából származó trollok. A könyvekben minden megjelenésük összefügg a Sötét 
Nagyúr hatalomra törésével, több ízben is felhasználja őket, az első kötetben a fi-
gyelem elterelésére, végül pedig a Roxfort ostrománál.  

                                                      
9 Herbert SPENCER, Myths and legends of all nations, London, Sportshelf & Soccer Assoc., 1978, 167. 
10 Harry Potter és a Bölcsek Köve, 63. 
11 Neil PHILIP, Mythology, New York, Dorling Kindersley Publishing, 2000, 65. 
12 J. K. ROWLING, Harry Potter és a Tűz Serlege, ford. TÓTH Tamás Boldizsár, Bp., Animus, 2012, 404. 
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Rowling meghagyja őket eredeti alakjukban, azonban hozzáteszi, hogy orrfacsa-
ró bűzt árasztanak. Az írónő leírása ezekről a teremtményekről így hangzik:  

Egy négy méter magas, fénytelen, gránitszürke bőrű szörnyeteg. Ormótlan testén úgy ült ap- 
ró, kopasz feje, mint kókuszdió a sziklatömbön. Lelapult, karmos lábfeje fatuskószerű, 
tömpe lábszárban folytatódott, karjai ellenben aránytalanul hosszúak voltak: jókora furkós-
botját úgy vonszolta maga után, mint holmi taligát. Külsejénél talán csak a testéből áradó 
elviselhetetlen bűz volt szörnyűbb.13 

A japán kultúrkörből idevont kákalag a könyvben Lupin professzor irodájában 
bukkan fel először, üvegmedencében úszkáló, zöld hegyes szarvú, ronda lényként. 
„A kis szörny az akvárium falának nyomta pofáját, vadul fintorgott, és fenyegetően 
nyújtogatta hosszú, vékony ujjait”14 – írja Rowling. A Trimágus Tusa során ezek a 
kis állatok a tó mélyén megpróbálták megfogni, s örökre ott tartani Harryt. Nem 
sokban különböztek mondabeli eredetijüktől, akik elragadták a kisgyerekeket úszás 
közben. 

A Roxfort melletti tó azonban nem csak a kákalagok és egyéb, ritkán mutatkozó 
teremtmények élőhelye – itt úszkálnak a történetben többször is felbukkanó sellők. 
Ezeket a lényeket leginkább a Grimm fivérek által összegyűjtött német mondákból 
ismerhetjük: 

Magdeburgban az Elba egyik pontján gyakran mutatkozott a sellő, az arra úszó embereket 
lerántotta és megfojtotta. Nem sokkal azelőtt, hogy Tilly lerombolta a várost, egy ügyes 
úszó átúszott némi pénzért; de amint át akart jutni, s arra a helyre ért, megfogták és elrán-
tották. Senki sem tudta megmenteni, végül pedig partra vetődött a teteme. Mondják, a ten-
geri csoda olyakor világos nappal, fényes napsütésnél is mutatkozik, leül a partra vagy a 
part menti fák ágaira, és szép szüzek módjára fésülgeti hosszú, aranysárga haját. Ám ha 
emberek közelednek, beugrik a vízbe.15 

Ellentétben a fenti leírásban szereplő sellővel, regénybéli megfelelőinek nincs szán-
dékukban, hogy bárkit is lehúzzanak a mélybe – nem segítenek Harrynek, de nem is 
gátolják útjában. Továbbá az írónő sokkal kevésbé ábrázolta őket vonzónak:  

A sellőknek szürkés bőrük és hosszú, gubancos, sötétzöld hajuk volt. Szemük sárgán fény-
lett, csakúgy, mint csorba fogaik, s nyakukban vastag kavicsfüzért viseltek. Rezzenéstelen, 
alattomos tekintettel figyelték az épületek között átsikló Harryt. Egyik-másik ki is úszott 
kunyhója ajtajába, hogy jobban lássa a jövevényt. Izmos, ezüstpikkelyes halfarkuk lustán 
kavarta a vizet, s kezükben ott villogott hegyes szigonyuk.16 

A varázsvilágban a sokféle veszélyes és sokszor kifejezetten ártó állat mellett szá-
mos, a varázslókat segítő vagy legalábbis nem akadályozó állat él.  

A könyvben leírt iskola négy házának egyike a Griffendél. Ide tartozik Harry és 
két legjobb barátja is. A ház címerállata (amely azonban teljes valóságában nem je- 

                                                      
13 Harry Potter és a Bölcsek Köve, 68. 
14 J. K. ROWLING, Harry Potter és az Azkabani Fogoly, ford. TÓTH Tamár Boldizsár, Bp., Animus, 2012, 
141. 
15 Jacob és Wilhelm GRIMM, Gyermek- és családi mesék, ford. Adamik Lajos, MARTON László, Bp., Mag-
vető, 1989, 57. 
16 Harry Potter és a Tűz Serlege, 319. 
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lenik meg a könyvben) egy oroszlán, azonban a ház nevét adó eredeti állat a griff-
madár volt: Bulfinch leírásából ismerhető, hogy a griffmadár olyan teremtmény, mely- 
nek oroszlánteste, sasszárnyai és sasfeje van, hátát pedig tollak fedik. Az állat szülő-
helyének Indiát tartják. A hiedelem szerint megtalálják a hegyekben az aranyat, majd 
fészket építenek belőle. Ez sok vadászt késztetett arra, hogy utánuk eredjenek. A griff- 
madarakat ösztöneik elvezetik az elásott kincsekhez, s mindent megtesznek azért, 
hogy távol tartsák a fosztogatókat. 17 

Megemlítendő továbbá Dumbledore madara, Fawkes, a görög mitológiából ismert 
főnixmadár. Bulfinch szerint még Ovidius is foglalkozott ezzel a lénnyel, s jellemzé-
séből megtudhatjuk, hogy az állat elnevezése az asszíriaiaktól származik, s virágok 
vagy gyümölcsök helyett tömjén és illatos gyanta volt az eledele. Mikor eléri az öt-
száz éves kort, egy tölgy vagy egy pálmafa tetejére épít magának fészket. Ezt aztán 
kibéleli fahéjjal, nárdusolajjal és mirhával, majd ezen a helyen elkezd haldokolni. A 
szülői testből előbúvó fiatal főnix épp olyan sokáig él, mint elődje. Miután kellőkép-
pen megerősödött, a fiatal főnix felemeli fészkét, elviszi az egyiptomi Heliopoliszba, s 
elhelyezi a Nap templománál.18 

Rowling Fawkes-ja sokban hasonlít mitológiabeli elődjére, viszont a könyvben 
ez a büszke, szabad lény egy ember szolgálatában áll. Csodálatos, földöntúli ének-
hangja kiűz minden aggályt és szomorúságot az ember szívéből. A regényben sze-
replő főnix könnye begyógyítja a halálos méreggel átitatott sebeket is. 

Habár a főnix a tisztaságnak és az igazságnak megjelenítője, az unikornis is a leg-
ártatlanabb állatok egyike. Úgy tartják erről a fehér, lószerű teremtményről, ha vízbe 
mártja spirálszerű, homloka közepéből kinőtt szarvát, a víz kristálytisztává válik.19 
Rowling előszeretettel hangsúlyozza eme állat tökéletes tisztaságát, s a varázsvilág-
ban is példátlan bűnnek számít, ha valaki megöl egy unikornist. Többnyire csak 
elhullajtott szőrét és szarvát használják fel. Ha valaki mégis elpusztítja – ahogy meg-
tette ezt a Voldemort által irányított és megszállt Mógus professzor – az utána átok- 
sújtotta fél életet él. 

Harryt és barátait több ízben segíti a hippogriff. Ez a sasfejű, lótestű teremtmény 
rendkívül hasonlít a pegazusra, amit Arthur Cotterell csodálatos, szárnyas lóként ír 
le, mely a tüzet okádó Kiméra lángnyelvei között cikázik fel s alá.20 Ugyan felépíté-
sükben rendkívül hasonlóak, Rowling az eredeti, szárnyas ló alakjában megjelenő 
pegazusnak még „adományozott” egy sasfejet is. Az írónő művében a hippogriffek 
különleges értelmét és ragaszkodó természetét is kihangsúlyozza. Csikócsőr, Hagrid 
„háziállata” a harmadik résztől folyamatosan minden regényben felbukkan, segítve a 
Sötét Nagyúr ellen harcoló varázslók csapatát. 

A pegazushoz rendkívül hasonló, a görög mitológiában néhol a szárnyas ló test-
véreként is emlegetett lény a thesztrál. Ezt a sötét, szikár, fekete bőrszárnyakat vise-
                                                      
17 Thomas BULFINCH, Bulfinch’s Mythology, New York, Modern Library, 1998, 119. 
18 I. m., 269. 
19 Neil PHILIP, Mythology, i. m., 2000, 49. 
20 Arthur COTTERELL, The Encyclopedia of Mythology (Classical, Celtic, Norse), London, Anness Publishing 
Ltd., 1996, 71. 
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lő lóalakot csak azok láthatják, akik már szemtanúi voltak valaki halálának, emiatt a 
varázslók többsége rossz ómennek tartja őket. A könyvsorozatban Harryt és iskola-
társait ezek a lények vontatják a Roxfort Expressztől az iskoláig, bár a negyedik rész 
végéig Harry is azt hiszi, ló nélküli fiákerekben utaznak. A főhős csak azután látja az 
állatokat teljes valójukban, miután végignézte, hogyan gyilkolja meg Voldemort egy 
iskolatársukat. Rowling így írja le a thesztrálok első, látható megjelenését: „Először 
két fénylő, fehér szem jelent meg, aztán kibontakozott a sötétből egy nagy, fekete 
szárnyas ló sárkányfeje, nyaka, csontsovány teste. Az állat néhány másodpercig feke-
te farkát lengetve fürkészte a diákokat, aztán lehajtotta a fejét, és hegyes fogakkal 
marcangolni kezdte a fél tehenet.”21 

Megemlítendő a macska is, amely nem bír varázserővel, egyszerű házi kedvenc-
ként jelenik meg a könyvben, de lehetetlen megfeledkezni arról, hogy a macskák 
már kezdettől fogva jelen voltak az irodalomban és a különböző legendákban, illet-
ve mesékben. Az európai kultúrkörben a fekete macska balszerencsét jelent, sokan 
kilenc életet és természetfeletti képességeket tulajdonítanak nekik. A sorozatban 
legjelentősebb macskák: Csámpás, Hermione rozsdaszínű, rendkívül ronda állata, 
illetve Mrs. Norris, a gondnok féltve szeretett macskája. Nem szabad megfeledkezni 
arról sem, hogy McGalagony professzor képes volt állattá átváltozni – történetesen 
macskává. 

A könyv során az állatok mellett számos, mitologikus gyökerekkel rendelkező, 
vagy a nyugat-európai kultúrkörből származó lénnyel is találkozhatunk. Ilyenek pél- 
dául a törpék, akik megjelennek a Grimm fivérek által összegyűjtött mondákban is, 
azonban a Harry Potter könyvsorozat „kerti törpéi” legfeljebb csak termetben ha-
sonlítanak rájuk. Míg Grimm törpéi dolgoznak, olykor segítő szándékkal csatlakoz-
nak az emberekhez, addig Weasleyék, s így a legtöbb varázsló kertjében leginkább 
kártevőnek számítanak ezek a kicsi, vastagbőrű gnómok, melyeknek nagy, kopasz, 
csupa-dudor feje leginkább krumplira hasonlított.22  

Hasonlóan kellemetlen jelenség a mumus. A mumus eredetileg a kelta mitológi-
ában található egyfajta háziszellem, ami néha segítőkész, néha pedig rosszindulatú.23 
A könyvben igazi alakjában nem ismerhetjük meg, hisz Rowling képzelete alakváltó 
lidérccé varázsolta, ami minden ember előtt olyan formában ölt testet, amitől a legjob- 
ban fél – így vette fel pók alakját a köztudottan arachnofóbiás Ron előtt, s változott 
dementorrá Harry szeme láttára. A főszereplő ugyanis magától a félelemtől rettegett 
a legjobban. Hatástalanítása egy egyszerű bűbájjal, a commiculussal történt, minek 
következményeképpen a rettegett lény vagy személy nevetséges helyzetbe került, s a 
komikus helyzet hatására felcsattanó nevetés megsemmisítette. Ez tulajdonképpen 
nem csak egy mitológiabeli lény újraértelmezése a műben, hanem a modern kor 
egyik legelterjedtebb mentális betegségének, a fóbiának is allegóriája. 

                                                      
21 J. K. ROWLING, Harry Potter és a Főnix Rendje, ford. Tóth Tamás Boldizsár, Bp., Animus, 2012, 338. 
22 Harry Potter és a Titkok Kamrája, 15. 
23 Patricia MONAGHAM, The Encyclopedia of Celtic Mythology and Folklore, New York, Facts on File Inc., 
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Szembeötlő a hasonlóság a mesebeli apró lények és a regénysorozatban fellelhe-
tő házimanók között. A házimanók alakja legszembetűnőbben ugyancsak a Grimm 
mesékben lelhető fel. A varga szerencséjéről szóló történetben az előkészített alap-
anyagból apró, mezítelen lények reggelre pompás lábbelit varrtak. Ezt látván a jóra-
való varga és felesége kicsiny ruhákat készítettek ki jótevőiknek. Azok nagyon 
megörültek, felöltöztek, s így énekeltek: „Urak lettünk, bizony ám!/ Ki lesz varga 
ezután?” S többé nem jöttek segíteni a vargának.24 

Rowling univerzumában a házimanók pálca nélkül is komoly varázserővel bírnak, 
s nem mezítelenek, hanem zsákszerű ruhába bújva szolgálják a varázslókat. Az azon-
ban egyértelműen közös vonás, hogy amint „ruhát kapnak”, nem kötelesek szolgálni 
tovább urukat. (Kivételes eset Dobby, a legárnyaltabban ábrázolt házimanó, aki, 
miután Harry közvetve felszabadította, hálából önként állt a varázslótanonc szolgá-
latába.) 

Munch szerint a kobold a házimanóhoz hasonló, alacsony termetű, házias kis te-
remtmény, mely piros kis kalapot visel. A könyvbeli kobold eredetije mindig kész-
séges és harmóniában él az emberekkel, különösebb önálló tudat nélkül.25 

A regényekben azonban ez utóbbi nem kedves, segítőkész lényként van ábrázol-
va. A koboldok a Gringotts varázslóbank őrei. Együttműködnek a varázslókkal, 
noha nem kedvelik őket, s mint kiderül, a varázslónak adott szavuk megszeghető-
nek minősül. Rowling képzelete a koboldot Harrynél egy fejjel alacsonyabbnak 
alkotta meg. A lény kreol arcában mélyen ülő szemek csillogtak, s arcát hegyes sza-
káll borította. Lábfejei és ujjai feltűnően hosszúak voltak.26 

Amint már említettem, Rowling nem csupán beemelte és kissé átalakította a kü-
lönböző alakokat; több alkalommal egy másik, mitologikus lénytől kölcsönzött tu-
lajdonságokat vett alapul, s alkotott belőle egy hasonló, de mégis teljesen új lényt. 
Ilyen teremtények a vélák. A könyv leírása szerint a vélák nők voltak, méghozzá a 
leggyönyörűbbek, akiket Harry valaha látott. Tündöklő szépségük ténye megkérdő-
jelezte létezésük valódiságát, hisz teliholdként fénylő bőrük és a szélcsendben is 
folyton lobogó, szőke hajuk mintha már nem is lett volna emberi. Azonban a fősze-
replőben felmerülő kételyeket azonnal elaltatta a felcsendülő zene. Hisz amint a 
vélák táncolni kezdtek, Harry úgy érezte, ez a tánc tartja egyben a világot, s nem 
akar mást tenni, csak egész életében bámulni ezeket a csodálatos lényeket.27 

A leírt lények kísértetiesen hasonlítanak a szirénekhez, azonban Robert Graves 
leírásából megtudhatjuk, hogy az Odüsszeusz kalandjaiból ismert szirének valójában 
nem voltak olyan gyönyörűek, mint amilyennek az énekük által elbájolt hajósok 
látták őket.28 Graves szerint ezek a Föld éneklő leányai voltak, akik a hajósokat 

                                                      
24 Jacob és Wilhelm GRIMM, Gyermek- és családi mesék, ford. ADAMIK Lajos, MARTON László, Bp., 
Magvető, 1989, 170. 
25 P. A. MUNCH, Norse Mythology. Legends of Gods and Heroes, New York, The American-Scandinavian 
Foundation, 1926, 98. 
26 Harry Potter és a Bölcsek Köve, 29. 
27 Harry Potter és a Tűz Serlege, 66. 
28 Robert GRAVES, The Greek Myths, Harmondsworth, Penguin, 1955, 352. 
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mézédes dalukkal csalogatták le a tenger fullasztó mélyébe. Lakóhelyük egy, a tenger 
közepén álló sziget volt, amely a szerencsétlenül járt hajósok csontjaiból állt össze. 
Gyakran ábrázolták őket madártesttel, s sok közös vonást mutattak egy walesi mí-
toszból ismert lidércfejű lénnyel. 

Fontos megemlíteni, hogy fent kifejtett különbözőségeik ellenére a vélák külse-
jükben is hordoznak közös vonásokat a szirénekkel, mivel amint kijönnek a béketű-
résből, hasonlóan mitológiabeli társaikhoz, ők is horgas orrú, csúf bőrű teremt- 
ményekké változnak. 

Ugyancsak mitológiai eredettel rendelkeznek a leprikónok. A vélákhoz hasonlóan 
az írónő őket is saját, egyéni világához alakította. A könyvsorozat negyedik részében 
a Kviddics Világkupa kabaláiként a leprikónok külön műsorral örvendeztették meg 
a nézőket;  

Hatalmas zöld-arany üstökösként zúgtak be a stadion légterébe, leírtak egy kört a pálya fö-
lött, azután szétváltak két kisebb fénycsóvára. Azok a karikás póznák felé suhantak, s ahogy 
távolodtak egymástól, gyönyörű szivárványos ív ragyogott fel köztük. A szivárvány lassan 
elenyészett, a két üstökös pedig újra összeolvadt, s együtt egy óriási, fénylő lóherét alkottak. 
A lóhere a magasba emelkedett, s ahogy körberepült a lelátók fölött, úgy tűnt, mintha 
aranyszínű, csillogó eső hullana belőle […] A fénylő alakzatot valójában több ezer piros 
mellényes, lengő szakállú emberke alkotta, akik mind egy-egy aranyszínű vagy zöld lámpást 
szorongattak apró kezükben.29  

Az, hogy Rowling felhasználta a szivárványmotívumot és az aranypénzekből álló 
esőt, nem véletlen. Eredetileg a leprikónok kicsiny, zöld, törpeszerű lények voltak, 
akik különleges képességüknél fogva tudták, merre találják az aranyat a szivárvány 
lábánál.30 Az írónő képzelete ehhez még hozzáteszi, hogy a közönség közé szórt 
aranyak hamisak, s pár óra múlva eltűnnek a „szerencsés” megtalálók zsebéből. 

Szemben a leprikónok légies könnyedségével, a könyvben megjelenő óriások 
többnyire otrombaságukkal és egyszerűségükkel hívják fel magukra a figyelmet. 
Ugyan a sorozat legvégén mutatkoznak csak meg teljes valójukban, többször is szó 
esik róluk a regényfolyam során. Többek közt Hagrid, a nagyszívű, s annál nagyobb 
termetű vadőr fél-óriás létének lelepleződése is nagy port kavar a varázslóiskolában. 
Az „igazi” óriások ugyanis meglehetősen vérszomjasak, s nem sokban különböznek 
a Neil Philip leírásából ismert monstrumoktól. A szerző szerint az óriások mérete 
már önmagában is elrettentő, viszont gyakran ábrázolják őket lassú felfogásúnak, s 
könnyen rászedhetőnek – a legismertebb példa erre Polüfémosz, Poszeidon egy-
szemű fia, aki elhitte a leleményes Odüsszeusznak, hogy a neve „Senkise”, s úgy 
bődült bele panaszosan a nagyvilágba: „Senkise bántott!”, mikor Ithaka királya 
megvakította őt.31 

A görög mitológiai Hádésztól kezdve a középkori kísértethistóriákon át egészen 
napjainkig a legtöbb transzcendentális elemet tartalmazó történetben szerepelnek 
szellemek. A Roxfortban több kísértet is van, melyek több száz évesek, s meglehe-
                                                      
29 Harry Potter és a Tűz Serlege, 67. 
30 Arthur COTTERELL, The Encyclopedia of Mythology, i. m., 286. 
31 Neil PHILIP, Mythology, i. m., 29. 
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tősen jól érzik magukat a kastély ódon falai között. Legismertebbek közöttük a 
Véres Báró, Hisztis Myrtle, Félig Fej Nélküli Nick, valamint Hóborc. A legutóbbi, a 
Roxfort kopogószelleme kísértetiesen hasonlít a Grimm fivérek által feljegyzett 
német mondabeli Hinzelmannra, aki Hudemühlen régi kastélyában lakott. Először 
1584-ben hallatott magáról, puszta kopogással és zörgéssel jelezte ottlétét. Végül 
felbátorodott és esténként mindenféle társalgást folytatott a házigazdával és vendé-
geivel. Fiatalok társaságában Hinzelmann vidám volt, dalolt és rímeket költött. Volt, 
hogy azzal tréfálta meg a gyanútlan vendéget, hogy megbújt a boroskorsó aljában és 
vékony hangon onnan szólítgatta a vendéget.32 Rowling Hóborca hasonlóan tréfás 
kedvét gyakran élte ki a diákokon; hol szándékosan rossz irányba küldte az eltévedt 
elsősöket, hol antik bútorokat dobált le egyik emeletről a másikra, s a gúnydalköltés 
is kedvenc foglalatosságai közé tartozott. Azonban a könyvben Hóborc mégiscsak 
fél valakitől: mégpedig a Véres Bárótól, aki örökké komoran, láncait csörgetve úszik 
légiesen fel s alá az iskolában. 

Hasonlóan a kopogószellemhez, a vérfarkas legendáját is a germán mitológiából 
emelte át az írónő. Ám a szokásos ábrázolás mellett, amely a vérfarkas vérszomját 
és kivételes kegyetlenségét hivatott bemutatni, Rowling kiemel egy szereplőt, Remus 
Lupin professzort, s bemutatja, milyen egy vérfarkas, amikor épp nem szenved az 
irtózatos átváltozás következményeitől. Lupin professzor, az egyik legszimpatiku-
sabb szereplő ugyan teliholdkor átalakul, de a hónap többi napjában szerethető átlag- 
ember, férj és apa. Az átváltozás azonban borzalmas és fájdalmas, emellett pedig a 
varázslótársadalom megveti és féli a fajtáját – így Lupin professzor sosem élhet 
teljes és boldog életet. 

A professzor holdtöltekor rendszerint a Roxfort melletti Tiltott Rengetegbe me-
nekült, azonban nem ő volt az egyetlen, aki a hatalmas erdő famatuzsálemei alatt 
talált menedéket. Többek között a kentauroknak is a Rengeteg adott otthont. Ezek 
a lények sem alattvalói, sem szövetségesei, de ellenségei sem voltak a varázslóknak, 
bár kétségkívül kissé lenézték a pálcával hadonászó, taláros embereket. Ők a csilla-
gokból olvasták ki a jövőt és békében éltek, ha oktalanul nem dühítették fel őket. 
Mondabeli eredetijüknek hasonlóképp emberi arca és lótestben végződő felsőteste 
volt. A legismertebb a kentaurok közül Kheirón volt, Kronosz fia, aki a legtöbb 
fajtársával ellentétben kedves és becsületes volt. Ő nevelte fel többek között Hérak-
lészt és Akhilleuszt is.33 Egyértelmű párhuzamot vonhatunk a könyvsorozatban 
szereplő Firenze, az aranyszőrű kentaur és a mitológiabeli Kheirón között. Firenze 
ugyanúgy párját ritkította a regénybeli kentaurok körében, mert a Roxfortban vállalt 
tanári állást. Ezért társai megbélyegezték és elüldözték, de ő folytatta a nebulók 
oktatását. 

Csupán egyszer bukkannak fel, de akkor komoly kárt okoznak az egyik terem be-
rendezésében a kelta tündérmanók. Kis különbség látszik csak a Patricia Monagham 
leírásában található és a Rowling által szerepeltetett manók között. Monagham sze-

                                                      
32 Jacob és Wilhelm GRIMM, Gyermek- és családi mesék, i. m., 73. 
33 Herbert SPENCER, Myths and legends of all nations, i. m., 91. 
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rint a tündérmanók rendszerint zöld, vagy piros hajúak, hegyes orruk van, s jóval 
kisebbek, mint az emberek.34 A könyvben ellenben acélkék apró teremtményekként 
ismerhetjük meg őket, akik – ha kiengedik őket – törnek-zúznak a tanteremben. 
 
A regényfolyam során előforduló, mitikus gyökerekkel rendelkező tárgyak 
 
A mágikus képességű lények és állatok mellett a varázserejű tárgyak teszik teljessé a 
varázsvilág ábrázolását.  

A seprűket az olvasó rendszerint a boszorkányok megjelenéséhez köti – s nem is 
tévesen. A közhit szerint a boszorkányok éjjelente seprűn lovagolva utaztak. Mint 
oly sok más tárggyal és lénnyel tette, a szerző képzelete itt is jócskán hozzáadott az 
eredeti tárgyhoz. Így váltak a babona kellékeiből Harry Potter világában a seprűk a 
varázslók egyik legkedveltebb utazási eszközévé, illetve a kviddics fő sportszerévé. 
(Féltve őrzött státuszszimbólumaikat a varázslók különböző szerekkel, például sep-
rűápoló kenőccsel ápolhatták.) Ezen felül Rowling, hasonlóan a sárkányokhoz, meg- 
különböztetett és feltalált különböző seprűfajtákat is. A könyvben szerepel a Hulló-
csillag, az Ezüst Nyíl, a Jólsep-R 5 és 7, a Kométa kettő-hatvanas, illetve Kométa 
kettő-kilencvenes, a Nimbus 2000, valamint 2001, továbbá a Tűzvillám; minden 
idők leggyorsabb, legáramvonalasabb és legdrágább seprűje. 

A seprű mellett a másik kedvelt közlekedési eszköz a repülő szőnyeg. De amíg 
minden mesében, illetve mondában különleges varázserejű, ritka kincsként tűnik fel, 
addig Rowling szereplőinek szavaiból kiviláglik, hogy a repülő szőnyeg csak egy a 
mindennapos kellékeik közül, ráadásul jócskán divatjamúlt. Sőt a Tárgybűvölésügyi 
Ellenőrző és Nyilvántartó Hivatal bűvölésre alkalmatlan mugli iparcikknek minősí-
tette a szőnyeget.  

Néhány utalásból megtudhatjuk, hogy a seprűkhöz és sárkányokhoz hasonlóan a 
szőnyegek között is megkülönböztet az írónő „márkákat” (például kiemeli a régi 
típusú, tizenkét személyes Axminster előnyeit.) A repülő szőnyeg perzsa eredetű 
legendáját a Korán is említi.35  

A varázslótársadalom pontos vetületeként megjelenő Roxfortban is rengeteg 
ilyen tárgyra figyelhet fel a szemfüles olvasó. Talán a legfilozofikusabb ezek közül 
Edevis tükre. A tükör különlegessége, hogy ha valaki belenéz, nem önmagát látja, 
hanem azt, amire a világon a legjobban vágyik. Így Harry éjszakákat töltött elvesz-
tett családjának körében. Azonban Dumbledore figyelmezteti a főszereplőt, hogy ne 
váljon rabjává a tükörben látható „valóságnak”, hisz rossz úton jár az, aki álmokból 
épít várat, s közben elfelejt élni – mint kiderül, sokan sorvadtak el, miközben az 
elérhetetlen boldogságot szemlélték a hideg üvegdarabban.  

Egyértelmű párhuzamot vonhatunk Edevis tükre és a görög mitológiából ismert 
Narcissus között. Az ifjú beleszeretett önnön tükörképébe, vesztére, mert emiatt 
                                                      
34 Patricia MONAGHAM, The Encyclopedia of Celtic Mythology and Folklore. New Yor, Facts on File Inc., 
2004, 381. 
35 [SZ.N.], Fabels and Legends of the Quran = http://www.answering-islam.org/Quran/Sources/Le 
gends/flying_carpet.htm [2013. 03. 06.] 
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érte fiatalon a halál – nem tudott elszakadni saját szépségének varázsától. Edevis 
tükrének áldozatai hasonló módon fordultak el az őket körülvevő világtól, s feled-
keztek bele egy tökéletes, de nem valóságos létezéssíkba. 

Nem csak ilyen, egyedi és különleges tárgyak lelhetők fel a kastély falain belül, 
hanem természetesen a varázsvilágban tömegcikknek számító tárgyak is. Ilyen pél-
dául a kelta gyökerekkel rendelkező varázspálca, melynek motívuma megtalálható a 
népmesékben, mondákban is. Legismertebb és legősibb megjelenése az Ószövet-
ségben lelhető fel, midőn Mózes vizet fakasztott egy sziklából, egy pálca segítségé-
vel. A seprűhöz hasonlóan Rowling itt sem elégedett meg az eredeti pálca leírásával, 
hanem saját ötletekkel gazdagította a tárgy gondolatkörét. A forrásokban a pálcák 
eredetét teljes homály fedi, a könyvsorozatban viszont két, nemzetközileg elismert 
fő pálcakészítő jelenik meg, Ollivander és Gregorovitch.  

Ollivander mester különleges és bámulatos memóriájának köszönhetően emlék-
szik minden egyes valaha készített pálcájának tulajdonságára, illetve későbbi birtoko-
sára. Továbbá az írónő nem csak hosszúságban és merevségben eltérő pálcákat nevez 
meg; ezeket a varázseszközöket főleg az különbözteti meg egymástól, hogy milyen 
alkotóelemekből áll a magjuk. Ez esetenként lehet sárkány-szívizomhúr, vélahaj, 
unikornisszőr, vagy – mint Harry és Voldermort pálcájának esetében – főnixtoll.  

Míg a mondákban és regékben a varázspálca egyszerűen egy eszköz, amit bárme-
lyik szerencsés megtaláló használhat és birtokolhat, addig a szerző rendkívül árnyal-
tan ábrázolta a varázslók és pálcáik közötti viszonyt. Többször elhangzik a kulcs- 
fontosságú mondat, miszerint: „A pálca választja a varázslót”. S ez valóban így van, 
mivel az iskolába készülő fiatal varázslóknak addig kell válogatniuk közöttük, míg 
valamelyik pálca nem jelzi, hogy gazdájára talált. 
Ugyancsak kelta eredetű a kristálygömb, ami az ókori druidák jóslási eszköze volt.36 
A Roxfort falai között nem is egy kristálygömb rejlik, hiszen a jóslástan órákon 
Trelawney professzor ezeket is használja a jövendöléshez. Rowling nem foglal nyíl-
tan állást a jóslatok megbízhatóságát illetően, de a szereplői által elejtett utalásokból 
érzékelhetjük, hogy a kristálygömbben saját, elmosódott tükörképünkön kívül nem 
sok mindent lehet felfedezni. E tárgy legnagyobb hasznát akkor vették a kastélyban 
élők, amikor a Roxfort ostrománál ezekkel dobálták a befelé özönlő halálfalókat. 

Hasonlóan a kristálygömbhöz, a soha ki nem alvó tűz legendája is már az ókortól 
fogva létezik. Első megjelenése Prométheusz nevéhez fűződik, aki, mint a görög 
regékből ismeretes, ellopta az Olümposzról az istenek tüzét, hogy az emberek is 
osztozhassanak áldásában. Az istenek ezért kitagadták és kegyetlenül megbüntették.37 

A fent említett tűz megjelenítése a szerzőre jellemzően árnyalt: Hermione ügyes 
bűbájjal apró lángnyelvet varázsol, amelyet aztán egy befőttesüvegbe zárva maguk-
kal hordanak, hogy melegítse őket a téli hidegben. Hasonló tulajdonsággal bír, de 
sokkalta pusztítóbb és monumentálisabb a sorozat hetedik részében megjelenő 

                                                      
36 [SZ. N.], The Crystal Ball = http://www.the-crystal-ball.com/crystal-ball-history.php [2013. 03. 28.] 
37 Sarah BAASA, A Gift of Fire: Social, Legal, and Ethical Issues for Computing Technology = http://www-
rohan.sdsu.edu/faculty/giftfire/prometheus.html [2013. 03. 28.] 
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Ördögtűz, mely hatalmas, irtóztató lángnyelveivel mindent porrá éget, ami az útjába 
kerül, s gyakorlatilag elolthatatlan. 

Szintén a Roxfortban Dumbledore felügyelete alatt őrizték a bölcsek kövét. Az 
igazgató ismerte és barátjaként tartotta számon a kő készítőjét, Nicolas Flamelt, aki 
a valóságban is létező írnok, másoló és kéziratkereskedő volt.38 Valójában persze 
kétséges, hogy a bölcsek köve létezett-e, mindenesetre Flamelt sokan alkimistaként 
is emlegetik. A könyvben a kő segítségével készített elixír örök életűvé teheti fo-
gyasztóit.39 Az első könyv végén Dumbledore megsemmisíti a követ, nehogy 
Voldemort megkaparintsa, Flamel és felesége pedig önként vállalják az elixír abba-
hagyásával járó elgyengülést és halált. Harry elborzad ezen, heves szívű fiatalként 
nehezen fogadja el Dumbledore érvelését, mely szerint: „A pallérozott elme számá-
ra a halál csak egy új kaland kezdete.”40 

A bölcsek kövét őrző folyosónál néhány emelettel feljebb, egy használaton kívüli 
női mosdóban Harry, Ron és Hermione százfűléfőzetet állítottak össze – ami mel-
lesleg tiltott volt a diákok számára. A főzet hatására elfogyasztói egy teljes órára 
valaki más alakját vehették fel. Harry és barátai többször is éltek a tiltott főzet segít-
ségével kalandjaik során. Szembeötlő a párhuzam a varázslók alakváltása, s a görög, 
illetve római istenek gyakori kedvtelése között. Ők is szerettek „más bőrébe bújni”, 
igaz, ők főzet nélkül is könnyedén megtették ezt. Pallasz Athéné többször váltott 
alakot, egyszer például Odüsszeusz fiát segítvén az öreg Mentór testébe bújt. Ithaka 
királyával kapcsolatban nem csak egy ízben olvashatunk ilyen jellegű procedúrákról: 
Kirké varázsfőzettel változtatta embereit oroszlánokká, majmokká s egyéb állatokká. 
 
A könyvekben megjelenő mitologikus eredetű nevek  
 
Rowling nem elégedett meg azzal, hogy egy új, más világot teremtett, melyeket be-
népesített a már említett gyökerekkel rendelkező állatokkal és lényekkel. Az írónő 
tovább árnyalta a regények cselekményét és felépítését azzal, hogy szereplőinek 
nevét sok esetben a régmúlt alakjaitól kölcsönözte.  

A legjellemzőbb és legkönnyebben felismerhető ezek közül Dobby, a házimanó. 
Yorkshire és Lancaster környékén ezt a nevet használják a brownie, vagyis házi- 
manó egyfajta változataként. Ez a kis élőlény Munch szerint apró termetű, szürke 
göncökbe öltözött lény, aki segíti a családot, akiknél lakik – ha jókedvében van.41 
Dobby neve így egyértelműen utal „foglalkozására”, illetve eredendő szolgalelkűsé-
gére is, ami akkor is személyisége jellemzője lesz, amikor felszabadítják, hiszen utá-
na önként szolgál a Roxfortban. 

Hasonló odaadással kíséri végig Harryt minden viszontagságon át Hedwig, a ba-
goly. Egészen a legutolsó könyv első feléig kitart gazdája mellett. Maga a név ger-
                                                      
38 [SZ. N.], Nicholas Flamel = http://www.crystalinks.com/flamel.html [2013. 03. 25.] 
39 [SZ.N.] The Philosophers Stone = http://www.britannica.com/EBchecked/topic/456733/philosophers- 
stone [2013. 04. 01.] 
40 Harry Potter és a Bölcsek Köve, 68. 
41 A. P. MUNCH, Norse Mythology, i. m., 101. 
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mán eredetű, ugyanezen a néven ismert egy 12. században élő szent is.42 A Hedwig 
név jelentése harc, így bizonyára az sem véletlen, hogy az állat egy összecsapás során 
veszti életét, maga Voldemort végez vele. Harryt érzékenyen érinti Hedwig halála, 
hiszen a bagoly első igazi születésnapi ajándéka volt, s mindvégig hűségesen szolgál-
ta tulajdonosát. 

A főszereplőt nem csak házimanója és szelíd baglya, hanem ártatlanul meghur-
colt keresztapja, Sirius Black is segítette útján. Black, mikor álcázásképpen kutya 
alakját öltötte magára, rendszerint a Tapmancs becenevet használta. A Tapmancs 
angol eredetije, a Padfoot az angolszász mondakörben felbukkanó óriási, fekete, 
baljós előjelként is értelmezhető kutya. Sirius hosszú, kényszerű bujdokolása során a 
fekete kutya alakjában rejtőzik el, de bizonyos vonásai emberformájában is megma-
radnak – egyebek közt öblös, ugató nevetése, gyors reflexei és a kinti, szabad világ 
utáni csillapíthatatlan vágyakozása. 

A szerző nem véletlenül adta a Roxfort gondnokának a mitológiabeli Argus ve-
zetéknevet – a görög monda szerint a százszemű óriást Héra bérelte fel, hogy 
szemmel tartsa Zeusz egyik szeretőjét. A görögök mindentlátónak nevezték Argust. 
A gondnok ugyan emberi formában dolgozott a Roxfort falai között, de a diákok 
joggal érezhették úgy, hogy neki is száz szeme van, olyan hihetetlen gyorsasággal 
szerzett tudomást az iskolában történt csínytevésekről. Munkája során legfőképp 
macskája, Mrs. Norris segítségét vette igénybe, akinek ugyan nem ókori eredetű az 
elnevezése, de megjegyzendő, hogy Rowling Jane Austen regényéből, A mansfieldi 
kastélyból kölcsönözte azt. Frics eredendően alattomos természetében is hasonlít 
mitológiai előképére. 

Hermione Harry egyik legjobb barátja a könyvben, aki tűzön-vízen át követi a 
főhőst. Hermione a görög mitológiában Menelaosz spártai király és Helené egyetlen 
leánya. A névadáson kívül Rowling több tulajdonságát nem ruházta át az eredetiből 
a könyvbeli fiatal boszorkányra. Viszont érdemes megjegyezni, hogy Ray Badbury 
Fahrenheit 451 című regényében azonos vezetéknevet viselő férfi fotografikus me-
móriája segítségével jegyzett meg teljes könyveket. Hermione Granger hasonlóan 
kivételes emlékezőtehetséggel minden alkalommal könnyedén idézte szó szerint a 
tankönyveket, olvasmányélményeit, de még barátai szavait is.  

Draco Malfoy legelső találkozásuktól kezdve ellenszenves Harry és barátai szá-
mára. A fiú „aranyvérű”, vagyis több generációig felmenően csak varázsló családtag-
jai voltak – és erre rendkívül büszke. A draco név latin megfelelője a sárkány. Az 
írónő névválasztása logikussá válik, amint megismerjük Malfoy lobbanékony, erő-
szakos természetét. Továbbá a Draco nevet egy athéni türannosz is viselte, innen 
ered a drákói szigor kifejezés is, ami nem feltétlenül szükségszerű, ám annál kegyet-
lenebb törvényekre utal. Malfoy alaptermészete egyértelműen kegyetlen volt, s leg-
alább olyan szigorúan bánt barátainak nevezett csatlósaival, mint Drakón bánhatott 
saját népével. 

                                                      
 42 [SZ. N], St. Hedwig = http://www.newadvent.org/cathen/07189a.htm [2013. 04. 02.] 
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Draco apja, Lucius Malfoy hasonló jellemvonásokkal rendelkezik, mint a fia. Nem 
beszélve arról, hogy ugyanúgy, mint Malfoy, ő is egy – ez esetben római – törvényho-
zó nevét viseli. Luciusról az olvasó akár asszociálhat Luciferre is, bár tény, hogy előb-
bi csak egy volt a Sötét Nagyúr szolgái közül, s még csak nem is a legodaadóbb. 

Draco édesanyjának neve, Narcissa azonosítható a fentebb már említett, görög 
mítoszban szereplő Narkisszosszal, a folyóisten fiával. A saját tükörképe iránt szere-
lemre lobbanó ifjú hiúsága és finomkodása ugyanúgy fellelhető Narcissa Malfoy 
jellemében is.  

A Beuxbatons igazgatónőjének nevét látva az olvasónak két dolog ötölhet azon-
nal az eszébe: egyrészt a Maxime szó, ami szinte minden nyelven ugyanarra utal, 
szoros összefüggésbe hozható Madam Maxime termetével, ami legkevésbé sem 
mindennapi, ugyanis az igazgatónő félóriás, annak ellenére, hogy saját bevallása 
szerint csak hosszú csontjai vannak. 

Nevének másik része, az Olympe pedig az Olümposzra, a görög istenek lakhe-
lyére utal. Ahogy az Olümposz hegy Görögország fölé magasodva, s felhőkbe bur-
kolva őrzi az istenek titkait, úgy tűnik ki Madam Maxime a diákok, s az átlag méretű 
emberek köréből, s éppúgy próbálja palástolni féltve titkolt óriás-eredetét. 

A Griffendél házvezető tanára a római Minerváról kapta a nevét. Minerva a böl-
csesség és a gyógyítás istennője volt. A görög mitológiában a megfelelője Pallasz 
Athéné. McGalagony professzor egyértelműen az egyik legnagyobb tudású és leg-
képzettebb tanár a Roxfortban. Szigorúsága mögül csak ritkán bújik elő jóságos 
arca, de kétségkívül a legigazságosabb és legkevésbé részrehajló oktató. Elsősorban 
abban hasonlít mitológiai névrokonához, hogy valóságos jelképévé válik a tudásnak, 
a tudás értékének és az elme hatalmának. 

Az Alastor nevet sem a görög, sem római vagy kelta mitológiában nem viselte 
senki, de mindenképpen megemlítendő, hogy míg az angolban bosszúállót takar, 
addig a görögben azt jelenti, „ne felejtsd el”. Ez az elnevezés tökéletesen illik Mor-
don jelleméhez, aki évtizedekkel a Sötét Nagyúr csillagának leáldozása után is gya-
nakszik arra, hogy Voldemort csatlósai ólálkodnak a háza körül. Aggodalma nem 
mindig alaptalan, hiszen rengeteg ellenséget szerzett élete során, melyet a halálfalók 
üldözésére tett fel. 

A Rosmerta név viszont egyértelműen bizonyítható gyökerekkel rendelkezik; a 
gall istennő kelta eredetű nevének jelentése „Bőségesen Gondoskodó”.43 A Harry 
Potter sorozatban Madam Rosmerta a Három Seprű nevű kocsma háziasszonya 
volt. A gall istennő elnevezésének jelentése kiválóan illeszkedik Rosmerta azon 
tulajdonságaihoz, amellyel a kocsmárosné, mint elsőrangú vendéglátó bír: nagyvo-
nalúság és kedvesség. 

Piton professzor (angol eredetiben Severus Snape), Harryék bájitaltan tanára az 
egyik legfontosabb és legkiszámíthatatlanabb karakter a könyvben. A Mardekár ház 
feje nem tűri meg szívesen Harryt, egykori rivalizálása miatt, ami közte s a főszerep-
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[2013. 04. 11.] 
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lő édesapja között zajlott. A latin severus angol megfejelője a stern, vagy harsh, ami 
kíméletlent, könyörtelent jelent. Továbbá ismert egy Lucius Septimius Severus nevű 
római uralkodó is. 

Sybill Trelawney professzor nem csak nevét, hanem foglalkozását is megőrizte 
híres elődjének. Az ókori görög és római mítoszokból ismert szibillák azon nőknek 
elnevezésére szolgált, akik a jövendőmondás tehetségével bírtak. A szibillák több-
nyire barlangokban, vagy folyókhoz közel éltek, s jóslataik egyfajta transzba esés 
folyamán hangzottak el. 

Trelawney professzor nem örvendett túlságosan nagy megbecsülésnek sem a ta-
nárok, sem a diákok körében, valójában szinte senki sem hitte, el, hogy igazi Látó, 
mivel teátrális jóslástan órái, melyek során rendszeresen megjósolja valamelyik diák-
jának halálát, hiteltelenné tették. A Harry Potter sorozatban a professzorasszony 
összesen két, valódi és beteljesedett jóslatot mond ki, mindkettőt önkívületi állapot-
ban. Az első jövendölés okozza Harry szüleinek halálát, a második pedig előrevetíti 
a Sötét Nagyúr visszatértét. 

A jóslástan tanárnő egy beszélgetés során megemlíti, hogy ükanyja Seer Cassand-
ra Trelawney volt. Ez egyértelmű utalás a görög mitológia talán leghíresebb jósnőjé-
re, Kasszandrára, kinek Apollón a jövendő tisztán látásának kivételes képességét 
adományozta. Azonban, midőn Kasszandra elutasította a napisten szerelmét, az, 
mivel ajándékát már vissza nem vehette, megátkozta a jósnőt, hogy többé senki se 
higgyen jövendöléseinek. 

Csodás képességeiből késői leszármazottjára már csak az maradt, hogy a Roxfort 
lakói hitetlenkedve fogadták Trelawney professzor általában ködös és ritkán bekö-
vetkező jóslatait. 
 
A műben fellelhető egyéb, a Harry Potter-univerzum 
és a mitologikus világ között vonható párhuzamok 
 
A műben az egyértelmű megfeleltetések, s utalások mellett megjelennek olyan mito-
lógiai párhuzamok, melyeket lehetetlen besorolni a fenti kategóriákba. Többek között 
azért, mert ezek nem egyszerűen tárgyak, lények vagy esetenként állatok, hanem 
jelenségek, cselekmények, vagy épp személyek – anélkül, hogy az írónő nevükben 
utalt volna személyiségükre, illetve további sorsukra. 

A legelső és talán legfontosabb személy természetesen a cím- és főszereplő, Har-
ry Potter. A fiú, aki ártatlan csecsemőként futamította meg először Voldemortot, 
hogy aztán Roxfortba kerülése után évről évre összemérje vele erejét, míg a végső 
párbajban le nem győzi. 

Miért akarja őt megölni minden idők legsötétebb varázslója? Az, hogy a szülei az 
ellenállók maroknyi csapatába tartoztak, még nem feltétlenül indokolta ezt. A valódi 
ok egy jóslat volt. Egy jóslat, amely így hangzik:  

Közeledik az Egyetlen, aki diadalmaskodhat a Sötét Nagyúr fölött… azoknak születik, akik 
háromszor dacoltak vele, s a hetedik hónap halála szüli őt […] A Sötét Nagyúr egyenran-
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gúként jelöli meg, de benne olyan erő lakik, amit a Sötét Nagyúr nem ismer. És egyikük 
meghal a másik keze által, mert nem élhet az egyik, míg él a másik…44  

Jóslat, vagy annak félreértelmezése a történelem során több alkalommal volt előidé-
zője óriási birodalmak bukásának, illetve tízezrek halálának. Nem egyedülálló példa 
tehát Harry esete. Volt a mitológiában egy ifjú, akit apja el akart pusztítani, mert a 
jóslat szerint a fia megdönti majd hatalmát. Ezért apja megpróbálta megölni őt, de 
elbukott, s így a jóslat beteljesedett, s valóban fia ült a trónra. Az apa Kronosz volt, 
a fia pedig Zeusz.45 

Zeuszról köztudott, hogy jelképe s egyik fő fegyvere a villám volt. Talán nem vé-
letlen Harry homlokán a villám alakú sebhely.  

Harry személyét ezen kívül Odüsszeusz megfelelőjeként is értelmezhetjük a re-
gényben. Hasonlóan hányatott sorsú, családjától megfosztott. Míg Ithaka királyának 
a legénysége, katonái jelentették a családot, addig Harry a Roxfortban szerzett két 
legjobb barátjára, Ronra és Hermionére támaszkodhat leginkább. Kalandjaik, illetve 
kalandozásaik során mindkettejüket segítik elhunyt szeretteik szellemei, Odüsszeusz 
édesanyja árnyalakjával találkozik, mikor alászáll a Hádészba, Harry pedig több 
alkalommal is beszélhet eltávozott szüleivel és keresztapjával, Siriusszal. 

Említésre méltó még Homérosz hősének és Rowling varázslótanoncának összeha-
sonlításában, hogy mindkét műben szerepel az emberek állattá változtatása (legtöbb-
ször akaratuk ellenére), illetve a szándékos, emberi alakból állattá alakulás. Előbbi 
példát alátámasztja Kirké története, aki disznóvá varázsolta Odüsszeusz társait.46 
Hasonlót tett Mordon professzor Draco Malfoyjal, mikor nevelési célzattal pár 
percre görénnyé változtatta a többi diák szeme láttára.  

További párhuzamként felsorolható, hogy míg Odüsszeusz védelmezője és segí-
tője Pallasz Athéné volt hosszú és kalandos útján, addig Harry történetében ezt a 
szerepet Dumbledore tölti be. A bölcs igazgató végigkíséri útján Harryt, de Athéné-
hez hasonlóan nem feltétlenül avatkozik bele patronáltjának sorsába. Amennyiben 
mégis sor kerül erre, legtöbbször láthatatlanul, közvetve teszi ezt. 

A fent említettek mellett még fellelhető hasonlóság Midász király legendája, va-
lamint a Gringotts varázslóbank egyik széfjét őrző varázslat között. Amikor Harry 
és barátai hozzáértek az aranyból készült értékes tárgyakhoz, a védőbűbájnak kö-
szönhetően a tárgy megsokszorozódott és égető forróságot árasztott magából. Az 
eredeti történetben Midas király, kívánsága szerint, amihez csak hozzányúlt, arannyá 
változott, ám ahogy őt, úgy Harryéket is inkább szerencsétlenné, mint boldoggá 
tette ez a „képesség”. 

Megállapíthatjuk tehát, hogy az azonnal felismerhető, nevekben, vagy tulajdon-
ságokban is megjelenő mitológiai és mesés elemek mellett az ókori mítoszokból 
merített jellemek, cselekményrészletek is át-meg átszövik a művet. S ettől lesz ez a 

                                                      
44 J. K. ROWLING, Harry Potter és a Halál Ereklyéi, ford. TÓTH Tamás Boldizsár, Bp., Animus, 2008, 
299. 
45 Robert GRAVES, The Greek Myths, Harmondsworth, Penguin, 1955, 455. 
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teljes, magával ragadó és aprólékosan kidolgozott világ a fiatalabb rajongók számára 
izgalmas olvasmány, a vájtfülű olvasóknak pedig lehetőség arra, hogy élvezettel 
fedezzék fel a klasszikus műveltségükből visszaköszönő, már ismerős helyzeteket, 
személyeket és fordulatokat. 


