
 

 

Mitologikus lényekről pár szóban 

 

Bäckahästen (pataki ló) 

A Bäckahästen egy, a skandináv területeken ismert mitológiai lény. Legtöbbször gyönyörű, fehér ló 

formájában tűnik fel ködös időben, tavak és folyó környékén. Szépségével megpróbálja elcsábítani az 

arra járókat és ha felülnek a hátára, a Bäckahästen azon nyomban a vízbe nyargal velük, ahol az 

áldozat megfullad. 

 

Nix, näck, nøkk, fossegrim 

A nix (nixie, nixy) a germán, ezen belül is a német mitológiában feltűnő vízi lény, félig ember, félig 

hal, amely gyönyörű vízalatti palotában él. Szereti a zenét és jó táncos, képes a jövőbe látni. Könnyen 

vált alakot, lehet gyönyörű szűz, de akár öregasszony is.  

Általában rosszindulatú lény, de ajándékkal könnyen lekenyerezhető. Némely területen azt tartották 

róluk, hogy gyermekeket rabolnak és embereket csalnak a vízbe, hogy megfulladjanak. Egyes források 

szerint a nixek néha házastársul szegődhetnek emberek mellé, sőt, emberi gyereket is képesek 

kihordani. 

A nixek több aspektusukban is hasonlítanak a skandináv näck-re (svéd, a norvég nøkk), illetve a 

Fossegrimre, de nem összekeverendők. Utóbbiak rendszerint férfi alakban jelennek meg, és 

hegedűjűkkel csábítják el a nőket és a kereszteletlen gyerekeket források, patakok és vízesések 

közelében üldögélve. De nem minden történetben szerepelnek ártó lényként - egyes esetekben csupán 

szórakoztatják az embereket. A Fossegrim, ha megfelelően kezelik, megtaníthatja fantasztikus zenei 

trükkjeit a vállakozó szellemű zenésznek. 

(Az Encyclopaedia Britannica idevágó szócikke, illetve az angol Wikipedia alapján) 

 

Valravn 

A valravn egy kifejezetten a dán mondakörben szereplő természetfeletti lény. Eredetére többféle 

magyarázat is létezik, az egyik szerint egy holló alakot öltött nyughatatlan lélek, amely csak éjszaka 

képes mozogni. Egy másik történet szerint, ha egy csata során elesett királyt vagy törzsfőt nem 

keresnek meg és temetik el, a belőle lakmározó hollókból valravnok (valravne) lesznek. Amelyik a 

király szívét eszi meg, emberi tudással fog rendelkezni - amit rendszerint gonosz célokra használ fel. 

Kinézetére egyébként többféle variáns is létezik: az egyik a már említett holló forma, a másik egy félig 

holló, félig farkas szörnyeteg. 

A valravn folyamatosan igyekszik megszabadulni ettől az formától - ehhez viszont egy gyermek vérét 

kell meginnia. Ezután alakot vált, emberré válik. 

(Forrás: angol Wikipédia) 
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