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Multiplatformos Harry Potter
– az időtlenség titka

 A többplatformos történetmesélés elméletével, erejével még egyetemi alap-
képzés során ismerkedtem meg: ezen médiatudományi ág kutatói általában a 
klasszikus Mátrix-trilógia példáján keresztül láttatják, hogy a képes, hangos és 
online média, valamint az online marketing közegeinek kiaknázása szinte határ-
talan lehetőséget ad arra, hogy egy közkedvelt történetnek időtálló népszerűséget 
teremthessenek a készítői. Szembetűnő ugyanakkor a számos hasonló, a háttér-
ben húzódó tudatos médiafogás a Harry Potter univerzumának szegmensei és a 
többplatformos történetmesélés jellemzői között. Elgondolkodtató, hogy a világ-
szerte milliós rajongói tömegeket meggyőző könyv-, fi lm-, videójáték-sorozat a 
sebhelyes homlokú varázsló kisfi ú főszereplésével mennyire köszönheti népsze-
rűségét csak önmaga tetszetősségének, a megnyerő sztorinak, és mennyire a fran-
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chise mögött álló szándékos médiafogásoknak, marketingnek. A könyvek már 
1997 óta közismertek, a legutolsó fi lmet is közel hét évvel ezelőtt mutatták be a 
mozik, de ahelyett, hogy homályba veszne a Roxfort és minden, ami ezzel kap-
csolatos, egyre inkább előtérbe kerül a történet, még több rajongót gyűjtve maga 
köré, elérve azt, hogy új fi lm és új műfaj szélesítse tovább a fantasy-univerzum ha-
tárait. Mi ennek az oka, és miért van az, hogy sokan hiányosnak ítélik meg a fi l-
meket vagy a számítógépes játékokat, miközben nem veszik fi gyelembe a felüle-
tek különbözőségét, az egymást kiegészítés alapelvét? Tanulmányom során ezek-
re a kérdésekre igyekszem választ találni.

A témaválasztás okaira refl ektálva két hipotézisre is alapozhatunk. Az el-
sődleges hipotézis szerint Harry Potter univerzuma a többplatformos történet-
mesélési formának köszönheti népszerűségét, ugyanakkor, az említett történet-
mesélési formára jellemző módon, a vizsgált fantasy-franchise különböző kom-
ponensei által közvetített üzenetek csak együtt válnak teljesen érthetővé, nem ke-
zelhetjük különállóan csak fi lmként a mozisorozatot, vagy csak videójátékként a 
Harry Potter-es termékeket, hiszen a különböző szegmensek csak egymást kiegé-
szítve tudnak teljes képet adni a sztori egészéről. Kutatásom a narratívaelemzés 
alapjait követve összehasonlító elemzésen alapul. A vizsgált történetvilág alapjául 
szolgáló Joanne Kathleen Rowling-regénysorozat ismerete után, az összes kihasz-
nált platformon megjelent „médiatermék” átvizsgálása során kaphatunk megkö-
zelítőleg releváns képet a franchise helyzetéről. A választott eljárás ad ugyanis 
lehetőséget arra, hogy megvizsgáljam, pontosan milyen média-, illetve marke-
tingterületen jelentek meg Harry Potter-es tematikájú alkotások, termékek, mi-
kor jelent meg az új mű a nyilvánosság előtt, a történet mely részére, sajátosságá-
ra fektette a hangsúlyt az adott kreáció (fi lm, PC-játék), illetve ez mennyire nö-
velte a sztori népszerűségét, értékét. Mindehhez a sztori különböző platformokon 
megjelent sajátosságait fi gyelem meg, illetve az egyes közegek közti különbsége-
ket hasonlítom össze, hogy megtudjam, melyik felület milyen sajátosságokra fek-
teti a hangsúlyt, milyen többlettel bővíti az alaptörténetet, mivel járul hozzá ah-
hoz, hogy a többplatformos történetmesélés sztori-népszerűsítési alapfunkciója a 
Harry Potter esetében is érvényesülhessen. 

Ugyanakkor az egyes platformok sajátosságait fi gyelembe véve refl ektálok a 
kritikákra – elsősorban a magyar szakértői elemzésekre –, összehasonlítva a kri-
tikusok írásait a fi lmek sajátosságaival. A cél annak bizonyítása, hogy egy több-
platformos történetmesélés esetében helytelen az egész sztorivilágból kiemelni 
csak a fi lmet és elemezni a történeti hiányosságokat, ugyanis a tárgyalt történet-
mesélési forma lényege, hogy a különböző egységek (fi lm, videójáték, kiegészí-
tő könyvek stb.) egymást kiegészítve adnak teljes és elemezhető képet a történet-
ről. Ehhez az ismertebb, fi lmkritikákat publikáló online magyar portálok Harry 
Potter-elemző cikkeinek alapos áttekintése és tartalmi elemzése szükséges, ösz-
szehasonlítva a többplatformos történetmegjelenítés elméletével, s így a fi lmek 
tartalmával is. Narratívaelemzés során az elemzés tárgya a teljes szöveg, amely 
esetemben több tartalmat jelöl. A könyv-és mozisorozat mellett a számítógépes 
játéksorozat tartalmát, néhány véletlenszerűen kiválasztott kritikát, Rowling ki-
egészítő könyveit, a releváns weboldalak tartalmát, az új fi lm, az új könyv és szín-
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darab háttértörténetét vizsgálom meg elsősorban. Ugyanakkor a valóságban is 
megépített „varázsvilágok” leírásait is fi gyelembe veszem ahhoz, hogy részletesen 
körül tudjak járni minden olyan közeget, amelyen és ahol a brit varázslófi ú tör-
ténete megjelent. 

„(…) Egy jó történet bilincsel bennünket a képernyőhöz, ha egy jó fi lmet 
vagy sorozatot nézünk, vagy, ha nem bírunk elszakadni kedvenc számítógépes já-
tékunktól”1 – írja Jane Stokes A média-és kultúrakutatás gyakorlata című mun-
kájában. Stokes szerint a narratíva legtöbb kulturális és médiaközegben jelen 
van, hiszen az ember akaratlanul is történetek segítségével értelmezi a világot. „A 
narratívaelemzés egy adott kulturális produktum szerkezetének vizsgálatát jelen-
ti,”2 ehhez azonban fel kell boncolnunk részletekre az adott történetet. Az általam 
kutatott téma azonban nem egyetlen szöveget takar, hanem megköveteli a sztori 
összes megjelenített, a fentiekben már említett formájának alapos áttekintését, a 
különböző formák összehasonlítását. Mivel alapvető különbségeket és a platfor-
mok sajátosságait keresem, esetemben nincs szükség egy előre meghatározott sé-
mára, amely alapján értelmezném a látottakat, olvasottakat. Az elemzés mene-
te ugyanakkor követi a Stokes-féle narratívaelemzés lépéseit,3 azaz a gondosan és 
tudatosan kiválasztott, csak a témán belül mozgó tartalmakra való összpontosí-
tást, a szöveg alapos megismerését (akár többszöri elolvasását, megtekintését az 
egyes tartalmaknak), a saját érdeklődésünk alapján megfogalmazott hipotézis le-
írását, a cselekmény kronologikus vázlatának leírását, a történet során bekövet-
kezett változásokat. Utóbbiak ebben az esetben a különböző platformok egymás-
tól eltérő és/vagy kiegészítő, sajátos megjelenítési formáira vonatkoznak majd. De 
folyamatosan összehasonlítom az elemzés és értelmezés során kapott eredménye-
ket a hipotézissel, hogy végig jól látható és könnyen értelmezhető legyen az út az 
állítás cáfolása vagy éppen megerősítése felé. 

Mit jelent a többplatformos történetmesélés? 
A „transmedia storytelling” fogalmát Marsha Kinder amerikai professzor 

határozta meg először 1991-ben,4 de Henry Jenkins munkásságának köszönhe-
tően vált népszerűvé. Történetmesélésünk továbbfejlődésének is tekinthetjük, hi-
szen az adott sztori több médiaközegben is megjelenik, az adott környezet sajátos 
velejáróira komponálva, például sikerkönyv alapján készül fi lm, képregény; sze-
mélyes, nem hivatalos blogokat vezetnek a sztori követői, vagy a történet rajon-
gói továbbgondolását olvashatjuk ugyancsak weboldalak formájában, de hivata-
los, szórakoztató szájtok is megjelennek, számítógépes játékokat, telefonos alkal-
mazásokat gyártanak. A hagyományos média-franchise-ok esetében a fi ktív világ 
ugyancsak megjelenik néhány különböző platformon, de korántsem használja ki 
úgy a technológiai/digitális fejlettséget, mint a transmedia, az egyes szegmensek 
pedig különállóak, legtöbbször egymástól teljesen függetlenek, s így összefüggés-
telen egységet alkotnak. Ilyenkor a fi lm egyáltalán nem refl ektál a könyv alapja-
ira, vagy a számítógépes játék szintjén is inkább újraformálódik a történet, akár 
teljesen más lényeget is kaphat, ahelyett, hogy pluszt adna a már meglévő tartal-
makhoz. Például Pókember történetei az eredeti képregényformátum után mozi-
vásznon, rajzfi lmformában, számítógépes játékként is megjelentek, de ezek mind-
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egyike különálló eseményeket dolgoz fel, egymástól teljesen függetlenül. Az új 
mozisorozat, A csodálatos pókember sem kapcsolódik az eddig ismert fi lmek ese-
ményeihez, nem azok folytatása vagy előzménye, még a megszokott arcokat is 
új színészekre cserélték, ahogy a legújabb, a Marvel által gyártott, fi atal Pókem-
ber története sem – utóbbi a Marvel-képregény-fi lmek vázába illeszkedik. Ezzel 
szemben a többplatformos történetmeséléssel kidolgozott sztori világának darab-
jai egymásba illeszthető, egymást kiegészítő közegek. Nem csupán fi gyelembe ve-
szik a többi felület tartalmát, hanem az adott platform lehetőségeit hozzák előtér-
be, például egy fi lm esetében a rendező nem feltétlenül a százszázalékos könyv-
hűségre törekszik, hanem a tömörségre a könnyed megértés érdekében, illetve azt 
hangsúlyozza, ami jól mutat a vásznon: látványelemeket, fantasztikumot, esetleg 
új párbeszédet, új jelenetet is hozzáad a történethez a színészek képességének ki-
aknázása céljából. 

Bár a médiatudomány magyar vonalon a többplatformos történetmesélés ki-
fejezést használja, tudnunk kell, hogy ez teljes egészében nem fedi a transmedia 
storytelling jelenség alapvető jellemzőit. A fent említett példa által is láthatjuk, 
hogy a hagyományos történetmesélés esetében is több médiaközeget kihasznál-
nak a készítők a sztori közvetítésére, a transmedia franchise-ok esetében azon-
ban a legfontosabb különbség a tradicionálisakhoz viszonyítva az, hogy az egyes 
platformok egymásra refl ektálva, egymást kiegészítve adnak újat a történet vilá-
gához. Pontosabb kifejezés híján azonban a többplatformos vagy mutliplatformos 
szavakat dolgozatom során az általam vizsgált, egymáshoz szorosan kapcsoló-
dó közegek által közvetített történetmesélési forma értelmében használom. Nem 
nevezhetjük hibás, nem megfelelően átgondolt közlési formának a hagyományos 
módszert sem, hiszen a technológia és a digitális világ fejlődése, a web 2.0, illet-
ve az online marketing, online PR fejlődése, népszerűsége tette lehetővé, hogy a 
többplatformos történetmesélés mára teret nyerjen magának. Ennek köszönhető-
en egyrészt előnyös üzleti célok is megvalósulhatnak, ugyanakkor a történet ér-
téke és élettartama is jelentősen növekedik. Mivel több közegen keresztül szólít-
ja meg a fogyasztóközönséget, a sztori a társadalom több, különböző rétegeihez 
is eljut: míg könyveket, fi lmeket (témától függően) elsősorban felnőtteknek gyár-
tanak, addig digitális és egyéb játékokat kiskorúaknak, fi atal felnőtteknek. Hen-
ry Jenkins amerikai médiakutató szerint a többplatformos történetmesélés lehe-
tőségeinek kihasználására a legjobb példa a science-fi ction, illetve a fantasy-alapú 
fi ktív világ. A történetmesélést alapvetően olyan folyamatként írja le, amely során 
egy fi ktív történetet több szállítási csatornán keresztül szórunk szét a fogyasz-
tóknak azzal a céllal, hogy egységes és összehangolt, ráadásul sokkal maradan-
dóbb élményt kapjunk.5 A valóságtól messze elrugaszkodó fantáziavilágok köny-
nyedén magával ragadják a nézőt/olvasót/fogyasztót, ugyanis teljesen külön uni-
verzumot teremtenek, a történet ismerője szívesen menekül egy nem létező, szí-
nesebb világba. 

A fantáziavilágok iránti nézői érdeklődés az eszképizmusnak nevezett jelen-
ségen alapul, amely szerint szükségünk és igényünk van a valódi, talán éppen 
a saját bőrünkön megtapasztalt drámai tényektől elrugaszkodni olyan helyekre, 
ahol a realitásnak vajmi kevés az értéke. „Az élet felgyorsult és néha nehéz. Mun-
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kát kell találni és megtartani, fi zetni a lakbért és etetni a gyerekeket. Nincs idő 
mélyen gyökerező problémákon és ezek szerteágazó következményein elmélked-
ni. (…) De munka vagy iskola után hazamehetünk, berakhatunk egy DVD fi l-
met a lejátszóba vagy elővehetünk egy Playstation játékot és kikapcsolódhatunk 
egy virtuális világban” – írja Robert Hassan a Media, Politics and the Network 
Society című művében.6 A kislexikon szerint „az eszképizmus a modern kor em-
berének, főleg a tömegközlés manipulációja által kiváltott eltávolodása a társa-
dalmi valóságtól, illetve az erre irányuló törekvés”.7 Tehát egyfajta mentális fi -
gyelemelterelés, általában szórakozás által, ami menekülést biztosít számunkra a 
hétköznapok során tapasztalt problémáktól, aggodalmaktól. Ugyanakkor ezek a 
történetek újdonságot tudnak nyújtani (bár talán pont emiatt tartoznak mára a 
fi lmipar legkényesebb műfajai közé). Továbbá a fantáziavilágok ábrázolása lehe-
tőségek egész tárházát nyitja meg minden médium számára, hiszen a készítőnek 
nem kell törvényszerűen ragaszkodnia a hihető valóság megteremtéséhez. Gon-
doljunk csak bele, milyen lehetőségeink lennének, ha a tizenegyszeres Oscar-dí-
jas Titanic című fi lm alapján szeretnénk számítógépes játékot gyártani? Az a tör-
ténet valódi, drámai, tragikus, megindító, a színészi játék kiaknázására előnyös 
terep, de ezenkívül nem kínál más lehetőséget. Ezzel szemben a Mátrix, a Csilla-
gok háborúja, vagy éppen a Harry Potter jóval több akciódús jelenet és lenyűgö-
ző látvány lehetőségét ígéri, ha például fi lmre vagy Playstation-szerepjátékra gon-
dolunk. Anita Ondine történetmesélési szakértő8 a Spiegel német lapnak adott 
egyik interjújában úgy fogalmazott, hogy „ma a történetmesélés egyszerre folyik 
a különböző platformokon, egymástól független helyszíneken és időpontokban”.9 
Ondine szerint a többplatformos történetmesélés egyik legnagyobb előnye, hogy 
a rajongók is részt vesznek a történet alakításában. A Harry Potter esetében példá-
ul, az utolsó fi lm során az egyik fontos mellékszereplő, Neville Longbottom a fő-
hős másik barátjával, Luna Lovegooddal alakít ki szerelmi kapcsolatot. A könyv-
ben azonban szó sincs baráti viszonynál többről az említett karakterek között, 
a fi lm készítői azonban a rajongók kedvére tettek ezzel, ugyanis sokan szívesen 
látták volna együtt Neville-t és Lunát.10 Joanne Kathleen Rowing, a könyvsoro-
zat szerzője híres arról, hogy folyamatosan ellenőrzi és befolyásolja a regények 
feldolgozási folyamatát. Anita Ondine azonban pozitív visszajelzésnek, mi több, 
bóknak tartja, ha valaki feldolgozza az eredeti alkotást, hiszen ez által csak to-
vább népszerűsítik a történetet, és feldolgozás nélkül nyilván nem beszélhetnénk 
többplatformos történetmesélésről. Ondine úgy fogalmaz: „a különböző új for-
mátumok mindegyike segít abban, hogy az adott történet köré épült szubkultú-
ra fennmaradhasson”.11 Nilüfer Pembecioğlu, az Isztambul Egyetem média sza-
kos professzora, a Narratives through Turkish Perspective. Transmedia Storytelling 
and Intertextuality Examples in the Postnetwork Area című könyvében írja, hogy 
a többplatformos történetmesélés a multimédia-eszközök és a hagyományos fe-
lületek együttes használatának technikáján alapul, amelyben az egyik legfonto-
sabb szerepet az intertextualitás lehetősége kapja,12 mivel a sztori darabjai nem-
csak egyszerűen kapcsolódnak egymáshoz a közös alaptéma okán, de elbeszé-
lői szinkronban közlik a történetet. Tehát az egyes platformok egymással kap-
csolatban állva, egymást mintegy kiegészítve mutatják be a sztorit, így a törté-
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net más-más felületeken megjelenített formáit nem kezelhetjük egymástól füg-
getlen egységekként. Például nem vonatkoztathatunk el a fi lmektől, ha meg sze-
retnénk érteni, hogy a játékban miért nem csak a már ismert helyszíneket kell vé-
gigjárnunk, miért kapunk esetleg olyan feladatokat egy-egy digitális kalandút so-
rán, amelyek, a történetnek sem a nyomtatott, sem pedig a mozivásznas változa-
tában nem szerepel. Pembecioğlu szerint a multiplatformos megjelenítés ad lehe-
tőséget arra, hogy a sztori kedvelői minden újként megjelenő felületen követni és 
fogyasztani tudják a történetet,13 ráadásul a több közeg több lehetőséget is jelent, 
és, a folyamatosan megújuló médiafelületek lehetőségeit kihasználva, a sztori so-
sem avul el teljesen, hosszú ideig aktív témaként marad fenn. Az általunk köve-
tett narratívasorozat szereplőivel történő gyakori „találkozás” valamelyik plat-
formon előbb-utóbb olyan jelenséget idéz elő, hogy rajongóként, követőként az 
egyes karakterekről szóló szükségtelen és kevésbé érdekes információk is érdekel-
ni fognak. Egyre fontosabb lesz, hogy a történet előre haladásával a kedvelt sze-
replők minden lépését kövessük, így az apróbb jelenségek is erős fi gyelmet kap-
nak a fogyasztói társadalom részéről. A többplatformos történetmesélés szakér-
tői így vonnak be egyre több személyt a karakterek és a sztori világába, így érik el 
azt, hogy, aki egyszer rajongóvá vált, mindig fi gyelemmel kísérje a történet ala-
kulását. „(…) Egész egyszerűen zavarba ejtik a fogyasztókat, hiszen az adott tar-
talom követője egy idő után már kellemetlenül, sőt talán boldogtalannak érzi ma-
gát az általa választott fi gura nélkül”.14 Ugyanezt a jelenséget vehetjük majd észre 
a Harry Potter-világ esetében is, hiszen évekkel a könyvek és fi lmek megjelenése 
után rajongók százezrei regisztrálnak a Potter-univerzum hivatalos és nem hiva-
talos oldalaira, hogy, a történet kimenetelét tekintve sokszor jelentéktelen, néha 
érdekes háttér-információkat tudjanak meg kedvenc szereplőikről, vagy, hogy ki-
derítsék, ők maguk melyik roxforti házba tartoznának. 

„Az elbeszélési mód a többplatformos történetmesélés kulcsa, hiszen ilyen 
esetekben a sztori olyan hatalmas mennyiségű anyagot és lehetőséget jelent, amely 
megköveteli, hogy különböző felületeken jelenjen meg”15 – írja Elizabeth Evans, a 
Nottinghami Egyetem előadótanára Transmedia Television: Audiences, New Me-
dia, and Daily Life című munkájában. A szerző itt a Ki vagy, doki? (Doctor Who?) 
című, brit televíziós sorozatot említ, amely, a nézettségi statisztikák első pozitív 
jelei után, számítógépes játék formájában is megjelent, a háttér-információkat és 
a karaktereket tárgyaló, fotókat, előzeteseket bemutató weboldalak mellett. A tör-
ténet összetettsége és a sorozat lehetséges folytatásának aspektusai ugyanis nem-
csak lehetőséget adtak, de meg is kívánták a különböző médiaplatformokon való 
megjelenítést. Evans is alátámasztja16 a multimédia-történetek egyik alapel vét, 
mely szerint az egyes közegek saját specifi kus lehetőségeikre alapozva, az adott 
történetvilágnak, ha nem is teljesen, de nagyrészt új aspektusát alkotják meg: a 
digitális játékok például lehetővé teszik a néző/felhasználó számára, hogy belép-
jen az általa kedvelt fi ktív világba, hogy egyrészt új nézőpontból is megvizsgál-
hassa a sztorit, másrészt interakcióba léphessen a fantáziauniverzum lakóival, ele-
meivel. A webes felületek pedig, elsősorban marketingalapon, a visszajelzések le-
hetőségével a történet újítását és kibővítését korábban nem lehetséges formák-
ban teszik lehetővé, fi gyelembe véve a fogyasztói közönség feed-backjét, így a to-
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vábbiakban a nézők igényeire szabva olyan formára alakíthatják a sztori világát, 
amely sokkal biztosabb lábakon áll a bevételt és a követőket tekintve. Ugyanak-
kor a történetmesélőknek fi gyelembe kell venniük a sztori forgalmazásának min-
den lehetőségét, méretre szabva így azt, hogy az egyes tartalmakat milyen formá-
ban, hol és hogyan lehet könnyebben elérni, például a történetvilággal foglalko-
zó hivatalos weboldalt mobilbaráttá kell tenniük. A multimédiás népszerűségre 
nem sok esély van, ha a különböző felületek közül csak egy-kettőre korlátozzák a 
megjelenítési lehetőségek számát, hiszen ma már egy médiafogyasztó nemcsak a 
televízióján nézheti meg kedvenc sorozatának egy részét, de a számítógépén, sőt 
okostelefonján is folytathatja.17 A világháló pedig hosszabb, korlátozatlan időtar-
tamú epizódok lefutására és egyéb, hangos-képes médiaanyagok közvetítésére ad 
lehetőséget. Azonban az összetettebb narratívák, történetek esetében előfordul az 
is, hogy a fogyasztó számára nem elégséges a média alapvető eszközein keresztül 
történő közlés, hiszen nemcsak látni és vizsgálni, illetve átérezni akarják a törté-
netet, hanem „felfedezni és megtapasztalni is”.18 Ezt a szerepet töltik be, a játékok 
mellett a valóságban is megépített fantáziavilágok, amelyekre a Harry Potter ese-
tében is találhatunk példákat a londoni stúdiótól kezdve a lengyel varázslóisko-
lán át a japán és amerikai fantasy-bazárokig, amelyeknek mindegyike körbejár-
ható és számos, Rowling világával kapcsolatos, megvásárolható terméket kínál-
nak a fanatikusoknak. 

Stephen Brown amerikai marketingprofesszor egyik tanulmányában írja: 
„A Harry Potter az elbeszélések Niagarája, a történetek tengere”.19 A szakértő 
szerint ma olyan világban élünk, amelyben mindenhol történetek vesznek körül 
minket, amelyeket akarva sem tudunk elkerülni, hiszen a média különböző esz-
közein és felületein, rádión, televízión, mobiltelefonon, webes platformokon fo-
lyamatosan történetingerek érik a fogyasztói társadalom tagjait. Mára a média és 
marketing eszközein keresztül a fogyasztókkal közösen teremtik meg a szerzők és 
márkakészítők egy-egy történet népszerűségét, fogyasztói igényre szabott kerete-
it.20 A Psichology and Marketing szaklapnak írt tanulmányából kiderül, a Harry 
Potter-brand multimédiás népszerűségét annak köszönheti, hogy a mesterien ke-
zelt elbeszélésmód mögött több, különböző megvalósítási módszer, úgymond „le-
ányvállalat” áll, kezdve az eredeti regényektől a kiegészítő könyveken, a mozifi l-
meken és játékokon át minden más virtuális és valós közegig, amely a márka je-
gyében született. Ráadásul a hét kötet éppen elég időt adott a készítőknek arra, 
hogy a gyorsan újuló digitális médiavilág aktuális eszközeit kihasználják a törté-
net terjesztésének javára. A szerző Christopher Bookerre hivatkozva úgy magya-
rázza, hogy a nyugati kultúra történeteinek cselekményei rendszerint különbö-
ző reprezentációs formákat kapnak a közvetítőeszközök lehetőségeit kihasznál-
va. Ezek a multiplatformos narratívák pedig általában követik a sztorialkotás ál-
talános, mítoszi elbeszélésstruktúrához hasonlító, népszerűség-teremtő pillére-
it, azaz „a rongyoktól a bőségig, az újjászületés, a küldetés, a komédia, a rossz le-
győzésének, illetve az elindulásnak és visszatérésnek”21 a szimbolikus jelensége-
it. A Harry Potter esetében a nyomtatott történet alapüzenetét a rossz legyőzé-
se adja, a szegényből egy csapásra multimilliomossá vált szerző története a „ron-
gyoktól a bőségig” jelenség egyértelmű példája, ugyancsak a könyvekből erős pél-
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dát kapunk az újjászületés egy formájára is (a Sötét Nagyúr esetében), a fi lmek a 
küldetés szimbolikáját, az egyes megvásárolható termékek pedig a komédia ka-
tegóriáját jelentik, míg a brandet lehúzó kritikusok bizonyos értelemben a sztori 
tragédiái. Brown a rajongók fi ktív Potter-történeteinek (fan-fi ction) rétegét eme-
li ki22 a márkát és sztorit megjelenítő közegek közül, ugyanis az eredeti regényso-
rozaton kívül született, nagyjából százezer plusz történet a világhálón azt a helyet 
foglalja el, ahová már sem Rowling, sem a fi lmsorozatot készítő Warner Brothers-
forgalmazó nem jut el a termékével: a civil médiafelület így erősíti a készítők aka-
ratán kívül a brit mágusvilág hírnevét. Ez pedig ellenválaszként szolgál azokra a 
feltevésekre, amelyek szerint a Potter-univerzum egy szándékosan és erőltetet-
ten futtatott történet, ugyanis a rajongók külső kényszer nélkül bővítik a ked-
velt narratívvilág ismertségét. A szándékosság a készítők hivatalos weboldalain 
lelhető fel, amelyeken azonban az alappopularitáshoz szükséges reklámokat és 
brand-információkat találjuk meg. Ugyanakkor sohasem fontosabbak a fi lmek, a 
számítógépes játékok, a rajongói oldalak, az ajándéktárgyak vagy a milliószámra 
eladott pulóverek, mint a márka eredeti forrása: a könyv. A különböző platformo-
kon jelen lévő, ezeknek tartalmát fogyasztó és gyártó rajongók legnagyobb része 
ugyanis azért válik a sztori médiaformájának követőjévé, mert megragadta a tör-
ténet valódi, legelső változata, vagy fordított esetben: az ajándéktárgyak sokasá-
gát és a mozisorozat népszerűségét látva szükségét érzi a könyvek elolvasásának.23 

Vegyük a Csillagok háborújának legújabb, hetedik moziepizódját egyszerre 
hasonló és ellenpéldaként: ebben az esetben ugyanis az alapmű nem regény, ha-
nem George Lucas science-fi ction-űroperatrilógiája. Az első három egész estés 
fi lmre alapozva született meg a Star Wars-márka a képregényekkel, szintén né-
pes fan-fi ction-közeggel a világhálón, rajzfi lmekkel, rövid, alacsony költségvetésű 
pótlékfi lmekkel, ajándéktárgyak, pólók és plüssfi gurák garmadájával bezárólag. 
Azonban, miután a Disney megvásárolta a Lucasfi lmtől a folytatás megfi lmesíté-
sének jogát, és a rendezői székbe a marketingszakértőként is ismert J. J. Abrams 
ült, Az ébredő erő bemutatója előtt valóságos marketinghisztéria alakult ki: a leg-
kisebb sarki boltokban is jedifi gurákkal mintázott tárgyakkal találta szembe ma-
gát a vásárló, minden elképzelhető tanszerről, evőeszközről, pohárról és tányér-
ról, plüssről, párnáról vagy éppen hátitáskáról az űrkaland szereplői néztek le a 
fogyasztókra. A féléves, túlerőltetett kampány azonban elérte a célját: rekordösz-
szegű bevételt hozott a mozi az új készítőknek, és hirtelen olyan személyek val-
lották magukat Csillagok háborúja-rajongónak, akik nem is látták az addig meg-
jelent hat fi lmet teljes egészében. A népszerűség ebben az esetben azonban kér-
déses, ugyanis korántsem biztos, hogy az említett sci-fi  ekkora nyereséget ter-
melt volna egy kevésbé nyomást gyakorló, ízlésesebb reklámhadjárat mellett. Is-
mét refl ektálva az egyes közegek specifi kusságára, egy hét éven át folytatott in-
terjúsorozat24 szerint (amelyben 7 évestől 68 éves korig több, mint ezer személyt 
megkérdeztek), az említett közegek különbözőségének erejét jelentős mértékben 
növeli, hogy a különböző korosztályok igényeit ki tudják elégíteni. Míg a köny-
vek világában hangsúlyosabb a gyermeki világ ártatlansága, tisztasága, addig a 
moziváltozatban kiemeltebb szerepet kap a sötét varázslókkal szembeni harc bru-
talitása és a szexualitás. Míg előbbi az idősebb és a tizenkét évnél fi atalabb kisko-
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rúaknak nyerte el inkább a tetszését, addig, a fi lm kedvelőiként a tinédzserek és 
fi atal felnőttek a realisztikusabb látványt is élvezhették. Ugyanakkor, az, hogy a 
sztori különböző aspektusai nem egyeznek meg teljesen, sőt, néha egészen ellent-
mondásosak az eredetihez viszonyítva, az „egymás közti konfl iktussal kikény-
szerítve”25 az újdonságot, még inkább megerősítik és kiegészítik a történetvilágot, 
amely az egyes komplementer részeken, még a regénysorozaton is túllépve, így 
válik teljes egésszé. Attól a pillanattól kezdve, hogy egy történet több platformon 
is megjelenik, már sem a készítők, sem a fogyasztók nem tekinthetnek rá csak 
egy „gondolkodásra késztető rendszerként”,26 hiszen a multimédia-jelenléttel már 
az eladásra szánt gépezet funkciót is megkapja a sztori. Stephen Brown szerint 
ugyanakkor elég, ha az alapnarráció olyan témát, eseményeket dolgoz fel, amely 
érdekli a fogyasztóközönséget, ugyanis „amíg van, amiről beszélnünk vagy vitáz-
nunk – legyen szó Harry Potterről, Madonnáról, az Apple-ről vagy a Wal-Martról 
– addig a gördülő történet begyűjti magának a marketingsikereket”.27

A kis túlélő a mozivásznon
A ’90-es évek végétől kezdődően már nem olyan korszakot élünk, amelyben 

egy történet egyetlen eszköz által közvetítve megállja a helyét évekig, évtizedekig, 
ráadásul mind a moziban, mind a könyvpiacon bevételi/eladási rekordokat dön-
töget. A multimédiás eszközök megjelenésével és térnyerésével egy sztori népsze-
rűségének megteremtése nehezebbé vált, hiszen több területen meg kell felelni a 
fogyasztói társadalom elvárásainak, azonban ezzel együtt több lehetőséget is kap-
tak a média-, illetve marketingszakemberek a történet népszerűségének növelé-
sére, időtlenségének megalapozására. A különböző platformok együttes haszná-
latakor válik teljessé az általuk közvetített téma/történet, hiszen a felületek tar-
talmai kiegészítik egymást. Jenkins úgy fogalmaz, hogy nincs egyetlen olyan for-
rás sem, amely önmagában elegendő információt biztosítana ahhoz, hogy meg-
értsük a történetet, például a Mátrix univerzumát.28 Ez az elmélet tökéletesen igaz 
a Harry Potter-történetekre is. Az egyes fi lmeket hiányosnak érezték a könyvek 
rajongói, de még néhány kritikus is, miközben nem gondolták meg azt, hogy a 
mozi célja nem a történet tökéletesen hű másának hangos-képes visszaadása, ha-
nem a lényeg tömör, magával ragadó ábrázolása azon elemek hangsúlyozásával, 
amelyek a fi lmszakma sajátjai, és, amelyek elütnek a könyvek egyediségét biztosí-
tó fogásoktól. Ha minden részletes információt közölni akartak volna a rendezők, 
olyan televíziós sorozatot kellett volna alkotniuk, amely talán még most is fut-
na valamelyik brit csatornán. A fi lmek érthető, kerek és természetesen némileg 
megváltozott történetet mutatnak be, ugyanakkor arra fektetik a hangsúlyt, hogy 
a vásznon keresztül nyújtsanak hatásos és szórakoztató moziélményt. „A több-
platformos történetmesélés elméletében mindegyik médium azt teszi, amiben a 
legjobb”29 – fogalmaz Henry Jenkins. Ugyanez a jelenség fi gyelhető meg a Harry 
Potter-mozik esetében is: a fi lmek elsősorban azokat az elemeket hangsúlyozzák 
ki, amelyek a fantasy-műfaj vásznas megjelenítése esetében a leghatásosabbak és 
legegyedibbek. Így a történetet az értelmezhető minimumra redukálják, éppen 
annyira, hogy az érthető legyen a néző számára, míg a varázspárbajokat hang-
súlyozó akciójeleneteket előtérbe helyezik, hangbeli és vizuális eff ektekkel egé-
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szítik a könyvekben leírtakhoz képest; a forgatókönyvek esetében is a szereplők 
mondanivalóját inkább a drámai, illetve humoros, könnyed vagy éppen könnyen 
idézhető szövegrészekre hegyezik ki. Seymour Chatman irodalom-és fi lmkriti-
kust, retorikaprofesszort idézve: „a fi lm nem tud leírni olyan értelemben, mint 
ahogy ezt a regény teszi”.30 Egyrészt a fi lm, a tárgyi és természeti környezet meg-
jelenítését fi gyelembe véve, sokkal részletgazdagabb, mint a történet nyomtatott 
formája, másrészt a mozivásznon sokkal inkább érvényesül az „a narratív kény-
szer, amely a képsorok minden egyes elemét a cselekménybonyolításnak rendeli 
alá”.31 Ha ugyanannak a narratívának a fi lmes és könyvváltozatát is megtekint-
jük, világosan el tudjuk különíteni a két médium közlési sajátosságait. A hosz-
szadalmas leírások és a cselekmények részletezése a könyvek sajátosságai, több-
oldalnyi szövegtömb azonban a fi lmekben sokszor csupán egy-két percben való-
sul meg, épp csak annyira, hogy a szereplők jellemvonásai vagy a cselekmény elő-
menetele szempontjából fontos részleteket észrevegye és megfi gyelje a néző. Sőt, 
Chatman tanulmánya alapján, sokszor az eredeti leírásokban nem szereplő újítást 
is kaphat egy-két tárgy vagy környezet , amely például az adott kor sajátosságait 
vagy helyzet jelképezi, és az író nem tért ki rá, vagy olyan jellemzőket jelenítenek 
meg, amelyek szövegbeli megformálására nem jut idő egy nagyjából 120 perces 
mozgófi lmes alkotásban. Tehát a fi lmek nem tartalmaznak leíró részeket, nem is 
térhetnek ki minden apró szálra, amely egy több száz oldalas regényfolyam során 
felbukkan, hanem megmutatnak, láttatnak helyzeteket, cselekvéseket, környeze-
teket, és azok közül is az alapcselekmény megértéséhez szükségeseket, illetve a 
fantáziamozik esetében a látványosabbakat. Chatman Jean Renoir egyik fi lmje 
alapján példázza, hogy a moziváltozatba olykor plusz elemek, plusz cselekménye-
ket, jelenségeket ábrázoló felvételek is kerülhetnek, amelyek a könyvbeli narráció 
hiányát mutatják meg, vagy egy összesűrített cselekmény esetében a megértetés 
célját szolgálják. Például egy lány ártatlanságát a könyv írója nem bizonyítja, ha-
nem egyszerűen leírja, de a fi lmben valahogy meg kell jelenítenie a rendezőnek, 
hogy a hintázó lány nem szándékosan, hanem véletlenül villantja ki a lábait hosz-
szú ruhája alól, ezért Renoir többletfelvételeket készít, amelyekben az egyházi sze-
mélyiségektől tinédzser fi úkon át felnőtt civil férfi akig többen is megbámulják, 
meglesik a lányt, aki mindezt nem veszi észre. 

A Harry Potter esetében az első két fi lm a leghitelesebb a könyvekhez viszo-
nyítva mind a színek, a teljes képi világ, mind a szöveghűség és az alaptörténethez 
való igazodás szintjén egyaránt.32 Egyrészt Chris Columbus rendezőnek volt az 
egyik legkönnyebb és egyben nehéz dolga is az összes Harry Potter-es direktor 
közül, hiszen lényegében Rowling nyomán ő teremtette meg azt a fi lmes alapot, 
amelyre a későbbiekben az új vagy csak részleteiben változott stáb épített. A 
Roxfort kastélyán, a varázslók öltözetén, a mágusvilág bazársoraként/„piacaként” 
szolgáló Abszol út kinézetén, egyszóval az alaphelyszínek és alapkellékek külsősé-
gein minimális változtatások estek az évek során (talán David Yates újított a leg-
többet). Ugyanakkor Columbusnak könnyebb feladat jutott abból a szempontból, 
hogy az első két könyv a legrövidebb, legérthetőbb és legegyszerűbb 
cselekménylefolyású mindközül. Talán épp a történet rövidségének tudható be 
az, hogy szinte minden, de legalábbis minden lényeges mozzanatot belesűrített 
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Columbus a fi lmekbe is, de a könyvhűséget magyarázza Rowling folyamatos asz-
szisztálása is a forgatásokon és az utómunkálatok során. A Harry Potter és Böl-
csek Kövében a repülő motorbicikli formájától és a bozontos Hagridtól, a 
félóriástól kezdve az állatkerti kígyókiszabadító incidensig minden szinte teljes 
pontossággal ugyanúgy történik, és ugyanúgy néz ki, mint Rowling regényében. 
Természetesen akadnak hiányosságok így is, például a könyvben Harryt kénysze-
rűen-kelletlen vitte magával az állatkertbe nagynénje és nagybátyja, a fi lmből ez 
azonban nem derül ki. A vásznon nem jelenik meg Harry elkényeztetett unoka-
bátyjának pattanásos arcú barátja, azonban ezek mind azon elemek sorába tar-
toznak, amelyek szükségtelenek a történet lényegi cselekményszálának kiemelé-
séhez, a főbb karakterek alapvető jellemvonásainak megjelenítéséhez. Egy másik 
különbség azonban szembetűnő: a könyv szerint Harry nem töri össze Ollivander 
pálcakészítő boltjában a fél berendezést, miközben a megfelelő varázspálcát pró-
bálják számára kiválasztani. A fi lmbeli megvalósítás tehát olyan pluszt ad, amely 
hatásos a vásznon: a szétrobbanó virágvázával, a tartalmukat kiborító dobozok-
kal így humoros és fi gyelemfelkeltő jeleneteket kaptunk. Az újabb többletet a 
fi lmben a varázslóképző kastélyban ide-oda mozgó, „szeszélyes” lépcsők adják, 
amelyek újabb egyedi látványt nyújtanak. Ismét csak a fi lmben történik meg, 
hogy az iskolába érkező hegyi troll egyszerre akarja Harryt megütni, miközben 
folyamatosan fel-le rángatja prédáját – tehát újabb mozis akció-, hatásvadász jele-
netről van szó, ugyanezzel a céllal elferdített eset az is, hogy Harry nem furulyá-
val altatja el a háromfejű kutyát, amely a Bölcsek Kövét őrző csapóajtó felett strá-
zsál, hanem egy magától, bűbáj segítségével működő hárfa andalítja el a bestiát. 
Amikor pedig Harryt megpróbálja megölni a Voldemort lelke által megszállt 
Mógus professzor, a tanár keze és egész teste a könyvben felhólyagosodik, amint 
megérinti a fi ú bőrét, míg a fi lmben látványosan porrá oszlik a férfi . Hasonló pél-
dákat találunk a Harry Potter és Titkok Kamrájában is. Például Dobby, a 
házimanó, a pudingtortát nem Mrs. Mallter fejére varázsolja, hanem tálastul a 
konyha padlójára ejti, de fi lmben az előbbi megoldás nyilván szórakoztatóbb a 
néző számára. Harry nagybátyja, Vernon Dursley is csak a moziváltozatban zu-
han ki az ablakon, miközben megpróbálja megakadályozni unokaöccse szökését. 
A fi lmek sajátos hatásvadász jellegét tovább bizonyíthatjuk a második rész egyik 
hajmeresztő jelenetével, amely során a repülő autóban utazó Harryt és Ront csak-
nem elgázolja a Roxfortba tartó vonat – ilyen eseményről azonban szó sincs a 
könyvben, ahogy Potter sem bungee jumpingozik a Ford Anglia nyitott ajtaján 
függve. S bár, a dühös, szidalmazó levél, a rivalló a könyvben is hangosan üvölti 
tartalmát a megírója hangján, a fi lmben még látványos, emberi, kiabáló szájat is 
formál a boríték. Ugyanakkor a könyvekben nem olvashatunk a vásznon megva-
lósított, látványos, seprűlovaglós „párbajról” Harry és iskolatársa, Malfoy között 
a cikeszért, kviddicsezés  közben. Továbbá a Titkok Kamrájának üregeiben foly-
tatott harc a Villámsebhelyes és a Baziliszkusz között sokkal hosszabb életű jele-
net a moziváltozatban, mint az eredeti történetben, és Tom Denem emlékénjének 
az elpusztítását is brutálisabban, erőteljesebben valósítják meg Columbus és 
munkatársai. „Denem rángatózott, jajveszékelt és hadonászott kínjában… És, a 
következő pillanatban köddé vált”33 – a könyvbeli leírással ellentétben Voldemort 
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16 éves, anyagszerű memoárja lassan hasad szét, mintha erős fénybomba tépné 
darabokra, tehát a vizuális eff ektek útján való látványteremtés volt a cél, nem a 
szándékos ellentmondás. A harmadik fi lm megjelenése után már a magyar sajtó-
ban is találunk példát olyan visszhangra, amely szerint a Harry Potter-mozikat 
nem egyszerűen fi lmként tekintik, hanem egy több elemből gondosan összeállí-
tott média-franchise részeként kezelik. Szabó Zoltán 2004-es cikkében az Index.
hu oldalán úgy említi Harry Pottert és világát, mint ami már lassan kilép a fi lm-
kritika hatóköréből, ráadásul arra is rámutat, hogy a könyv nélkül valójában ér-
telmezhetetlen a fi lm, „hiszen több fontos mozzanatra csak egy-egy apró elszólás-
sal utalnak a szereplők”.34 Alfonsó Cuarón is sűrített és változtatott néhány ele-
men, jeleneten, hogy a fi lmvásznon mutatósabb, megkapóbb formában mutathas-
sák be. Például a Szörnyek Szörnyű Könyve, amelyből a roxfortos nebulók a kü-
lönböző varázslényekről, bestiákról tanulnak harmadévben, a könyvben egysze-
rű zöld színű, izgő-mozgó, szó szerint harapós kötésű, a fi lmben azonban na-
gyobb méretet, szőrös borítót, szemeket, hegyes fogakat és nyelvet is kap, hogy 
könnyedén ráharaphasson a kinyitási fortélyt nem tudó kíváncsiskodók kezére 
(lásd az 5. ábrát a függelékben). Míg a regényben Harry és a hippogriff  csupán né-
hány kört tettek meg a Rengeteg felett, majd a madárfejű, lótestű lény leszállt, ad-
dig a fi lmvásznon látványos jelenetnek lehetünk szemtanúi: ott ugyanis hosszúra 
nyújtott a repülésjelenet, amely során a néző egyrészt madártávlatból csodálhatja 
meg a kies skót tájat, a roxforti tavat és a kastélyt, másrészt olyan hatást kelt, 
mintha a néző maga is Harryvel repülne. A roxmortsi kirándulás egyik tréfás je-
lenete is a rendező ötlete: amikor Harry a láthatatlanná tévő köpenye alá bújik, és 
onnan dobálja meg hógolyóval a barátaival élcelődő Draco Malfoyt, iskolai ellen-
ségét. „Nem bocsátom meg a rendezőnek, hogy kihagyta a fi lm elejéről a profi  
Kviddics Világkupadöntőt” – olvasható Gőzsy Kati Index.hu-n megjelent, a Harry 
Potter és a Tűz Serlegéről írt kritikájában.35 A negyedik fi lmet Mike Newell ren-
dezte, ettől a pillanattól kezdve azonban a könyvek már túllépik a hétszáz oldalt, 
a történet egyre több szálra oszlik fel, egyre bonyolódik, mindezt pedig nehéz két 
órába belesűríteni. Talán nem kaptuk meg a kviddicsversenyt az elején, azonban 
(ha világkupát nem is) kviddicsversenyt nemegyszer láttunk a varázslóképző pá-
lyáján. Ehelyett azonban olyan, vásznon mutatós jeleneteket kaptunk, mint a 
Trimágus Tusa miatt, más iskolákból érkező nebulók látványos bevonulása a tan-
év első napján, amely Rowling művében nem szerepel. Az erős ráhatásszerű lát-
vány miatt az új rendező nem egy újdonságot, illetve változtatást hozott, ezzel 
együtt a fentiekben említett hasonló nemtetszést is kiváltva Harry Potter szerel-
meseinek körében. Joanne negyedik nagyregényében a Tűz Serlege egy nevetsé-
gesen egyszerű, csupán néhány ékkővel kidíszített faládának a tetejére kerül, 
azonban a moziváltozatban jóval erősebb látványélményt nyújt a magas, kupola-
szerű serlegtartó varázspálcaintésre történő, lassú semmivé foszlása. A hatásva-
dász moziélmény újabb Newell-féle bizonyítéka, hogy amikor a Villámsebhelyes 
megküzd a Mennydörgővel, a sárkány elszakítja a láncát, ellentétben Rowling ere-
deti elképzelésével. Míg a könyvben az óriásgyík a megszerzendő aranytojás mel-
lett saját, szürke tojásait is védi, azok mellől semmiképp nem tágít, addig a fi lm-
ben légi mutatványokkal „szórakoztatja” a nézőt a fél roxforti birtokot körülrep-
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kedő, seprűjén menekülő Harry és az őt üldöző magyar bestia. És az aranytojás 
belseje Joanne leírása szerint üres, míg a moziváltozatban fi gyelemfelkeltő, 
mágikusvízgömb-szerű, plazmajellegű folyadék tölti meg. A Sötét Nagyúr belé-
pője is bravúrosabb felvétel az eredeti elképzeléshez viszonyítva. Amikor testet ölt 
Tudjukki, elméletileg mindent fehér köd és szikra borít be, Voldemort pedig, 
meztelen és csontsovány testének fedésére, talárt kér szolgájától. Ezzel szemben a 
CGI-szakértők a rotyogó tartalmú fekete üstöt átalakították gomolygó, füstszerű 
anyaggá; ez az anyag telepedik rá a mágus testére, és formálódik talárrá. A drámai 
hatáskeltés újabb rendezői fogása Mr. Diggory ordítása a fi a holtteste láttán, amely 
jelenetről szintén szó sincs a könyvben. 

Az ötödik fi lmtől, a Harry Potter és a Főnix Rendjétől kezdődően David 
Yates rendezte a történetet az utolsó vágásig. Talán neki volt a legnehezebb dol-
ga kollégái között, hiszen a legbonyolultabb cselekményű és leghosszabb Potter-
könyveket kellett vászonra vinnie, ráadásul a Sötét Nagyúr visszatérte után már 
cseppet sem az a gyermekiesen varázsos a hangulat sem a Roxfortban, sem az 
egész Rowling-féle fantáziavilágban, ugyanis a fi atal iskolásoknak hirtelen fel kell 
nőniük, és szembe kell nézniük az elnyomók hatalmával, a sajtó manipulatív ere-
jével, az elhallgattatás hátrányaival. Mivel a regénysorozat leghosszabb darab-
jaival kellett megbirkóznia az új rendezőnek, ő vágott a legtöbbet és sűrített a 
legjobban. Éppen ezért a Yates-féle Potter-fi lmeket lehet a legkevésbé megérte-
ni, ha csak fi lmként kezeljük, nem pedig egy franchise-puzzle egyik darabjaként, 
amelyből, ha csak egy is hiányzik, nem áll össze a teljes és értelmezhető kép. Csak 
egy példát említve, a könyv ismerete nélkül nem értjük a jóslat fontosságát, ami-
ért az egész csata és nagy hűhó zajlik a minisztériumban, azonban – újra a több-
platformos történetmesélés alapelvét bizonyítva – kapunk olyan más látványt és 
drámaiságot, amely hangulatilag és vizuálisan kiegészíti J.K. Rowling papír-tin-
ta varázsvilágát. Harry, a regénnyel ellentétben, hangosan beszélő rivallót, nem 
egyszerű levelet kap a minisztériumból a patrónusbűbáj végrehajtása után, Lon-
don muglijai között is csak a fi lmben repked a Főnix Rendjének tagjaival, de a 
telefülek sem csak egyszerű, hússzínű zsinegek, hanem valódifül-formájúak. A 
minisztériumban Dumbledore Serege, a Főnix Rendje és a halálfalók sokkal töb-
bet harcolnak, a könyvben rengeteg varázsige hangzik el, Yates azonban, a né-
zőket összezavaró átokkántálás helyett inkább a hivalkodóbb képi és hangi él-
ményre fekteti a hangsúlyt az összetörő jóslatgömbök ezreinek csörömpölésével, 
az impozáns mintákkal felturbózott, füstszerűen eltűnő halálfalómaszkokkal, a 
hoppanálás, azaz mágikus teleportálás közben félig árnyszerű, félig látható va-
rázslók repülő alakjaival. És, ha a Nagyúr emberei feketefüst-kíséretben jelen-
nek meg, akkor az ellenállást képviselő Főnix Rendjének tagjait ugyanilyen fe-
hér ködszerű hatás kíséri, miközben a könyvben egyszerűen csak pukkanásszerű 
hangot hallat a hoppanáló. A Dumbledore és Voldemort közötti párbajjelenet-
nél is lenyűgöző, bravúros CGI-mágiának lehetünk szemtanúi. A drámai hatás-
keltés egyik erős példája abban a jelenetben érvényesül, amelyben Tudjukki meg-
szállja Harryt. Joanne Kathleen Rowling elképzelése szerint csak másodperce-
kig tart ez a „lélekvándorlás”, ugyanis a Sötét Nagyúr nem bírja elviselni a fájdal-
mat, amelyet Harry szeretettel teli lelke okoz neki. Yates azonban megnyújtja ezt 
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a részt, s talán kissé érzelgőssé csap át a varázslófi ú küzdelme, kellően érzékelte-
ti az ötödik Potter-történet lényeges üzenetét: a sötét vágyak, a félelem, a bűnös 
ösztönök legyőzésével küzd tulajdonképpen a Kis Túlélő, amikor szülei gyilko-
sával néz szembe. 

A hatodik rész fogadtatása ambivalens volt, leginkább az első roxforti csata 
jelenetét hiányolták a végéről, vagy egész egyszerűen nem értették az összefüggé-
seket: „A történet epizódokra szakadt, így apró jelenetekben tudhattuk meg, hogy 
Voldemort nagy visszatérését készítik elő, az indoklás, hogy hogyan, milyen lé-
pésekkel harcolnak ez ellen annyira apró volt, hogy el is maradt”.36 Tehát Yates és 
az egész stáb, akik a varázslótanonc világán dolgoztak (és dolgoznak), újra bebi-
zonyították, hogy a fi lm csupán vizuális alátámasztása a regénysorozatnak, amo-
lyan látványos bónusz az alaptörténet mellé, amely az eff ektjeivel kiegészíti, egy-
szersmind látható elemekkel bővíti ki a könyvek világát. Ilyen értelemben érthe-
tő és újabb alátámasztás az is, hogy a Weasley-ikrek varázsviccboltjának bemu-
tatására hosszabb időt adtak, mint mondjuk, az új mágiaügyi miniszter fi gurájá-
nak részletezésére, hiszen a különböző mágikus termékek felvillantása vagy épp 
részletesebb ecsetelése nyilván erősebb mozis hatás lehetőségét nyújtja, mint egy 
idősödő auror mogorva karakterének ismertetése. Az utolsó könyvnek pedig már 
annyira hosszadalmas a cselekménye, hogy Yates inkább két részre osztotta, ah-
hoz, hogy a leglényegesebb szálakat és a nagy roxforti csatát is kellő részletesség-
gel tudja ábrázolni, természetesen profi ttermelési célból. Utóbbit bizonyítja a há-
romdimenziós változat elkészítése is. A Harry Potter és a Halál Ereklyéinek első 
része 2010-ben, míg a második a rákövetkező évben jelent meg. Az utolsó két rész 
a legerősebb, legnehezebben feldolgozható, legsötétebb epizód, hiszen Harrynek 
és barátainak el kell hagyniuk a családjukat, bujkálásra kényszerülnek, hogy köz-
ben megtalálhassák és elpusztíthassák a Voldemort lélekdarabjait tartalmazó 
horcruxokat. Tudjukki pedig időközben egyre határozottabban és gyorsabban ve-
szi át a varázsvilág feletti uralmat. Az utolsó fi lmek során, Rowling művének is-
merete nélkül azt sem érti a néző, miért említi Harry egykori professzora emlék-
alakjának a kisfi át, akit a roxforti csata miatt hagytak árván a szülei, David Yates 
ugyanis nem hagyja a fi lm elején, hogy kiderüljön, Lupin felesége, Nymphadora 
Tonks gyermeket vár. Miután Harry megmentése érdekében mindenki át akar 
változni Potterré, hosszabb meggyőzés után a túlélő maga ad hajszálakat az alak-
váltást biztosító bájital elkészítéséhez, a vásznon azonban Hermione tépi ki azo-
kat Potter hajából. Ugyanakkor néhány, a horcruxokot vezető nyom megtalálá-
sát a rendező elveszi Harrytől, és Hermione vagy Ron karakteréhez illeszti, hi-
szen a fi lm játékideje nem ad elég lehetőséget arra, hogy a mellékszereplők eré-
nyeit részletesen ecseteljék a készítők, ezért szükségszerűek azok a változtatások, 
amelyek miatt nem érzi majd úgy a néző, hogy egy-egy fi gura olykor fölösleges. 
És mivel Dobby, a házimanó a korábbi fi lmekben többször kimaradt, de az utolsó 
előtti fi lmben meghal, miközben Harryéknek segít, ezért David Yates több alkal-
mat ad neki a megjelenésre a Halál Ereklyéinek első részében, mint ahogy az ere-
detileg történik. A roxforti csata közben a Titkok Kamrájában lezajló eseménye-
ket Hermione és Ron épp csak elmesélik Harrynek, de David Yates külön jelenet-
ben emeli ki ezt a részt, hiszen újabb CGI-gazdag táptalajt nyújt az egyik horcrux 
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elpusztítása, mivel a lélekdarabok mindig látványosan ellenállnak a megsemmisí-
tésnek. Mindezek a példák pedig csupán töredékét képezik a vásznon megjelenő 
történet rendezői újításainak. Tehát elmondhatjuk, hogy a Harry Potter-fi lmekre 
szakmai alapú kritikát lehet írni, amelyek az operatőr, a színészek, a vágó vagy 
épp a CGI-készítők munkáját/alakítását elemzik, de sem a rendezői tevékenysé-
get, sem a történet egészét vagy a karakterek közötti viszonyt nem érthetjük, ér-
telmezhetjük azok igazságos, megalapozott és teljes voltában, hogyha elvonatkoz-
tatunk a regénysorozattól. A fi lm egyfajta hangos-képes mozgó illusztrációja a 
könyveknek, s mint ilyen, néhol pluszt is ad a művekhez, a fantasy-mozi-műfaj sa-
játosságait hangsúlyozva, és ezekre rájátszva csak egyik darabkáját jelenti a teljes 
Harry Potter-világ többplatformos puzzle-jének, amelyet csak a teljes egészbe be-
illesztve érthetünk és kezelhetünk. 

Harry Potter a videojátékokban, online szférában és a valóságban 
Amíg a fi lmek Harry Potter-világának akciódúsabb, a virtuális látványele-

meknek helyet adó történéseit, jeleneteit hangsúlyozzák, addig a játékok készí-
tői sem feltétlenül a történet könyv- vagy éppen fi lmhű visszaadását tűzték ki cé-
lul, hanem az akcióra, a varázslásra, a párbajozásra, a virtuális kalandra lehető-
séget nyújtó helyzetekre építkeztek. A játékok a sztori izgalmas helyzeteinek le-
hetőségét aknázták ki, valamilyen szinten a személyes részvételt biztosították a 
Rowling-féle varázsvilág kedvelőinek, ezáltal olyan érzést nyújtva az addig csak 
külső szemlélőként működő fogyasztónak, mintha ő maga is részese és alakítója 
lenne az addig csak megtekintett vagy olvasott világnak. Stephen Brown koráb-
ban említett szavaira visszatekintve, szemlélőből résztvevővé és tapasztalóvá lé-
pett elő a néző a játékok segítségével, az újabb platform meghódításával pedig már 
nem is volt kérdéses, hogy multimédiás franchise született. Míg a fi lmek a köny-
vek alapján, azokat kiegészítve vagy éppen megnyesve formáltak újított történe-
tet, addig a videójátékok a fi lmek alapján dolgoztak. Míg az első három rész alap-
ján készült játék többnyire követi a mozifi lmek cselekményvázát, új feladatokkal 
kiegészítve a sztori menetét, az ötödik résztől már lehetetlen nemcsak élvezni, de 
végigjátszani videójátékot, ha legalább a fi lmeket nem láttuk. Ahogy a fi lm ese-
tében David Yates, úgy a játék esetében az EA fejlesztői is két részre osztották az 
utolsó Potter-sztori digitális változatát. A Harry Potter és a Halál Ereklyéinek első 
részében, mivel hőseink már nem a Roxfortban „kalandoznak”, így a videójáték 
helyszíne és lényege is nagyban változott: különböző komor színtereken kell szá-
mos halálfalóval megküzdenünk, sokkal többel és sokkal többször, mint ahogy 
azt J. K. Rowling elképzelte. „(…) A játék ismét nem foglalkozik azokkal, akiknek 
fogalmuk sincs a könyvekről, suta átvezető videókban kapjuk a történet ívét adó 
kulcsmomentumokat”37 – olvasható Birkás Péter játékkritikájában. 

A fi lmipar és a digitális játékvilág után az online szférában is megvetette 
a lábát Potter világa. Az írónő és a fi lm készítői 2011 júliusában indították út-
jára a Pottermore weblapot, éppen azután, hogy az utolsó fi lm is a mozikba ke-
rült. Szándékosan igyekeztek tehát fenntartani a rajongók lelkesedését egy olyan 
honlappal, amelyen korábban szerepjátékra volt lehetőség, manapság a Potter-
univerzummal kapcsolatos híreket lehet rajta követni, személyiségteszteket ki-
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tölteni. Fenntartották tehát az érdeklődést, amíg ki nem derült, hogy a potteres 
eseményeket megelőző cselekményekről is készül egy ötrészes fi lm, Legendás ál-
latok és megfi gyelésük címen, amelynek második része idén novemberben kerül 
a mozikba. Közben az írónő brit dramaturgokkal és színházi rendezőkkel közre-
működve megalkotta a Potter-történetek folytatását színdarab és annak szöve-
gét olvashatóvá tevő könyv formájában, Harry Potter és az elátkozott gyermek cí-
men. De a brand működtetői igyekeznek minden apró cafatot lerágni a márká-
ról: többek közt a https://www.harrypottershop.com/ oldalon tematikus ajándék-
tárgyakat, ruházati cikkeket árusítanak, és Rowling még a 2000-es években ki-
adta három, kicsi kiegészítő könyvét a Potter-sorozathoz: A kviddics évszázadait, 
a varázslók sportjáról, A legendás állatok és megfi gyelésüket, illetve a Bogar bárd 
meséit, a varázsvilág ismert tündérmeséiről. A Sonyval közreműködve, Rowling 
varázsvilágának hivatalos oldala új PlayStation-játékot gyártott 2013-ban, amely 
abszolút könyvhű szerepjáték-lehetőséget biztosít a rajongóknak, idén pedig az 
okostelefonokra gyártott játékokban is megjelent a márka a Hogwarts Mistery já-
tékkal. A Harry Potter-márka készítői azonban nem álltak meg itt, ugyanis mára 
nem egy országban építették fel a Roxfortot, bejárható termekkel, az Abszol utat, 
ugyancsak bejárható, vásárlásra lehetőséget nyújtó boltokkal, vagy Roxmorts fa-
lut a könyvekből, fi lmekből jól ismert, látogatható kocsmákkal Londontól Len-
gyelországig, azt az egyetlen, a korábbi platformok által nem biztosított lehetősé-
get kiaknázva, hogy a rajongók a valóságban is megtapasztalhassák a Potter-világ 
hangulatát. 

Tehát az egyes felületek mindegyike a maga műfajának sajátosságait érvé-
nyesítette, és egyiknek a használata sem különíthető el, kezelhető külön működő 
ágazatként. A Harry Potter-univerzumot közvetítő platformok egy kerek egész, 
komplex világ puzzle-darabkái, amelyeket egymásba illesztve kaphatunk egy tö-
kéletesen átlátható képet. Éppen ezért helytelen, ha csak fi lmként tekintünk rá, 
és rajongóként vagy szakmabeli elemzőként kifogásoljuk azt, hogy egy-egy rész, 
helyszín vagy karakter kimaradt a fi lmekből, ezek helyett ugyanis kaptunk olyan 
plusz látványt vagy drámai pillanatot, amely talán nem vagy nem úgy szerepel a 
könyvekben, de általuk, a nyomtatott történet kiegészítéseképpen lenyűgöző vi-
zuális moziélményben lehet részünk. Azonban egy átlagos történet számára nem 
biztosított az időtlen hírnév csak azért, mert a vizsgált történetmesélési formára 
alapozva alkották meg. Ha stabil és kedvelt az alap, mint Rowling könyvei eseté-
ben is, van mire építkezni. Emlékezzünk vissza, hogy az írónő is évekig kereste 
azt a kiadót, amelyik fantáziát látott a művében, ugyanakkor 1997 és 2000 között 
el kellett kelnie néhány példánynak a Harry Potter-könyvekből, amíg a Warner 
Brothers is úgy látta, hogy érdemes átvinni a történetet újabb felületre. Tehát a va-
lódi, eredeti és alapsztori-szeretet a szerző érdeme, annak növelése, a rajongók és 
a brand-nyereség begyűjtése, valamint a népszerűség határainak tágítása a multi-
média-világ kihasználhatóságán és annak fogyasztóin múlik.
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