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Farsangi bûvölet
Harry Potterrel
a Méliuszban

A cím nem ámítás: a Harry Potter hetedik köte-
tének megjelenése alkalmából kora délutántól az
éjszakába nyúló programokkal bûvöltünk gyer-
mekeket és felnõtteket. Mindegyik rendezvé-
nyünk az egész Harry Potter-sorozathoz kapcso-
lódott. A hetedik kötetet éjféli meglepetésnek
szántuk, ezért az huszonnégy óra nulla percig
még váratott magára.

Milyen is volt a kis varázslótanonc – má-
sutt is – nagy napja, február nyolcadika? Elõ-
ször a Harry Potter-kötetek fordítójával, Tóth

Tamás Boldizsárral találkozhattak a gyerekek.
„A titok kapujában…” címû elõadásával min-
denkit lenyûgözött a fordító. Fejbõl idézett
szinte fejezeteket a kötetekbõl. Elmagyarázta,
miért magyarított – tegyük hozzá, remekül –
tulajdonneveket is, ha kellett. A Dumbledore
nevet – amely poszméhet jelent – azért mégis
meghagyta eredetiben, annyira tetszett neki. A
mû hazai népszerûségéhez bizonyára hozzájá-
rult a kreatív, az angolszász kultúrát a ma-
gyarhoz jól közelítõ fordítás is. A gyerekek a
kalózfordítások után érdeklõdtek legelõször. A
fordítótól megtudták, hogy a Harry Potter és

a halál ereklyéi silány fordításával már maga
is találkozott. Elárulta, hogy a harmadik kötet
a kedvence. Az elsõ négy köteten nagyobb
örömmel dolgozott, mert azok humorosak,
szellemesek voltak, a folytatások sötét világa
viszont távolabb áll tõle.1

A farsangi hangulatot a „Hogwarts” felira-
tú kapu kialakításával, Roxfort-képekkel, sos-
sok lufival és jelmezekkel biztosítottuk. A
könyvtárosok is varázslósüveget nyomtak ko-
bakjukra. Nagy sikere volt a jelmezverseny-
nek. Téved, aki azt hiszi, hogy mindenki ke-
rek szemüveget viselt és földig érõ köpenyt
vagy sálat öltött! Akadt olyan gyerek is, aki
óriási fület ragasztott magára, azaz õ volt
Dobby, Malfoyék szakadt gúnyájú házimanója.

A gyõztes maga (és ügyes kezû anyukája)
készítette jelmezében feszített. A vetélkedõ-
kön már ki-ki jelmezekbe beöltözve vett részt.
Játékmesternek az Alföld Gyermekszínpad
vezetõjét, Várhidy Attilát kértük fel. A szerve-
zés és lebonyolítás rajta kívül Nagy Erzsébet

Viktória és a többi gyermekkönyvtáros érde-
me. A zsûriben gyermekszínészek, könyvtá-
rosok ügyködtek. A vetélkedõk kérdései kö-
zött szerepeltek az egyes kötetek elsõ és utol-
só mondatai, egy vidám „ki mondta és kinek”
játék, jelenetek felismerése filmekbõl és sok-
sok kvízrejtvény. A gyerekek olyan tájékozot-
tak voltak, hogy mi, könyvtárosok, legszíve-
sebben bebújtunk volna az elsõ egérlyukba. A
kérdések összeállítását megkönnyítette az ál-
talam „potterológiának” nevezett segédköny-
vek, kvízkönyvek áradata.2

Az egyik játékban ötperces színpadi jelene-
tekkel (színészi helyzetgyakorlatokkal) is verse-
nyeztek a csapatok. Akik látták, meggyõzõdhet-
tek róla, hogy a regények kiválóan alkalmasak a
dramatizálásra. A gyerekek új képességeket fe-
dezhettek fel önmagukban vagy társaikban, de
akár igen, akár nem, nagyon élvezték a játékot –
velünk együtt. A Harry Potter a mimetizálás,
drámajátékok területén a könyvtárosok számára
még kiaknázatlan kincsesbánya.3

A gyermekeket aznap este még egy velük
nagyjából egyidõs bûvész testvérpár szórakoz-
tatta. A kellékek szállításában a lelkes apuka és
további felnõttek is közremûködtek. A szívesen
rajzoló gyerekek elvonulhattak egy külön terem-
be, hogy munkájukra összpontosítsanak. A több-
ség Harry alakját ábrázolta a lehetõ legponto-
sabban: a forradásos sebhely a homlokán min-
den munkán ott volt. Néhányan úgy rajzolták le,
hogy a heg Zeusz villámcsapására hasonlítson,
utalva ezzel is Harry „isteni” eredetére. A rajzo-
kat azonnal közszemlére tettük.

A felnõttek vetélkedõje két személy össze-
csapásává alakult: úgy látszik, a késõ estébe
nyúlva õk maradtak a legéberebbek, de emlé-
keztek még a legapróbb részletekre is a hat kö-
tetbõl. A holtversenyben gyõztes lány mögött
összesúgtak a barátnõk: „Most büszke vagyok
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rá, de tényleg!” – jegyezte meg egyikük. A he-
tedik kötetet a felnõtt versenyzõk közül többen
már olvasták angol eredetiben, mégis élvezték
az ingyenes könyvért folyó szellemi küzdelmet.

Akinek még kétségei lettek volna afelõl, hogy
a Harry Potter értékes gyermekirodalom-e vagy
sem, annak minden kételyét eloszlathatta Dede

Tamás Power Point-bemutatóval kísért elõadá-
sa. Érzékeltette, hogy a hét kötet egységes egé-
szet alkot. Sajátos fejlõdésregényrõl van szó, ahol
az Én más-más vetülete kerül elõtérbe. A sokat
elemzett elsõ kötet a fõhõs életcélját fedi fel,
míg a Harry Potter és az azkabani fogoly, a
harmadik kötet az apa keresésérõl szól. Harry a
varázslóiskola személyzetének bizonyos alakjai-
ban talál egyfajta „apapótlékot”. A nevek és
bibliai szimbólumok felõl közelítõ elemzést ér-
deklõdéssel hallgattuk. A „potter” szó például
fazekast jelent, de ez is túlmutat a hétköznapi
jelentésen, ugyanis „keze munkájába” beletar-
toznak az emberi psziché állapotai is, továbbá
az, hogy saját világát teremti meg, saját „útját”
járja.4

Komáromi Gabriella szerint a Harry Potter
a tolkieni hagyományokat folytató fantasy, egy-
fajta „mesefolyam”5, Nyilasy Balázs szerint
„románc” a javából6, Vajda Zsuzsanna az „is-
kolaregény” vonásait emeli ki benne7, Kálmán

C. György a „nyelvi játék” felõl közelít hoz-
zá8, Szántai János szerint két világot, a
muglikét és a varázslókét igyekszik (sokszor
következetlenül) összemosni Rowling, hogy ez-
által egy „csomagolt világot” teremtsen ko-
runk fogyasztójának9, Kende Hanna a vi-
deokultúra analógiájára írt könyvnek tartja,
pontosabban ebben látja sikere titkát10. Lovász

Andrea szerint a Harry Potter meseregény,
amely mindenképpen több, mint csupán össze-
másolt irodalmi sémák gyûjteménye.11 Külföl-
di elemzõk, Baggett és Klein a metafizika nagy
kérdéseinek felvetését, az ember identitásának
boncolgatását tartják – többek között – a mû
érdemének: átváltozhatunk-e valami mássá,
szükségünk van-e egyáltalán testre a létezés-
hez? A filozófusok is vitatkoznak azon, hogy
lehetséges-e olyan testnélküli létforma, ami-
lyent Voldemort és Binns professzor megta-
pasztalt.12 Se szeri, se száma az értelmezések-
nek, de ha nem lennének a mûnek valamiféle
értékei, nem elemeznék és fõleg nem olvasnák
oly sokan.

Végre éjfélt ütött az óra, s noha Harry nem
suhogott el a fejünk fölött, betódultak a forgóaj-
tón az elsõ vásárlók. Hálózsákokban azért nem
aludtak a könyvtár elõtt a hetedikre várva! Az
elsõ példányokat a fõváros mellett az Alexandra
pécsi, szegedi, debreceni, kecskeméti, székesfe-
hérvári és gyõri üzletében vásárolhatták meg az
érdeklõdõk. Jöttek a fotósok is, akikre még
hosszú út várt az éjszakában a könyvesboltig. A
nap végére fényképezõgépeink elemei lemerül-
tek, miként mi magunk is.

Büszkék voltunk arra, hogy az árusítással
együtt már kölcsönöztük is a bûvös hetediket.
Akik ezt látták, csodálkoztak rajta, mi pedig
magunkban arra gondoltunk: micsoda marketing-
fogás volt! Kár, hogy nem kerülhet minden új
könyv ilyen gyorsan az olvasó kezébe, sõt, né-
melyik évekig hever kéziratban, ha kiadják egy-
általán. Földhözragadt álmaimból a páncélszek-
rény kulcsának nyikorgása vert föl. A könyve-
sek készülõdtek hazafelé, mi is szedelõzködtünk.
Arra gondoltam, hogy a magyar népmese napján
bizonyára találkozom majd néhánnyal ugyanezen
gyerekek közül is, mert tudom, hogy vannak kö-
zöttük meseolvasók. Lesz majd varázslás és talán
bohém hangulat is, mint a mai estén. Korunk nagy
– immár hét kötetre rúgó – mesefolyama véget ért,
a „legkisebb fiú” révbe ért, felnõtt. Ez is mese,
csak más, mint a klasszikus népmesék. Mint min-
den, a mese is változik.13

 Szabó Eszter
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