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Harry Potter − újraolvasva 
A Harry Potter rajongói szövegek

A Harry Potter rajongói szöveg − mint önálló jelenség − elképesztően 
nagy, egyre burjánzó és megállíthatatlan terjeszkedését szinte kizárólag 
az internet tette lehetővé, vagyis az, hogy a rajongók éltek a globális 
társadalmi hálózat kínálta lehetőségekkel. Tara Collins szerint 2006 
januárjáig a fan fictiont író rajongókat leginkább a népszerű fantasy-
szövegek ihlették meg − elsősorban a Gyűrűk ura trilógia és a Harry 
Potter-sorozat; de míg a Gyűrűk urához kapcsolódó, a neten megjelent 
rajongói szövegek száma 36 ezerre becsülhető, addig az utóbbihoz már 
több mint 180 ezret írtak.1 Az internetes technika meglehetősen bonyolult 
módon fonódott egybe e jelenség kialakulásával. A technika kínálta lehe-
tőségek és ezek kiaknázásának képessége (egyes esetekben a véletlen 
szerencse közrejátszása) révén a rajongók alkotta írások olyan kulturális 
formái terjedtek el, illetve láthatóan és nyomon követhetően olyan sajá-
tos kapcsolatokba léptek egymással, ami elképzelhetetlen lett volna a 
nyomtatott fanzine-ok korszakában. Az egész Harry Potter-jelenség azzal 
egyidejűleg bontakozott ki, ahogyan a közösségi hálózatok elektronikus 
környezete alakot öltött: az 1990-es évek közepétől a blogolás és webes 
csetszobák fejlődésével, illetve az olyan közösségi portálok növekvő 
népszerűsége következtében, mint amilyen a MySpace és a Facebook 
a 2000-es évektől. A Harry Potter-könyvek iránti rajongói érdeklődés si-
kere inkább a szubkulturális niche média sikerét demonstrálja, mintsem 
a nagy, centralizált médiakorporációkét. Ugyanakkor, egyidejűleg arra a 
lehetőségre is rámutat, hogy a világháló segítségével a szubkulturális 
média képes összekapcsolódni és újabb médiakapcsolatokat létrehozni, 
amint arra Henry Jenkins 2007-ben felhívta a figyelmet.2 Jenkins ezt az 
általa „konvergenciának” nevezett folyamatot elméleti alapon már koráb-
ban elemezte Convergence Culture (2006) című könyvében. A könyvben 
ráirányította a figyelmet arra, hogy az effajta konvergencia végül is nem 
pusztán a médiaeszközök által alakul ki, hanem „az egyes fogyasztók 
tudatában és […] másokkal folytatott társadalmi interakcióik során”.3 A 
dinamikus Harry Potter rajongói szöveg a Harry Potter-rajongók alkotása, 
és a technikailag támogatott konvergencia révén materializálódik, amikor 
is a Harry Potter-rajongók textuális alkotókészsége összefonódik a Harry 
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Az írásoknak ez az összefonódó minősége tartja mozgásban a Harry 
Potter-szöveget, amelynek a rajongók által teremtett (terjedelmileg is na-
gyon jelentős) elemei éppen olyan integráns részei, mint maga az eredeti 
Harry Potter-szöveg, és mint amilyenek a Harry Potter-jelenség rendkívül 
sokszínű egyéb textualizációi is. A rajongók által alkotott szövegelemek 
olyannyira integráns részét alkotják a Harry Potter szövegfolyamának, 
hogy kívülről, a szöveg egészét tekintve nem lehet elsiklani e tény 
fölött: ez a textúra a szövegalkotás „önjáró”, önmagát alakító szférája 
lett (piacra dobtak egy útmutatót arról, hogyan kell specifikusan Harry 
Potter rajongói történetet írni),4 és egyben a tudományos érdeklődés 
középpontjába is került (az első, könyv terjedelmű munka e sorok írása 
idején látott napvilágot).5

Ebből is látható, hogy a Harry Potter rajongói szöveg a legfrissebb 
megközelítéseket példázza a rajongói szövegekkel és általában a 
textualitással kapcsolatban – gyakorta olyan módon, hogy a legtágabb 
értelemben visszahat az irodalomkritikai elméletre és gyakorlatra. 
Először is, az effajta rajongói szövegek döntően elektronikusan és 
hipertextúrákként formálódnak meg, ennél fogva egyaránt hozzáférhe-
tők az írók és az olvasók számára, hiszen mindannyian interakcióba 
léphetnek a szöveggel. Az elektronikus- és hiperszöveget széles körben 
úgy szokás értelmezni, mint amely a nyomtatott szöveg hagyományos 
fogalmából kiindulva számtalan új lehetőséget teremt éppen az interak-
tivitás adta lehetőség révén. Így az elektronikus szövegek utat nyitottak 
a Jay David Bolter által „interaktív irodalomnak” nevezett jelenségnek: ez 
olyan, „nem-lineáris irodalom, amely mintegy felszólítja az olvasót arra, 
hogy lépjen kapcsolatba a szöveggel”.6 Ezzel az írók tulajdonképpen arra 
kapnak felhatalmazást, hogy a műveikre ne mint „lezárt és egységes 
struktúrára” tekintsenek, hanem „a lehetséges struktúrák struktúrájá-
nak”. Az olvasók pedig kifejleszthetik azt a képességüket, hogy afféle 
„második szerzők legyenek, akik ugyanazt a szöveget tovább tudják adni 
más olvasóknak, hogy azok is hasonló viszonyba léphessenek vele”.7 A 
fentiekkel összhangban, Silvio Gaggi megfigyelte, hogy a hipertextúra 
az olvasóban azt a meggyőződést alakítja ki, hogy ő maga is képes lét-
rehozni saját olvasati megközelítését, sőt hogy belenyúlhat a szövegbe 
azáltal, hogy új kapcsolódási pontokra mutat rá és megjegyzésekkel látja 
el a szöveget. A hipertextúra ily módon megkérdőjelezi a szerzőnek mint 
omnipotens személynek a koncepcióját, és elvezet oda, hogy „bátorítja az 
ismeretek közös megteremtését, és azt a képességünket, hogy magunk 
is szabadon, gyorsan és akadálytalanul részt vállalhassunk az ismeretek 
terjesztésében, megosztásában”.8 Következésképpen, a hiperszövegek 
elvezetnek az „interaktív irodalom” létrejöttéhez, amelyet nem korlátoznak 
a bevett mediációs tekintélyek és iparágak.9 Az interaktív elektronikus 
szövegen vagy hiperszövegen belül a jelenkori rajongói szövegek meg-
határozásuk szerint egy eredeti, adott szövegből nőnek ki (esetünkben 



K
U

LT
Ú

R
A

18
8 Rowling Harry Potter-szövegéből), felhasználják az eredeti szövegben 

szereplő karaktereket és helyszíneket, és a létrejövő új szövegeket 
jellemzően a rajongói közösség körében terjesztik, miközben általában 
e szűkebb közösségen kívül állók is hozzáférhetnek az így keletkezett 
szövegekhez. Miután a rajongói szövegek intertextuális horizontját és 
interaktív természetét meghatároztuk, nyilvánvalóvá válik ennek a szö-
vegalkotásnak a participatív, azaz részvételi aspektusa is: a rajongói 
szövegírók és olvasók leginkább annak alapján határozhatók meg, hogy 
részt vesznek a rajongók alkotta közösségben. Amennyiben a rajongói 
irodalom szövegét a részvétel összefüggésében ragadjuk meg, annyiban 
megközelítésünk azt tételezi, hogy elsődlegesen nem stabil és önállóan 
elemezhető entitásról beszélünk, sokkal inkább a rajongók interaktív és 
részvételi jelensége felől közelítünk a problémához. Ennek értelmében, 
a Lanier és Schau által, három Harry Potter rajongói szövegen végzett 
elemzés kimutatja: az eredeti szövegből való kiindulás ezekben az ese-
tekben arra szolgál, hogy „a popkultúra sajátos formájának szimbolikus 
struktúráit és jelentéseit megteremtse”, azaz, ezek „hozzájárulnak ahhoz 
a »metaszöveghez«, mely a Harry Potter-közösséget összetartja”.10 A 
rajongók alkotta szöveg és a rajongói közösség részvétele a szöveg-
alkotásban ebben a megközelítésben sajátos, normatív keretek között 
olvasható és behatárolható. Egyrészt tehát Henry Jenkins lelkesen annak 
bizonyítékát leli a Harry Potter rajongói szövegben és környezetében (a 
rajongói gyerekközösségekre koncentrálva), hogy a gyerekek: 

aktív részvevői ennek az új médiaterepnek azáltal, hogy a rajongói 
közösségekben való részvételen keresztül megtalálják saját hang-
jukat, és kiharcolják jogaikat az erős entitásokkal szemben is [...] 
Ugyanakkor, részvételük révén, ezek a gyerekek új stratégiákat 
fedeznek fel azon a téren, hogy a globalizáció, a szellemi tulajdon 
körüli harcok és a média konglomerációjában és ezek alkalmazásá-
val hogyan lehet boldogulni.11

Jenkins véleménye szerint a rajongói szövegek végső soron a fogyasz-
tói közösségeken keresztül egyfajta új, demokratikus globális politikai 
részvétel irányába mutatnak.12 Másfelől viszont, Cornel Sandross igen 
kevés lelkesedést mutatva úgy értelmezi ezt a jelenséget, hogy a rajongói 
szövegekben (általában véve, nem specifikusan a Harry Potter-szövegek 
esetében) a textuális határok a legszélsőségesebben képlékennyé vál-
tak mind a szöveg megalkotása, mind a befogadása tekintetében, ami 
egyben azt is lehetetlenné teszi, hogy ilyen szövegek esetében esztétikai 
elvárásokat alkalmazzunk. Sandross szerint ez a jelenség nem annyira 
az emancipatorikus lehetőségek kifejeződése, hanem inkább a banalitás 
csapdájának és a Marcuse által megfogalmazott egydimenziós jellegnek 
a bizonyítéka – „az egydimenziós jelleg abból fakad, hogy az egyénnek 
nincsenek alternatív forrásai vagy »kifejező eszközei«”.13
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gói szöveg immanens képlékenysége és közösségi hozzáférhetősége 
szükségessé tesz a hagyományos szövegközpontú megközelítésnél 
lazább elemzési szempontokat a rajongók alkotta irodalommal foglalkozó 
tudósok részéről, és ebből adódóan magában a kritikai gyakorlatban is 
engedniük kell a fluiditásnak, illetve felül kell vizsgálniuk kritikai gyakor-
latukat és tudományos kategóriáikat. Ezt Busse és Hellekson velősen 
így fogalmazta meg:

Mint a rajongói irodalommal foglalkozó tudósok, olyan képlékeny 
térben működünk, amelyet folyamatosan és állandóan revideálni 
kell és újrafogalmazni, ahol az új külső és belső hatások nemcsak 
kutatásaink tárgyát változtatják meg, hanem elméleti és módszer-
tani kereteit is. A rajongói szövegekhez hasonlóan, a forrásszöveg 
kiegészítő és ellentmondásos olvasataival a tudományos elemző 
szöveg, amely megkísérli leírni és megérteni a rajongói magatartást 
és viszonyt, maga is olyan jelenséget produkál, amely állandó válto-
zásban van, midőn a rajongói kultúra megnyilvánulásainak tágabb 
megértésére törekszik.14

Tehát irodalomtudományi szempontból a rajongói szöveg olyan tárgyat 
képvisel az irodalmi elemzés számára, amely nem illeszthető bele ennek 
a tudományos diszciplínának a vizsgálat tárgyáról alkotott, hagyományos 
kategóriáiba, és ezzel hatást gyakorol az irodalomtudomány adott elő-
feltevéseire. Úgy tűnik, a jelenleg marginálisnak minősített stratégiákat 
állítja előtérbe (igazából ezeket még csak stratégiáknak sem tekintették 
korábban) az irodalomkritika tudományos gyakorlatában: olyasmire 
gondolunk, mint a „tágabb olvasat” (distant reading), amely képes asszi-
milálni egyfajta kiterjedt, kibővült textuális mező jellemzőit azáltal, hogy 
lemond a zárt olvasásról (close reading),15 vagy mint az „autoetnográfia” 
(a rajongói szövegek írói maguk is kritikusok lesznek, míg a kritikusok 
maguk is a rajongói közösség résztvevőivé válnak): ezek a kérdések 
látszanak itt leginkább a témánkba vágni.16

A Harry Potter rajongói szövegek elképesztő terjedelméből és komple-
xitásából adódik, hogy az egyik lehetséges megközelítésünk e tanulmány 
keretein belül szimptomatikus jellegű, azaz megközelítésünknek abban 
az esetben válik tárgyává valamely szöveg, amennyiben e tanulmány 
tárgyát tekintve szimptomatikusan relevánsnak minősítjük. Az, hogy a 
szövegből indulunk ki, önmagában is kapaszkodót igényel: a Harry Potter 
rajongói szövegek úgy is felfoghatók, mint amelyek újabb történetszála-
kat képviselnek, s ezek a szálak a köznapi szempontoknak a történetbe 
való belefonódását példázzák, és olyan beavatkozást jelentenek, melyek 
megszakítják az eredeti Harry Potter-szöveget, és még terebélyesebbé 
teszik a már létező Harry Potter-szövegfolyamot. A történet e szálainak 
elemzésével jelen fejezetünk bekapcsolódik abba a vitába, melyet az 
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egyidejűleg a tanulmány következtetéseit szándékosan nyitva hagyja. Az 
a három elem, melyet a következőkben röviden vizsgálni fogok a Harry 
Potter rajongói szövegben, a következő: először is viszonya a gyerekek 
olvasástanulásához; másodszor, hogy miként jelentkezik benne a homo-
szexuális vágy; és végül, hogy Kínában a rajongói szöveg miként formá-
lódott nyomtatott könyvvé. Végül, a tanulmány néhány megjegyzéssel 
zárul arról, hogy a Harry Potter rajongói szövegről folyó vita hogyan járul 
hozzá a rajongás mint olyan általánosabb megértéséhez. 

Olvasáskészség – slash – Kína

A Harry Potter rajongói szöveg és az olvasáskészség

A számítógépes kommunikáció a rajongók körében magától értetődően 
számottevő kreativitást tesz lehetővé, ahogyan az már a legkorábbi 
rajongói közösségeknél is megfigyelhető volt: Nancy Baym például ezt 
a jelenséget a televíziós szappanopera-rajongók közötti üzenetváltások 
alapján már az 1984-ben alapított rec.arts.tv.soaps USENET-honlapon 
észrevette.17 Azt, hogy a rajongói szövegírás internetes oldalai pozitív pe-
dagógiai környezetet teremtenek a gyerekek alapvető írás-olvasás tanu-
lásához, Henry Jenkins hatékonyan bizonyította 2004-ben a Technology 
Review című blogjában, elemzésének ezt a címet adta: „Why Heather 
can Write: Not everything kids learn from popular culture is bad for them, 
some of the best writing cultures takes place outside the classroom in 
online communities” (Miért tud Heather írni: nem minden rossz, amit a 
gyerekek a populáris kultúrából sajátítanak el, a legjobb írástanulási esz-
közök némelyike az osztálytermen kívüli online közösségekben lelhető 
fel).18 Később Jenkins a Convergence Culture című művében kibővítette 
elemzését.19 Tapasztalatait alapvetően a Daily Prophet (a HP-regények 
magyar fordításában: Reggeli Próféta) című Harry Potter rajongói we-
boldalról szerezte, melyet 1999-ben indított egy akkor tizennégy éves 
kislány, Heather Lawver. A fantasy képzeletvilágának Reggeli Próféta 
című napilapjához illően a weboldal online újság képét ölti, melyet a 
gyerekek a világ minden részéből mágikus figurákkal és a Harry Potter-
könyvekhez kapcsolódó elképzelt világ eseményeiről szóló riportokkal 
töltöttek meg, úgy, ahogyan azt ők a maguk sajátos helyszínein és 
életükben – a maguk sajátos nyelvén – elképzelték. Bár a keletkezett 
szövegek kiindulási alapja a Harry Potter-szöveg volt, a Daily Prophet 
weboldalt az az igény és hiány hozta létre, amelyre már a korábbi két 
fejezetben rámutattunk: az eredeti szöveg muglijai és varázslói leginkább 
a brit világban mozognak, és így tág tere nyílik az elképzelt, mágikus 
világ továbbgondolásának. A Daily Prophet weboldal lényegében egy 
participatorikus kommunikációs közeg, ahová a gyerekek mint Harry 
Potter-rajongók világszerte szabadon beírnak és amit olvasnak, vagyis 



K
U

LT
Ú

R
A

19
1közösségként kreatív rajongói szövegek alkotói és olvasói lehetnek. A 

weboldal sikere akkor vált egyértelművé, amikor a Warner Brothers úgy 
gondolta, hogy a tulajdonát képező Harry Potter márkanév használatát 
a weboldalakon is ellenőrzése alá vonja, és ennek értelmében 2000-
2001-ben felszólította a weboldalak üzemeltetőit azok megszűntetésére. 
A Daily Prophet weboldal ekkor létrehozta a Sötét Varázslatok Kivédé-
sének Szervezetét, amely bojkottra szólított fel minden Warner Brothers 
termékkel szemben; a Warner Brothers visszavonulót fújt, és elállt a 
weboldalak bezáratásától – ez volt az ún. „Potter-háború”. A Convergence 
Culture című könyvében Jenkins kibővítette a Daily Prophet weboldallal 
kapcsolatos 2004-es megállapításait (sőt, elemzésébe bevonta más, 
ugyancsak a Harry Potter rajongói által működtetett weboldalak – így 
a FictionAlly és a Sugar Quill – vizsgálatát is) a weboldalnak a „Potter-
háborúban” játszott szerepével. Ez igazolni látszott Jenkins-nek azt a 
megállapítását, hogy a gyerekek a kreativitásukat vetették be fegyverként 
a hatalmi rosszallás elhárítására. Jenkins mindezt pozitív jelenségnek 
tekintette, mely egybeesik a gyerekeknek azzal a törekvésével, hogy a 
tanulást, oktatásukat saját irányításuk alá vonják, és írás-olvasás tudá-
sukat úgy fejlesszék, hogy részt vesznek az online rajongói szövegeket 
író közösségek (a közös érdeklődés helyszíneinek) tevékenységében és 
együttműködésében. Jenkins ez utóbbit alternatív pedagógiai területnek 
tekintette, olyan területnek, amely jóval hatékonyabb, mint az osztályte-
rem bevett pedagógiai helyszíne:

A tanárok előszeretettel beszélnek a „lépcsőzetesség” elvéről, arról, 
hogy a hatékony pedagógiai folyamat lépésről lépésre halad, arra 
bátorítja a gyerekeket, hogy új képességeket próbáljanak ki, melyek 
a már megszerzett képességeikre épülnek; ezek támaszt és kiinduló 
pontot jelentenek az új lépésekhez, amíg a tanuló elegendő maga-
biztosságot szerez ahhoz, hogy magától tegye meg e lépéseket. Az 
osztályban a lépcsőzetességet a tanár biztosítja. Egy participatív 
kultúrában azonban az egész közösség viseli annak felelősségét, 
hogy az újonnan jövőket segítse önállóságuk megteremtésében.20

Valamint:

Ma még nem tudjuk egyértelműen, hogy a közös érdeklődés hely-
színeinek sikereit megismételhetjük-e az iskola falai között. Az 
iskolákban merev irányítási hierarchia létezik (beleértve a felnőttek 
és a tinédzserek igencsak eltérő szerepköreit) [...] Az iskolák sokkal 
kisebb rugalmassággal tudják a fejlődésük különböző szintjein járó 
szövegírókat támogatni. Még a legprogresszívebb iskolákban is 
léteznek szabályok arra vonatkozóan, mit írhatnak a gyerekek – ösz-
szevetve azzal a szabadsággal, melyet akkor élveznek, ha maguk 
írnak.21
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íróit és olvasóit nem feltétlenül a tanulás iránti igény motiválja, a rajongói 
oldalak kiváló médiumai a tanulás „megtörténésének”, mert a résztvevők 
sokkal inkább kezükben érzik az irányítást, és ennek következtében a 
rajongói szövegek írását bátorítani kell. Nem sokkal ezután Jenkins és 
munkatársai közreadták a McArthur Alapítvány jelentését Confronting 
the Challenges of Participatory Culture (2006) címen,22 melyben azt állí-
tották, hogy az olyan technológiai forrásokat, mint a rajongói szövegírók 
oldalai, a blogolás stb. össze kellene gyűjteni egy újfajta olvasástudás 
megszerzése érdekében, amely egyaránt magába foglalja az olvasástu-
dást és a médiaértést. A jelentés védelmébe vette a rajongói szövegírást 
azokkal a vádakkal szemben, hogy az másodlagos és nem eredeti, 
párhuzamot vonva a tekintélyes művészeti formával, a kollázzsal.23 Idő-
közben, 2004 óta jelentős tudományos kutatások folytak, melyek szintén 
azt támasztották alá, hogy az online közösségek révén megvalósítható 
participációs tanulás hatékony eszköz az olvasási képességek fejlesz-
tésére, és különösen hatékony az online rajongói szövegíró-közösségek 
keretein belül – mint azt Rebecca Black és mások kutatásai igazolták.24 
Időközben az olvasási képesség fejlesztésének ezt a formáját a rajon-
gói szövegíró-közösségek egyike-másika is felkarolta, többek között az 
is, melyet 2004-ben közreadott esettanulmányában Jenkins behatóan 
elemzett. 2008-ban a Daily Prophet weboldalon megjelent a Harry Potter-
rajongókhoz intézett felhívás a következő címmel: Fejlődés a Forradalom 
felé (Making Progress toward Revolution):

Legyen a mi mozgalmunk a Harry Potter rajongói közösségek törté-
netének legjelentősebb, alulról szervezett megmozdulása! 2001-ben 
a Daily Prophet és a vele rokon Potter rajongói oldalak vállalták, hogy 
tiltakozásukkal a nemzetközi színtéren óriási hullámokat keltenek, 
és jogi precedenst teremtenek, mely a mai napig védelmet nyújt 
minden Harry Potter rajongónak a hírhedt Potter-háború megvívása 
óta. Újra képesek vagyunk ilyen harcra, de egy ennél is jelentősebb 
ügy érdekében – ez pedig az írni-olvasni tudás.25

A weboldalon megjelent Heather Lawvernek a felnőttekhez címzett levele 
is, amelyben megpróbálja megmagyarázni, mi a Daily Prophet célja:

J. K. Rowling írónő Harry Potter-sorozata, azt hiszem, pusztán csak 
lehetőséget teremt ahhoz, hogy fejest ugorjunk egy jó könyvbe. Az 
online „napilap” létrehozásával, ahol a cikkek elhitetik az olvasókkal, 
hogy Harry Potter különös, fantázia szülte világa valóságos, megnyí-
lik az olvasók előtt a lehetőség, hogy más könyveket is megértsenek, 
hogy belebújjanak a karakterek bőrébe, hogy a valódi irodalmat 
elemezzék. Ha fiatal korban sikerül kifejleszteni az írott szó értelme-
zésének, felfogásának képességét, akkor a gyerekek megszeretik 
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elérni. E képzeletbeli világ megteremtésével tanulunk, alkotunk, és 
jól érezzük magunkat egy barátságos, utópikus társadalomban.26

Amit Jenkins megfigyelt, és amiről azt állította, hogy valószínűleg vég-
bemegy az online rajongói szövegírók közösségében, azt itt láthatólag 
maguk az érintettek – de legalábbis szószólójuk – óhajtják megvalósítani 
a közösség adta keretek között.

 
Itt azonban érdemes néhány idevágó megfigyelést tennünk a rajongói 
szövegíró közösségeknek a olvasáskészséget elmélyítő funkcióit ille-
tően. Először is, a fenti érvelésben olyan retorikai taktika jelenik meg, 
amely a normatívákkal terhelt progresszivitás-felfogásra emlékeztet. 
Sokkal inkább ezek a retorikai stratégiák viszik előre az érvelést, mint a 
bizonyítékok és az elemzések. Vagyis, azok a tiszta ellenállási pontok, 
melyeket Jenkins említ, sokkal inkább az ellenállás/elutasítás túldeter-
mináltsága mentén mozognak, mintsem hogy valóságosan, tartalmasan 
értelmezzenek bármit: így a hierarchizált „osztálytermet” az online rajon-
gói közösségek közös részvételével szemben, a tanár/szülő-ellenőrizte 
közeget a rajongói közösségek alternatív, hivatalosan kialakult formákat 
elutasító magatartásával szemben, vagy hogy a tanulók maguk irá-
nyítják tanulásukat a felülről rájuk kényszerített tanulással szemben. 
Nem világos, hol is van ez a bizonyos „osztályterem”; úgy tűnik, hogy 
általában véve az intézményesített pedagógia szinekdochéja. Az sem 
világos, hogy lehet-e engedményeket tenni a formális és az informális 
tanulási és fejlődési módszereket tekintve, melyek minden pedagógiai 
intézményben jelen vannak, az osztálytermeken belül is, azokon kívül 
is. Úgy látszik, az osztályteremben jelen lévők, (akár mint diák, akár mint 
tanár) közül senkit nem kérdeztek meg arról, mi is folyik az osztályban, 
vagy hogy mit is csinálnak ott; a megfogalmazást a puszta kijelentések, 
megállapítások jellemzik. Míg az online közösségek struktúráját ezek a 
kutatások röviden felvázolják, az osztályterem mindennapi struktúráját 
nem is érintik. Egyáltalán nem vizsgálja egyetlen érintett sem annak 
lehetőségét és valóságát, hogy az online közösségekben jelen van-e a 
civakodás, a félreértés, a félreinformáltság, a hierarchia és az autoriter 
magatartás. E megközelítésekben mind az osztályterem, mind a rajon-
gói szövegírók közössége politikai és gazdasági vákuumban létezik. Az 
érvelést láthatóan a szembenállás retorikája, az alternatív terek diskur-
zusa, az önirányítás és az önfejlesztés radikális elemei mozgatják. Mikor 
Lawver (mint a rajongói közösség vezetője és egy példázat-gyerek, aki 
a felnőttekhez szól) közzéteszi érveit rajongói közösségének fórumán, 
a retorikai asszociációk már egyfajta terjengős fecsegéssé alakulnak, 
amely alapjaiban igencsak emlékeztet a politikai fogalomhasználatra, de 
le is válik arról: „haladás...forradalom”, „alulról szerveződő mozgalom”, 
„jelentősebb ügy”, „barátságos, utópikus társadalom”. Az egész szöve-
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tesz a rajongói szövegek olvasása és írása, valamint a kialakuló, fejlődő 
olvasás- és íráskészség közé (anélkül, hogy egy percre is foglalkozna 
azzal a feltételrendszerrel, melyben ezek a jelenségek azonosaknak te-
kinthetők); továbbá evidensnek veszi azt is, hogy a Harry Potter-rajongók 
mind gyerekek (ez körülbelül annyira magától értetődő, mint az, hogy 
az eredeti Harry Potter-szöveg gyerekirodalom lett volna) – és mindkét 
evidencia lehetőséget ad a kellő alkalommal beékelt bölcs kijelentések-
re a Harry Potter rajongói szövegekkel és e jelenséggel kapcsolatban 
a gyerekek neveléséről és az alapvető szövegértésről. Mindez azután 
azzal jár, hogy a rajongói szövegírói közösségeket általában normatív 
elismerésben, dicséretben részesítik. Másodszor, érdekes módon a 
Harry Potter-féle mágikus-hétköznapi világ sokrétegű kitágítását, amit 
az eredeti szövegben lévő hézagok tesznek lehetővé, és amit a Daily 
Prophet weboldal (és persze sok más rajongói szövegíró oldal is) min-
dennapos gyakorlata ki is aknáz – és ilyenformán az eredeti szövegek 
implicit megváltozatását és megkérdőjelezését teszik elfogadottá –, 
folyamatosan azzal ellensúlyozzák, hogy a Harry Potter eredeti szöve-
gének normatív pozícióját egyértelműen leszögezik. Ez utóbbi gyakorlat 
keretet biztosít az előbbi műveletek számára, és közösségi szabályrend-
szerként nehezedik az online közösség tagjaira – ha a normatív állítást 
mint hittételt a tagok elfogadják, akkor egyben mindenféle kritikai vagy 
kreatív gyakorlatot vagy változtatást elfogadhatónak tekintenek. Mindez 
kitűnően megmutatkozik az olvasáskészség fejlesztésére felhívó Lawver 
szövegének ellentmondásaiban: itt a fantáziának mint valóságnak a „jó” 
cél érdekében való felhasználása száll harcba az analitikus képességek 
fejlesztésére irányuló törekvésekkel. Még ennél is fontosabb, hogy ezek 
a felhívások abból a meggyőződésből indulnak ki, hogy minden Harry 
Potter-mű a priori „jó könyv” vagy „jelentős irodalom” (amolyan Arnold-
féle próbakő), mely elvezet a nagy és jelentős művek felismeréséhez 
és megítéléséhez. Még számos egyéb formája van az alapul szolgáló 
hitvallásnak a Harry Potter-rajongói szövegírók közösségeiben, melyeket 
a fenti megközelítés nem vesz figyelembe. Lehetséges, hogy a rajongói 
szövegek és történetek eltérő olvasatokat és történeti változatokat en-
gednek meg a rajongói közösségek tagjainak, ám a szövegértés és be-
fogadás kezdeti szintjén éppen az a törekvés vezeti a szövegírókat, hogy 
az eredeti Harry Potter-szöveggel egyező vagy legalábbis ahhoz hasonló 
stílusban írjanak, ami által ez az eredeti szöveg kétségbevonhatatlan, 
megkérdőjelezhetetlen standardként működik a befogadás számára. Az 
is lehetséges, hogy a rajongói szövegteremtő közösségekben meglévő 
interaktivitás struktúráinak (az affektív tanulás „lépcsőfokainak”) – me-
lyeket Jenkins az egekig magasztal – előfeltétele és ezáltal alapja éppen 
az a tény, hogy az eredeti Harry Potter-szövegnek kétségbevonhatatlan, 
normatív jelleget adnak, és az egyes rajongói szövegírók és szövegolva-
sók ezen struktúrák állandó használatával folyamatosan visszaigazolják 
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gén megközelítési módokat rendelnek, melyek végső soron az eredeti 
szöveget merev, változtathatatlan entitássá emelik. Hogy ez a jelenség 
nagy valószínűséggel jellemzően jelen van a rajongói közösségekben, 
azt egy másik kontextusban (tudományos-fantasztikus rajongói körben) 
Andrea MacDonald írta le: „A számítógépes hálózatok révén az egyes 
rajongói szövegírók és a rajongói szövegek olvasói könnyedén hozzáfér-
hetnek a fiktív univerzumhoz, ami viszont felerősíti e fiktív univerzum jóval 
egységesebb, uniformizáltabb értelmezését.”27 Harmadsorban, a fenti 
érvelés kialakulását elgondolhatjuk úgy is, mint ami a rajongói identitás 
újraegyeztetése/felülvizsgálata közegében zajlik: lényegében Jenkins 
a rajongói szövegírók közül kiemel egyes személyeket, mint például 
Lawvert, és egyfajta sajátos formában megkonstruálja őket, és aztán a 
rajongói szöveg írója (ismét csak Lawver) igyekszik megfelelni ennek 
a konstrukciónak. Érdemes feltenni a kérdést, hogy az online rajongói 
közösségekben implicite meglévő jelenséget milyen mértékben vette 
figyelembe a fenti, Jenkins-féle érvelés, továbbá hogy az ilyen rajongói 
közösségek természete, sajátosságai milyen mértékben változtak a fen-
tebb említett jelenségek révén. És azon is érdemes elgondolkodni, vajon 
Jenkins álláspontja és szakértői tekintélye milyen mértékben ad képet 
egy meglévő állapotról vagy pedig nézeteinek instrumentalizált mivolta 
alapot és formát szolgáltat-e újabb állapotok kialakulásához.

Ezen észrevételek közül a másodiknak jelentősége van a Harry Potter 
rajongói szövegírói jelenség másik két elemére vonatkozóan is. Ezt a 
jelenséget fogom egy kissé részletesebben vizsgálni az alábbiakban.

A Harry Potter rajongói szövegek és a slash fiction

A neten megjelenő Harry Potter rajongói szövegek bizonyos hányada a 
Harry Potter-karakterek közötti (sokszor lehetetlen) szexuális viszony-
rendszerek kidolgozásával foglalkozik.28 Ez általában igaz a különböző 
rajongói körök írott produktumainak nagy részére, és valószínűleg 
sajátos hatása van a Harry Potter-rajongók körében. Mivel a nemi 
szerepek szerinti szempontrendszer és a szexualitás az eredeti Harry 
Potter-szövegben konzervatív felfogásban jelenik meg (mint azt 2002-ben 
bizonyítottam), a mágia lehetőségei ebben a tekintetben kiaknázatlanok-
nak mondhatóak az eredeti szövegben (ezt a témát a szöveg, néhány 
szerelmi bájitaltól eltekintve nem is igen érinti). De a mágia eszméje 
egyértelműen, magától értetődően vezet erre a területre, a szexuális 
késztetések és fantáziák terepére, és aligha meglepő, hogy az eredeti 
szöveg ilyen típusú hiányait sokan, sokféleképpen, és igen fantáziadúsan 
próbálták betölteni. Ha általában a rajongói szövegeket vizsgáljuk, akkor 
látható, hogy a Harry Potter rajongói szövegek nagyjából azonos mennyi-
ségben szólnak az úgynevezett „slash” (azaz az azonos neműek közötti 
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heteroszexuális párosítással és kapcsolatokkal foglalkozó) viszonyokról. 
Marianne MacDonald 2006-os, a slash rajongói szövegeket vizsgáló fel-
mérésében megjegyezte, hogy: „Bár a het szövegek számban talán még 
meghaladják a slash szövegeket, a helyzet hamarosan megváltozik. A 
Harry Potter rajongói szövegek terjedelme elképesztően nagy. Szerény 
becslések szerint az Internetre feltett történetek száma meghaladja a 
25 000-et, de a valós mennyiség elérheti a százezret is.”29 Az átlagos 
slash rajongói szövegekhez hasonlóan a Harry Potter-rajongók által írt 
slash szövegek többsége is a férfi-férfi párokra koncentrál és – mint azt 
egy másik, ugyancsak MacDonald által készített felmérés kiderítette – 
jórészt a húszas éveikben járó nők írják ezeket. Annak a jelenségnek az 
elemzése, hogy a férfiak közötti kapcsolatokat ábrázoló slash rajongói 
szövegeket többségében miért éppen nők írják, meghaladja a Harry 
Potter-szövegek30 vizsgálati körét, és itt most nem foglalkozom vele.

A Harry Potter rajongói körében tapasztalható slash szövegek írására 
irányuló késztetést megközelíthetjük az eredeti Harry Potter-szöveg 
„heteronormatív heroizmusát” „homoszexualizálni” igyekvő törekvések 
felől, ahogyan ezt Hugh és Wallace megfogalmazta.31 Autoetnográfiai 
megközelítésben ugyanez a gondolat bukkan fel frappáns formában Ika 
Willisnél, aki egyszerre tudós és rajongói szövegíró:

A rajongói szöveg írása révén a rajongó először is helyet teremt 
saját vágyainak egy olyan szövegben, mely első látásra nem ad 
megfelelő támpontot e vágyakhoz; és másodsorban, közzéteszi az 
új összefüggésbe ágyazott szöveget a honlapon, de nem tulajdonít 
saját szövegértelmezésének végleges „igazságtartalmat”: ezek a 
vágyak és ezek az igények előre meg nem jósolható utat járnak be, 
a lehetőségeket a szerző világa és a fikciós világ közötti eltérések 
adják meg, vagy pedig (mondjuk) a másik nemmel vagy esetleg több 
nemmel való azonosulás keretei jelölik ki.32

Willis bemutatja e késztetés működését mindabban a tekintetben, ahogy 
az eredeti Harry Potter-szöveg olvasása kínálja ezeket a látszólagos hiá-
nyokat és az implicit homoszexualitás jelenléte adta lehetőségeket, mind 
pedig úgy, hogy saját, két slash Harry Potter-szövegének olvasatait adja 
közre, jelezve, hogy miként lehet a Roxfort-történetbe beilleszteni azokat, 
illetve helyet teremteni a homoszexuális tereknek. De Willis tanulmánya 
nem a slash rajongói szövegírónak mint rajongónak a beszámolója, ha-
nem annak a kíváncsi elméleti embernek/aktivistának, aki a popkultúrát 
alkotó egyik eredeti szöveg bírálatának vonulatát követve kiaknázza saját 
rajongói tapasztalatait és a rajongói szövegírók közösségének tapaszta-
latait – vagyis tudatosít egy homoszexuális politikai témát és hatással is 
van arra. Itt láthatóan nem a rajongóként rajongói szövegeket alkotó írót 
halljuk; ő olyan író, aki rajongói szöveget ír annak érdekében, hogy ki 
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terjesztő online helyeket. 
Előfordulhat, hogy a hiányzó vagy elhallgatott, netán kódolt (attól függő-

en, ki hogyan olvassa) homoszexuális vágyat beillesztik az eredeti Harry 
Potter-szövegbe; egyes slash rajongói szövegek alkotói esetében ez ered-
het abból az igényből, hogy írójuk ezáltal politikai pozícióra tegyen szert. 
ám az eredeti szöveghez való viszony kétségtelenül sokkal bonyolultabb 
ennél. MacDonald például azt írja, hogy a Draco-Harry és a Piton-Harry 
párosítások a rajongói szövegekben „a slash szövegek íróinak azt a félig-
meddig öntudatlan humanizmusát hozzák felszínre, mely az ellenségek 
megbékítésére irányul”.33 Ha valóban ez a helyzet, akkor ez arra is utal, 
hogy az olvasókban inkább az összebékítés, mintsem a konfrontáció 
vágya működik az eredeti szöveg konfliktusainak megoldását illetően. 
Másfelől igaz az is, hogy a slash rajongói szövegírók és e szövegek olva-
sói legalább annyira igénylik az eredeti szöveghez való alkalmazkodást, 
mint amennyire érzékenyek az eredeti szövegben lévő ellentmondások 
iránt. Vagyis, paradox módon, az a tendencia érvényesül, hogy az ere-
deti szöveg normatív jellegét megerősítik azzal, hogy a mélyére ásnak, 
hogy hozzáillesztenek szövegelemeket – akár a szöveg természetével 
ellenkezőeket is. Tény, hogy a slash rajongói szövegírás látszólagos 
ellenzéki mozgalma gyakorta ténylegesen annak a vágynak a kifejező-
dése, hogy a rajongók az eredeti szöveg határain belül maradjanak, és 
szövegeik az eredeti szöveg részévé váljanak, továbbá hogy a kánont 
meghatározók, az autoriter szerző és a hatalom, mely a Harry Potter-
jelenség mögött áll, elismerje őket. Az az öröm, mellyel a slash rajongói 
szövegek írói a jelenség középpontjában álló, kanonizáló, tulajdonjogot 
gyakorló szereplőktől az elismerésnek szinte lesajnálóan csekélyke jeleit 
és gesztusait fogadják, tanúsítja ezt. Ebben az értelemben jutottak Green 
és Guinery egy 2004-es tanulmányukban a következő megállapításra:

Újabban bizonyítékok állnak rendelkezésünkre arról, hogy a kánon 
felett őrködők finom, kicsike engedményeket tettek a „fanon” 34 
alkotóinak [...] E rajongói közösség ezt az érzékenységet – hogy 
tudniillik a kánon őrei megtisztelték őket egyfajta intertextuális utalás 
révén – nagyra értékeli, és általa tovább erősödik a rajongók elköte-
lezettsége [...] Specifikusan a Harry/Draco közötti slash-kapcsolatot 
preferáló rajongók tekintették óriási elismerésnek azt a pillanatot a 
Harry Potter és az azbakani fogoly filmváltozatában, amikor Draco 
Malfoy a tenyeréből puszit fúj Harrynek (Draco egy origami madár/
grafiti üzenetet küld Harrynek a sötét varázslatok kivédése órán): 
úgy vélték, ez az ő kulturális hozzájárulásuk elismerése a Harry 
Potter-jelenséghez.35

Amikor Rowling 2007 októberében „felfedte”, hogy Dumbledore homo-
szexuális és szerelmes Grindelwaldba, akkor a rajongók és a rajongói 
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hasonlóan felhőtlen örömmel fogadta a hírt. A bejelentésről hírt adó cikk 
az Observer című lapban a következő, érdekes megjegyzéssel zárult: 
„Rowling, aki hét év után először járt az USA-ban, és akit az amerikai 
közönség meleg fogadtatása elkápráztatott, így tréfált: »Na, képzeljék 
csak el, milyenek lesznek most a rajongói szövegek.«37

A kiadott kínai Harry Potter rajongói szövegek 

Az USA-ban és Nagy-Britanniában jelentős médiaérdeklődés kísérte 
a Kínában kiadott Harry Potter-„hamisítványokat” vagy „másolatokat”. 
Ezek a szövegek az eredeti Harry Potter-szövegeknek éppen olyan 
származékai, folytatásai, mint amilyenek a rajongói szövegek, de mivel 
nyomtatásban is megjelentek, nem csupán az Interneten, ezért olyan 
sajtótermékeknek tekinthetők, amelyek profittermelés céljából készül-
tek, míg az online rajongói szövegek többnyire explicit módon kizárják 
ezt a lehetőséget. A fentiek következtében a média egészében elítélő 
hangnemben beszélt a jelenségről. 2007 augusztusában például a 
New York Times hasábjain több cikk is foglalkozott ezekkel a kiadá-
sokkal, szimptomatikusnak minősítve azt, ahogyan a kínaiak a szerzői 
jog előírásaival bánnak, és röviden felvázolták néhány „hamisítvány” 
cselekményét, amivel a kínaiak bizarr ízlését óhajtották érzékeltetni 
(a rövid összefoglalóknak az volt a célja, hogy teljesen értelmetlennek 
mutassák ezeket a kínai kiadványokat).38 Nehéz megmondani, hogy 
ezek a beszámolók egyszerűen csak a Kínában tapasztalható szerzői 
jogsértések miatti felháborodást tükrözték, vagy pedig a kínai rajongói 
szövegek íróit és olvasóit gúnyolták kissé rasszista szellemben. Howard 
W. French megjegyezte: „Ebben az esetben a világszerte tapasztalható 
Harry Potter kiadási járvány valami egészen eredeti, kínai jelleget kapott: 
a figyelemre méltó képzelőerőnek és a meghökkentő szorgalomnak az 
együttműködése látható itt, amelyet a hamisítás, az irodalmi szélhá-
mosság és a szerzői jogok megsértésének szolgálatába állítottak.”39 
Lehet, hogy French nem tudta, hogy a Harry Potter-szövegek ilyen 
burjánzására millió és millió példa akad az USA-ban és máshol az 
online fórumokon, és hogy a kínaiak ilyenformán nem állnak egyedül 
a világban azzal, hogy rajongói szövegeket írnak és olvasnak (vagyis 
hogy ez nem „teljes egészében véve kínai jelenség”), és hogy az e 
szövegekben mutatkozó szorgalom és képzelőerő nem áll „mindenes-
tül” ezeknek az aljas, antiszociális céloknak az érdekében. A New York 
Times-ban példaként felsorolt kínai „hamisítvány” rajongói szövegek 
csak azt követően láttak nyomdafestéket, hogy eredetileg online voltak 
olvashatók, és a hagyományos rajongói szövegektől mindössze abban 
különböznek, hogy a kínaiak szövegei nyomtatásban is megjelentek. 
Hogy vajon a szövegek a rajongók hozzájárulásával jelentek-e meg, 
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Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy ezek a szövegek nyomtatás-
ban nem mint rajongók által írt szépirodalmi szövegek jelentek meg – 
nem is így határozták meg önmagukat. Lena Henningsen 2006-ban egy 
tanulmányban már foglalkozott ezekkel a könyvekkel, de „nem pusztán 
mint anyagi vagy jogi viták tárgyát képező szövegekkel, hanem mint 
kultúrák egymásra hatását tükröző és sokdimenziós jelenséggel”,40 és 
ennek a megközelítésnek már csak azért is fontos szerepe van, mert 
éppen annyira részét alkotják a Harry Potter szövegfolyamának, mint 
bármely más rajongói szöveg. Közelebbről megvizsgálva két ilyen kínai 
„hamisítványt” – a hírhedt Harry Potter és a sárkányhoz lopózó leopárd 
(Hali Bote ju bouzoulong), mely nagyrészt Tolkien: A hobbit című köny-
vének plagizált változata, és a Harry Potter és a porcelán baba (Hali 
Bote ju szivava) címűt (mindkettőt 2004-ben41 adták ki) –, Henningsen 
mindkettőben kínai és nyugati kulturális elemeket is kimutatott. Arra a 
megállapításra jutott, hogy a kínai olvasónak mindkét könyv asszociáci-
ókat kínál a hagyományos kóborlovag-irodalom (vukszia ksziaosuó) for-
máival, továbbá néhány ősi és modern kínai klasszikussal is párhuzamot 
képez. Különböző szinten, de mindkettőben vannak a modern Kínára 
utaló találó megjegyzések: az első a hivatali korrupcióval foglalkozik, 
és ez különös hangsúlyt kap a mai Kínában, a második pedig afféle 
kínai útikönyvként szolgál, és kifejezi a manapság létező nacionalista 
érzelmeket. Henningsen így összegzi nézeteit:

a Harry Potter-másolatokkal kapcsolatos vitában a másolatokat nem 
pusztán a szerzői jogok megsértése felől kellene értelmezni. Sokkal 
érdekesebb ugyanis, hogy ezek a szövegváltozatok számos új ol-
vasatot kínálnak [...] – és így a Harry Potter-történetnek különböző 
interpretációit és eltérő világszemléleteket tesznek lehetővé: például 
a nyugati dominancia szembeállítását a kínai erkölcsi és stratégiai 
magasabbrendűséggel; a Nyugat, mint a gonosz erők forrása, vagy 
mint a képzelet világa, vagy mint egyszerűen a Másik. Ezek az 
olvasatok nemcsak a Harry Potter-jelenség megértéséhez visznek 
közelebb, hanem a kínai valósághoz, illetve a kínai valóságnak az 
olvasók és a szövegírók általi percepciójához is.42

A kínai Harry Potter online rajongói szövegeket tekinthetjük specifikusan 
kínai „fejleménynek”, ahogyan azt Henningsen a nyomtatott változatok 
esetében teszi. Ezek a „hamisítványok” csak attól lesznek „hamisítvá-
nyokká”, hogy nyomtatásban is megjelentek, továbbá azáltal, hogy nincs 
bennük feltüntetve, hogy a szövegeket rajongók írták. Az, hogy az elekt-
ronikus formának a nyomtatott formával való felváltása ilyen kategorikus 
imperatívuszt jelent a Harry Potter szövegfolyamban és hogy erkölcsileg 
ilyen jelentőségű, mindenképpen elgondolkodtató jelenség. Sokkal többet 
elárul a textuális termelés és fogyasztás anyagi formáinak korunkban 
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is tartalmaz az adott szövegfolyam. De persze többről van itt szó – az 
online változatnak a nyomtatott formába való átültetésé esetében –, mint 
pusztán csak arról, hogy a Harry Potter szövegfolyama Kínában milyen 
módon alakult. Nemrégiben a tekintélyes Kínai Ifjúsági Kiadó (Zsonguo 
kvingnian csubanse) nyomtatott formában megkezdte a legnépszerűbb 
Harry Potter online rajongói szövegek közreadását. Ezeket egyértel-
műen rajongói szövegekként jelentetik meg, és az írókkal (többnyire 
tizenéves lányokkal) szerződést is kötöttek a kiadásról. Az a két könyv, 
amelyet részletesebben vizsgáltam – Angyalként bukva (Ksziang tiansi 
jijang duoluo) és Bevezetés a szilvafa bimbóihoz (Meihuajin), mindkettő 
2005-ben jelent meg43 –, papírkötésű, színvonalas kiadványok, ame-
lyeket egységes formátumban és dizájnnal jelentettek meg. Ezekben 
érdekes különbségek és hasonlóságok tapasztalhatók, és egy sorozat 
részei. Mindkettő Draco és Hermione párosának történetén alapul. Az 
első teljességgel Nagy-Britanniában játszódik és az eredeti szöveg 
karaktereit használja, stílusában pedig a kínai olvasó számára azonnal 
megidézi a külföldi kontextust (nincsenek benne közmondások és a kínai 
irodalomból származó idézetek, és egyfajta „emelkedett” hangnemet üt 
meg). Ugyanakkor, a kínai médiában napjainkban zajló vitákban vissza-
köszönnek a könyvben olvasható terjedelmes beszélgetések, különösen 
azok, melyek Harry erkölcsi felelősségével és Draco szabadságával 
foglalkoznak. A második könyvben a Roxfortban felbukkan egy kínai 
szereplő, ami szintén hozzájárul ahhoz, hogy a mágia kínai értelmezése 
megjelenjen a könyvben, sőt a helyszín is megváltozik: a cselekmény 
Kínában játszódik. A könyv stílusa egyértelműen hagyományos kínai 
nyelvezet: a választékos kifejezésmód és a kínai költészetből vett idé-
zetek jellemzik. Mindkettő emlékeztet a tajvani regényes történetekre, 
melyek felettébb népszerűek egész Kínában. Ami ezeket a kinyomtatott, 
teljesen átlagos, tipikus rajongói szövegeket megkülönbözteti online 
változataiktól, az nem a textuális tartalom, hanem az a mód, ahogyan 
a nyomtatott szöveget a kiadó kommentálja, mintegy keretbe foglalja. 
Különösen figyelemre méltó, hogy mindkettőt a kiadó előszava vezeti 
be (mindkét könyvben szóról szóra ugyanaz a szöveg szerepel). Ez 
a rajongói irodalom meghatározásával kezdődik, majd magyarázatot 
kapunk arra, mennyiben tekinthetők ezek a szövegek az eredeti Harry 
Potter-szöveg derivációinak, és mennyiben eredetiek; továbbá arra biz-
tatja az olvasókat, hogy előbb tanulmányozzák Rowling könyveit (ezzel 
láthatóan a piac bővítése a kiadó célja, nem pedig a szöveg hamisítása 
vagy eltulajdonítása). Még érdekesebb, hogy ez a felszólítás arról is 
szól, hogy az olvasók vegyék komolyan az eredeti műveket – nem saját 
értelmezésük szerint csupán, hanem olyan alapként, ami értelmezhetővé 
teszi a rajongói magatartást és egy kissé a mai (az 1980-as évek utáni) 
kínai generáció magatartását is:
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volt, hogy átválogathassuk, tanulmányozhassuk ezeket és elgon-
dolkodhassunk a Harry Potter-rajongás roppant méreteket öltött 
jelenségén, a rajongók látásmódján és nézőpontjaikon, a Harry 
Potter-könyvek népszerűségén, hogy ezáltal jobban megérthessük 
egy generáció lelkivilágát, mely Harry Potter szellemében nőtt fel [...] 
Ezeknek a regényeknek a közreadásával tanulmányozható anyagot 
adunk a társadalom kezébe, hogy kitapinthassa a fiatal generációk 
szívverését, tanulmányozhassa gondolkodásmódjukat, és ezáltal 
képes legyen fejlődésük irányítására. Mint olyan kiadónak, melynek 
a fiatalok fejlődéséhez kötelessége segítséget nyújtania, ez a mi 
felelősségünk és végső célunk is.44 [A kínai szöveg alapján.]

Más szavakkal: a nyomtatott formában való megjelenés révén nyílik 
remény arra, hogy a rajongói szövegek kilépjenek a rajongói közössé-
gek kereti közül, és a kutatók, a politikacsinálók és azok hatáskörébe is 
belépjenek, akik a kínai ifjúsági kultúra iránt tudományos érdeklődést mu-
tatnak. Hogy ez a cél mennyiben teljesült, arról már az előző fejezetben 
beszámoltam: ilyen volt például a pekingi egyetemen ebben a témában 
létrehozott munkacsoportok vitája. A nyomtatott szöveg azokba a tudato-
san lezárt és hivatalossá tett formákba zárja a Harry Potter rajongók által 
írt szövegfolyamot, amelyekben a mai napig a hagyományos könyveknek 
van vitathatatlan elsőbbsége.

A rajongók

A rajongók és a rajongásnak mint jelenségnek a vizsgálata az utóbbi né-
hány évtizedben érdekes változásokon ment át,45 s ennek során az elmúlt 
évtized során a Harry Potter-jelenség egyre kiterjedtebb, szélesebb körű 
vitát váltott ki. Ennek egyik figyelemre méltó elemét azok a kísérletek 
jelentették, hogy a rajongókat politikailag aktív cselekvőkként mutassák 
be abban a kapitalista fogyasztói közegben, ami egyre inkább átfogja és 
jellemzi az egész világot. Ez a vonulat jól kitapintható például Lawrence 
Grossbergnek a rajongók politikai tevékenységét elemző tanulmányában, 
mely 1992-ben íródott:

Mivel a rajongó a hatalomhoz szól és a hatalom által feltett kérdésre 
válaszol, vagy pedig a szokott kereteken túllépő ideológia fogalma-
ival szólal meg (ami bizonyos mértékű kritikai távolságot biztosít 
neki), a rajongó politikai álláspontja soha nem jelenti pusztán csak a 
változtatások vagy a lényeges tervezetek feltétel nélküli ünneplését. 
A rajongónak a kultúrához való viszonya ténylegesen utat nyit egy 
sor politikai lehetőség számára, és gyakorta tapasztalható, hogy a 
politikai küzdelem az érzelmi viszonyok terén kapcsolódik a tömeg 
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szervezésének lényeges dimenziója.46

Ez a vonulat Henry Jenkins 2007-es megfigyeléseiben – Jenkins 
kétségtelenül az a kutató, aki egyfajta emancipatorikus szándékkal a 
legnagyobb energiát fektette be a rajongók politikai tevékenységének 
aktivizálásába – így bukkan fel, napjaink kereskedelmi és gazdasági 
kommentárjait is számításba véve:

Az új gazdaság egyetlen elemzője sem használja a „rajongó”, „rajon-
gói tudat” vagy „rajongói kultúra” kifejezéseket, noha megközelítésük 
ugyanazon a társadalmi viselkedési formán és ugyanazokon az 
érzelmi viszonyokon alapul, mint amiket a rajongókkal foglalkozó 
kutatók az elmúlt néhány évtizedben kiinduló pontoknak tekintettek. 
Az általuk bevezetett új terminus, a sokszorozók (multipliers), csak 
egy kevésbé elvont, nem annyira geek szó a rajongókra – azokra, 
akik már nem hordanak műanyag Spock-füleket, akik nem éltek 
szüleik nyakán, akiknek van saját életük. Tehát olyan rajongók, akik 
nem illenek bele a rajongókról alkotott sztereotípiába. Ezek az írók 
olyan világot vizionálnak és dokumentálnak, amelyben az általunk 
„rajongói kultúrának” nevezett jelenségnek valódi gazdasági és 
kulturális befolyása van.47

Jenkins optimista, jövőbe tekintő hangneme ellenére az instrukció vi-
lágos: az excentrikus rajongó eszméjét, akit aktivizálni lehet s akinek 
a hatalomra is hatást gyakorló politikai cselekvési tudatot tulajdonítunk 
(egy „politikai küzdelemben”), fel kell váltani a rajongónak mint normá-
lis, átlagos lénynek az eszméjével, aki annyira a rendszer része, hogy 
tulajdonképpen jelentőségét veszti az is, ha „rajongónak” nevezzük. 
Nagyon valószínű, hogy a kritikai diskurzus, miközben közös nevezőt 
keresett a rajongóval, maga is bűnrészes volt ebben a folyamatban, mikor 
megfigyelte/megteremtette/átformálta/dekonstruálta ugyanezt a rajongót. 

Annak a kritikai diskurzusnak a reményeit és hibáit, amely a rajongó 
eszméjének a politikai hatásaival játszadozik, egy paradoxon teszi le-
hetővé, melyet legmeggyőzőbben Matt Hill fejtett ki a tudományos és 
a rajongói diskurzus érintkező felületeinek autoetnográfikus elemzése 
során. A paradoxon azon az észrevételen alapul, hogy a rajongó szá-
mos, a kritikai diskurzust strukturáló ellentétpár középpontjában foglal 
helyet. Ezen oppozíciók egyik legnyilvánvalóbbika az, amikor a rajongót 
a fogyasztói hajlam és a rezisztencia fogalmai közé állítjuk:

Míg egyidejűleg „ellenállnak” a kapitalista társadalom normáinak és 
az új fogyasztási cikkek gyors cserélődésének, a rajongók maguk 
is érintettek ezekben a nagyon is gazdasági és kulturális folyama-
tokban. Egy nézőpontból a rajongók „ideális fogyasztók” [...] mivel 
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tudja határozni, és nagy a valószínűsége annak, hogy ezek a szoká-
sok változatlanok maradnak. Másfelől a rajongók fogyasztásellenes 
hiteket is hordoznak („ideológiákat” is mondhatnánk, mivel ezek a 
hitek nem teljesen esnek egybe azzal a kulturális helyzettel, melyben 
a rajongók vannak).48

Hill azzal folytatja, hogy a rajongói állapotot további ellentétpárokba he-
lyezi: közösség-hierarchia, fantázia-realitás, kultusz-kultúra. Ez a kísérlet, 
mely a komplexitás és a képlékeny határok megállapítására törekszik 
egy olyan idea esetében, melyet a kulturális kritikai elmélet oly lelkesen 
megtermékenyített, nagyon értékesnek minősül, főképpen azért, mert 
egyfajta optimista módon félreértett taktikát mutat be működés közben. 
Hill következetesen feltételezi a rajongó köztes állapotát, helyzetét, 
ezen polaritások közötti eszmeképzési és konceptuális terepét. Sokkal 
valószínűbb azonban, hogy a rajongó ténylegesen előtte van a ténynek, 
előtte van bármilyen kritikai elemzésnek, vizsgálja az bármely ellentétpárt 
is; a rajongó már ott van, és így szabadon megfigyelhető/konstruálható/
imitálható/dekonstruálható annak megfelelően, hogy a kritikai diskurzus 
milyen irányt vesz, mivel magának a kritikai gyakorlatnak a struktúráin át 
szivárog be. A kutatói érdeklődés megkísérli a rajongást a maga elvárása-
ihoz igazítani, egy olyan jelenségből kiindulva, amely kiforratlan formában 
már amúgy is adott. A kritikai elvárásoknak megfelelően a rajongó hol 
eltűnik, hol újra felbukkan a két évtizednyi vita során: reményekkel telve 
előtűnik, majd belemerül a hétköznapiságba – és mindez kizárólag a 
kritikai gyakorlat struktúrái révén esik meg vele.

A rajongó a priori minőségét ugyancsak a priori előfeltevésekhez iga-
zodó, reflexív jellegűként lehet elgondolni, mely előfeltevések befolyás-
sal vannak a rajongóra és a rajongói minőségre. Még a fent említett, a 
Harry Potter rajongói szövegekkel foglalkozó nagyon felületes áttekintés 
is hordozza ezen előfeltevések némelyikét. A rajongói szövegekben 
megmutatkozó immanens kreativitás kétségtelen, hiszen ez a Harry 
Potter szövegfolyamát terjedelmében is egyre növeli, és váratlan for-
mákban igazolja a Harry Potter eredeti szövegének normatív szerepét. 
Még ahol a rajongói szöveg látszólag ellent is mond az alapvető előfelte-
véseknek és az eredeti szöveg alapjait vonja kétségbe, ezt ott és akkor 
is a szöveg kétségbevonhatatlan normativitása alapján teszi, mintha 
mindez valamiféle hittétel vagy tiszteletadás volna. A normativizált 
tárgyat olyan messzire távolítják a rajongói állapot gyakorlatától, hogy 
annak normatív jellegét nem lehet figyelmen kívül hagyni: a kreativitás 
és a szubkulturális tevékenység, továbbá a közösségi identitás minden 
formája az eredeti szöveg normatív jellegét feltételezve, abból kiindulva 
jelenik meg. Már érintettem ezt a témát a befogadás, olvasástudás és 
a rajongói szövegírás vizsgálatával kapcsolatban. A normativitás meg-
előző mozzanatként is jelen van: a rajongóknak abban a törekvésében, 
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abszolút megerősítést ad a szerzői autoritásnak, a szerzői jogokkal ren-
delkező cégeknek, és abban is, ahogy a rajongók előre megjósolhatóan 
és állandóan fogyasztják az eredeti szövegeket és ezek más formában 
megtermelt változatait. Hogy a slash szövegek íróit elkábítják azok a 
cseppnyi kis utalások és engedmények, melyeket Rowlingtól vagy a 
Warner Brothers filmeseitől kapnak, és amelyek egyben önigazolásuk-
ként is szolgálnak (mint már fentebb kifejtettük), annak az elsődleges, 
előre vetített igénynek a kifejeződései, hogy a rajongók a normán belül 
kerüljenek. A hivatalosság, mely olyan magától értetődően áll ki a nor-
mák mellett a hatalom bástyái mögül, könnyedén tud olyan helyzetet 
teremteni, melyben a rajongók önalakítása és öntermelése folyamatos. 
csak egy kicsi bátorításra van szükségük. Amikor az egyként hivatásos 
tudós és rajongó-guru Jenkins odavet egy-két bátorító szót a rajongói 
közösségeknek, amiért az írás-olvasástudás erényes, erkölcsös ügyét 
felkarolják, akkor a Daily Prophet rajongói köre egyhangúlag a magáé-
nak érzi a dicséretet, és weboldalukon e jelszó jegyében tüstént lelkesen 
„forradalmat” hirdetnek. Ennek a célnak a meghirdetése során a rajon-
gók megkérdőjelezhetnék Jenkins álláspontját és kritikusan megvizsgál-
hatnák az olvasástudás fogalmát, de csak azután, ha előbb az eredeti 
Harry Potter-szöveget, annak íróját és a hozzá kapcsolódó producerek 
elvárásait normává teszik; másodszor normává teszik Jenkinsnek és 
tanítványainak guruságát, harmadsorban pedig a befogadásnak/iroda-
lomértésnek mint társadalmi célnak az értékét is normává teszik – olyan 
módon, mintha mindezek egységes egészet alkotnának, melyen minden 
más jelenség alapul. A rajongókat a mainstream cégek is ugyanilyen 
behízelgően bátoríthatják önalakításra és öntermelésre. Tekintélyes 
kiadók, mint azt Kínával kapcsolatban láttuk, meg is tudják ezt valósítani 
azáltal, hogy a rajongói szövegeket teszik meg témájuknak és kiadói 
és piaci céljaik szolgálatába állítják; csak annyit kell ehhez tenniük, 
hogy a Harry Potter normatív helyzetét elismerik. Más cégek ezt sokkal 
bölcsebben teszik és talán sokkal hatékonyabban is. E tevékenység kis 
szeletét vizsgálja Mitchell és Reid-Walsh, akik a rajongók számára a 
Warner Brothers által létrehozott weboldal tartalmát elemezték a Harry 
Potter és a bölcsek köve című film megjelenését megelőzően. A we-
boldal a rajongóknak fizetős és drága interaktív felületet kínált, melyen 
együttműködhettek egymással, szerepjátékokra, egyéb játékokra nyílt 
alkalmuk olyan struktúrák révén, melyek a Harry Potter-könyveket nem 
olvasókat eleve kizárták a részvételből; a weboldal így megteremtett 
egy újabb, online rajongói közösséget és „már a film elkészülte előtt 
nekilátott a közönség toborzásának”.49 A rajongók minden szempontból 
reagálni tudnak a fejleményekre és minden irányban tágítani képesek 
a Harry Potter szövegfolyamát, de csak azt követően, hogy az eredeti 
Harry Potter-szöveg normativitását elfogadják, és ennek megfelelően a 
támadhatatlanság piedesztáljára helyezik. A rajongói léthelyzet vizsgá-
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olyant elfogadja. A rajongókkal mindenféle ideológiai, kiadási, fogyasztói 
gyakorlatot és politikai aspirációt el lehet fogadtatni azt követően, hogy 
a rajongók mint rajongók léteznek és megközelíthetőek.

A Harry Potter rajongói szövegekről fentebb írott, a szövegen kívüli 
vizsgálat eredményeként született megállapítások általában szólnak 
a rajongói létről és a világról is általában töprengenek. Ezek nem ki-
zárólagosan a gyerekekkel mint rajongókkal vagy mint fogyasztókkal 
foglalkoznak. Ha a gyerekek különösen gyakran kerülnek a vizsgálat 
középpontjába – mint Jenkinsnél a Daily Prophet-tal kapcsolatban –, 
akkor az a világ természetesen a felnőttek világának struktúrájából 
következő feltétel. Tény, hogy mindebből világosan látnunk kell, és a 
korábbi két fejezet is erről szólt, hogy a Harry Potter szövegfolyam, 
illetve ebből következően a Harry Potter-jelenség maga elsődlegesen 
a felnőttek világához kötődik, és a gyerekek, ha egyáltalán megjelen-
nek ebben a világban, akkor kénytelenek a felnőttek megfontolásai és 
elvárásai szerint cselekedni. Ahogyan például Kínában a Harry Potter 
szövegfolyam kontextusában a gyerekkort értelmezik, az összefügg 
azokkal a széles körű társadalmi-kulturális változásokkal, melyeket 
Kína-szerte tapasztalhatunk. Mikor rámutatok a Harry Potter szöveg-
folyam iránt a felnőttek körében mutatkozó komplex érdeklődésre, 
akkor tulajdonképpen – bizonyos értelemben – visszatérek ahhoz a 
kiindulóponthoz, ahol 2002-ben ez a projekt kezdetét vette. Akkoriban 
meglehetősen fáradságos vállalkozás volt annak az állításnak a bizonyí-
tása, hogy a Harry Potter-szöveg és jelenség sokkal inkább a felnőttek, 
mintsem a gyerekek világát érinti. Az állítást számos tanulmányban, 
számos ténnyel kellett bizonyítani. Érdekes módon, ma erre már nincs 
szükség: a Harry Potter-szöveg és jelenség felnőtt vonatkozása ma már 
egyáltalán nem rejtett aspektus. Különösen világos ez akkor, amikor a 
Harry Potter szövegfolyamban a rajongói szövegek szerepét vizsgáljuk. 
A Harry Potter rajongói weboldalak felületes és gyors felmérése alap-
ján is elmondhatjuk, hogy ezek fele címében is felnőtteknek szól, és a 
felnőttek érdeklődését és nyíltan szexuális szempontjait szolgálja. De 
magának az eredeti Harry Potter-szövegnek mint gyerekirodalomnak 
az elemzése, illetve felnőtt olvasóinak deviánsként való meghatározása 
csak kifogás, mentség volt, melyet a kutatás már kezd feladni. A 2000-
es évek elején rossz szájízt okozott például A. S. Byatt, Jennie Bristow 
és Stephen Pollard kutatók beszámolója:50 azt állították ugyanis, hogy 
az a jelenség, hogy a Harry Potter-könyveket felnőttek is olvassák, 
korunk társadalmának infantilizálódását tükröző tünet. Azt, hogy az 
egész Harry Potter-jelenség a gyerekeket érinti, a kutatók magától 
értetődőnek tekintették, míg a felnőttek felbukkanását figyelemre méltó 
és meglehetősen dicstelen fordulatnak. Mára világos, hogy a felnőttek 
jelenléte nem annyira deviancia, mint amennyire norma a Harry Potter 
szövegfolyam és jelenség esetében, és egyértelműen uralja magát az 
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zárókötete 2007-ben napvilágot látott, az elemzők által figyelembe 
vett szempontok többnyire azt az eredményt mutatták, hogy a Harry 
Potter egyre nyíltabban a felnőtt fogyasztókra gyakorolt hatást. A Pew 
Research Centre egyik felmérése a következőket mutatta: „A 65 év fe-
lettieknél a legkevésbé valószínű, hogy megvásárolják a könyvet (11% 
mondta, hogy a családjukban valaki valószínűleg megveszi majd). Az 
50–64 év közötti korosztályban azonban már 26% állította, hogy meg 
akarja venni az új kötetet.”51 E korosztályt tekintve ez figyelemre méltóan 
magas szám. A brit könyvforgalmazással foglalkozó Waterston’s cég a 
jelentések szerint azt tapasztalta, hogy a sorozat előrehaladtával egyre 
jobban emelkedett azoknak a száma, akik már előre a felnőtteknek 
szánt borítóval rendelték meg a kiadás előtt álló Harry Potter-kötetet: 
az első kiadások esetében ez még csak 15% volt, a hatodik kötet eseté-
ben viszont az előrendelések körében 23%-ra emelkedett, és az utolsó 
könyv kiadásakor meghaladta a 45%-ot.52 Talán a legbeszédesebb az a 
tény, hogy a Book Marketing Limited egyik, 2004-es felmérése (melynek 
során tízezer embert kérdeztek meg 12-től 74 éves korig) arra a meg-
állapításra jutott, hogy 2003-ban a Harry Potter-könyvek vásárlóinak 
60% felnőtt volt. Mi több, a Booksellers-ben megjelent egyik felmérés 
így összegezte az eredményeket: „A számok arra is utalnak, hogy a 
Harry Potter nem segítette elő a gyerekkönyvek piacának bővülését. 
Éppen ellenkezőleg: az adatok szerint a 12 év alatti gyerekeknek eladott 
könyvek száma az utóbbi három évben fokozatosan csökkent.”53 Evi-
dens, hogy Harry Potter minden vonatkozásban – mint eredeti szöveg, 
mint szövegfolyam, mint jelenség általában – elsődlegesen a felnőttek 
terepe és rendkívül bonyolultan fonódik össze a felnőttek világával vagy 
a világgal egészében.

A jelen fejezetet és tanulmányunk egészét is lezáró következtetés 
nem különösebben bonyolult, és néhány mondatban összegezhető. 
A világ felől a szöveghez közelítve a világ egyensúlyát a rajongók 
ünneplésre méltó kreativitása biztosítja – már ha a világ egyensúlyát 
globális hálózatként megjelenő, olyan megállapodásnak tekintjük, mely 
a keveseknek profitot termelő, szabályozott termelés/fogyasztás, illet-
ve a sokak számára létrehozott, szabályozatlan képlékeny textualitás 
között köttetett. Ám ha a szöveg felől tekintünk a világra, akkor a 
gondolkodásra való képtelenség – abban az értelemben, ahogyan azt 
2002-ben kifejtettem – továbbra is terjed és ezen egyensúly által egyre 
szilárdabb formát ölt.



K
U

LT
Ú

R
A

20
7Jegyzetek

  1 Tara collins: „Filling the Gaps: What’s Happening in the World of Fan Fiction”, 
Library Media Connection 24:4, 2006. január, 36. o.

  2 Henry Jenkins: „Everybody Loves Harry”, 2007. május 21., a következő 
bejegyzésben: Confessions of an Aca-fan: The Official Weblog of Henry Jenkins, 
www.henryjenkins.org/2007/05/everybody-loves-harry.htm.

  3 Henry Jenkins: Convergence Culture: Where Old and New Media Collide 
(New York, New York University Press, 2006.), 3.

  4 Linda Green: Entering Potter’s World: A Guide for Fanfiction Writers (lulu.
com).

  5 Jane Glaubman (szerk.): Deconstructing Harry: Harry Potter Fan Fiction on 
World Wide Web (Durham, Nc, Duke University Press, 2008.).

  6 Jay David Bolter: Writing Space: The Computer, Hipertext, and the History of 
Writing (Hillsdale, Lawrence Erlbaum, New Jersey, 1991.), 121.

  7 Uo. 144.
  8 Silvio Gaggi: From Text to Hypertext: Decentring the Subject in Fiction, Film, 

the Visual Arts (University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1997.), 106.
  9 Uo. 122.
10 Clinton D. Lanier Jr – Hope Jensen Schau: „Culture and Co-Creation: 

Exploring Consumers, Inspirations and Aspirations for Writing and Posting On-
Line Fan Fiction”, in Russell W. Belk – John F. Sherry (szerk.): Consumer Culture 
Theory (Elsevier, Amsterdam, 2007.), 324.

11 Jenkins: Convergence Culture, 205.
12 Uo. 240–260.
13 Cornel Sandross: „One-Dimensional Fan: Toward an Aesthetic of Fan Texts”, 

American Behavioral Scientist 48:7, 2005. március, 835. o. Az „egydimenziós” 
jelleg itt Herbert Marcuse kifejezésére utal, mely azt a fogalmat ragadja meg, mely 
szerint a fejlett kapitalista társadalomban minden ellenzéki pozíció és cselekvő 
előbb-utóbb integrálódik a kapitalista közegbe. In One Dimensional Man (Beacon, 
Boston, 1964.).

14 Kristina Busse – Karen Hellekson: „Intuduction: Work in Progress”, in 
Hellekson – Busse (szerk.): Fan Fiction and Fan Communities in the Age of the 
Internet (Mc Farland, Jefferson, 2006.), 7.

15 A „világirodalom” fogalom jelenlegi újraértelmezésének kontextusában, „a tá-
gabb olvasat” fogalmát ellentmondásaiban mutatta be Franco Moretti: „conjectures 
on World Literature”, New Left Review 1, 2000. január–február, 54–68. o.

16 Egy nemrég folytatott vitáról az „autoetnográfia” különböző tudományágak-
ban betöltött konceptuális nüánszait illetően lásd James Buzard: „On Auto-
Ethnographic Authority”, Yale Journal of Criticism 16:1, 2003. 61–91. o. A rajongói 
kultúrával foglalkozó tudományos elemzésekben az „autoetnográfia” meglehető-
sen heves vitákat kiváltó fogalom. Olyan módszer, mely egyfelől perspektívába 
állítja a tudományos vitákat, másfelől a rajongók folytatta viták megragadására is 
alkalmas – megértő megközelítésben. Lásd Matt Hill: Fan Cultures (Routledge, 
London, 2002.), különösen a 71–89. oldalt.

17 (A vagylagosság írásjele a következő: /. Ám az alcímben említett írásjelnek 
van még egy jelentése a fenti szövegkörnyezetben: „slash fiction: a rajongói szö-
vegeknek egyik műfaja, mely a történetben szereplő karakterek közötti romantikus 
vagy szexuális kapcsolatról szól [...] Ezek a szereplők az eredeti szövegekben 
nem állnak egymással ilyen viszonyban.” A meghatározást lásd a Wikipédia 



K
U

LT
Ú

R
A

20
8 „slash fiction” címszava alatt. – A ford.) Nancy K. Baym: „Talking about Soaps: 

Communicative Practices in a Computer-Mediated Fan Culture”, in Cheryl Harris 
– Alison Alexander (szerk.): Theorizing Fandom: Fans, Subculture, and Identity 
(Hampton, Cresskill,1998.), 111–129.; Nancy K. Baym: Tune in, Log on: Soaps, 
Fandom and Online Community (Sage, Thousand Oaks, 2000.).

18 Henry Jenkins: „Why Heather can Write: Not everything kids learn from 
popular culture is bad for them, some of the best writing cultures takes place 
outside the classroom in online communities”, Technology Review, 2004. február. 
http://www.technologyreview.com/Biztech/13473.

19 Jenkins: Convergence Culture, 5. fejezet.
20 Uo. 178.
21 Uo. 184–185.
22 Henry Jenkins és munkatársai: Confronting the Challenges of Participatory 

Culture: Media Education for the 21st Century (McArthur Foundation, chicago, 
2006.).

23 Uo. 32–33.
24 Rebecca W. Black: „Access and affiliation: The Literacy and Composition 

Practices of English-Language Learners in an Online Fanficiton Community”, 
Journal of Adolescent and Adult Literacy 48:2, October 2005. 118–128. o.; 
Rebecca W. Black: Adolescents and Online Fan Fiction (Peter Lang, Bem, 2008.); 
Len Unsworth: E-Literature for Children: Enhancing Digital Literacy Learning 
(Routledge, London, 2006.), 3. fej.; Dana J. Wilber: „Life: Understanding and 
connecting to the Digital Literacy of Adolescents”, in Kathleen A. Hinchman – 
Heather K. Sheridan-Thomas (szerk.): Best Practices in Adolescent Literacy 
Instruction (Guildford, New York, 2008.), 57–77.

25 Heather Lawver: „Making Progress toward Revolution”, http://www.dprophet.
com/index2.html.

26 Heather Lawver: „Open Letter to Parents, Teachers and concerned Adults”. 
http://www.dprophet.com/hq/ openletter.html.

27 Andrea MacDonald: „Uncertain Utopia: Science Fiction Media Fandom and 
computer Mediated communication”, in Harris – Alexander (szerk.): Theorizing 
Fandom, 149.

28 Green: Entering Potter’s World, az összes lehetséges szereplői párosítást 
felsorolja, továbbá felsorolja azokat a weboldalakat, ahol ezek a párosítások 
előfordulnak (és ez a lista maga 19 oldalas), 25–44.

29 Andrea MacDonald: „Uncertain Utopia: Science Fiction Media Fandom and 
computer Mediated communication”, in Harris – Alexander (szerk.): Theorizing 
Fandom, 149.

30 Lásd például Mirna ciciani – Male Pair: „Bonds and Female Desire in Fan 
Slash Writing”, 153–177.; és Shashanna Green – Gynthia Jenkins – Henry 
Jenkins: „Normal Female Interest in Men Bonking’”, 9–38., in Harris – Alexander 
(szerk.): Theorizing Fandom.

31 Tison Hugh – David L. Wallace: „Heteronormative Heroism and Queering 
the School Story in J. K. Rowling’s Harry Potter Series”, Children’s Literature 
Association Quarterly 31:3, 2006. ősz, 260–281.

32 Ika Willis: „Keeping Promises to Queer Children? Making Space (for Mary Sue) 
at Hogwarts”, in Hellson – Busse (szerk.): Fan Fiction and Fan Communities, 155.

33 MacDonald: „Harry Potter and the Fan Fiction Phenomenon”, 30.
34 A fanon az angol fan (rajongó) és a canon szavak összevonásából keletkezett 

akronímia, jelentése: a rajongók által kanonizált szöveg, „rajongói kánon”. – A ford. 



K
U

LT
Ú

R
A

20
935 Lelia Green – Carmen Guinery: „Harry potter and the Fan Fiction Pheno-

menon”, Media/Culture 7:5, 2004. november. journal.media-culture.org.
au/0411/14.green.php.

36 Catherine Tossenberger: „»Oh my God, the Fanfiction« Dumbledore’s Outing 
and the Online Harry Potter Fandom”, Children’s Literature Association Quarterly 
33:2, 2008. nyár, 200–206.

37 David Smith: „Dumbledore was Gay, JK Tells Amazed Fans”, Observer, 2007. 
október 21., www.guardian.co.uk/uk/2007/oct/21/film.books.

38 Howard W. French: „chinese Market Awash in Fake Potter Books”, New York 
Times, 2007. augusztus 1., www.nytimes.com/2007/08/01/world/asia/01china.
html?pagewanted=1&_r=1&ref=books; és Op-Ed Contributors: „Memo to the Dept. 
of Magical copyright Enforcement”, New York Times, 2007. augusztus 10., http://
www.nytimes.com/2007/08/10/opinion/10potter.html. Az utóbbiban nyolc ilyen 
könyv tartalmi összefoglalóját olvashatjuk, illetve egyes könyvekből fordításokat is.

39 French, i. m.
40 Lena Henningsen: „Harry Potter with chinese characteristics: Plagiarism 

between Orientalism and Occidentalism”, China Information 20:2, 2006. 277. o.
41 J. K. Loulin: Hali Bote ju bauzoulong [hibásan ezt úgy fordították angolra, 

hogy Harry Potter és a sárkányhoz lopózó leopárd], (Hohot, Neimenggu csubanse, 
2002.); Zsang Bin: Hali Bote ju szivava [Harry Potter és a porcelán baba], Peking, 
Zsongguo mangven csubanse, 2002.). A nyugati médiában az első könyvről 
folytattak széles körű vitát, és a Wikipédia külön címszó alatt tárgyalja a kérdést: 
en.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_andLeopard-Walk-Up-to-Dragon.

42 Henningsen: „Harry Potter with chinese characteristics”, 299.
43 Vadong Kangsu: Ksziang tiansi jijang duolou [Mint bukott angyal]. (Peking, 

Zsongou kvingnian csubanse, 2005.); Vusan: Meihuajin [Bevezetés a szilvavirág 
bimbóihoz]. (Peking, Zsongou kvingnian csubanse, 2005.). Hálával tartozom 
cseng Hsziaónak, mert segítségemre volt a kínai kiadások elemzésében.

44 „A kiadó előszava” mindkét könyvben olvasható (idézett művek, 3. o.).
45 Ezen terminológia használatának változásait követte nyomon Jonathan 

Gray – Cornel Sandvoss – C. Lee Harrington: „Introduction: Why Study Fans?”, 
in Gray – Sandvoss – Harrington (szerk.): Fandom: Identities and Communities in 
a Mediated World (New York University Press, New York, 2007.), 1–16.

46 Lawrence Grossberg: „Is There a Fan in the House? The Affective Sensibility 
of Fandom”, in Lisa A. Lewis (szerk.): The Adoring Audience: Fan Culture and 
Popular Media (London, Routledge, 1992.), 64.

47 Henry Jenkins: „Afterworld: The Future of  Fandom”, in Gray – Sandvoss – 
Harrington (szerk.): Fandom, 359.

48 Matt Hill: Fan Cultures (Routledge, London, 2002.), 29.
49 Claudia Mitchell – Jacqueline Reid-Walsh: Researching Children’s Popular 

Culture: The Cultural Spaces of Childhood (Routledge, London, 2002.), 145.
50 A. S. Byatt: „Harry Potter and the childish Adult”, New York Times 2003. július 

7. http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9A02E4D8113AF934A35754C
0A9659c8B63; Jennie Bristow: „Harry Potter and the Meaning of Life”, Spiked, 
2003. június 19. www.spiked-online.com/Articles/00000006DE0C.html; Stephen 
Pollard: „I Worry for Harry’s Adult Readers”, Sunday Telegraph, 2003. június 22. 
http://www.telegraph.co.uk/opinion/main.jhtml?xml=/opinion/2003/06/22/do2209.
xml&sSheet=/opinion/2003/06/22/ixop.html.



K
U

LT
Ú

R
A

21
0 51 Pew Research centre for the People and the Press: „New of the Week Doesn’t 

Grab Public’s Attention: Harry Potter Books Widely Anticipated”, 2007. július 19. 
people-press.org/report/343/news-of-the-week-doesn’t-grab-public-attention.

52 Lásd Nigel Reynolds: „Adult Fans Taking Over Harry Potter”, Daily Telegraph, 
2007. június 22. www.telegraph.co.uk/arts/main.jhtml?xml=/arts/2007/06/22/
nosplit/booldharry12.xml.

53 „Adult Readers Grow children’s market”, Bookseller, 2004. április 16. http://
www.allbisiness.com/retail-trade/miscellaneous-retail-miscellaneous/4668034-l.
html.

(Fordította: Baráth Katalin)

Eredeti megjelenés: Suman Gupta: Re-reading Harry Potter (Palgrave 
Macmillan, 2009), 24. fejezet. A könyvrészletet a kiadó engedélyével 
közöljük.

A Harry Potter kínai kiadásának egyik könyvborítója


