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Bevezetés 
Az elmúlt években az emberek könyvolvasási szokásai megváltoztak, főképp a fiatalság 

esetében. Ez a dolgozat betekintést nyújt a fiatalok olvasási szokásaiba, kiemelt figyelmet 

szentelve a 21. század egyik legfontosabb műfajának, a fantasynek. A fiatalok olvasási 

szokásai az elmúlt évtizedben nagyban megváltoztak köszönhetően a technológiai 

fejlődésnek. Egyre több iskoláskorú fiatal ül inkább a számítógép előtt, nyomkodja 

mobiltelefonját, vagy néz filmeket, ahelyett, hogy egy szórakoztató vagy szépirodalmi 

könyvet olvasna. 

Az elektronikus könyvolvasók egyre szélesebb körben való terjedésének köszönhetően a 

könyvkiadók is új üzleti kihívásokkal szembesültek. A megváltozó olvasási szokások 

ellenére a fiatalok körében mégis több ifjúsági regény lett népszerű és vált bestsellerré, 

ami azt jelenti, hogy a jó történetek iránt továbbra is fogékony az ifjúság. 

Azért választottam témámul a fiatalok olvasási szokásait, különösen a fantasyre emelve a 

hangsúlyt, mert én magam is ebben a közegben mozgok, és egy fantasy regénytrilógia 

írásán fáradozok már másfél éve. Dolgozatommal többek között a célom, hogy felfedjem, 

ki a legkedveltebb író, és legkedveltebb műfaj a fiatalok körében, és mennyire ismerik a 

mainstream fantasy elemeit a célcsoport körében. 

Az első fejezetben az elmúlt évek könyvpiacát vizsgálom, a válság hatását, illetve a 

bevezetett technológiai újításokat, mint az e-könyváruházak és digitális könyvolvasók 

helyzetét a változó könyvpiacon. A második fejezetben a fantasy műfaj alapvető fogalmait 

boncolom, és bővebben kitérek a magyar fantasy irodalomra. A harmadik fejezetben a 

mainstream fantasy négy sarokkövéről írok részletesen, hogy milyen hatással állnak az 

egyes művek és alkotóik mind a mai napig, nem csak az irodalomra, de a társadalomra 

egyaránt. A negyedik fejezetben a fiatalok szabadidő-fogyasztását mutatom be, külön részt 

szentelve az olvasási szokásoknak. Az ötödik fejezetben a kutatás módszertanát fejtem ki; 

a kutatás és tervezés folyamatát, valamint kutatásom kivitelezését. A hatodik és egyben 

utolsó fejezetben kutatásom eredményeit közlöm, végül összegzem, és levonom a 

következtetéseket.
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1. A könyvpiac változásai az elmúlt 

években 

1.1. A válság hatása és előzménye 
A válság hideg marka elől a könyvpiac sem menekülhetett meg. Emlékszem, alig hét 

évvel ezelőtt minden hónapban kaptam egy könyvet, amikor kértem. Ma, 2012-ben ezt 

már nem tehetjük meg. Nem csak azért, mert a pénzünk kevesebbet ér, inflálódik, hanem 

azért is, mert a kiadók megnövelték a könyvek árait, mert növekedtek a költségeik. Míg 

2008-ban, a válság kezdetén, még több mint 67,6 milliárd forintos forgalmat regisztráltak 

a könyvpiacon, 2010-ben már 61,5 milliárdot, tavaly pedig 2 milliárd forinttal kevesebbet, 

vagyis 59,5 milliárd forint volt ez az adat. Az elmúlt néhány évben a magyarországi 

könyvpiac több mint 26 százalékos veszteséget szenvedett el (mno.hu, 2012). 

 
1. ábra: A könyvkiadás adatai (KSH, 2010) 

A Központi Statisztikai Hivatal 2010-ben készített egy tanulmányt az elmúlt évek 

könyveladási adatai alapján. Több szempontból is vizsgálta az eladási adatokat, mint 

például a megjelent címek, példányszámuk, valamint ezeket tovább bontották szerzők, 
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műfaj és témakör alapján. A fentebbi 1. ábrán jól látható, hogy az ezredfordulót követően 

ugrásszerű a növekedés, de 2008-ban erős törés mutatkozik a válság bekövetkeztével. 11,1 

százalékos csökkenést mutat az 1. ábra, és ez napjainkig tovább csökkent, túltermelés van. 

A kiadók szerint a kereskedők hajszolják bele őket a túlnyomásba, ugyanis a bolthálózatok 

terjeszkednek, hatalmas felületen árulják a könyveket, és minden könyvesboltban óriási a 

választék, tehát a terjesztési rendszer túlméretezett és differenciáltatlan (Nagy, 2009). 

 
2. ábra: A kiadott művek száma (KSH, 2010) 

A 2. ábráról leolvasható, hogy 2000 és 2010 között hány darab cím jelent meg 

jellegenként. A megjelölt időszakban a tudományos művek körében egyfajta hullámzás 

figyelhető meg: 2000 és 2004 között 28%-os növekedés tapasztalható, de 2006-ra a 

megjelent címek száma drasztikusan csökkent, majd 2007-től kezdve két évig nőtt, majd 

ismét csökkenő tendencia vette kezdetét. Ennek az ellentétje figyelhető meg a 

szépirodalom és a szakirodalom területén, szinte exponenciálisan növekedett a megjelent 

könyvek száma, és napjainkig is növekedett. A szakkönyvek és a felsőoktatásban 

használatos kiadványok összesített ágazatában nem következett be értékelhető változás. 

2011-ben az ismeretterjesztő tudományos könyvek szegmense, ami a könyvpiac 24,3 

százalékát teszi ki, lényegesen nem változott, mindössze 1,9%-kal csökkent 2010-hez 

képest. A szépirodalmi, illetve fantasy művek az elmúlt évben megőrizték piaci 

pozíciójukat, az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is a piac 20 százalékát teszik ki. A 
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szakkönyvek és a felsőoktatásban használatos kiadványok összesített ágazatában nem 

következett be értékelhető változás, a 8,96 százalékos piaci részesedés még jobb is, mint a 

megelőző évben. 

A válság előtti időszakban a magyarországi könyvpiacot monopolizálódási roham és 

túltermelés jellemezte, amit most a terjesztők igyekeznek korrigálni. A gyakorlatban ez azt 

jelenti, hogy boltokat kell bezárni, munkahelyeket megszüntetni, és drasztikus 

készletracionalizálást kell végrehajtani. Mielőtt új megoldások és irányok keresésébe 

fogtak a terjesztők, költségcsökkentést és szerkezetátalakítást kellett végrehajtani, e 

mellett rendbe kellett rakni a logisztikát, és átalakítani a marketingkommunikációt. Csak 

ezt követően lehetett új kitörési pontokat keresni. Walitschek Csilla, a Libri ügyvezető 

igazgatója szerint, „az egész ágazat önmagát tette tönkre azzal, hogy az eladói nyomás és a 

túltermelés miatt próbált egy idő után akár veszteséggel is megszabadulni a készleteitől” 

(Szabó, 2012). 

Mindeközben az online kereskedelem egyre nagyobb méreteket öl Magyarországon. Az 

elmúlt években rohamosan átalakult az online és az offline piac, míg utóbbi kereslete 

csökkent, az előbbié növekedett, egyre több szereplőt vonz a piac e részére. Ugyan az 

online piac növekedése alacsonynak, sőt a kereskedelem teljes forgalmához képest 

alacsonynak mondható, mégis meg kell állapítsuk, hogy hosszú távon a magyar gazdaság 

igen fontos területéről van szó. Az e-kereskedelem ilyen mértékű növekedése magától 

értetődően fokozza a versenyt az iparágban. A permanens infokommunikációs innováció 

újabb és újabb ígéretes lehetőségeket jelent, új szereplők jelennek meg, illetve a régiek 

folyamatosan átalakítják üzleti modelljüket. Az online kereskedelem fókuszpontja, az 

egyik legnagyobb online könyvesbolt az Amazon.com, ami az elmúlt másfél évtizedben 

nem csak a vevői kapcsolatokat és a logisztikai rendszerek működését alakította át, hanem 

az olvasás iránti viszonyunkat is, és növelte az online fizetői rendszerekbe vetett bizalmat. 

A külföldön terjesztett vásárlásnak abszolút monopóliuma, néhány éve pedig az Amazon 

által kifejlesztett digitális könyvolvasó, a Kindle forradalmával a könyvterjesztés jövője 

(Nemeslaki, 2010) Az Amazon példáját követve számos magyar vállalkozás indult, de 

mindközül a legsikeresebb a Bookline. A cég a magyar-e kereskedelem húzóágazata lett, 

2010-ben is elnyerte Az év internetes kereskedője díjat (evker.hu, 2010). Hatása, csakúgy, 

mint az Amazon a világpiacon, túlmutat a könyviparon, és más ágazatok számára is 

modellt jelent. Napi 220 000 oldalletöltése, 35 000 látogatója a magyar internet egyik 
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legkiemelkedőbb hatású e-kereskedőjévé teszi, a közel 4 milliárd forintos forgalma pedig 

az online könyvpiac abszolút vezetőjévé (Kis, 2010). 

1.2. A kiadók és terjesztők kapcsolata 
Az ezredforduló előtt nem volt precedens, hogy a kiadók és a terjesztők egy vállalaton 

belül fókuszálódjanak, de az 2000-es évek elején ez megváltozott Magyarországon. Több 

vállalat is kihasználta ezt a lehetőséget, hogy az értékteremtésből a lehető legtöbbet tudják 

kihozni. A három vezető pozíciójú terjesztő és kiadó vállalat, az Alexandra, a Líra Könyv 

és a Libri is ugyanazon a véleményen álltak: ahhoz, hogy valaki sikeres legyen a 

könyvpiacon, minél több területen kell lefedni a piacot, kezdve a könyvek gyártásától, 

egészen a termék eladásáig. Az Alexandrával ellentétben a Librinek, mint kereskedőnek 

nincs Libri nevű kiadója, ehelyett tulajdonos több kiadóban, mint az Ulpius-házban és a 

Helikonban (Szabó, 2012). 

A kiadók és a terjesztők között bizományosi rendszer működik, vagyis a könyv mindvégig 

a kiadó tulajdona marad, és ő szabja meg a könyvek árát is. A bizományosi rendszer 

idejétmúlt és versenyellenes is, mert ebben a rendszerben a terjesztők nem tudnak 

versenyezni. Az egyetlen lehetőségük, hogy a nagykereskedelmi árrést megemelik. A kis- 

és nagykereskedelmi árrés együttesen általában 45-52 százalék között mozog Európában, 

az Egyesült Államokban pedig ennél magasabb. A közoktatási tankönyveknél ez ennél 

alacsonyabb, 25-40 százalék között mozog, a gyors forgási sebességű tömegárunál inkább 

55-65 százalék közötti értéket határoznak meg (Nagy, 2009). 

1.3. Technikai fejlődés és a könyvpiac - forma vagy 

tartalom? 
Manapság nagy port kavar a digitális könyvolvasók jelenléte a könyvpiacon, 

bizonytalanság övezi az „új” könyvek jövőjét. Egyelőre nem tudni, hogy teljes egészében 

leváltják-e a hagyományos könyveket az e-bookok, vagy mindössze egy divatról van szó, 

és néhány éven belül eltűnnek a piacról. A digitális könyvpiac szereplői többféle 

írásmódot is használnak, mint például az E-könyv, ekönyv, vagy angolul az e-book, 

ebook, eBook, stb. kifejezéseket, de az e-book elnevezés a legelfogadottabb a 

köztudatban. Az általánosan elfogadott nézet szerint e-book az, amikor egy könyv 

szövegét digitalizálják, hogy ezt egy digitális könyvolvasón el lehessen olvasni. 
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Rengetegen bizakodnak, hogy az e-bookok néhány éven belül kiszorítják a hagyományos 

könyveket a piacról. Ez több okból is lehetetlen hazánkban, többek között az alacsony 

kereslet miatt, ugyanis a minőségi digitális könyvolvasók még mindig 60-70 ezer forintba 

kerülnek. Természetesen megbízható eszközök már 50 ezer forintért is kaphatóak, de 

ennél olcsóbb árúak már nem igazán használhatóak. A másik ok, amiért az e-bookok még 

nem váltották le a hagyományos könyveket, a szerzői jogok kérdése, ugyanis akad olyan 

író, aki megtiltotta műveinek digitalizációját. (László, 2011). 

Előnyök és hátrányok 

A digitális könyveknek számos előnye és hátránya van. Az e-book ellenzők 

táborának elsődleges érve, hogy a papírnak van szaga, valamint milyen kellemes 

esténként ezt lapozgatni. Tény, hogy sokaknak örömet okoz fizikai valójában fogni 

egy könyvet, de az újítás követői úgy gondolják, hogy csak a tartalom számít, és 

nem a fizikai formátum (Evenich, é.n.). További előnyök közé sorolhatjuk, hogy 

növelhetjük a betűméretet, így az idősebb korosztály könnyebben olvashat rajta, 

mint az apró betűs könyveket és újságcikkeket. Ezen felül jegyzetelni is lehet 

rajtuk, ami óriási előny a tudományos szakkönyvekhez és tankönyvekhez képest. A 

jegyzetek a hagyományos könyvön megmaradnak a papíron, és csak az látja, akinél 

az adott példány van. Ha az elvész, akkor a jegyzetek is eltűnnek vele együtt. Ezzel 

szemben az e-bookban az elkészített jegyzeteinket azonnal menthetjük, sőt, meg is 

oszthatjuk egymással. 

Az e-book gyártók legfőbb célja, hogy minél jobban vissza tudják adni a 

hagyományos könyvek varázsát. Ezt segíti az úgynevezett e-ink technológia. A 

kijelző apró cellákat tartalmaz, amelyben fekete és fehér pigmentek találhatóak, és 

ezek elhelyezkedésétől függően látunk szürkeárnyalatos képpontokat. A kijelző 

csak abban az esetben változik, ha elektronikus hatás éri, a kép fenntartása – a 

pigmentek mozdulatlansága – nem igényel energiát. A digitális könyvolvasók 

átlagosan 7-8 ezer lapozást bírnak, és a fogyasztást nem befolyásolja, hogy egy-

egy oldalt mennyi ideig jelenítünk meg. Az e-ink legnagyobb előnye, hogy nem 

terheli a szemet, napfényben is tökéletesen olvasható, papírszerű kinézetet 

kölcsönöz a kijelzőnek, valamint minden irányból teljesen jól látható (E-könyv 

olvasók, 2009). 
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Persze más előnyöket is sorolhatunk az e-bookok javára a hagyományos 

könyvekkel szemben, de a fentebb írtak a legjelentősebbek: 

• Utazás: Az e-bookok lehetővé teszik, hogy ne csak néhány könyvet vigyél 

magaddal a hosszú úton, hanem egy egész könyvtárat. Könnyedén 

váltogathatunk a könyvek között, és a súlya is kisebb, mint a papírkötésű 

könyveké (Sasson, é.n.). 

• Tárolás: Ha valakinek rengeteg könyve van otthon a könyvespolcán, 

korlátolt tárolási lehetőségei vannak, de egy digitális könyvolvasóval 

minden könyvünket egy kézben tarthatjuk. Minden könyvünket online 

háttértáron tarthatjuk, így ha el is vesznek, hamar visszaállíthatjuk őket a 

könyvolvasónkra (Sasson, é.n.). 

• Ár: Az e-bookok hosszútávon olcsóbbak, ugyanis nem kell nyomtatási 

költséggel számolni, sőt, vannak olyan e-bookok, amelyek ingyenesen 

letölthetők, míg a hagyományos könyvekért több ezer forintot kell fizetni. 

• Sebesség: E-book vásárlása esetén azonnal kézbe kerül a tartalom, szemben 

a könyvek online rendelésével szemben, amikor várni kell a futárra, hogy 

házhoz szállítsa a könyvet (Harness, é.n.). 

Azonban a hagyományos könyvek kedvelőinek fontosabbak az alábbi 

tulajdonságok: 

• Újraeladási érték: Szemben a hagyományos könyvekkel, a digitális 

könyveket sosem fogjuk tudni ismét eladni (Harness, é.n.). 

• Olvashatóság: Ez csak abban az esetben térül meg, akik e-bookot csak a 

számítógépeiken vagy telefonjaikon olvasnak. Ma már a legtöbb 

könyvolvasó kijelzőjét e-ink technológiával látják el, ami nem fogja bántani 

a szemed, de nem kell ilyennel foglalkozni egy hagyományos könyv mellett 

(Harness, é.n.). 

• Akkumulátor nélkül: A legtöbb olvasó ügyel az akkumulátor töltöttségi 

szintjére, mindig lesznek, akik elfelejtik feltölteni, ráadásul nem mindegyik 

modellbe építenek cserélhető akkumulátort (Gartenstein, é.n.). 

Michael Hyatt szerint (2007) a hagyományos könyvolvasó támogatói 

törekvéseinek ellenére is bizonyos, hogy a könyv ma ismeretes formájában idővel 
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el fog tűnni, és a digitális könyvek átveszik a helyüket. Természetesen ez nem 

egyszerre fog megtörténni, és nem is azonnal, de Hyatt szerint ez elkerülhetetlen. 

Hogy miért? Az indok egyszerű: hatékonyság. Minden technológia lényege, hogy a 

dolgokat sokkal hatékonyabbá teszi. Egyes folyamatokat automatizál, másokat 

teljes egészében eltűntet, tehát lényegében költséget minimalizál. Jeff Bezos, az 

Amazon vezérigazgatója szerint a könyvkiadói iparág az analóg technológia utolsó 

védőbástyája, ami azért van, mert maga a könyv egy rendkívüli darabja a 

hordozható technológiának. Többek között a könyvek előállítási folyamata nem 

hatékony, ugyanis egy könyv elkészítéséhez fákat vágnak ki, amiből elkészítik a 

papírt, méretre vágják, és elszállítják a világ minden tájára (Levy, 2007). Hyatt úgy 

gondolja, (2007) a könyvek elosztási és vásárlási folyamata sem hatékony. A 

feltörekvő könyvesboltoknak nehéz helyzetük van manapság, mert az elhelyezhető 

könyvek száma limitált. Évente több százezer könyvet publikálnak, és ebbe nem 

tartozik bele az a több millió, amit a megelőző években, évtizedekben nyomtattak 

ki. Tehát a kiadóknak meg kell győzniük a könyvesboltokat, hogy az ő könyvüket 

árulják. Miután a könyvek megérkeznek a könyvesboltba, a kiadónak ki kell 

szállítania a megrendelt mennyiséget, valakinek ki kell őket csomagolnia, és az 

amúgy is túlzsúfolt polcokra kell helyeznie. Ha a fogyasztók nem vásárolják meg 

az egész mennyiséget, a könyvesbolt visszaszállítja a kiadóhoz, ami számos 

esetben ugyanaz a cég, ugyanis Magyarországon a kiadók vállalkoznak a könyveik 

terjesztésére is. Ha a fogyasztó vásárlásra adja a fejét, gépjárműbe kell ülnie, és el 

kell vezetnie a legközelebbi könyvesboltba. Az első kihívás, amivel szembe kell 

néznie a fogyasztónak, az nem más, mint az irdatlan mennyiségű könyv. Ha az 

ember egy best-sellert akar vásárolni, valószínűleg a legközelebbi polcok egyikén 

találja meg, ha nem, akkor mélyebbre kell ásnia magát. Miután kiválasztottuk a 

könyvet, ki kell fizetnünk a pultnál, ahol néhány alkalommal sorba kell állnunk. 

Ezután haza kell szállítani a vásárolt mennyiséget, és az olvasás befejezését 

követően meg kell oldani a raktározását. Szakkönyvek és tankönyvek esetén az 

információ megszerzése is kavarodást okozhat. Emlékezni kell arra, hogy hova 

raktuk a könyvet, és arra is, hogy a keresett anyag hányadik oldalon található. 

Az online értékesítési modell óriási mértékben eltér a hagyományos modelltől. A 

kívánt cím megadását követően a vásárló a könyváruház oldalára érkezik, ahol 

rengeteg könyv közül válogathat. Minden szükséges információ megtalálható a 
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könyv borítójával együtt, így minden termék könnyen azonosítható. Az oldalak 

többségén lehetőség van egyszerű, illetve részletes keresésre, aminek 

köszönhetően pillanatok alatt fellelhető a keresett könyv. Amennyiben a látogató 

megtalálta azt, amit keresett, a kívánt könyvet „kosárba” vagy a „polcra” teheti, és 

folytathatja a keresést, vagy fizet. Ha nem böngész tovább a vásárló, regisztrálnia 

kell magát a könyvesbolt rendszerében, ahol meg kell adni az e-mail címét, 

felhasználói nevet és jelszót. A regisztráció során a felhasználónak meg kell adnia 

a személyes adatait, amit a számlázáshoz és az esetleges házhoz szállításhoz 

szükséges. 

A regisztrálást követően megtörténhet a rendelés, amikor a szállítási és számlázási 

adatokon kívül lehetőség van beállítani, hogy a vásárló házhoz szállítást kér, vagy 

személyesen szeretné átvenni a termékeket. Azonban vannak olyan webáruházak, 

ahol a személyes átvétel nem lehetséges. A rendelést leadását követően egy 

megerősítő e-mailt kap a fogyasztó, amiben megírják a rendelt könyvek listáját, a 

leírt feltételeket és speciális kéréseket, valamint a fizetendő összeget és a várható 

szállítási időt. Amennyiben a rendelés adatai megfelelnek a valóságnak, a 

felhasználó érvényesíti, és bekerül egy adatbázisba, amiben minden könyv és 

megrendelő adatai szerepelnek. Az adatbázis alapján a könyvesboltok beszerzik a 

kívánt könyveket, és azokat házhoz szállítja, vagy a fogyasztó személyesen átveszi. 

Az e-book Magyarországon  

A magyar piac adottságai miatt lassan és nehézkesen reagál az újonnan megjelent 

trendre, bár Nyugat-Európában sem váltotta be egyelőre a reményeket. Janzer 

Frigyes, a Prospero internetes könyváruház vezetőjének meglátása szerint az e-

book komoly gondokat fog okozni a piacon, mert az e-dimenzió a maga kötelező 

ingyenességével nem lendítheti fel az iparágat. Janzer pesszimista a magyar e-book 

piacot illetőleg is, úgy hiszi, hogy a digitális könyvek nem váltják be a hozzájuk 

fűzött reményeket (HVG.hu, 2010). A metrón, villamoson és kávézókban egyre 

gyakrabban bukkannak fel e-bookokat olvasó emberek, de ennek ellenére sem 

érzékelhető a változás hazánkban Nyugat-Európához és az Egyesült Államokhoz 

képest (Szedlák, 2011). Már vannak törekvések az e-book piac fellendítésére a 

hazai kiadók kezdeményezésében, a Líra Könyv Zrt. és a Bookline.hu Nyrt. közös 

leányvállalataként jött létre az eKönyv Magyarország két évvel ezelőtt. Az eKönyv 

Magyarország célja, hogy megoldást találjanak a digitalizált tartalmak 
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konvertálásához, azok titkosításához és az e-bookok hatékony terjesztéséhez 

(eKönyv, é.n.). Azonban minden törekvés ellenére is vannak még pesszimista 

látásmódú kiadók is, mint például a Libri vagy a Kossuth Kiadó. Előbbi egyik 

vezetője szerint a hazai e-book piac fellendüléséhez arra van szükség, hogy egy 

erősebb piaci szereplő komolyan belefogjon az e-bookok értékesítésébe. Ahhoz, 

hogy Magyarországon elindulhasson az e-bookok forradalma, a lejárt jogvédelmű 

klasszikusok mellett a piacra kell vinni a best-sellereket is, amelyeket a fogyasztók 

szívesen vásárolnak hagyományos formában is. Földes László, a Kossuth Kiadó 

informatikai szerkesztőségének vezetője szerint a jelenlegi hazai kiadói és 

terjesztési gyakorlat mellett egy évtizedbe is beletelhet, mire kialakul egy rendes 

magyar e-book piac. Úgy véli, hogy egy ilyen kis piacot egy szolgálgató is el tudna 

látni gazdaságosan (Szedlák, 2011). 

Annak ellenére, hogy alacsony a hazai e-book szolgáltatók száma, több külföldi 
cégtől is lehet digitális könyveket vásárolni. Mind közül a legnagyobb cégnek az 
Amazon tekinthető, de a vállalat csak angol tartalmakkal foglalkozik, pedig a 
legtöbb hazai e-book felhasználó pont az Amazon készülékek egyikét választja. 
Ráadásul az Amazon rendszerébe a magyar kiadók csak másolásvédelem nélküli e-
bookokat tudnak publikálni a Kindle-felhasználóknak, mert ezt csak az Amazon és 
a partnereik tehetik meg. Sajnos egyelőre nem éri meg a magyar kiadóknak belépni 
az Amazon hálózatába, mert az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság 
területén kívül mindössze 35 százalékos jutalékot fizet a cég az eladott kötetek 
után. A magyar e-book felhasználóknak sem kell egyedül a Líra és a Bookline.hu 
termékskálája közül választani, elérhető még a Digitális Irodalmi Akadémia, ahol a 
kortárs írók és költők művei jelennek meg. Az érdeklődök, ingyen elolvashatják a 
feltöltött műveket, az alkotók pedig járadékot kapnak az államtól, amiért ilyen 
módon nyújtják műveiket a nagyközönségnek, és a Magyar Elektronikus 
Könyvtárból is sok művet érhetünk el ingyen (HVG.hu, 2010). 
Véleményem szerint az e-bookok még hosszú ideig nem fogják kiszorítani a 
hagyományos könyveket a piacról, hiszen valóban megvan a varázsa annak, 
amikor az ember kinyit egy könyvet, és lapozza. Egy digitális könyvnek már nincs 
borítója, nem húzhatjuk végig rajta az ujjainkat, ebben az esetben már csak a 
tartalom számít. Különös érzés belegondolni abba, hogy gyermekeink és unokáink 
már nem vehetnek a kezükbe egy Rejtő vagy Jókai összest, vagy Petőfi 
versesköteteit. 
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2. A fantasy, mint irodalmi műfaj 

2.1. A műfaj rövid története 
A fantasy feladata, hogy megmutassa az individualizáció, az átlényegülés útját, s rávezessen arra, 

hogy az értékeket saját magunkban, saját kis kozmoszunkban keressük, hiszen az a legapróbb 

részletekig is analóg a világegyetemmel. Amelyik ember nem hisz a csodákban, az az ember nem 

realista (Pósa, 1991. p. 68-69.). 

A fantasy a tudományos-fantasztikus irodalom egyik műfaja, illetve a köré csoportosuló 

filmes, szerepjátékbeli és egyéb szabadidős szubkultúra. A műfaj irodalmi szempontból 

nagy múltra tekint vissza, kezdeti próbálkozásai már az 1700-as évek közepén, a 

romantika korában is megjelentek Jonathan Swift: Gulliver utazásai, Ernst Theodor 

Amadeus Hoffman: Az arany virágcserép és Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde című 

műveikben. A századfordulón számos könyv járult hozzá a műfaj kialakulásához, mint 

például Robert E. Howard és H. P. Lovecraft történetei, majd a XX. század második 

felében J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis és Michael Ende alkotásai. A fantasyt vitathatatlanul 

Tolkien trilógiája, A Gyűrűk Ura emelte ki az úgynevezett megtagadott műfajok közül, és 

világszerte terjedő és elismert műfajjá tette. Ezért több későbbi fantasy író számára 

Tolkien sorozata lett a követendő mérce és neve eggyé vált a klasszikus fantasyvel. 
Az 1970-es években lendült be a szerepjáték-ipar, ami óriási mértékben hozzájárult ahhoz, 

hogy emberek milliói ismerjék meg a fantasy műfajt. Számos játék jelent meg ezeket a 

világokat alapul véve, illetve a játékok kiegészítőjeként is több regényt készült 

megrendelésre. 

Régebben a kritikusok nem sorolták a szépirodalom kategóriájába a fantasy műveket, 

igénytelennek tartották, ma azonban már a legkiemelkedőbb műfajok közé soroljuk, az ide 

tartozó remekeket vita nélkül szépirodalmi műveknek mondhatjuk. 

Mára a műfaj körül egész szubkultúra alakult ki, amiben szerepjátékok, filmek, 

„világépítő” klubok és kizárólag fantasyt forgalmazó könyvkiadók is vannak. 

Magyarország és a világ egyik legnagyobb Csillagok Háborúja rajongóit tömörítő 

szervezete a 501st Legion, a magyar testvérszervezet pedig az 501-es légió. A légió tagjai 

több fesztiválon is megjelennek a Csillagok Háborúja szereplőinek beöltözve, amit maguk 

a rajongók készítenek el, de akár teljesen váratlanul is feltűnhetnek a főváros bármely 
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szegletében. A jelmezes rajongók többsége általában a specifikus fesztiválokon tűnnek fel, 

mint a Nemzetközi San Diego-i Comic-Conon, vagy a magyar MondoConon és 

HoldfényConon. Azonban az amerikai és a magyar Conok között van egy óriási 

különbség: az amerikaiaknak van miről beszélni, és van kit meghívniuk, ugyanis 

Magyarországon minden másodkézből van. Nálunk is vannak játékbemutatók, de nem a 

játék készítőitől, hanem a hazai terjesztőitől. Az egyetlen eredeti jelenség a jelmezverseny, 

ami a szubkultúrán belül óriási tömegeket vonz. Magyarországon a fantasy könyvekre 

specializálódott kiadók közül a legismertebb a Valhalla Páholy és a Galaktika kiadó. 

Tehát megállapíthatjuk, hogy a fantasy az angolszász irodalomban kezdte meg világhódító 

útját, és a XX. század második felében vált igazán irodalmi, képzőművészeti és 

iparművészeti stílussá, de manapság eltérő formákban, más országokban is népszerű lett. 

Fő jellemzője, hogy tartalma többnyire mitikus jellegű, bizonyos mértékben irreális, és az 

alkotó fantáziájában létező alternatív világokba enged bepillantást, amely nem csak 

felépítésében, hanem etikai és fizikai törvényeiben, értékeiben és élőlényeiben is 

rokonságot mutat a vallások és mítoszok által megteremtett világokkal. A fantasy ezek 

felépítésében írótól és műtől függően, akár egyazon könyvben is, merít az ókori és kora 

középkori legendákból és eposzokból, illetve a rokon műfaj, a science-fiction által 

teremtett világokból. 

2.2. A műfaj definiálása 
Fontos meghatározni a fantasy és a science-fiction közötti különbségeket, illetve magának 

a fantasynek a fogalmát. Rengeteg művet, legyen szó akár filmekről, akár könyvekről 

vagy sorozatokról, a tudományos fantasztikumok közé sorolnak. Tipikusan ilyen mű a 

Csillagok Háborúja, amelyet egy úgynevezett hardcore science fiction-rajongó nem sorol 

ebbe a műfajba, mert hiányzik belőle bármiféle tudományosság. 

A fantasynek háromféle meghatározását is megkülönböztethetjük. Elsőként egy irodalmi, 

ipar-, és képzőművészeti jelenség. Ennél összetettebb és lényegre törőbb meghatározása 

az, hogy a profanizálódott, isten nélküli világ azon fantasztikus irodalmi, ipar-, és 

képzőművészeti jelenségeinek, törekvéseinek és irányzatainak gyűjtőfogalma, amelyeket 

az archaikus, ősi világ felé fordulás jellemez. (Tolkien, 2006) A harmadik megfogalmazás 

szerint azok az alkotások tartoznak a fantasybe, amelyeket a fentebb leírt XX. századi 

írók, költők és kortársaik létrehoztak. 
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2.3. A művek csoportosítási lehetőségei 
A legtöbb fantasy irodalmi művet két kategóriába, két fő irányzat alapján 

csoportosíthatjuk:  

• az eposzi fantasy (epic fantasy) történetek alapja egy közös, magasztos célért vagy 

elvért való küzdés, aminek a befejezése legtöbbször pozitív (FocusOnFantasy, é.n.) 

• a hősies vagy küldetés fantasy (heroic vagy quest fantasy) nagyban hasonlít az 

előző irányzathoz, de a központban a hős és céljai állnak (FocusOnFantasy, é.n.).  

Ezen felül öt alaptípust és három keveréktípust is megkülönböztetünk a műfajon belül, 

ami alapján tovább finomíthatjuk az irányzatokat. 

• a sötét fantasybe (dark fantasy) a horror elemekkel vegyített, és a sötétebb, 

negatívabb hangvételű történeteket soroljuk, amelyeknek a befejezése ritkán 

pozitív (eHow, é.n.). 

• a történelmi fantasynek (historical fantasy) nem egy elképzelt világ az alapja, 

hanem a Föld egyik történelmi szakaszát emeli ki, amiben valamilyen mértékben 

jelen vannak a mitikus lények és a mágia (eHow, é.n.). 

• a komikus fantasy (humorous fantasy) egy népszerű művet parodizál, az adott 

történet sikerét igyekszik kihasználni, ugyanis a paródia mentesül a parodizált mű 

szerzői jogi kötöttségei alól (FocusOnFantasy, é.n.). 

• a kortárs fantasy (contemporary fantasy) nagy mértékben hasonlít a történelmi 

fantasyhez, de a jelenkorban játszódik a cselekmény, ahol a mitikus lények és a 

mágia jelen van (eHow, é.n.). 

• a tudományos fantasy (science fantasy) vegyíti a science-fiction és a fantasy 

elemeit. A science-fictionnel ellentétben a tudományos fantasyben jellemzően a 

mágia kerül előtérbe, és a tudományos magyarázat háttérbe szorul (eHow, é.n.). 

A fentebb jelzett öt alaptípuson kívül megkülönböztetünk még köztes vagy 

keveréktípusokat, amelyek egy vagy több alaptípus közötti átmenetből állnak. A köztes 

vagy keveréktípusok közé soroljuk a könnyű fantasyt, a mese fantasyt és a steampunk 

fantasyt. 

• A könnyű fantasy (low fantasy) nagy mértékben hasonlít a történelmi vagy kortárs 

típushoz, de képzelt világban játszódik. Hasonlít a mi világunkhoz, mind az 
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ökoszisztémát, mind a társadalmat tekintve, függetlenül attól, hogy jelenkori vagy 

múltbeli szakaszról van-e szó. Főleg akkor jellemző ez a típus, ha az író nem 

szeretné, hogy a realitások megkössék a kezét a történetvezetésben. Így például 

írható olyan középkori témához hasonló történet, ahol némileg felrúghatók a fizika 

törvényei is, például mágia használattal vagy csodatétellel. (Wikipédia, é.n.) 

• A tündérmese fantasy (fairytale fantasy)  klasszikus 18.-19. századi mesevilágra 

épülő történet. A régi műfaj szabályait nagyban megtartva íródik, de újat alkot. 

(Wikipédia, é.n.) 

A gázlámpás fantasy (gaslamp fantasy) vagy ismertebb nevén steampunk fantasy 

rétegstílus, keveri és felborítja a történelmi és a tudományos fantasy szabályait. A 

XVIII. század végére és a XIX. századra kiható ipari forradalom gyümölcseként 

megindult iparosodás élményeiből merít. Ezek a művek egy olyan világot tárnak 

elénk, ahol a gőztechnológia és a korabeli mechanikai eszközök segítségével 

elérte, néha pedig meghaladta a mai világunk technikai és technológiai fejlettségét, 

miközben az építészet, öltözködés és a társadalmi berendezkedés megmaradt 

háttérként viktoriánus korabeli szinten. (Wikipédia, é.n.) 

2.4. A magyar fantasy irodalom 
A rendszerváltás előtt a fantasy írók nehéz helyzetben voltak műveik publikálásával, 

ugyanis az 1970-es évektől kezdve a science fiction és fantasy műfajok kiadása Kuczka 

Péter által felügyelt állami kiadványokon keresztül történt (Legoptimálisabb, 2004). 

Nagyon magas mércét kellett megütni ahhoz, hogy Kuczka átengedje az alkotásokat, így 

fordulhatott elő az, hogy többek között a Star Trek is, ami a science fiction-rajongók 

körében elismert, csak a rendszerváltást követően jelenhetett meg Magyarországon. A 

rendszerváltást követően megnyílt a lehetőség a magánkiadók előtt, és többen éltek is a 

lehetőséggel: az 1990-es években alapították a két nagy szerepjátékos kiadót, a Walhalla 

Páholyt és a Cherubion Kiadót. Az előbbi kiadónak később nevet kellett változtatnia. 

A „magyar fantasy-irodalom” kifejezés e ponton válik értelmezhetővé: létezik ugyanis egy 

magyar fiktív univerzum, ami az 1980-as években elevenedet meg a Galaktika 

magazinban. A fantasy-világ neve Ynev, a sorozat címe pedig M.A.G.U.S., avagy a 

Kalandorok Krónikái. Az első, világteremtő regén 1990-ben jelent meg Wayne Chapman 

(Gáspár András és Novák Csanád) tollából. Három évvel később adták ki a M.A.G.U.S. 

szerepjáték-világot leíró alapkönyvet, aminek megalkotásában nagy szerepet játszott 
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néhány későbbi szerző is. A M.A.G.U.S. regények és novelláskötetek 1994 óta jelennek 

meg rendszeresen, és mára már több mint nyolcvan könyv tartozik a M.A.G.U.S. családba 

(Enrawelli Tudástár, 2012). A magyar fantasy-regények klasszikusai Wayne Chapman 

mellett Dale Avery (Nyulászi Zsolt), Raoul Renier (Kornya Zsolt) és Jan van den Boomen 

(Gáspár Péter), akik minőségben talán a legtávolabb esnek a közhelyes szórakoztató 

irodalom kategóriájától (Végh, 2007). 
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3. A fantasy korszakjelző művei, a 

mainstream fantasy 
Dolgozatom e fejezetében az egész szubkultúrára, így nem csak az irodalomra, hanem a 

képzőművészetre és az iparművészetre, óriási hatással álló írókkal, könyvekkel és azok 

utóéletükkel foglalkozok. A fantasy életét négy fő szakaszra, korszakra bonthatjuk a 

regények sikere és utóélete alapján. 

3.1. A Gyűrűk Ura 
John Ronald Reuel Tolkien írói tehetségét számos ember megkérdőjelezi, de senki sem 

tagadhatja meg tőle, hogy ő a klasszikus fantasy egyik alappillérét alkotta. A dél-afrikai 

Bloemfonteinben született 1892. január 3-án. Szüleit fiatalon elvesztette, ezután öccsével 

együtt édesanyja gyóntató papjának gyámsága alá került, aki nagy hatással volt 

történeteire, amelyekben több rejtett és látható keresztény szimbólum is megtalálható. 

Tolkient már gyermekkorában vonzotta a mesék és a mítoszok világa, és már ekkoriban 

képzeletbeli nyelveken gondolkozott. Az ősi nyelvek iránti érdeklődése - mint a latin, 

ógörög, walesi, gót, óangol különböző változatai és a finn - már fiatalon kialakult benne. 

Egyetemi évei előtt megkezdte mesterséges nyelvének kidolgozását, ami 1915-re igen 

előrehaladt állapotban volt A Gyűrűk Ura egyik legmeghatározóbb nyelve, a tündenyelv. 

Az I. világháború alatt a francia fronton harcolt, ahol a somme-i ütközet során 

megbetegedett, ezért haza küldték. A háborút követően egyetemi tanárként, később 

professzorként dolgozott az oxfordi, majd a leedsi egyetemen. Ekkoriban kezdett el írással 

foglalkozni, eleinte csak gyermekei szórakoztatására, de barátai támogatására végül 

beküldte műveit az egyik kiadónak. (Doughan, é.n.). Így jelent meg első műve, A hobbit, 

amiben olyan fontos szereplők tűnnek fel, mint Zsákos Bilbó, Tölgyfapajzsos Thorin és 

Gandalf. Az új hangnem és a derűs történet az egész világot meghódította; Bilbót együtt 

emlegették Micimackóval és Alice-szal. A kiadó felkereste Tolkient a folytatás 

reményében, és végül 1937 telén a szerző bele is kezdett A Gyűrűk Ura megírásába. 

Azonban sok más íróval ellentétben, Tolkient nem nevezhetjük termékeny szerzőnek, 

ugyanis A Gyűrűk Urát körülbelül tizenhat éven át írta és tökéletesítette. A történet olyan 

méllyé és sokrétűvé vált az évek folyamán, hogy sokszor maga Tolkien sem tudta követni 

a cselekményt és az apró részleteket. Számos alkalommal fiának, Christophernek kellett 
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felvilágosítania édesapját: „Utoljára azt mondtad, hogy Bilbó ajtaja kék volt, és Thorin 

csuklyáján egy arany rojt volt, de most azt mondtad, hogy Bilbó ajtaja zöld volt, és a rojt 

Thorin csuklyáján ezüst volt. ”Ilyenkor zsörtölődött a szerző, becsapta maga mögött a 

szoba ajtaját, de gyorsan fel is jegyezte magának a megjegyzéseket (Tolkien-Tolkien, 

1992, p. 58.). Rengetegszer közel állt ahhoz, hogy feladja a történet megírását, családja 

támogatása nélkül ez így is lett volna. Új világot talált ki, saját társadalmakat, szokásokat, 

egyedi mitológiát, nyelvet, irodalmat, dalokat és ökoszisztémát, amire előtte még senki 

sem vállalkozott. Időközben vitába bonyolódott kiadójával, az Allen & Unwinnal, és 

1950-ben felkínálta művét a Collins kiadónak azzal a kitétellel -, ami kiváltotta a vitát az 

előző kiadóval -, hogy egy másik, szintén ebben a világban játszódó történetével együtt 

jelenjen meg A Gyűrűk Ura (Reynolds, é.n.). A Gyűrűk Ura-trilógia vegyes fogadtatásban 

részesült megjelenéskor, de mindentől függetlenül óriási olvasótábor sorakozott fel 

Tolkien mögött, és megszületett a Tolkien-kultusz: a rajongók a jelmezektől kezdve a 

szakdolgozatokig számtalan módon kifejezték csodálatukat. Nem sokkal a kötetek 

megjelenése után olyan hatalmas népszerűségre tett szert, amit nem tudott kezelni. Voltak 

olyan rajongói, akik egyenesen a háza ajtaján kopogtattak, míg mások telefonon zargatták, 

tudakolva, hogy végül a főhős sikerrel vette-e az akadályokat vagy sem. Ezért feleségével 

együtt elköltöztek Dél-Angliába, Bournemoth-ba, és telefonszámát is megváltoztatta 

(Carpenter-Tolkien, 1981). Ezt követően a szerző már csak csendben, távolról figyelte, 

ahogy az általa alkotott univerzum szárnyra kap, és bejárja mind az öt kontinenst. Többek 

között, 1956-ban a BBC tizenkét fejezetbe sűrítve egy rádióműsor keretében felolvasta a 

könyvet (Carpenter-Tolkien, 1981). 

Az 1980-as években felvetődött a történet megfilmesítésének lehetősége. Többen is 

megpróbálkoztak ezzel, majd elvetették, mert túl terjedelmesnek találták a művet, azonban 

1977-ben a Rankin-Bass stúdió elkészítette A hobbit televíziós rajzfilmváltozatát (IMDb, 

é.n.). Ezután többen is igyekeztek A Gyűrűk Ura-trilógiát rajzfilmváltozatban elkészíteni, 

de senkinek sem sikerült maradandót alkotni, ráadásul ezek mind gyermekeknek 

készültek, és a felnőtt rajongók panaszkodtak a sötétebb, mélyebb részek kivágása miatt. 

A sikertelen próbálkozások alapján úgy tűnt, hogy A Gyűrűk Ura-trilógiát nem lehet 

megfelelően megfilmesíteni, azonban Peter Jacksonnak ezt sikerült. A három élőszereplős 

film egyszerre készült, és egy-egy év különbséggel egyszerre kerültek a mozikba: A 

Gyűrűk Ura: A Gyűrű Szövetsége 2001. december 19-én, A Gyűrűk Ura: A két torony 

2002. december 18-án, A Gyűrűk Ura: A király visszatér pedig 2003. december 17-én. 

Mindhárom film megnyerte bemutatása évére vonatkozóan a Hugo-díjat a legjobb dráma 
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kategóriában (The Hugo Awards, 2002) (The Hugo Awards, 2003) (The Hugo Awards, 

2004). Bár a filmeket számos kritika érte, ugyanis több helyen megváltoztatták a 

történetet, és a hangvételük is eltér Tolkien könyveitől, mégis sokan ünnepelték, mint 

hihetetlen teljesítményt. Rogert Ebert írta: „[Peter Jackson] vett egy varázslatos és 

egyedülálló irodalmi művet, és újraírta a modern akciófilm nyelvén. […] Az, amit ebben a 

filmben tett, bámulatosan nehéz munka eredménye, és dicséretet érdemel, de Tolkienhez 

hű maradni, még nehezebb és még merészebb lett volna.” [Ebert, 2002]. 

3.2. Harry Potter 
Jelenünk egyik legnagyobb írójaként tartják számon Joanna Kathleen Rowlingot, aki 

azonnal magáénak tudhatta a brit gyermekek szeretetét. A Bristol melletti Chipping 

Sodburyben született 1965. július 31-én, Joanne Kathleen néven, két évvel később pedig 

megszületett a húga, Di. A szerző állítása szerint már 5-6 éves kora óta történetek írásával 

foglalkozik. Első története egy Nyúl nevű nyúlról szólt, amit olyan érdekes karakterekkel 

töltött meg, mint Ms. Méhecske, a méhecske. Az iskolában sosem volt túl ügyes, kissé 

félénk és határozatlan lány volt, de az irodalom iránti szeretete mérhetetlen volt. 

Középiskola után francia szakon végezte tanulmányait, amit a környezete nem értett 

(Essortment, é.n.). Nem sokkal később átképezte magát angol tanárnak, és Portugáliába 

költözött, ahol megismerkedett későbbi férjével, és egy évvel később megszülte első 

gyermekét, Jessica Isabelt. Sajnos a házasságuk tiszavirág életű volt, négy hónappal 

Jessica születése után elváltak, és Rowling visszaköltözött Edinburgh-be. Mély 

depresszióba esett, munkanélküli volt, támogatást kapott az államtól, de kislányát így is 

alig tudta etetni, ruháztatni és ellátni, a skót „szociális védőháló” több helyen lyukacsos 

volt (The Biography Channel, é.n.). Eközben folyamatosan dolgozott az első Harry Potter 

könyvön, 1995-re fejezte be a könyv megírását, ezután több ügynöknek is elküldte a 

kéziratot, hátha valaki lecsap rá. Többszöri visszautasítás után, végül a Christopher Little 

ügynökség vállalta el Rowling képviseletét a könyvpiacon. Húsz brit kiadónak küldtél el a 

Harry Potter első kötetét, közülük egy kis cég, a Bloomsbury vállalta el a könyvet. A 

műért 1500 fontot ajánlott fel a kiadó, és ezer példányban nyomtatták ki – ma már ennek a 

kiadás egyetlen darabjának 25,000 font az értéke. Ahogy a könyvei egyre ismertebbé 

váltak, úgy vált eggyé a gyermekkönyv írással a neve a köztudatban (IMDb, é.n.). Első 

díjainak egyike volt az óhajtott Nestle Smarties díj, amit egymást követően háromszor is 

megnyert. A negyedik Harry Potter-könyvvel már nem jelentkezett, hogy más íróknak is 
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lehetőséget adjon. Rövid időn belül elég könyv kelt el ahhoz, hogy biztosítani tudja 

pénzügyi hátterét, de nem is sejthette, mekkora hírnév és vagyon várt rá a későbbiekben. 

1998-ban, egy évvel az első könyve megjelenése után, eladta a megfilmesítési jogokat a 

Warner Brothers-nek, ami egy éjszaka alatt milliomossá tette. A negyedik könyv 

megjelenése első napján 372,000 példányt adtak el Nagy-Britanniában, ezzel minden 

eddigi eladási rekordot megdöntve. Ezt követően Rowlingot az Év Szerzője díjjal 

jutalmazta a British Book Awards, 2000-ben. (The Biography Channel, é.n.) 

2008-ban, a könyvsorozat utolsó részének megírását követően egy BBC dokumentumfilm 

keretében visszatért első Edinburgh-i lakásába, ahol a sorozat első részét írta, és 

könnyekben tört ki. A hetedik könyv befejeztével, amit 2007-ben adtak ki, Rowling 

kijelentette, hogy nem tervez nyolcadik Harry Potter könyvet írni, de „tíz év múlva lehet, 

hogy vissza akarok térni hozzá, de valószínűtlen.” Azt is elmondta, hogy rengeteg időt 

szeretne a családjával tölteni, de az írást folytatni szeretné, „mert ez az, amit élvezek!” 

(The Biography Channel, é.n.) 

Az első Harry Potter regény 1997-ben jelent meg a brit Bloomsblury kiadóvállalatnál. A 

bölcsek kövét magyarul két évvel később, 1999-ben adta ki az Animus kiadó, Tóth Tamás 

Boldizsár fordításában, akinek a fordítása a kritikusok szerint nem csak egyszerűen jó, 

hanem helyenként remek. Amikor a Harry-Potter univerzum meghódította 

Magyarországot, már az egész világon sikeres volt, bár még a filmváltozat előtti 

formájában, de így is nagy hatással volt mind a magas-, mind a kommersz irodalomra, 

irodalomértelmezésre, kritikára, sőt, talán a kortárs magyar kultúra teljes egészére 

(Szincsák, 2002). 

A hetedik könyv megjelenésével nem feledkeztek el Harry Potterről, ugyanis Rowling és a 

Sony közös gondozásában megszületett a „Pottermore”, ami feltárja a Potter-univerzum 

titkait a rajongók számára. 

Szidják és dicsérik, tűzre dobták és sorba álltak érte az utcán, ellenzői és rajongói tábora 

egyre nő. A kis varázsló alakja, a róla íródott könyvek és a már bemutatott film igazán 

viharos érdeklődést szított. Az egyházak jó része elítéli a Harry Potter-könyveket. 2002 

elején egy nyilatkozatot is kiadtak, miszerint a „[…]Harry Potter története pszichikai, 

erkölcsi károkat okoz a jelen és a következő generáció életében […]”. Azonban a 

pedagógusok többsége elégedett a sorozattal. Elismerték, hogy fontos, hogy a fiatalok 

olvassanak, és ebben ennek a könyvnek mindenképpen nagy érdeme van (Szincsák, 2002). 
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Mindkét félnek, a rajongóknak és az ellenzőknek is igazuk van ebben a véget nem érő 

vitában, de a tény mellett, hogy J. K. Rowling nyomot hagyott az irodalomban, és a 

fantasy egyik alappillérévé vált, nem mehetünk el szó nélkül. 

3.3. Alkonyat 
Mindössze néhány éve robbant be a köztudatba Stephenie Meyer neve és az Alkonyat 

könyvsorozat, de rövid időn belül óriási sikerre tett szert, és nagyban megváltoztatta a 

fiatalok olvasási szokásait is. A szerző 1973. december 24-én született Hartfordban, 

második gyermekként, és később négy testvér követte őt. Már gyermekkorában 

megszerette a könyveket, olyan nagy klasszikusokat olvasott, mint Jane Austen, Charlotte 

Bronte és Margaret Mitchell. Habár egyedül érezte magát a középiskolában, remek tanuló 

volt, és megnyerte a National Merit Scholarshipet, amivel a Birgham Young egyetemre 

nyert felvételit (Biography, é.n.). Nem sokkal később, az egyetemen újra találkozott 

gyermekkori barátjával, akivel, 9 hónappal később, 1994-ben össze is házasodtak. 

Stephenie azt állítja, hogy 2003-ban álmodta meg az Alkonyat egyik részletét, és ezt 

követően le is jegyezte. Álmában egy halandó lány és egy halhatatlan vámpír szerelembe 

esett, és ebből a jelenetből lett később az első könyv tizenharmadik fejezete. Miután 

megmutatta nővérének a készülő könyvet, ő bátorította, hogy küldje el több ügynöknek is. 

Tizenöt ügynökségnek küldte el, ezek közül egyedül a Jodi Reamer of Writer House 

jelzett vissza azzal a szándékkal, hogy képviselni fogja őt a könyvpiacon. Reamer segített 

a szerzőnek egy három kötetre szóló 750,000$ értékű szerződést összehozni a Little, 

Brown and Company kiadóval (Famous Authors, é.n.) Végül, hosszas munkálatokat 

követően 2005-ben megjelent az első Alkonyat-könyv. Meyer mélyen vallásos, ezért 

könyveiben igyekezett kerülni a nyílt szexualitást, e helyett túl díszes érzelmi jelenetekkel 

tűzdelte tele. A könyv sikere abban lehet, hogy – a Harry Potter szerzőjével együtt – 

sikerült hidat képeznie a fiatal és felnőtt korosztály között. Ráadásul sikerét annak is 

köszönheti, hogy Meyer rengeteg rajongói találkozón vett részt. Az Alkonyattal 

megjelenéskor két díjat is megnyert, a New York Time Editor’s Choice és a Publishers 

Weekly Best Book of the Year díjakat. A következő évben megjelent a folytatás Új Hold 

néven, és még ugyanekkor eladta a megfilmesítési jogokat. A sorozat utolsó két részével 

együtt a világon 250 millió példányt adtak el, és 37 különböző nyelvre fordították le. A 

sorozat befejeztével az író, ahogy Rowling is, az idősebb korosztálynak szóló történetek 

felé fordult (Biography, é.n.). 
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Az Alkonyat (angolul Twilight) rövid időn belül meghódította nők millióinak szívét, 

aminek számos oka lehet, de talán a legegyszerűbb magyarázat az, hogy a fiatal 

tinédzserek többsége még nem találkozott „Vele”, az idősebb korosztály pedig a 

nosztalgiázás miatt kedvelheti. Egyesek szerint az Alkonyatnak csak egyetlen pozitív 

hatása van, mégpedig az, hogy a fiatalok egyre többet kezdtek olvasni, azonban sokkal 

több negatív hatást lehet felsorakoztatni ellene. Némelyik kritikus úgy tartja, hogy 

irodalmi műnek sem tekinthető a sorozat, míg mások a történet üzenete miatt ítélik el. 

Azonban minden negatívum ellenére a Twilight egy remek történet lett. 

3.4. A tűz és jég dala 
George Raymond Richard Martint a 21. század „Tolkienjeként” tartják számon, ugyanis 

legalább olyan sokrétű, ha nem mélyebb történetet írt, mint a klasszikus fantasy 

megalapítója. Nevét együtt emlegetik a legnagyobbakkal, de széleskörű hírnevét csak a 

két éve elkezdődött sorozatnak, a könyveit feldolgozó sorozatnak, a Trónok harcának 

köszönheti. 

Martin 1948. szeptember 20-án született Bayonne-ban, és már nagyon korán kezdte írói 

pályafutását; gyermekkorában félelmetes szörnyekről szóló történeteket írt, és a 

környékbeli gyerekeknek árulta (Fantasy Book Review, é.n.). Tinédzser korában 

képregények lelkes olvasója volt, sőt ő maga is küldött be történeteket magazinokba 

(Famous Authors, 2012). A középiskolában Martin tagja volt az iskolai sakkcsapatnak, 

ami nagy hatással volt rá, ugyanis A tűz és jég dalában is megjelenik a sakkhoz hasonló 

stratégiai játék, a cyvasse. 1966-ban leérettségizett és a Northwestern Egyetemen folytatta 

tanulmányait újságírói szakon, és négy évvel később meg is szerezte a diplomáját 

(Biography, 2012). Martin első művét 20 éves korában publikálta, és innen már nem volt 

megállás, a szerző rengeteg fantasy történetet írt, többek között A tűz és jég dala 

könyvsorozatot, de ide sorolhatjuk még a Lázálmot és a Dying of the Lightot is. Hatalmas 

olvasótáborának köszönhetően Martin műveit többek között német, francia, olasz, 

spanyol, svéd, holland, japán, portugál, orosz, horvát, lengyel, magyar, finn és eszperantó 

nyelvekre is lefordították (Famous Authors, 2012). 

Miközben elismertté vált a fantasy és science fiction világban, Martin egy másik ágon is 

sikereket ért el az 1980-as években. Történet szerkesztőként dolgozott az Alkonyzóna 

című sorozaton, később pedig a Szépség és a szörnyeteg élőszereplős film producerévé 

vált. Filmes karrierjének csúcspontja a Világok száműzöttje című film tekinthető, amiben 

forgatókönyvíróként vett részt (Famous Authors, 2012). A televíziós munkálatok kihívást 
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jelentettek számára, de a producerek folyton visszaadták a forgatókönyveinek többségét, 

ugyanis ötször nagyobb költséggel kellett volna számolniuk. Ez volt a fő oka annak, hogy 

a szerző a kilencvenes évek elején otthagyta a filmipart, és egy nagyszabású történetbe 

kezdett. A tűz és jég dala első kötete ugyan nem volt nagy sikerű, de a szájmarketing, és 

az újabb kötetek hatására nőtt a sorozat iránti kereslet. A negyedik kötet, amit 2005-ben 

adtak ki, már a best-sellers listára is felkerült (Biography, 2012). Martin munkái gyakran 

sötétek, gondolkodtatóak, és erős melankolikusság jellemzi őket. A kritikusok szerint az 

írásai nem azoknak valók, akik a vidám történeteket szeretik. Ennek ellenére a szerzőnek 

hatalmas olvasótábora van, ami a remek karakterábrázolásnak köszönhető. A szereplői 

nem egysíkúak, hanem sokarcúak, összetettek, akiket múltbeli sérelmeik és személyes 

céljaik vezetnek. Habár rengetegszer hasonlítják Tolkienhez, Martin valósághűbb és 

földhöz ragadtabb történeteket ír, mint a Gyűrűk Ura szerzője. Martin Westerosát 

leginkább emberek lakják, akik morálisan összetett életet élnek, és saját céljaikat követik, 

ráadásul a cselekmény szálait is olyan mesterien kezeli, mint a sakkot. Mint szerző, Martin 

nem mutat könyörületet a szereplői iránt, váratlanul írja ki a történetből a főszereplőket és 

mások kedvelt karaktereit. Martin úgy érzi, kötelessége, hogy megmutassa műveiben, 

milyen is egy háború. „Emberek halnak meg a háborúban. Embereket nyomorítanak meg a 

háborúban, és sokan közülük jó és szerethető emberek, akiket nem szeretnél holtan látni”, 

magyarázta Martin (Biography, 2012). A tűz és jég dalát a nagy közönség 2011-ben 

ismerhette meg, amikor az első kötet nyomán, Trónok harca néven elindult az HBO-n a 

köteteket feldolgozó televíziós sorozat. Az évek folyamán már rengetegen felkeresték 

Martint a megfilmesítési jogokat illetően, de a szerző senkit sem talált megfelelőnek erre a 

feladatra hosszú ideig. Rengetegen ki akartak vágni belőle egy-egy részletet, hogy a 

könyveket könnyen és egyszerűen vihessék vászonra, de Martin ebből nem engedett. A 

sorozat indulását követően óriási népszerűségre tettek szert, mind Martin, mind a 

rendezők, mind a színészek. A színészek közül is többen Emmy-díjat kaptak, és az írót is 

több irodalmi díjjal jutalmazták. A sorozat sikere és népszerűsége következtében több 

számítógépes játékot is készítettek A tűz és jég dala alapján, sőt társasjátékot, gyűjthető 

kártyajátékot is piacra dobtak, valamint a rajongók szűk csoportja összeírta a „westerosi 

sakk”, a cyvasse szabályait a könyvek alapján, és el is készítették (A Forum of Ice and 

Fire, 2012). Alig másfél évtized leforgása alatt Martin olyat alkotott, ami nagymértékben 

hatással lesz az újonnan felnövő fantasy generációra. Ő azon kevés írók egyike, aki nem 

Tolkien művéhez hasonlóan jókat és rosszakat sorakoztat fel, hanem a szürke összes 

árnyalatát. 
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4. A fiatalok olvasási szokásai 

4.1. A fiatalkor lehatárolása 
A fiatalok, mint célcsoport-megnevezés nem egyértelmű, hiszen jelzőként is túl sokat 

használjuk különféle összefüggések kapcsán, ezért nehéz a határait megadni (Sweet 

sixteen-Tinimarketing felsőfokon Kreatív, 2001. p. 52-53.). Többféleképpen is 

lehatárolhatjuk a fiatalok szegmensét, például életkor szerint, biológiai, pszichológiai, 

szociológiai vagy jogi közelítés alapján. Legegyszerűbb a naptár szerinti éveket kiinduló 

pontnak tekinteni, mert egyrészt az életkorral sok olyan esemény következik be, amelyek a 

fiatalokat alapvetően jellemzik. Az életkor kapcsán a környezet is másként tekint a 

fiatalra. Biológiai közelítés alapján a fiatalkor a pubertással veszi kezdetét. A pubertás a 

testi értelemben vett változást, „érést” jelenti, ami 12-14 évesen kezdődik, és 18-22 évesen 

végződik. Pszichológiai lehatárolás szerint a fiatalkor énhatárok keresésével, az önkép 

kialakításával, a szülőkről való leszakadással veszi kezdetét, és egy jelentősebb 

eseménnyel zárul. Szociológiai lehatárolás alapján is a fiatalság a pubertással veszi 

kezdetét, és az első diploma, szakma megszerzésének időpontjával zárul. A jog is 

határokat szab meg, határokat jelenít meg a fiatalság kapcsán. Az alsó határ a 15 év, mert 

nem szakadhatunk el attól a társadalmi normától, miszerint az általános iskolás még 

gyerek. A 15. év jelentős változásokat hoz, a fiatal új környezetbe kerül, és új embereket 

ismer meg. Felső határként a 24. év a választóvonal, ekkor már a fiatalok nagy része már 

nem tanul, esetleg az első gyerek vállalásán is gondolkodnak. (Törőcsik, 2003. p. 185-

191.). 

4.2. Fiatalok szabadidő-fogyasztása 
A fiatalok média- és kultúrafogyasztása ma már egyértelműen az internet köré 

szerveződik, minden más csak ezt kiegészítve, ennek alárendelve létezhet. Ugyan a 

televíziózás még tartja magát, de az erre fordított idő esetükben hétköznapokon átlagosan 

alig több mint másfél óra, és a hétvégéken sem haladja meg a két és fél órát (Fanta 

TrendRiport VI., 2009). Manapság a fiatalok nagy része személyi számítógépen, 

notebookon vagy táblagépen nézi meg kedvenc sorozatait, filmjeit. A FantaTrendRiport 

VI. kutatása eredményeképp (2009) a fiatalok körében a legnépszerűbb televíziós műsorok 
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a hírműsorok, filmsorozatok, filmek és az ismeretterjesztő adások. A legkevésbé a 

nemzetiségi, a vallási és a közéleti műsorok kedveltek. A kutatás eredményeként 

kimutatták, hogy a különböző demográfiai csoportok között mely műsorok kedveltsége 

terén mutatkozik szignifikáns eltérés: a lányok körében jóval nagyobb arányban találunk 

olyanokat, akik gyakran néznek riportműsorokat, filmsorozatokat, gyerekműsorokat és 

életmód magazinokat. Ezzel szemben a fiúk között többen vannak a sportműsorok 

rajongói. Az alacsonyabb iskolai végzettségűek között a riport-, zenei, szórakoztató-, és 

sportműsorok, valamint a gyerekműsorok kedvelői vannak többen, míg a közéleti 

műsorok nézői között átlagosnál többen vannak a magasabb iskolai végzettségűek csoport 

tagjai. A KSH 2009-es időmérleg kutatása eredményeképp 643 megkérdezett fiatal 

válaszai alapján egy átlagos fővárosi fiatal 118 percet ül a televízió előtt, míg az 1409 

megkérdezett nem fővárosi fiatal által adott válaszok alapján egy falun élő fiatal 136 

percet tölt a készülék előtt. 

4.3. A fiatalok olvasási szokásai 
A fiatalok kultúrafogyasztásával foglalkozó Fanta TrendRiport VI. kutatásának 

eredményei szerint a fiatalok körében visszaszorulóban van a nyomtatott sajtó, és 

rengetegen vélekednek úgy, hogy a könyvolvasás iránt is elvesztették érdeklődésüket. 

Nagyjából a korosztály egyharmadának kimaradt az életéből a könyv, legyen szó 

szakirodalomról vagy szépirodalomról. Ezt további adatok is alátámasztják, ugyanis 

néhányan azt állítják magukról, hogy soha nem szoktak szórakozás céljából olvasni. 

Persze van, aki azt állította, hogy ritkán a kezébe vesz egy-egy könyvet, de ez 

gyakorlatilag szintén azt jelenti, hogy az olvasás nem jellemző rájuk. 

A Központi Statisztikai Hivatal nagyjából tízévente végrehajtja Magyarországon a 

lakosság időfelhasználásának vizsgálatát célzó időmérleg-felvételt, amit 2009/2010. évben 

szintén elvégeztek a 10-84 éves lakosság körében. Az adattárban a népesség napi 

időfelhasználásának jellemzésére három mutató szolgált (KSH, 2009). 

• „A” mutató: egy főre jutó átlagos napi időráfordítás, percben mérve, a teljes 

vonatkozási körre számolva, függetlenül attól, hogy az adott sokaságból 

ténylegesen hányan végezték az adott tevékenységet (KSH, 2009). 

• „B” mutató: az adott tevékenységet végzők aránya a megfigyelt sokaságból (KSH, 

2009). 
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• „C” mutató: az adott tevékenységet ténylegesen végzők átlagos időráfordítása 

percben mérve (KSH, 2009). 

 

 
3. ábra: A 10-84 éves népesség napi időfelhasználása nemek szerint (KSH, 2009/2010) 

A fiatalok életében az újság és folyóirat olvasás fontosabb szerephez jut, mint a könyvek 

olvasása, de a rádióhallgatás is egyre inkább háttérbe szorul, ami szüleink fiatalkorában 

még fontos kultúrafogyasztási csatorna volt. A 3. ábrán látható tévénézési adatok alapján 

is megállapítható, hogy a tévénézés tartja magát az internetezés mellett. 

Habár a kultúra fogyasztásának vannak olyan formái, amelyek szinte teljesen hiányoznak 

a fiatalok életből, mint például az opera vagy a komolyzenei koncert, színházba még ma is 

rengetegen járnak, úgy tűnik, hogy ez a „túlélő” műfajok közé tartozik. 
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5. A kutatás célja, módszertana, 

hipotézisek 

5.1. A kutatás módszertana 
A kutatással foglalkozó szakirodalom alapvetően megkülönbözteti a feltáró és a leíró 

kutatási módszertanokat. A különbség az, hogy a feltáró kutatásokat azért hajtják végre, 

hogy megismerjék egy probléma természetét; míg a leíró kutatást azért végzik, hogy 

meghatározzák egy jelenség vagy populáció jellemzőit (Zikmund, 2003). Ezen dolgozat 

egy leíró kutatás eredményeit tartalmazza, mivel az olvasói szokásokat elemezzük. A 

kutatást induktív és deduktív módon közelíthetjük meg. Saunders (Saunders et al., 2009) 

megállapította, hogy a fő különbség az elmélet megközelítésében van. Az induktív 

megközelítés elméletet gyárt, míg a deduktív megközelítés igazolja az elméletet. 

Dolgozatomban deduktív megközelítést alkalmaztam. Kutatásom fő célja, hogy 

felderítsem a hallgatók olvasási szokásait, és hozzáállásukat a fantasy műfajhoz. 

Malhotra és Birks szerint (2003) a kutatások nagyban függnek az adathalmaztól. Az 

irodalom kétféle adatgyűjtési módszert különböztet meg: 

• a primer kutatást, 

• és a szekunder kutatást. 

Értekezésemben primer kutatási anyagból dolgoztam, annak ellenére, hogy az olvasási 

szokásokkal foglalkozó tudományterület már több évtizedes múltra tekint vissza, azonban 

ezek a tanulmányok többnyire már idejét múltak, így nem nyújtanak elégséges szekunder 

kutatási anyagot. A primer kutatás az a kutatási módszer, amit azon célból végeznek, hogy 

megértsék a kutatás témáját, és megoldást találjanak rá, ha egyáltalán van (Zikmund, 

2003). A primer adatokat többféleképpen is begyűjthetjük, mint például megfigyelés vagy 

tapasztalat útján, méréssel és kérdőívvel.  A primer adatok jobban illenek egy kutatáshoz, 

de az adatgyűjtés folyamata sokszor időigényesebb (Ghaury and Gronhaug, 2011). 

Primer kutatásomhoz adatokat online közvélemény kutatással szereztem. Több kérdőívet 

generáló weboldalt is megpróbáltam, de végül a Google Drive felülete mellett döntöttem. 

Kutatásom eredményeit a következő fejezetben részletezem. 
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A szekunder kutatás két folyamatot foglal magában: (1) a szekunder adatok gyűjtését és 

áttekintését, (2) és az összegyűjtött másodlagos adatok analizálását. Zikmund szerint 

(2003) a szekunder adat olyan információ, amelyet más kutatók előzőleg már 

összegyűjtöttek. Szekunder adatforrások lehetnek folyóiratban megjelent cikkek, könyvek, 

mások tanulmányai vagy az internet és egyéb általános források. (Gill, Johnson, 1997). 

Ghauri és Gronhaug szerint (2011) a szekunder adatok sokkal pontosabb képet adnak a 

témáról, és sokkal érthetőbbé teszik azt. Számos esetben költséghatékonyabb és gyorsabb 

a szekunder adatok összegyűjtése, mint a primer adatoké, másrészről ezek az adatok 

elavultak lehetnek, és a jelenlegi kutatásnak nem feltétlenül kapcsolódik (Zikmund, 2003).  

Kutatásomban kérdőíves megkérdezést alkalmaztam, így fontos ennek előállításáról is 

gondolkodni. A sikeres kérdőív két ismérve a pontosság és a témához történő illeszkedés 

(Zikmund, 2003.). Milne szerint (é.n.) a kérdőív az információ és adatgyűjtés gyors 

formája. A kérdőív viszonylag objektív, és a kitöltött példányok száma magas is lehet, ha 

megfelelő időben küldjük ki. 

A kérdőívem a „Fiatalok affinitása a fantasyhez” címet kapta. Az első öt kérdés 

demográfiai adatokra kérdez rá, további huszonkettő kérdés a könyvolvasási szokásokra, a 

többi huszonhárom kérdésre, amelyek a fantasy műfajjal kapcsolatosak, csak azoknak 

kellett válaszolniuk, akik kedvelik a fantasy történeteket. 

Egy sikeres kutatás lebonyolításához elengedhetetlen a próbavizsgálat. A próbavizsgálat 

egy alacsony szintű felderítő kutatási eljárás (Zikmund, 2003). A próbavizsgálati minta 

javasolt mértéke a kutatás mintájának legfeljebb 10 százaléka. Kitűzött célom volt, hogy 

kétszázan töltsék ki a kérdőívemet, így 20 kitöltő jelentette volna a próbavizsgálati mintát, 

de a kitöltők száma drasztikusan magasabb lett a vártnál. Az előzetes felmérést húsz 

ismerősömnek küldtem el e-mailben, és megkértem őket, adják meg véleményüket. 

Néhányan még sosem hallottak bizonyos dolgokról, mint a váltott nézőpontos 

történetekről, de úgy hiszem, ez nem a kérdőív hibája, ha valamelyik vizsgált kérdéskörről 

valaki még nem hallott, hiszen ez is eredmény. 

A kérdőívemet több Facebook csoportban, a PTE-KTK 2012 – első évfolyam, Guild Wars 

2 Hungary csoportban, a Sorozatjunkie oldalon és a Variance blogon osztottam meg, és 

Facebook ismerőseimet is megkértem, hogy azt osszák meg. Mindemellett többen is 

megosztották Twitter-, és Facebook-falukon, így a kérdőívem rengeteg emberhez jutott el. 

Arról nincs tudomásom, hogy hányan látták a megosztott kérdőívemet, de összesen 1052 
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fő töltötte ki, közülük 651 férfi és 401 nő. A nemek közti eltérés jelentős. Azonban a 

kutatásom online mivolta végett, az eredmények nem vonatkoznak az inaktív és offline 

felhasználókra. Kérdőívem megosztásakor igyekeztem megtalálni a középutat, olyan 

célcsoportokat keresni, aminek tagjai között biztos lesz, akik kevésbé szeretik a fantasyt, 

vagy épp rajonganak érte. 

5.2. Kutatási hipotézisek 
Kutatásom kezdetén három fő hipotézist állapítottam meg: 

H1. Az egyetemisták életében kevesebb szerepet tölt be a könyvolvasás. 

H2. Az olvasó egyetemisták között a fantasy tölti be a legnagyobb szerepet. 

H3. Az egyes filmek, könyvek folytatásaira kevesebben kíváncsiak, mint az első részekre. 
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6. Kutatási eredmények 

6.1. Demográfiai adatok 
Ahhoz, hogy pontos képet kaphassunk a fiatalok olvasási szokásairól, és fantasy felé 

történő hozzáállásukról, először is meg kell vizsgálni a demográfiai adatokat. A nemre, a 

korra, a lakóhely típusára, a szubjektív jövedelmi helyzetre és a tanulói, hallgató 

aktivitásra kérdeztem rá a demográfiai kérdések körében. A kérdőív statisztikai adatai 

alapján, a kitöltők 62%-a férfi és 38%-a nő volt. 

  
4. ábra: Nem szerinti eloszlás 

Forrás: saját szerkesztés 

Az 5. ábra a kor eloszlását mutatja. A kitöltők 62%-a a 15 és 24 évesek közé tartozik, 

közülük 556-an még középfokú vagy felsőfokú tanulmányaikat folytatják. A kitöltők 

37%-a, vagyis 385-en már elmúltak 25 évesek. A legkevésbé reprezentált tanulók 1%-uk, 

15 gyermek mondta azt, hogy még nem töltötte be a 15. életévüket. 

Férfi

Nő
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5. ábra: Kor szerinti eloszlás 

Forrás: saját szerkesztés 

Az 1052 kitöltő 17,9%-a folytatja tanulmányait általános- és középiskolában, 42,6%-a 

pedig egyetemen vagy főiskolán. 31,9%-a már dolgozik, míg 7,6%-ának pedig nincs 

rendszeres elfoglaltsága. 

 

6. ábra: A válaszadók eloszlása településtípusonként mindennapi foglalkozásuk szerint 

Forrás: saját szerkesztés 

A fővárosi válaszadók körében a legalacsonyabb a tanulók aránya. Ez az arány a 

nagyvárosban élők között a legmagasabb. A kisebb településeken élő kitöltők között a 

legmagasabb azok aránya, akik nem tanulnak és nincs rendszeres elfoglaltságuk. 
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A kitöltők 15,3%-a állította azt, hogy ő és családjuk kényelmesen megél a jövedelmükből, 

37,8%-uk mondta, hogy kijönnek a jelenlegi jövedelmükből, 33,8%-nyian jelezték, hogy 

szűkösen, de kijönnek a jövedelmükből, és 13,0%-uk pedig alig él meg a jelenlegi 

jövedelméből. 

 
7. ábra: Szubjektív jövedelmi helyzet 

Forrás: saját szerkeszés 

6.2. Szabadidős tevékenységek 
A szabadidős tevékenységek rész alatt arra kérdeztem rá, hogy hány órát töltenek televízió 

és számítógép előtt, valamint mennyi időt szentelnek olvasásra. A kitöltők 2%-a tölt egy 

óránál kevesebbet a számítógép előtt, 14%-uk egy-két órát, 44%-uk két-három órát, 39%-

uk pedig több mint három órát. 

Ezzel szemben a televízió előtt már lényegesen kevesebb időt töltenek, mindössze 2%-uk 

állította, hogy 4 óránál többet töltenek a készülék előtt, 7%-uk két-három órát, 24%-uk 

egy-két órát, 31%-uk egy óránál kevesebbet, és 35%-uk egyáltalán nem ül le a készüléke 

elé. 

Azonban a kitöltők körében az olvasás, az internetezéssel, számítógépezéssel együtt nagy 

szerepet tölt be, ugyanis 19,9%-uk jelezte, hogy két óránál többet szentel olvasásra. A 

kitöltők 54,0%-a egy-két órát, 22,4%-uk egy óránál kevesebbet, 2,7%-an pedig semmit 

nem olvasnak (0,9%-uk pedig nem tudták eldönteni, nem válaszoltak). 

kényelmesen kijövök a
jelenlegi jövedelmemből

kijövök a jelenlegi
jövedelmemből

kisebb gondokkal, de
kijövök a jelenlegi
jövedelmemből

nehezen élek meg a
jelenlegi jövedelmemből
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6.3. Olvasási szokások 
Kérdőívem harmadik részében arra voltam kíváncsi, hogy a fiatalok a hagyományos vagy 

a digitális könyveket preferálják-e, valamint könyvvásárlói és olvasási szokásaikra 

kérdeztem rá. 

A kitöltők 64,4%-a kedveli jobban a hagyományos könyveket, 6,2%-uk az e-bookokat és 

29,3%-uk mindkettőt (2 fő pedig nem tudta eldönteni, nem válaszolt). A válaszadók 

mindössze 19,6%-a rendelkezik digitális könyvolvasó készülékkel. 

A kitöltők közülük 56% heti, 15% havi rendszerességgel, 26% ritkábban, 3% pedig 

egyáltalán nem tölt le könyveket.  

 
8. ábra: Preferált könyvfajták 

Forrás: saját szerkesztés 

További két kérdésben a házi könyvtárak méretére voltam kíváncsi. 1,8%-uk jelezte, hogy 

egyáltalán nincs saját könyvük. 26,9%-nyian mondták, hogy könyvtáruk mérete 1 és 50 

közé tehető, 25,8% jelölte be, hogy könyveik száma 101 és 150 közé tehető. 14,1%-uk, 

hogy könyveiket 251 és 500 közé becslik, 4,9% 501 és 750 közé, további 6,5% pedig 751-

1000 könyv közé becsülte a házi könyvtára méretét. 20,1% nem tudta eldönteni, nem 

válaszolt a kérdésre. 

Naponta 11,4%-nyi fiatal olvas szakirodalmat, nem sokkal többen csak vizsgaidőszakban 

vesznek elő ilyen témájú könyveket, 6,1% pedig a kezébe sem vesz. A kitöltők 19,3%-a 

havonta, az előbbieknél ritkábban pedig 2,6%-nyian olvasnak szakirodalmakat (két fő 

pedig nem tudta vagy nem válaszolt). 

hagyományos könyvek

digitális könyvek

mindkettő
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9. ábra: Szakirodalmak olvasottsága 

Forrás: saját szerkesztés 

Szépirodalmat a fiatalok 9,0%-a vesz a kezébe naponta, 17,1%-a hetente, 20,7%-a 

havonta, 36,1% ritkábban, 2,9%-ának csak szünidőben van rá ideje. A válaszadók 13,8%-a 

egyáltalán nem olvas szépirodalmat (négy fő nem tudta vagy nem válaszolt). 

 
10. ábra: Szépirodalmak olvasottsága 

Forrás: saját szerkesztés 

A fiatalok 1,6%-a hetente, 7,6%-a havonta, 30,4%-uk ritkábban, 5,1%-uk csak szünidőben 

kölcsönöznek könyvet. A kitöltő fiatalok 54,3%-a soha nem kölcsönöz könyvet. 
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ritkábban
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soha
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Ezzel szemben 0,5%-uk vásárol hetente, 8,1%-uk havonta, 17,0%-uk negyedévente, ennél 

nem sokkal kevesebben félévente, míg évente a válaszadók 26,6%-a vásárol könyvet. 

Azoknak az aránya, akik egyáltalán nem vásárolnak könyvet: 33,5%. 

Az elmúlt hónapban a kitöltők 47,8%-a vett a kezébe valamilyen szépirodalmi könyvet. A 

fiatal kitöltők 43%-a otthon lévő régi könyvet olvasott, nem sokkal többen elmúlt évben 

vásárolt könyvet vettek elő, 23%-a ünnepekkor kapott kötetet olvasott, és ugyanennyien 

barátoktól, ismerősöktől vagy rokonoktól kapott könyvet vett elő, és mindössze 22%-a 

olvasott könyvtári könyvet. 

 
11. ábra: Napi rendszerességgel olvasott média 

Forrás: saját szerkesztés 

A fiatalok körében napi rendszerességgel az internetes portálokat (28%) és közösségi 

oldalakat (22%), legkevésbé pedig internetes portálokat (5%) nézik. Könyveket és 

folyóiratit ugyanúgy csak 13%-uk olvas napi rendszerességgel, blogokat pedig 18%-uk. 

Ezen felül néhányan megjegyezték, hogy képregényeket és fanfictionöket is olvasnak. 

 

 

 

 

 

könyvet

újságot/folyóiratot

elektronikus könyveket

internetes portálokat

blogokat

közösségi oldalakat

egyéb
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Műfajok 
Ennyien olvastak már 
ebből a műfajból 

A műfaj 
kedveltsége 

Olvasás 
gyakorisága 

kalandregény 93% 3,89 21% 
krimi, akció, kémregény 84% 3,82 22% 
thriller, horror 62% 3,18 19% 
romantikus, szerelmi történet 59% 2,62 22% 
klasszikus szépirodalom 86% 2,98 18% 
kortárs szépirodalom 53% 2,64 18% 
fantasy 91% 4,24 45% 
sci-fi 76% 3,89 37% 
költészet, versek 75% 2,69 16% 
ifjúsági irodalom 84% 3,02 15% 
életrajzok 53% 2,53 14% 
társadalmi-politikai kérdésekről 
szóló könyvek 34% 

2,21 
16% 

tudományos ismeretterjesztő 78% 3,45 17% 
állatokkal, növényekkel, 
természettel kapcsolatos könyvek 69% 

3,11 
15% 

történelmi tárgyú könyvek 81% 3,44 20% 
szakkönyvek 84% 3,09 25% 
művészettel kapcsolatos könyvek 47% 2,59 15% 
ezotériával kapcsolatos könyvek 27% 1,87 16% 
hobbikönyvek, hasznos tanácsok, 
információk a mindennapokhoz 57% 

2,81 
13% 

idegen nyelvű könyvek 76% 3,44 26% 
egyéb 49% 2,72 13% 

12. ábra: Különböző műfajok kedveltségi adatai 

Forrás: saját szerkesztés 

6.4. Fiatalok affinitása a fantasyhez 
A fantasyről szóló rész első kérdéseként arra voltam kíváncsi, hányan tudják 

megkülönböztetni a fantasyt a science fictiontől. 91,6% tudta, mi a különbség, 2,1%-uk 

nem tudta, 5,9%-uk bizonytalan volt. Kíváncsi voltam arra is, hogy mire kíváncsiak a 

fiatalok egy fantasy történetben. 15%-uk jelölte a vámpírokat, akik az elmúlt években igen 

populárissá váltak. 3%-kal kevesebben jelölték a vérfarkasokat és az angyalokat. 26%-

ukat jobban érdekli a varázslókról, boszorkányokról szóló történetek, de leginkább az 

idegen fajokat felvonultató történeteket kedvelik, 27%-uk jelölte ezt a lehetőséget. A 

kitöltők 9%-át egyáltalán nem érdeklik az idegen és mitológiai lények. 

A kérdőívet kitöltő fiatalok 84%-a szereti az olyan történeteket, ahol több szereplő 

nézőpontjából is megismerhetjük az egyes eseményeket, és úgy 52%-a úgy véli, hogy a 

fordulatos cselekmény fontosabb, mint a kidolgozott karakterek. A válaszadók 50%-át 

nem zavarja, ha az egyes történetekben a mitológiát apró részletekben változtatja meg, 
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33%-át egyáltalán nem zavarja, ha teljesen átalakítják, azonban 15%-uk számára fontos, 

hogy a történet végig hű maradjon az eredeti legendákhoz, mítoszokhoz. 

További huszonkettő kérdésre csak azoknak kellett válaszolniuk, akik azt állították, 

szeretik a fantasy műfajú történeteket. A továbbiakban a második részben taglalt 

alkotásokra, és az alapján készített játékokra, filmekre kérdeztem rá. 

A fiatal fantasy rajongók 65%-a olvasta már a Gyűrűk Ura könyvtrilógiát, közülük 94% 

olvasta az első kötetet, 8%-ponttal kevesebben a második kötetet, és 10%-ponttal 

kevesebben a harmadik kötetet. 6%-uk nem válaszolt. A filmadaptációt már többen látták, 

a rajongók 93%-a. 95%-uk az első részt, 1%-ponttal kevesebben a második részt, és nem 

sokkal több, mint 1%-ponttal a harmadik részt. 5%-uk nem válaszolt. 

A Gyűrűk Ura világát több játékkészítő cég is alapul vette, arra is kíváncsi voltam, hogy 

hányan játszottak már Tolkien univerzumához kapcsolódó számítógépes vagy 

társasjátékokkal. A fantasy rajongók közül 40,1%-a nem játszott eggyel sem, 8,1%-uk 

azonban mindkét típust kipróbálta már. A kitöltők 2,2%-a csak a társasjátékkal játszott, 

35,1%-a pedig csak a számítógépes játék elé ült le. 

A Harry Potter-köteteken az elmúlt években a kitöltők 69%-a olvasta, közülük 94% 

olvasta az első kötetet, 5%-ponttal kevesebben a másodikat és a harmadikat, 9%-ponttal 

kevesebben a negyediket és az ötödiket, 14%-ponttal kevesebben pedig az utolsó két 

kötetet. A válaszadók 6%-a nem válaszolt a kérdésre. A filmadaptációt többen, a 

válaszadók 92%-a látta, 97%-a az első részt, 2%-ponttal kevesebben a második és 

harmadik részt, 91%-uk a negyedik részt, 87%-uk az ötödik részt, 82%-uk pedig a hatodik 

részt és 80%-uk az utolsó részt. 
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13. ábra: A Harry Potter kötetek olvasottsági adatai 

Forrás: saját szerkesztés 

Ahogy a Gyűrűk Ura esetében, úgy a Harry Potter világán is alapszanak társas-, és 

számítógépes játékok. A kérdőívet kitöltők 38,3%-a egyiket sem próbálta ki, míg 5,7%-uk 

mindkét típussal játszott már. 0,7%-nyian csak a társasjátékot, 41,0% pedig csak a 

számítógépes játékot vette a kezébe. 

A fiatal fantasy rajongók közül mindössze 30% olvasta az Alkonyat könyvsorozatot, 98%-

uk olvasta az első kötetet, 13%-ponttal kevesebben a második részt, 23%-ponttal 

kevesebben a harmadik könyvet és 33%-ponttal kevesebben a sorozat utolsó részét. Ezzel 

szemben a filmeket többen, a fiatalok 59%-a látta. Közülük 98% látta az első részt, 

azonban a második részt már sokkal, 37%-ponttal kevesebben, a harmadik részt 40%-

ponttal kevesebben, az utolsó részt pedig 55%-ponttal kevesebben nézték végig. 
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14. ábra: A tűz és jég dala kötetek olvasottsági adatai 

Forrás: saját szerkesztés 

Az elmúlt években kapták fel a rajongók, és vált a mainstream fantasy szerves részévé A 

tűz és jég dala regénysorozat. A válaszadók 45%-a olvasta már valamelyik kötetet, 

közülük 98%-a az első részt, 19%-ponttal kevesebben a második könyvet, 42%-ponttal 

kevesebben a harmadik kötetet, 45%-ponttal kevesebben a negyedik részt és 55%-ponttal 

kevesebben az ötödik regényt. A sorozatot már többen követik figyelemmel, a fiatalok 

66%-a, közülük 89%-a látta az első évadot és 81%-uk követte figyelemmel a második 

évadot is. 

A tűz és jég dala nyomán is számos játékot jelentettek meg az elmúlt években. A 

válaszadók közül 73,1% egyetlen játékkal sem játszott, 1,2%-uk pedig mindkét típussal. A 

válaszadók 2,8%-a a társasjátékot próbálta ki, míg 5,7%-uk a számítógépes játékot. 

  

98 

79 

66 

53 
43 

Trónok harca Királyok csatája Kardok vihara Varjak lakomája Sárkányok tánca
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Összegzés 
A fantasy irodalom szerves részévé vált a 21. század fiataljai életének. Ma már mindenki 

ismeri Tolkien, Rowling vagy Meyer nevét, hallottak már az Alkonyat könyvsorozatról és 

a Trónok harca filmsorozatról. Könyvpiaci cikkek és statisztikák szerint az olvasási 

szokások megváltozásának köszönhetően a nyomtatott könyvek iránti kereslet 

megváltozott. Magyarországon is egyre nő az elektronikus könyvolvasó eszközök 

terjedése, amihez a kiadóknak is alkalmazkodniuk kell és új üzleti modelleket alkalmazni 

a könyvértékesítésben. Észrevehető, hogy minden egyes folytatás, legyen szó akár 

könyvről, akár filmről, kevesebb olvasót és nézőt vonz. E mögött sok minden állhat, 

többek között az is, hogy az első rész nem nyerte el a fogyasztó tetszését, vagy egyszerűen 

túl „töménynek”, nehezen érthetőnek találta. Bár dolgozatomban az eredményeket 

korlátozza, hogy a kitöltők nem reprezentatív mintája a vizsgált sokaságnak, mégis 

rengeteg értékelhető eredményt hozott a kutatás, mely a későbbiekben hasznos lehet a 

téma iránt érdeklődő kutatóknak, kiadóknak. 
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Melléklet 
1. MELLÉKLET: KÉRDŐÍV 

Hány éves vagy? 

- 14 éves vagy fiatalabb 

- 15-24 éves 

- 25 éves vagy idősebb 

Nemed: 

- férfi 

- nő 

Milyen típusú településen élsz az év nagyobb részében? 

- főváros 

- nagyváros 

- kisebb település 

Milyen a jövedelmi helyzeted? 

- kényelmesen megélek a jelenlegi jövedelmemből 

- kijövök a jelenlegi jövedelmemből 

- kisebb gondokkal, de kijövök a jelenlegi jövedelmemből 

- nagyon nehezen élek meg a jelenlegi jövedelmemből 

Tanulsz még? 

- igen, középfokú iskolában 

- igen, főiskolán, egyetemen 

- nem tanulok, hanem dolgozom 

- nem tanulok, most nincs rendszeres elfoglaltságom 

Melyik könyvfajtát preferálod? 

- hagyományos könyvek 

- digitális könyvek 

- mindkettő 

Van digitális könyvolvasód? 

- igen, van 

- nem, nincs 

Ha van, milyen gyakran szoktál digitális könyveket olvasni? 

- hetente 
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- havonta 

- ritkábban 

- soha 

Hány saját hagyományos könyved van? 

- nincs saját hagyományos könyvem 

- 1-50 db 

- 51-100 db 

- 101-150 db 

- 251-500 db 

- 501-750 db 

- 751-1000 db 

Ezek közül hány fantasy műfajú könyved van? 

…………………………………………………………………………………….................

...... 

Van házi könyvtáradban idegen nyelvű könyv? 

- igen, van 

- nem, nincs 

Milyen gyakran olvasol szakkönyvet? 

- naponta 

- hetente 

- havonta 

- ritkábban 

- csak vizsgaidőszakban 

- soha 

Milyen gyakran olvasol szépirodalmi könyvet? 

- naponta 

- hetente 

- havonta 

- ritkábban 

- csak szünidőben 

- soha 

Milyen gyakran kölcsönzöl szépirodalmi könyvet? 

- hetente 

- havonta 
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- ritkábban 

- csak szünidőben 

- soha 

Milyen gyakran vásárolsz szépirodalmi könyvet? 

- hetente 

- havonta 

- negyedévente 

- félévente 

- évente 

- soha 

Olvastál az elmúlt hónapban szépirodalmi könyvet? 

- igen, olvastam 

- nem, nem olvastam 

Ha igen, akkor milyen jellegű könyvet? 

 otthon lévő régi könyvet 

 az elmúlt évben vásárolt könyvet 

 ajándékba kapott könyvet 

 barátoktól, ismerősöktől, rokonoktól kapott könyvet 

 könyvtári könyvet 

 egyéb: …………….. 

Mit szoktál napi rendszerességgel olvasni? 

 könyvet 

 újságot/folyóiratot 

 elektronikus könyvet 

 internetes portálokat 

 blogokat 

 közösségi oldalakat 

 egyéb: …………….. 

Olvastál már ilyen műfajú könyveket? 
Mennyire kedveled az alábbi műfajú könyveket? Kérlek, jelezd 1-től 5-ig terjedő 
skálán a kedveltség mértékét. Az 1 jelentse az egyáltalán nem kedvelem, az 5 a nagyon 
kedvelem értéket! 
Milyen gyakran olvasod ezt a műfajt? 1 jelentse, hogy nagyon gyakran, 2, hogy olyan 
gyakran, mint más műfajt is, 3, hogy alig. 
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 olvasott/nem 

olvasott 
a műfaj 
kedveltsége 

olvasás 
gyakorisága 

kalandregény 1 – igen 
2 - nem 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  1 – 2 – 3  

krimi, akció, kémregény 1 – igen 
2 - nem 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  1 – 2 – 3  

thriller, horror 1 – igen 
2 - nem 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  1 – 2 – 3  

romantikus, szerelmi történet 1 – igen 
2 - nem 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  1 – 2 – 3  

klasszikus szépirodalom 1 – igen 
2 - nem 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  1 – 2 – 3  

kortárs szépirodalom 1 – igen 
2 - nem 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  1 – 2 – 3  

fantasy 1 – igen 
2 - nem 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  1 – 2 – 3  

sci-fi 1 – igen 
2 - nem 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  1 – 2 – 3  

költészet, versek 1 – igen 
2 - nem 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  1 – 2 – 3  

ifjúsági irodalom 1 – igen 
2 - nem 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  1 – 2 – 3  

életrajzok 1 – igen 
2 - nem 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  1 – 2 – 3  

társadalmi-politikai kérdésekről 
szóló könyvek 

1 – igen 
2 - nem 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  1 – 2 – 3  

tudományos ismeretterjesztő 1 – igen 
2 - nem 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  1 – 2 – 3  

állatokkal, növényekkel, 
természettel kapcsolatos könyvek 

1 – igen 
2 - nem 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  1 – 2 – 3  

történelmi tárgyú könyvek 1 – igen 
2 - nem 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  1 – 2 – 3  

szakkönyvek 1 – igen 
2 - nem 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  1 – 2 – 3  

művészettel kapcsolatos könyvek 1 – igen 
2 - nem 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  1 – 2 – 3  

ezotériával kapcsolatos könyvek 1 – igen 
2 - nem 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  1 – 2 – 3  

hobbikönyvek, hasznos tanácsok, 
információk a mindennapokhoz 

1 – igen 
2 - nem 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  1 – 2 – 3  

idegen nyelvű könyvek 1 – igen 
2 - nem 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  1 – 2 – 3  

úti könyvek 1 – igen 
2 - nem 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  1 – 2 – 3  

egyéb 1 – igen 
2 - nem 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  1 – 2 – 3  

 

Van szerinted különbség a fantasy és a sci-fi könyvek között? 
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- igen, van 

- nem, nincs 

- nem tudom 

Mindig felkelti az érdeklődésemet az a történet, amiben vannak… 

 vámpírok 

 vérfarkasok 

 angyalok 

 varázslók/boszorkányok 

 idegen lények 

 egyik sem 

Mi a véleményed a váltott nézőpontos karakterekről? 

- szeretem 

- nem szeretem 

Ha valamilyen mitológiát alapul vesznek a történetben… 

- bármennyit változtathatnak rajta, nem zavar 

- amíg néhány elemet változtatnak meg rajta, nem zavar 

- szeretem, ha teljesen mitológiahű 

Szerinted mi a fontosabb a történetben? 

- a kidolgozott karakterek 

- a fordulatos cselekmény 

Kedveled a fantasy műfajt? 

- igen 

- nem 

Kik a kedvenc fantasy íróid? 

………………………………………………………………………………………………

… 

Melyek a kedvenc könyveid tőlük? 

………………………………………………………………………………………………

… 

Olvastad A Gyűrűk Ura című könyvtrilógiát? 

- igen 

- nem 

Melyik részt/részeket? 

 A Gyűrű szövetsége 



7 

 A két torony 

 A király visszatér 

Láttad A Gyűrűk Ura című filmtrilógiát? 

- igen 

- nem 

Melyik részt/részeket? 

 A Gyűrű szövetsége 

 A két torony 

 A király visszatér 

Játszottál valaha is A Gyűrűk Urán alapuló társas-, vagy számítógépes játékkal? 

- nem, egyikkel sem 

- igen, a társas játékkal 

- igen, a számítógépes játékkal 

- igen, mindegyikkel 

Olvastad a Harry Potter című könyvsorozatot? 

- igen 

- nem 

Melyik részt/részeket? 

 Harry Potter és a bölcsek köve 

 Harry Potter és a Titkok Kamrája 

 Harry Potter és az azkabani fogoly 

 Harry Potter és a Tűz Serlege 

 Harry Potter és a Főnix Rendje 

 Harry Potter és a Félvér herceg 

 Harry Potter és a Halál ereklyéi 

Láttad a Harry Potter című filmsorozatot? 

- igen 

- nem 

Melyik részt/részeket? 

 Harry Potter és a bölcsek köve 

 Harry Potter és a Titkok Kamrája 

 Harry Potter és az azkabani fogoly 

 Harry Potter és a Tűz Serlege 

 Harry Potter és a Főnix Rendje 
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 Harry Potter és a Félvér herceg 

 Harry Potter és a Halál ereklyéi 

Játszottál valaha is a Harry Potteren alapuló társas-, vagy számítógépes játékkal? 

- nem, egyikkel sem 

- igen, a társas játékkal 

- igen, a számítógépes játékkal 

- igen, mindegyikkel 

Olvastad az Alkonyat című könyvsorozatot? 

- igen 

- nem 

Melyik részt/részeket? 

 Alkonyat 

 Újhold 

 Napfogyatkozás 

 Hajnalhasadás 

Láttad az Alkonyat című filmsorozatot? 

- igen 

- nem 

Melyik részt/részeket? 

 Alkonyat 

 Újhold 

 Napfogyatkozás 

 Hajnalhasadás 

Olvastad A tűz és jég dala című könyvsorozatot? 

- igen 

- nem 

Melyik részt/részeket? 

 Trónok harca 

 Királyok csatája 

 Kardok vihara 

 Varjak lakomája 

 Sárkányok tánca 

Láttad a Trónok harca című sorozatot? 

- igen 
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- nem 

Melyik évadot/évadokat? 

 1. évad 

 2. évad 
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