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A TÖBB PLAT FOR MOS 
TÖR TÉ NET ME SÉ LÉS ERE JE
A mé dia je len ség, ami rõl ke ve set tu dunk, 
ám an nál na gyobb ha tás sal van ránk 

Mi tõl vá lik vi lág szer te is mert té egy film vagy könyv? Ho gyan épí te nek és köz -
ve tí te nek a mé dia esz kö ze in át szûr ve egy tör té ne tet úgy, hogy az akár év ti ze dek
múl tán is nép sze rû szto ri ként bõ vül jön to vább? A vá lasz a több plat for mos tör té -
net me sé lés ben rej lik, amely ugyan na gyon el ter jedt ku ta tá si té ma Nyu ga ton, és –
mint fo gyasz tók ra – ránk is ha tás sal van itt hon, azon ban ma gya rul egy elõ re ke vés
ér te ke zés szü le tett eb ben az irány ban. Az olyan nép sze rû, ha tal mas ra jon gó tá bort
ma ga kö ré gyûj tõ fran chise -ok, mint a Harry Potter, a Gyû rûk Ura, a Mát rix vagy 
a po pu la ri tás ha tá ra it egy re tá gí tó Tró nok har ca pél dá ján ke resz tül lát hat juk, hogy
a ké pes, han gos és online mé dia, va la mint az online mar ke ting kö ze ge i nek ki ak -
ná zá sa szin te ha tár ta lan le he tõ sé get ad ar ra, hogy egy köz ked velt tör té net nek idõ -
ál ló nép sze rû sé get te remt hes se nek a ké szí tõk. Egy-egy ilyen tör té net dol lár mil li -
ár dos be vé te le it lát va jo go san gon dol kod ha tunk el, hogy az adott al ko tás mennyi -
re kö szön he ti nép sze rû ség ét csak ön ma ga tet sze tõs sé gé nek, a meg nye rõ szto ri nak,
és mennyi re a fran chise mö gött ál ló szán dé kos mé dia fo gá sok nak, mar ke ting nek.

A „transmedia storytelling” fo gal mát Marsha Kinder ame ri kai pro fesszor ha tá -
roz ta meg elõ ször 1991-ben,1 de Hen ry Jenkins ku ta tá sai tet ték nép sze rû vé. 
Az em ber tu laj don kép pen az õs kor óta ösz tö nö sen sze ret sze mé lyes, va lós vagy
ép pen fik tív tör té ne te ket át ad ni, amit elõ ször a szó be li ség, majd bar lang raj zok, ké -
sõbb hi e rog li fák, vé se tek, ro vá sok, majd fej lett írás tech ni ka út ján va ló sí tott meg
egé szen a je len di gi tá lis kom mu ni ká ció há ló za tá ig fej leszt ve a tör té net me sé lés esz -
kö ze it. Te hát a transz mé di át tör té net me sé lé sünk to vább fej lõ dé sé nek is te kint het -
jük, hi szen az adott szto ri több mé dia kö zeg ben is meg je le nik, az adott kör nye zet
sa já tos ve le já ró i ra kom po nál va, pél dá ul si ker könyv alap ján ké szül film, kép re -
gény, sze mé lyes, nem hi va ta los blogokat ve zet nek a szto ri kö ve tõi, vagy a tör té net
ra jon gói to vább gon do lá sát ol vas hat juk ugyan csak weboldalak for má já ban, de a hi -
va ta los, szó ra koz ta tó weboldalakat is ide so rol hat juk a szá mí tó gé pes já té kok kal és
te le fo nos al kal ma zá sok kal együtt. 

A ha gyo má nyos médiafranchise-ok ese té ben a fik tív vi lág ugyan csak meg je le -
nik né hány kü lön bö zõ plat for mon, de ko ránt sem hasz nál ja ki úgy a tech no ló gi -
ai/di gi tá lis fej lett sé get, mint a transz mé dia, az egyes szeg men sek pe dig kü lön ál ló -
ak, leg több ször egy más tól tel je sen füg get le nek, s így össze füg gés te len egy sé get al -
kot nak. Ilyen kor a film egy ál ta lán nem ref lek tál a könyv alap ja i ra, vagy a szá mí tó -
gé pes já ték szint jén is in kább új ra for má ló dik a tör té net, akár tel je sen más lé nye -
get is kap hat, ahe lyett, hogy pluszt ad na a már meg lé võ tar tal mak hoz. Pél dá ul
Pók em ber tör té ne tei az ere de ti képregényformátum után mo zi vász non, rajz film
for má ban, szá mí tó gé pes já ték ként is meg je len tek, de ezek mind egyi ke kü lön ál ló
ese mé nye ket dol goz fel, egy más tól tel je sen füg get le nül. A leg újabb mozisorozat, 
A cso dá la tos Pók em ber sem kap cso ló dik az ed dig is mert fil mek ese mé nye i hez, mû és világa
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nem azok foly ta tá sa vagy elõz mé nye, még a meg szo kott ar co kat is új szí né szek re
cse rél ték. Ez zel szem ben a több plat for mos tör té net me sé lés sel ki dol go zott szto ri
vi lá gá nak da rab jai egy más ba il leszt he tõ, egy mást ki egé szí tõ kö ze gek. Nem csu pán
fi gye lem be ve szik a töb bi fe lü let tar tal mát, ha nem az adott plat form le he tõ sé ge it
hoz zák elõ tér be, pél dá ul egy film ese té ben a ren de zõ nem fel tét le nül a száz szá za -
lé kos könyv hû ség re tö rek szik, ha nem a tö mör ség re a könnyed meg ér tés ér de ké -
ben, il let ve azt hang sú lyoz za, ami jól mu tat a vász non: lát vány ele me ket, fan tasz -
ti ku mot, eset leg új pár be szé det, új je le ne tet is hoz zá ad a tör té net hez a szí né szek
ké pes sé gé nek ki ak ná zá sa cél já ból. 

(Bár a mé dia tu do mány ma gyar vo na lon a több plat for mos tör té net me sé lés ki fe -
je zést hasz nál ja, tud nunk kell, hogy ez tel jes egé szé ben nem fe di a transmedia
storytelling je len ség alap ve tõ jel lem zõ it. A fent em lí tett pél da ál tal is lát hat juk,
hogy a ha gyo má nyos tör té net me sé lés ese té ben is több mé dia kö ze get hasz nál nak a
ké szí tõk a szto ri köz ve tí té sé re, a transmedia fran chise -ok ese té ben azon ban a leg -
fon to sabb kü lönb ség a tra di ci o ná li sak hoz vi szo nyít va az, hogy az egyes plat for -
mok egy más ra ref lek tál va, egy mást ki egé szít ve ad nak újat a tör té net vi lá gá hoz. Az
el múlt év ben azon ban egy re in kább a transz mé dia ma gya ro sí tott for má ját al kal -
maz zák a te rü let ku ta tói, amely, bár ma gyar ta la nabb iker test vé ré nél, sok kal tel je -
seb ben le fe di a tár gyalt mé dia je len sé get.)

Nem ne vez het jük hi bás, nem meg fe le lõ en át gon dolt köz lé si for má nak a ha -
gyo má nyos tör té net me sé lé si mód szert sem, hi szen a tech no ló gia és a di gi tá lis
vi lág fej lõ dé se, a web 2.0, il let ve az online mar ke ting, online PR fej lõ dé se, nép -
sze rû sé ge tet te le he tõ vé, hogy a több plat for mos tör té net me sé lés má ra te ret nyer -
jen ma gá nak. En nek cél ja egy részt az elõ nyös üz le ti cé lok meg va ló su lá sa, más -
részt a tör té net ér té ke és élet tar ta ma is je len tõ sen nö ve ke dik. Mi vel több kö ze -
gen ke resz tül szó lít ja meg a fo gyasz tó kö zön sé get, a szto ri a tár sa da lom több, kü -
lön bö zõ ré te ge i hez is el jut: míg köny ve ket, fil me ket (té má tól füg gõ en) el sõ sor -
ban fel nõt tek nek gyár ta nak, ad dig di gi tá lis és egyéb já té ko kat kis ko rú ak nak, fi -
a tal fel nõt tek nek. 

Hen ry Jenkins ame ri kai mé dia ku ta tó sze rint a transz mé dia le he tõ sé ge i nek ki -
hasz ná lá sá ra a leg jobb mû faj a science-fiction, il let ve a fantasy ala pú fik tív vi lág.
A szak ér tõ a tör té net me sé lést alap ve tõ en olyan fo lya mat ként ír ja le, amely so rán
egy fik tív tör té ne tet több szál lí tá si csa tor nán ke resz tül szó runk szét a fo gyasz tók -
nak az zal a cél lal, hogy egy sé ges és össze han golt, rá adá sul sok kal ma ra dan dóbb
él ményt kapjanak.2 A va ló ság tól messze el ru gasz ko dó fan tá zia vi lá gok könnye dén
ma gá val ra gad ják a né zõt/ol va sót, ugyan is tel je sen kü lön uni ver zu mot te rem te -
nek, a tör té net is me rõ je szí ve sen me ne kül egy nem lé te zõ, szí ne sebb vi lág ba. 
A fan tá zia vi lá gok irán ti né zõi ér dek lõ dés az eszképizmusnak ne ve zett je len sé gen
ala pul, amely sze rint elõ sze re tet tel ke rül jük el al kal man ként a va ló sá gos, eset leg
a sa ját bõ rün kön meg ta pasz talt hét köz na pi prob lé má kat, élet drá má kat, és olyan
kép ze let be li vi lá gok, ese mé nyek re la xá ci ót nyúj tó le he tõ sé ge it he lyez zük elõ tér -
be, ame lyek messze el ru gasz kod nak a csu pasz va ló ság tól. „Az élet fel gyor sult és
né ha ne héz. Mun kát kell ta lál ni és meg tar ta ni, fi zet ni a lak bért és etet ni a gye re -
ke ket. Nincs idõ mé lyen gyö ke re zõ prob lé má kon és ezek szer te ága zó kö vet kez mé -
nye in el mél ked ni. […] De mun ka vagy is ko la után ha za me he tünk, be rak ha tunk
egy DVD-filmet a le ját szó ba, vagy elõ ve he tünk egy Playstation já té kot, és ki kap -
cso lód ha tunk egy vir tu á lis világban”3– ír ja Robert Hassan Me dia, politics and the
network society cí mû mû vé ben. A kis le xi kon sze rint „az eszképizmus a mo dern
kor em be ré nek, fõ leg a tö meg köz lés ma ni pu lá ci ó ja ál tal ki vál tott el tá vo lo dá sa 
a tár sa dal mi va ló ság tól, il let ve az er re irá nyu ló törekvés”.4 To váb bá a fan tá zia vi lá -
gok áb rá zo lá sa le he tõ sé gek egész tár há zát nyit ja meg min den mé di um szá má ra,
hi szen a ké szí tõ nek nem kell tör vény sze rû en ra gasz kod nia a hi he tõ va ló ság meg -
te rem té sé hez. 104
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Ani ta Ondine tör té net me sé lé si szak ér tõ a Spi e gel né met lap nak adott egyik in -
ter jú já ban úgy fo gal ma zott, hogy „ma a tör té net me sé lés egy szer re fo lyik a kü lön -
bö zõ plat for mo kon, egy más tól füg get len hely szí ne ken és idõpontokban”.5 Ondine
sze rint a több plat for mos tör té net me sé lés egyik leg na gyobb elõ nye, hogy a ra jon -
gók is részt vesz nek a tör té net ala kí tá sá ban. A ké szí tõk ugyan is fo lya ma to san fi -
gye lem be ve szik a kö zös sé gi há ló kon meg osz tott fo gyasz tói ész re vé te le ket, óha jo -
kat, és ese ten ként meg pró bál ják bi zo nyos mér ték ben azok ra szab ni a mû to váb bi
ala kí tá sát – pél dá ul a vász non olyan ka rak te rek kö zött szö võ dik sze rel mi szál, aki -
ket a ra jon gók szí ve sen lát ná nak együtt, de az ere de ti mû ben, mond juk a könyv -
ben nem ala kul ki kö zöt tük több, mint ba rát ság. Ani ta Ondine ugyan ak kor po zi -
tív vissza jel zés nek, mi több, bók nak tart ja, ha va la ki fel dol goz za az ere de ti al ko -
tást, hi szen ez ál tal csak to vább nép sze rû sí tik a tör té ne tet, és fel dol go zás nél kül
nyil ván nem be szél het nénk több plat for mos tör té net me sé lés rõl. Ondine úgy fo gal -
maz: „a kü lön bö zõ új for má tu mok mind egyi ke se gít ab ban, hogy az adott tör té net
kö ré épült szub kul tú ra fennmaradhasson”.6

Nilüfer Pembecioğlu, az Isz tam bu li Egye tem mé dia sza kos pro fesszo ra a
Narratives through turkish perspective. Transmedia storytelling and intertextuality
examples in the postnetwork era cí mû köny vé ben ol vas ha tó, hogy a transz mé dia-
tör té net me sé lés a mul ti mé dia-esz kö zök és a ha gyo má nyos fe lü le tek együt tes
hasz ná la tá nak tech ni ká ján ala pul, amely ben az egyik leg fon to sabb sze re pet az
intertextualitás7 le he tõ sé ge kap ja, mi vel a szto ri da rab jai nem csak egy sze rû en kap -
cso lód nak egy más hoz a kö zös alap té ma okán, de el be szé lõi szink ron ban köz lik 
a tör té ne tet. Te hát az egyes plat for mok egy más sal kap cso lat ban áll va, egy mást
mint egy ki egé szít ve mu tat ják be a szto rit, így a tör té net más-más fe lü le te ken meg -
je le ní tett for má it nem ke zel het jük egy más tól füg get len egy sé gek ként. Pél dá ul nem
vo nat koz tat ha tunk el a fil mek tõl, ha meg sze ret nénk ér te ni, hogy a já ték ban mi ért
nem csak a már is mert hely szí ne ket kell vé gig jár nunk, mi ért ka punk eset leg olyan
fel ada to kat egy-egy di gi tá lis ka lan dút so rán, ame lyek, a tör té net nek sem a nyom -
ta tott, sem pe dig a mo zi vász nas vál to za tá ban nem sze re pel. Pembecioğlu sze rint
a multiplatformos meg je le ní tés ad le he tõ sé get ar ra, hogy a szto ri ked ve lõi min den
új ként meg je le nõ fe lü le ten kö vet ni és fo gyasz ta ni tud ják a történetet,8 rá adá sul a
több kö zeg több le he tõ sé get is je lent, és a fo lya ma to san meg úju ló mé dia fe lü le tek
le he tõ sé ge it ki hasz nál va a szto ri so sem avul el tel je sen, hosszú ide ig ak tív té ma -
ként ma rad hat fenn.  

Az ál ta lunk kö ve tett narratívasorozat sze rep lõ i vel tör té nõ gya ko ri „ta lál ko zás”
va la me lyik plat for mon elõbb-utóbb olyan je len sé get idéz elõ, hogy ra jon gó ként,
kö ve tõ ként az egyes ka rak te rek rõl szó ló szük ség te len és ke vés bé ér de kes in for má -
ci ók is ér de kel ni fog nak. Egy re fon to sabb lesz, hogy a tör té net elõ re ha la dá sá val 
a ked velt sze rep lõk min den lé pé sét kö ves sük, így az ap róbb je len sé gek is erõs fi -
gyel met kap nak a fo gyasz tói tár sa da lom ré szé rõl. A több plat for mos tör té net me sé -
lés szak ér tõi így von nak be egy re több sze mélyt a ka rak te rek és a szto ri vi lá gá ba,
így érik el azt, hogy, aki egy szer ra jon gó vá vált, min dig fi gye lem mel kí sér je a tör -
té net ala ku lá sát. 

„Az el be szé lé si mód a több plat for mos tör té net me sé lés kul csa, hi szen ilyen
ese tek ben a szto ri olyan ha tal mas mennyi sé gû anya got és le he tõ sé get je lent,
amely meg kö ve te li, hogy kü lön bö zõ fe lü le te ken je len jen meg”9 – ír ja Elizabeth
Evans, a Nottinghami Egye tem elõ adó ta ná ra Transmedia Television: Audiences,
New Me dia, and Daily Life cí mû mun ká já ban. A fan tá zia tör té ne tek össze tett sé ge
és a le het sé ges foly ta tá sok as pek tu sai ugyan is nem csak le he tõ sé get ad nak, de meg
is kí ván ják a kü lön bö zõ mé dia plat for mo kon va ló meg je le ní tést. Evans is alá tá -
maszt ja a mul ti mé dia-tör té ne tek egyik alap elv ét, mely sze rint az egyes kö ze gek
sa ját spe ci fi kus le he tõ sé ge ik re ala poz va az adott tör té net vi lág nak, ha nem is tel je -
sen, de nagy részt új for má ját al kot ják meg:10 a di gi tá lis já té kok pél dá ul le he tõ vé te - mû és világa
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szik a né zõ/fel hasz ná ló szá má ra, hogy be lép jen az ál ta la ked velt fik tív vi lág ba,
hogy egy részt új né zõ pont ból is meg vizs gál has sa a szto rit, más részt in ter ak ci ó ba
lép hes sen a fan tá zia uni ver zum la kó i val, ele me i vel. A webes fe lü le tek pe dig, el sõ -
sor ban mar ke ting ala pon a vissza jel zé sek le he tõ sé gé vel a tör té net újí tá sát és ki bõ -
ví té sét ko ráb ban nem le het sé ges for mák ban te szik le he tõ vé, fi gye lem be vé ve a fo -
gyasz tói kö zön ség feedbackjét, így a to váb bi ak ban, a né zõk igé nye i re szab va olyan
for má ra ala kít hat ják a szto ri vi lá gát, amely sok kal biz to sabb lá ba kon áll a be vé telt
és a kö ve tõ ket te kint ve. 

Ugyan ak kor a tör té net me sé lõk nek fi gye lem be kell ven ni ük a szto ri for gal ma -
zá sá nak min den le he tõ sé gét, mé ret re szab va így azt, hogy az egyes tar tal ma kat mi -
lyen for má ban hol és ho gyan le het könnyeb ben el ér ni, pél dá ul a tör té net vi lág gal
fog lal ko zó hi va ta los weboldalt mo bil ba rát tá kell ten ni ük. A mul ti mé di ás nép sze -
rû ség re nem sok esély van, ha a kü lön bö zõ fe lü le tek kö zül csak egy-ket tõ re kor lá -
toz zák le a meg je le ní té si le he tõ sé gek szá mát, hi szen ma már egy mé dia fo gyasz tó
nem csak a te le ví zi ó ján kö ve ti ked venc so ro za tát, de a szá mí tó gé pén, sõt az
okostelefonján is folytathatja.11 A vi lág há ló pe dig hosszabb, kor lá to zat lan idõ tar ta -
mú epi zó dok le fu tá sá ra és egyéb, han gos-ké pes mé dia anya gok köz ve tí té sé re ad 
le he tõ sé get. 

Az össze tet tebb narratívák, tör té ne tek ese té ben azon ban elõ for dul az is, hogy
a fo gyasz tó szá má ra nem elég sé ges a mé dia alap ve tõ esz kö ze in ke resz tül tör té nõ
köz lés, hi szen nem csak lát ni és vizs gál ni, il let ve át érez ni akar ják a tör té ne tet, ha -
nem „fel fe dez ni és meg ta pasz tal ni is”.12 Ezt a sze re pet töl tik be a já té kok mel lett a
va ló ság ban is meg épí tett fan tá zia vi lá gok, ame lyek re pél dá ul a Harry Potter-világ
ese té ben is ta lál ha tunk pél dá kat a lon do ni stú di ó tól kezd ve a len gyel va rázs ló is -
ko lán át a ja pán és ame ri kai fantasy-bazárokig, ame lyek nek mind egyi ke kör be jár -
ha tó, és szá mos, Joanne Kathleen Rowling vi lá gá val kap cso la tos, meg vá sá rol ha tó
ter mé ket kí nál nak a fa na ti ku sok nak. 

Stephen Brown ame ri kai mar ke ting szak em ber sze rint ma olyan vi lág ban
élünk, amely ben min den hol tör té ne tek vesz nek kö rül min ket, ame lye ket akar va
sem tu dunk el ke rül ni, hi szen a mé dia kü lön bö zõ esz kö ze in és fe lü le te in, rá di ón,
te le ví zi ón, mo bil te le fo non, webes plat for mo kon fo lya ma to san tör té net in ge rek
érik a fo gyasz tói tár sa da lom tag ja it. Má ra a mé dia és mar ke ting esz kö ze in ke resz -
tül a fo gyasz tók kal kö zö sen te rem tik meg a szer zõk és már ka ké szí tõk egy-egy tör -
té net nép sze rû ség ét, fo gyasz tói igény re sza bott kereteit.13 A Psychology and Mar -
ke ting szak lap nak írt ta nul má nyá ból ki de rül, a Harry Potter-brand mul ti mé di ás
nép sze rû ség ét an nak kö szön he ti, hogy a mes te ri en ke zelt el be szé lés mód mö gött
több, kü lön bö zõ meg va ló sí tá si mód szer, úgy mond „le ány vál la lat” áll, kezd ve az
ere de ti re gé nyek tõl a ki egé szí tõ köny ve ken, a mo zi fil me ken és já té ko kon át min -
den más vir tu á lis és va lós kö ze gig, amely a már ka je gyé ben szü le tett. Rá adá sul a
hét kö tet ép pen elég idõt adott a ké szí tõk nek ar ra, hogy a gyor san úju ló di gi tá lis
mé dia vi lág ak tu á lis esz kö ze it ki hasz nál ják a tör té net ter jesz té sé nek ja vá ra. 

Brown a ra jon gók fik tív tör té ne te i nek ré te gét eme li ki (fan-fiction) a már kát és
szto rit meg je le ní tõ kö ze gek kö zül, ugyan is ez az a fe lü let, aho vá már sem az ere -
de ti mû szer zõ je, sem a fil me ket for gal ma zó cég nem jut el a ter mé ké vel: a ci vil
mé dia-fe lü let így erõ sí ti a ké szí tõk aka ra tán kí vül az adott szto ri hír ne vét. Ugyan -
ak kor so ha sem fon to sab bak a fil mek, a szá mí tó gé pes já té kok, a ra jon gói ol da lak,
az aján dék tár gyak vagy a mil li ó szám ra el adott pu ló ve rek, mint a már ka ere de ti
for rá sa: a könyv. A kü lön bö zõ plat for mo kon je len lé võ, ezek nek tar tal mát fo gyasz -
tó és gyár tó ra jon gók leg na gyobb ré sze ugyan is azért vá lik a szto ri mé di a for má já -
nak kö ve tõ jé vé, mert meg ra gad ta a tör té net va ló di, leg el sõ vál to za ta, vagy for dí tott
eset ben: az aján dék tár gyak so ka sá gát és a mozisorozat nép sze rû ség ét lát va szük -
sé gét ér zi a köny vek el ol va sá sá nak.  Az egyes kö ze gek ugyan is so ha sem ad nak tel -
jes ké pet egy mutliplatformos tör té net rõl, a ma guk sa já tos esz kö ze in ke resz tül je -106
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le ní tik meg azt, és min dig vissza utal nak az ere de ti al ko tás ra, így ki egé szít ve és
nép sze rû sít ve a for rás mû vet. 

Ve gyük a Csil la gok há bo rú já nak leg újabb, he te dik moziepizódját egy szer re ha -
son ló és el len pél da ként: eb ben az eset ben ugyan is az alap mû nem re gény, ha nem
Ge or ge Lucas science-fiction ûr ope ra-tri ló gi á ja. Az el sõ há rom egész es tés mo zi-
film re ala poz va szü le tett meg a Star Wars-márka a kép re gé nyek kel, szin tén né pes
fan-fiction-közeggel a vi lág há lón, rajz fil mek kel, rö vid, ala csony költ ség ve té sû pót -
lék fil mek kel, aján dék tár gyak, pó lók és plüss fi gu rák gar ma dá já val be zá ró lag.
Azon ban mi u tán a Dis ney meg vá sá rol ta a Lucas-filmtõl a foly ta tás meg fil me sí té -
sé nek jo gát, és a ren de zõi szék be a mar ke ting szak ér tõ ként is is mert J. J. Abrams
ült, Az éb re dõ erõ be mu ta tó ja elõtt va ló sá gos mar ke ting hisz té ria ala kult ki: a leg -
ki sebb sar ki bol tok ban is jedi-figurákkal min tá zott tár gyak kal ta lál ta szem be ma -
gát a vá sár ló, min den el kép zel he tõ tan szer rõl, esz cájg ról, po hár ról és tá nyér ról,
plüss rõl, pár ná ról vagy ép pen há ti tás ká ról az ûr ka land sze rep lõi néz tek le a fo -
gyasz tók ra. A fél éves, túl erõl te tett kam pány azon ban el ér te a cél ját: re kord össze -
gû be vé telt ho zott a mo zi az új ké szí tõk nek, és hir te len olyan sze mé lyek val lot ták
ma gu kat Csil la gok há bo rú ja-ra jon gó nak, akik nem is lát ták az ad dig meg je lent hat
fil met tel jes egé szé ben. A nép sze rû ség eb ben az eset ben azon ban kér dé ses, ugyan -
is ko ránt sem biz tos, hogy az em lí tett sci-fi ek ko ra nye re sé get ter melt vol na egy ke -
vés bé nyo mást gya kor ló, íz lé se sebb rek lám had já rat mel lett. 

At tól a pil la nat tól kezd ve, hogy egy tör té net több plat for mon is meg je le nik,
már sem a ké szí tõk, sem a fo gyasz tók nem te kint het nek rá csak egy „gon dol ko dás -
ra kész te tõ rendszerként”,14 hi szen a mul ti mé dia-je len lét tel már az „el adás ra szánt
gépezet”15 funk ci ót is meg kap ja a szto ri. Stephen Brown sze rint ugyan ak kor elég,
ha az alapnarráció olyan té mát, ese mé nye ket dol goz fel, ami ér dek li a fo gyasz tó -
kö zön sé get, ugyan is „amíg van, ami rõl be szél nünk vagy vi táz nunk – le gyen szó
Harry Potterrõl, Ma don ná ról, az Apple-rõl vagy a Wal-Martról –, ad dig a gör dü lõ
tör té net be gyûj ti ma gá nak a marketingsikereket”.16

„A több plat for mos tör té net me sé lés el mé le té ben mind egyik mé di um azt te szi,
ami ben a legjobb”17– fo gal maz Hen ry Jenkins. Te hát meg fil me sí tés kor a tör té ne tet
az ér tel mez he tõ mi ni mum ra re du kál ják, ép pen annyi ra, hogy az ért he tõ le gyen 
a né zõ szá má ra, míg a lát vá nyos és ak ció je le ne te ket elõ tér be he lye zik, hang be li és
vi zu á lis effektekkel egé szí tik a köny vek ben le ír tak hoz ké pest. Míg a fil mek egy faj -
ta vi zu á lis bónuszként mû köd nek az ere de ti al ko tás mel lett, a vi de o já ték ok a fik -
tív vi lág meg ta pasz ta lá sá nak él mé nyét nyújt ják, a webes fe lü le tek a tör té net
háttérinformációival, hí re i vel, ér de kes sé ge i vel egé szí tik ki a vi lá got a fo tók mel -
lett. Mind ezek tu da tá ban te hát át fo gób ban és igaz sá go sab ban tu dunk ér té kel ni
egy-egy moz gó ké pes vagy di gi tá lis mû vet az egy mást ki egé szí tés el vé re ala poz va,
ugyan ak kor tu da to sab ban kö vet het jük vé gig egy-egy ál ta lunk sze re tett tör té net
élet vo na lát, meg fi gyel ve, hogy a né ha íz lé se ses nek csep pet sem mond hat ni mar -
ke ting kam pány ese té ben min den tar ta lo mért biz to san fi zet nénk-e, ér té kes-e,
szük sé ges-e szá munk ra az a tar ta lom a tör té net foly ta tá sá nak meg ér té se ér de ké -
ben, vagy csak egy újabb rek lám fo gás nak esünk ál do za tul. 
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