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A vers rövidre tördelt sorai az álmatlanságból születő, gondolatfoszlá-

nyokban körvonalazódó víziókat halmozzák egymásra. Az ismétlődő 

kifejezések, mondatok során át folytonos visszacsatolásban és előrelé-

pésben jutunk el a megidézett anya hús-vér alakjától a hozzákapcsolt 

misztikus-spirituális tartalmakig, a védő-óvó nő képétől a rejtőzkö-

dő, mitikus asszony-értelmezésig. Zhai Yongming versében a nőiség 

egyszerre mutatkozik meg történelmi-társadalmi meghatározottsá-

gában és azon túli, transzcendens vonatkozásaiban. A költeményből 

kirajzolódó yin élmény felidézi bennünk Az Út és az Erény könyvének 

ismert sorait a völgy szelleméről: „A völgy szelleme [az üresség] soha-

sem hal meg. Ezt nevezzük csodálatos asszonyinak.”6

Zhai Yongming költészetében a halhatatlanná emelt női oldal el-

foglalja méltó helyét; a kérdés társadalmi aktualitásán túlhaladva el-

kerüli a feminista-aktivista szerepkört, s egyszerű, mai gondolkodó 

emberként szembesíti világát a hagyományból merített, ma is átgondo-

lásra érdemes igazságokkal. A maga világával szembeni teljességérzet 

visszanyerésére törekszik, ezért a múltat hívja segítségül, hogy a jövőbe 

tekinthessen.

6 Az Út és az Erény könyve, VI. vers = Tőkei Ferenc, Kínai fi lozófi a. Ókor, II., Akadémiai, 
Budapest, 1986, 18.

KÖZÜGY

„AZ EKÖNYVET OLVASÓ KÖZÖSSÉG 
KISSÉ MEGBÉLYEGZETT MINORITÁS”

Beszélgetés az e-könyvekről

2013 áprilisában az Örökség Kultúrpolitikai Intézet* első nyilvános 

rendezvénye azt a kérdést szegezte a szakmának: létezik-e e-könyv-piac 

Magyarországon? Noha az Egyesülés az E-könyvekért alapító tagjai-

nak elhivatottsága megkérdőjelezhetetlen, amíg a jogi szabályozás hol 

szolgáltatásként, hol kiadványként kezeli a „villanykönyveket”, a ki-

adók harcban állnak a multicégek megjelenésétől vérszemet kapott 

terjesztőkkel, és háromszázötvenezer e-könyv-kezelésre alkalmas 

készülékre három-négyezer legálisan hozzáférhető cím jut, koránt-

sem egyértelmű a válasz. A találkozó résztvevőivel, Farkas Istvánnal 

(Ekonyv olvaso.blog.hu), Földes Lászlóval (Kossuth Kiadó/Multi mé-

dia pláza) és Székff y Tamással (Digitalbooks) e-könyv-kiadásról, olva-

sókról és trendekről Szathmáry-Kellermann Viktória beszélgetett.

Világosnak tűnhet, mi az e-könyv: egyrészt szövegszerűen megjeleníthető 

digitális adatállomány, másrészt kötött struktúra borítóval és tartalomjegy-

zékkel. Ahogyan azt az áfa-vita megmutatja, mégsem egyértelmű Magyar-

országon, de az Európai Unióban sem, hogy könyvről vagy szolgáltatásról 

van szó.

Farkas István (F. I.): Szerintem a kérdés józan ésszel eldönthető. 

Ha a megjelenítési és a használati forma ugyanaz, mint egy könyvnél, 

akkor mitől lenne szolgáltatás?

Mégis szolgáltatásként értékesítik.

F. I.: Szolgáltatásnak árazzuk az áfa tekintetében, de egyetlen meg-

győző érvet sem tudok mondani, hogy miért lenne az e-könyv önma-

* Az Örökség Kultúrpolitikai Intézet egyik alapítója a Szépirodalmi Figyelő Alapítvány 
(a szerk.).
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nem lineárisan olvassa, ma még újdonság, de öt-hat év múlva nyilván 

az e-könyvek nagyobb százaléka lesz ilyen.

Éppen a Kossuth jelentett meg okoskönyveket, amik elektronikusan hozzá-

férhető szöveget is tartalmaznak, de állandó internetkapcsolat kell hozzájuk. 

Kritérium-e az e-könyv offl  ine hozzáférhetősége?

F. I.: Jobb, ha online funkciói is vannak. De éppen egy paradigma-

váltás közepén vagyunk, bizonyos vonalak már látszanak, bizonyos 

lépéseken már túl vagyunk, de a vége még a Holdban van…

F. L.: A Google Store már most is úgy működik, hogy online mó-

don, a felhőből olvasunk.

Székff y Tamás (Sz. T.): Koncepciószerűbben: hogyan defi niáljuk az 

internet fogalmát? Nem biztos, hogy felhasználói oldalról egyszerű el-

dönteni, mi az internet: a web, az ftp, a Gopher, az ICQ? A hetvenes 

évek végén jelent meg a koncepció, hogy úgy tároljunk elektronikusan 

szöveget, hogy el is lehessen olvasni. Ebből aztán kialakult az emberek 

fejében egy kép, ami most kezd terjedni a tankönyvek, az interaktív 

tartalmak, az online-offl  ine olvasható dolgok felé. Arrafelé haladunk, 

hogy lehet az e-könyv online is, tehát elképzelhető, hogy a tartalom 

a maga fi zikai valójában ne érkezzen meg a készülékre.

Ha elfogadjuk, hogy a saját, lezárt pdf dokumentumunk e-könyv, úgy tű-

nik, nincs szükség a kiadói közreműködésre. Változtat ez a könyvkiadási 

szokásokon?

F. I.: A 21. század elején nincsenek reneszánsz emberek, akik min-

denhez értenek. Szerencsés esetben az író ért valamihez, és jól ért hozzá, 

de az csak a szöveg első változatának a kialakítása. A könyvben meg-

jelent szövegig még nagyon sok lépés van, amit ha kihagyunk, meg 

fog látszani a végeredményen. A közelmúltban jó pár irodalmi pályá-

zatot indítottak el kisebb-nagyobb kiadók, de nem attól lett hangos 

a kulturális élet, hogy a fi ókban rejtegetett művek mekkora durraná-

sok lennének. Nem láttam az elmúlt ötven évben olyat, hogy egy szer-

kesztés, lektorálás, korrektúrázás nélkül megjelent könyv jó lett vol-

na. Olyat ellenben sokat láttam, ami ezeken mind végigment, és még 

mindig rossz.

F. L.: Az emberek négy-öt százaléka el tud jutni odáig, hogy saját 

erőből egy vállalható szöveget létrehozzon. Amit nem kell utána kor-

rektúrázni, nincsenek vele komoly gondok, nem kell átírni: egy szá-

zalék alatt. Vannak, akik miután megírták, rászánnak egy háromszáz 

gában szolgáltatás. Az, ahogyan hozzájutok, lehet szolgáltatás, de ha 

a Bookline-on vagy a Multimédiaplázában veszek egy papírkönyvet, 

akkor a kedvezményes áfát fi zetem, pedig szolgáltatást vettem igény-

be, bár a szolgáltatás maga ingyenes, hiszen nem számolnak fel azért 

díjat, mert vásárolok.

Földes László (F. L.): Két adalék. Az egyiket Votisky Zsuzsa, a Typotex 

vezetője sütötte el az egyik találkozón: ISBN számot kell kérni az elekt-

ro nikus könyvhöz, ami az International Standard Book Number. 

Tehát „book”. Innentől kezdve nincs min vitatkozni. A másik, hogy 

ha bemegyek egy könyvesboltba, simán leszámlázhatnák azt, hogy ki-

szolgálnak, meg fenntartják az üzletet, és mindennek 27 százalék az 

áfája, a mindenféle díjaktól kezdve a rezsiig – mégsem teszik.

Norvégiában ellenben szoftvernek minősül az e-könyv, és ezért nem lehet 

kölcsönözni sem.

F. I.: Az e-könyv elektronikus természete lehetővé teszi, hogy olyan 

dolgokat csináljunk benne, amit egy hagyományos könyvvel nem lehet, 

például hogy valamiféle interaktivitást csempésszünk bele, vagy hogy 

az e-könyvből megveszek egy másik könyvet. Mindez tényleg a szoft-

verekhez hasonló lehetőségeket visz az e-könyvbe, de úgy látom, hogy 

ettől még túlzás lenne szoftvernek minősíteni.

F. L.: Az e-könyv pontosan annyira szoftver, mint egy mp3-as 

hangfelvétel; teljesen kötött struktúrák és szabványok között mozog 

mindkettő.

Akkor például kritérium lehet, hogy van-e ISBN-je?

F. L.: Az ISBN igazából csak a klasszifi kációt szolgálja; azáltal, 

hogy egy termékre adnak egyet, védetté válik bizonyos tekintetben, 

például vonatkoznak rá a szerzői jogok szabályai.

F. I.: Én sokkal megengedőbb vagyok. Hogyha a magam számára 

létrehozok egy akár húszoldalas, lezárt, szövegszerű valamit, ami szá-

momra e-könyvnek tűnik, akkor az e-könyv. Nyilván vannak formá-

tumi kötöttségek is, de egy pdf már átviszi a lécet.

F. L.: Vannak kiadók, amelyek következetesen próbálják tágítani 

a kereteket. Így például mi is a Kossuth Kiadó részéről be fogunk mu-

tatni egy interaktív könyvet a könyvfesztiválon, ami a szándékunk sze-

rint és az olvasó használata szempontjából e-könyvként tűnik majd fel. 

Számomra a legfontosabb kritérium az, hogy az e-könyv olyan anyag, 

olyan irodalom, amin az olvasó nem tud változtatni. Az, hogy esetleg 
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oldalas könyvre három évet az életükből, és addig csiszolják, amíg 

a szerkesztő már csak egy-két vonást változtat. Létezik ilyesmi, csak 

nem jellemző.

Ennek ellenére a Bookline e-könyv-sikerlistáját két hete saját kiadású könyv 

vezeti, a Tejszínhab nélkül Oravecz Nórától.

F. L.: Nem tudjuk, pontosan mi van a háttérben: akár meg is kérhet-

te egy magyartanár ismerősét, hogy nézze át, szerkessze, korrektúráz-

za. A Publio kiadóként egyébként is éppen abból él, hogy a náluk je-

lentkező amatőr írók műveit szerkeszti, stilizálja és korrektúrázza, tehát 

ne vegyük teljesen készpénznek, hogy saját, szerzői kiadásról van szó.

F. I.: Elég szomorú, hogy míg ha elolvasok egy bármilyen témájú 

külföldi eredetű könyvet, biztosan lesz másfél oldal köszönetnyilvání-

tás többek között a szerkesztő és a kiadó munkatársai felé, viszont ma-

gyar oldalról nem látom ugyanezt a gesztust, pedig ugyanúgy járna 

azoknak is a köszönet, akik a hazai kiadóknak dolgoznak.

Úgy tűnik, működnek bizonyos régi beidegződések a kiadóknál is, például 

a Typotex nyilvános kiadói árlistája szerint hatszázezer forintra rúgnak 

egy átlagos e-könyv megjelentetésének költségei, holott nehéz lenne például 

klasszikus tördelésről beszélni.

F. I.: Amikor valaki árajánlatot kér egy e-könyv szerkesztésére, ab-

ból indul ki, hogy milyen hosszú, pedig az teljesen érdektelen, a fontos 

az, hogy milyen komplex a szövegtest. Ott van a Büszkeség és balítélet 

vagy az Anna Karenina: folyószöveg, sok fejezet, de ebben olyan nagy 

trükk nincs. De most csinálok egy metakönyvet a Kondor Vilmos-kri-

mikhez, ami tartalmaz példafejezeteket, fülszövegeket, szerkesztői mi-

nősítéseket, recenziókat innen-onnan összevágva. Egy hétig tartott 

összerakni, mert ahány forrás, annyi különböző bemeneti és kimeneti 

megjelenítési forma; mindjárt huszonöt különböző szövegképet kell 

összerakni egy egyébként nem annyira nagy szövegtestbe.

F. L.: A Typotex főleg tudományos és szakkönyvekkel foglalkozik, 

márpedig egy e-könyvben lehetnek olyan diagramok, táblázatok, ami-

ket egy az egyben át kell szerkeszteni, újra kell feliratozni, hogy a kijel-

zőn olvasható legyen. Nekünk is volt jó néhány könyvünk, ahol három-

négy napig tartott, míg valaki átszerkesztette őket.

Épp az emlegetett kiadó szépirodalmi sorozata kapcsán fi gyeltem fel arra, 

hogy ragaszkodnak ahhoz, hogy oldalanként árazzák a könyvet, vagyis a hosz-

szabb könyv minden ellene szóló érv dacára többe kerül. Ráadásul más 

e-könyv-áruházakban ugyanezek a művek másfélszer-kétszer annyiba ke-

rülnek – rossz könyvpiaci beidegződés volna, hogy a terjesztő 50–60 száza-

lékos sarca még akkor is megjelenik, ha eltűnnek például a raktározási vagy 

a szállítási költségek?

F. L.: Csak szerződés kérdése. Ha a kiadó átadja egy bizonyos áron 

a terjesztőnek, és az maga határozza meg az árrést, akár működhet is. 

A Typotex ilyen szempontból nem tipikus példa, teljesen öntörvényű: 

öt éve csinálják az Interkönyvet, annak idején elsőként árultak pdf-ben 

e-könyveket, de teljesen más utat járnak a fi zetési módban is.

F. I.: Ez például azon kevés áruházak egyike, ahol lehetséges kész-

pénzzel fi zetni. A kártyás fi zetés tranzakciós díja nem elhanyagolható 

költség, hiszen az emberek próbálnak minél kevesebbet fi zetni a köny-

vért, és ötszáz-ezer forintos ár mellett csak az online fi zetés önmagában 

ötven és kétszáz forint közötti pluszköltséget jelent.

Hogyan látja mindezt a terjesztő?

Sz. T.: Valóban a szerződés a döntő. Más dolog a hobbicélú, és más 

az oktatási vagy a kereskedelmi célú e-könyv, utóbbi kettővel kapcso-

latban viszont ugyanazok az elvárások jelennek meg, mint a papírköny-

veknél – elsősorban a tartalom megbízhatóságának tekintetében. Ezért 

kell a kiadó, például a szerkesztési feladatokhoz, és a terjesztő, aki el-

juttatja a könyveket az olvasóhoz. A szerződés többek között éppen azt 

szabályozza, hogy ezeket a szükséges folyamatokat ki végzi el és ki 

fi nanszírozza. A hagyományos könyvkereskedelmi piacon az 50 és 60 

százalék közötti árrés mellett a kisebb „maradék” jut a kiadónak és szer-

zőnek. Az e-könyv-piacon általános 30–40 százalékos árrésből ugyan 

több jut a kiadónak és a szerzőnek, viszont sok esetben a terjesztő az, 

aki az említett folyamatok egy részét elvégzi. Egy e-könyv-áruházat 

üzemeltetni nem csak annyi, hogy valaki csinál ingyenes szoftverrel 

egy boltot, aztán felrakja a könyveket, és működik. Az üzemeltetés 

többek között élőmunka és szerverbérlet is, amire a ma piaci átlagot 

jelentő harmincöt százalékos árrés ilyen eladási volumenek mellett 

egyáltalán nem elég.

F. L.: Ötven se lenne egyébként elég. Léteznek áruházak, amiket 

egy kiadó vagy valamilyen kis cég visz, amely minden erejével azon van, 

hogy a saját könyveit ő adja a legolcsóbban, hogy hozzá menjenek a 

könyvéért – ez a célja például a Typotexnek is. De akár harminc, akár 

ötven százalékról van szó, ez nem befektetés. Az e-könyv-eladás és 
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a hagyományos könyveladás arányai között akkora különbség van, 

hogy nullszaldósra se lehetne kihozni egy olyan webáruházat, ami csak 

e-könyvekkel foglalkozik. Remélem, tévedek.

F. I.: Az Amazon egyébként hetven százalékot tesz el, de vitatha-

tatlan, hogy elképesztő szolgáltatást nyújt ezért.

Külföldön egyre gyakoribb, hogy a regények megjelenése előtt 99 centes 

e-novellákat közölnek a kiadók a szerzőktől. A Penguin azzal hirdeti kétfon-

tos esszésorozatát, hogy annyiba kerül, mint egy kávé. Az Ulpius forgal-

maz négy-ötszáz forintos novellákat, amelyek Fábián Janka századfordulós 

romantikus regényeihez kapcsolódnak, de mennyire jellemző Magyaror-

szágon általában, hogy az e-könyveket marketingstratégiaként vagy ki-

egészítőként használják a kiadók?

F. I.: Ez a megközelítés egyelőre kísérleti stádiumban van: az Ad 

Astra például az Utazásaim az Al-Kaidával című novelláskötetet adta 

Lavie Tidhar Oszama című regénye mellé, az Agave pedig összesze-

degetett a Kondor Vilmos-korpusz mellé egy novelláskötetet, amit az 

utolsó rendes papírkönyvhöz adott kuponnal lehetett letölteni. Még 

nagy a bizalmatlanság, de a kiadók vagy a könyvügynökségek készí-

tenek ilyen anyagokat, csak nem kerülnek nyilvánosságra.

F. L.: Nálunk a leglátogatottabb oldal az ingyen letölthető e-köny-

vek első oldala. Ez a MEK-eff ektus: a Magyar Elektonikus Könyv-

tárnak ötven-hetvenezer látogatója van naponta, bár annak, ami ott 

megtalálható, szerintem nagyjából egy ezrelékét olvassák el valójában. 

Mindenesetre itt is látszik, hogy a háromszázezer eszköztulajdonos-

nak a 99,95 százaléka ingyenes tartalmat keres.

Vajon sikerülhet-e elcsalogatni az olvasót az ingyenes tartalomtól?

F. I.: Sikerülhet, de kérdés, hogy van-e egyáltalán e-piac, e-könyv-

piac. A válasz az, hogy nincs. Vannak nyomok, amik arra mutatnak, 

hogy egyszer majd lesz, és az is kezd látszódni, hogy milyen lesz, de ha 

van egy eszközöm, és tartalomhoz akarok jutni, tíz esetből kilencszer 

nem fogok legális verziót találni elektronikusan. Tehát olvasói oldalról 

nézve nem létezik e-könyv-piac. Ha a kínálati oldalt nézem, akkor van 

tartalom, el lehetne adni, de irdatlan forgalmat nem lehet generálni, 

mert még nem pörgött fel, nincs benne a köztudatban. De megdöb-

bentő számokat is lehet látni, például A szürke ötven árnyalata nagyon 

pörög, pedig azt gondoltam, hogy nagyon túl van árazva: papírkönyv-

nek megfelelő árban háromezer forint körül volt, és nem is volt annyira 

közismert, hogy létezik elektronikusan. Nemcsak a két piac mérete kü-

lönbözik elképesztő módon, de az ismertsége és az elfogadottsága is. 

Az e-könyvet olvasó közösség kissé megbélyegzett minoritás, mert a 

nem annyira tájékozott olvasók féltik a papírkönyvet az elektronikustól.

F. L.: Van egy szűk réteg, amelyik vásárol. Nyilván elsősorban az ol-

csó könyvekért jönnek, de veszik a premierkönyveinket is. Igaz, mi nem 

nagyon szeretjük kétezer forint fölé vinni az árakat. Ha ötször ekkora 

lenne a piac, akkor már azt mondanám, hogy jobb a helyzet. A Kos-

suth gyakorlatilag mindent kiad e-könyvben, amit lehet, és ha lenne még 

tíz-tizenkét ilyen kiadó, kisebb-nagyobb vegyesen, akkor az olvasóink 

egy jelentős, de legalábbis érezhető része úgy érezné, hogy már van mi-

ből választania. Egyelőre viszont a pici kiadók csinálják, a Tarandus, 

az Ad Astra; a Magvető vagy az Athaeneum mintha próbálkozna az 

újdonságokkal, de épp csak időnként egy-egy címmel jelennek meg.

Sz. T.: Én nem mondom, hogy nem létezik az e-könyv-piac, csak 

a keresleti és a kínálati oldal még nem nagyon találkozik. Van például 

egy régi nagy magyar szépirodalmi–tudományos kiadó, az Osiris, 

ami odaadja minden forgalmazónak öt különböző, többezer forintos, 

papírkönyvvel összehasonlítható áron kínált könyvét, és csodálkozik, 

hogy nincs értékesítés. Pedig náluk megvan az a fajta tudásbázis, amit 

például egyetemek alá be lehetne tolni egy megfelelően nagy projekt 

keretében, ráadásul a szerződéseik a kilencvenes évek végétől úgy van-

nak megírva, hogy a könyvek elektronikusan is kiadhatók legyenek, 

és mégsem működik. Működhetne, náluk és más kiadóknál is, de pél-

dául az Európa nem hajlandó az e-könyv-piacra belépni…

F. L.: Hasonló cipőben jár az Akadémiai Kiadó, amely elsősorban 

szaktudományos könyveket jelentet meg, amiket nem a mezei interne-

tező fog megvásárolni, és még inkább ilyen a CompLex Kiadó, akiknek 

mi forgalmazzuk a kiadványait, és kilencvenhat könyvből kilencven-

kettő valamilyen jogi szakterület speciális területének az altémájáról 

szóló 3-400 oldalas mű, és hat-hétezer forint. Volt már eladás egyéb-

ként belőle, amin csodálkoztam is. Ahogyan Tamás mondta, egyete-

mekre kéne menni, szakkamarákat megkeresni, mert egyébként eset-

legesen találnak vevőre az ilyen e-könyvek.

F. I.: Azért lesz még itt háború, mert a jelenlegi könyvpiacról tudni 

lehet, hogy viszonylag koncentrált – és a haszonélvezői örülnek ennek. 

Sakkban tartják a kis kiadókat azzal, hogy gondjaik támadhatnak, ha 

az ő megkerülésükkel akarják az e-könyveket olcsón eladni, hátrább 

kerülnek a könyveik a könyvesbolti polcokon, esetleg ki sem kerülnek 



76    „Az e-könyvet olvasó közösség kissé megbélyegzett minoritás” KÖZ Ü G Y KÖZ Ü G Y Beszélgetés az e-könyvekről    77 

oda. Senki sem mer ujjat húzni a nagy terjesztőkkel, mert nagyon ko-

moly forgalmat generálnak. Ezért fogadnak el a kis kiadók mindent, 

és ezért nézik el, hogy fi llérre fi zetnek vagy manipulálják az eladási 

adatokat.

Félni kellene attól, hogy a hírek szerint az Amazon hamarosan a magyar 

piacra is bevonul, megtörve ezt a monopóliumot?

F. I.: Az Amazon egyetlen puskalövés nélkül fogja elfoglalni ezt 

a piacot, és hozzáteszem, jogosan. Ameddig ilyen minőségű a magyar 

piac, elég legfeljebb egy vagy két ügynök, aki ezzel fog foglalkozni, 

mert olyan erő van bennük és mögöttük.

F. L.: Ha az olvasó nyer azzal, hogy mindenféle vonatkozásban 

jobb szolgáltatást kap, akkor az rövid távon nagyon jó lesz neki, és va-

lamilyen szinten a könyvszakmának is. Az viszont tényleg nagy koc-

kázat, ha egy ország könyves kultúrájának a létét és fejlődését az ha-

tározza meg, ahogyan egy vagy két multicég globálisan gondolkodik 

arról, hogy mi az irodalom és mit lehet eladni az embereknek. 

F. I.: A multik azért nem a gonosz műhelyei, hanem kell náluk a tel-

jesítmény, és pont. Ez egy nagyon jól körülhatárolható, nagyon jól mér-

hető csatorna, és igazából nem érdekli őket, hogy milyen módszerek-

kel hozzuk be. Persze a régi status quo fel fog számolódni, de ha az 

Amazon bevételt akar erről a piacról, akkor kellenek majd nekik azok 

a profi k, akik tudják, mit vesznek az emberek, mit lehet nekik eladni. 

A bizonytalanabb bevételű dolgokat nem így kell majd kiadni, hanem 

lesz majd, aki uniós forrásból vagy önkéntes munkával megteszi, aho-

gyan most is.

F. L.: Egy példa jutott az eszembe, a gyerekkönyv-kiadás. A Kos-

suth történetesen elég sok gyerekkönyvet hoz be külföldről. Ugyanak-

kor viszont látom a könyvesboltban, hogy mik jelennek meg magyar 

szerzőktől magyarul, és itt például látok kockázatot. Azt, hogy ha 

van egy nagyon jó név, aki rendkívül népszerű a világon, telenyomják 

vele a magyar könyvesboltokat. Itt merül föl az, hogy huszonöt év múl-

va milyen gyerekkönyvek jelennek majd meg. Ma hihetetlenül jó ma-

gyar gyerekkönyvek jelennek meg. Nem biztos, hogy akkor, amikor 

egy vagy két multi tölti majd meg a magyar könyvesboltokat könyvek-

kel és biztosítja a hátteret, ugyanígy lesz száz magyar gyerekkönyvíró, 

aki jobbnál jobb könyveket ír jobbnál jobb illusztrációkkal.

Sz. T.: Van egy nagy különbség aközött, ami most Magyarországon 

az e-könyv- illetve a könyvpiacon zajlik és aközött, amit az Amazon 

szolgáltatásként nagyon jól tud nyújtani. Az egy csatorna, ami össze-

gyűjt egy csomó mindent és egyetlenegy csatornán, az interneten ke-

resztül tolja ki az eszközökre. Magyarországon ez nem működik, a cipőt 

a cipőboltból eff ektusnak megfelelően aki e-könyvet akar venni, annak 

be kell mennie egy e-könyv-áruházba, és ahhoz, hogy megtalálja, ami 

őt érdekli, lehet, hogy tizenöt boltot végig kell néznie. Ez lehet egy-

szerű, de lehet, hogy a harmadiknál megunja. Az Amazon erejét pont 

az adná, hogy ha sikerülne a magyar e-könyv-kínálat kilencven szá-

zalékát megjelentetnie a saját kínálatában, akkor gyakorlatilag a piac 

összes többi szereplője bezárhatná a boltot, mert az egyetlen dolog, 

amivel konkurálni tudnának, az ár maradna. Márpedig az Amazon 

megteheti, és meg is tette az Egyesült Államokban, hogy ha a szerző 

ötven dollárért akarta kínálni a könyvét, tízért árulták, de úgy fi zet-

tek jutalékot, mintha ötven dollárba került volna. Ha ezt a magyar 

piacon megcsinálják, nincs tovább. Viszont ennek elébe lehet menni, 

hiszen Magyarországon a könyvterjesztésben és a könyvelőállításban 

létezik egy tudásbázis, jól-rosszul, de működik az, hogy az olvasót 

össze tudjuk hozni a szerzőkkel, függetlenül attól, hogy magyar vagy 

külföldi.

F. L.: Nagyon optimisták azért ne legyünk, mert a könyvszakma 

nagyon nem egységes, elemi dolgokról nem képesek megegyezni a ki-

adók egymás között sem. Valamilyen kisebb-nagyobb megrázkódta-

tásnak kell jönnie ahhoz, hogy valódi összefogás jöjjön létre. A nagy 

terjesztők például megdöbbentő feltételeket diktálnak az utóbbi idő-

ben, és nem érti az ember, miért? Hogy nyithasson egy száznegyven-

kettedik boltot valami közepes méretű városban?

Sz. T.: De itt van a könyves-mászkálós magyar webáruház is, a 

Book&Walk. Úgy jöttek, hogy olyan áruházat akarnak csinálni, ami 

kiváltja az Amazont, és ha majd mégis megjelenik a piacon, akkor át-

adhatják jó pénzért. Amikor ez a cég megpróbált a piacba beékelődni, 

egy idő után rájöttek arra, hogy az eredeti feltételeikkel senkivel nem 

lehet szerződést kötni. Sajnos mégis sikerült nekik, és nem biztos, hogy 

ez jót tett a szakmának. 

Kiktől várjuk, hogy irányt mutassanak? Sokat beszélünk az olvasókról, de 

az igényeik láthatóan nincsenek kielégítve, hiszen 30–60 ezer illegális címre 

3–4 ezer legális jut, vagyis nem azok a könyvek jelennek meg e-könyvként, 

amiknek lenne olvasóközönségük. Úgy tűnik, mintha a hazai kiadók nem 

lennének tudatában a hosszú farok elvének, ami az internetes kereskedelem 
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előnyét a viszonylag kevés árucikket forgalmazó hagyományoshoz képest 

éppen a szétszórt igényeket kielégíteni hivatott árubőségben látja.

F. I.: Mivel a barikádnak úgymond mind a két oldalán állok, el kell 

mondanom, hogy adódnak olvasóként kellemes meglepetések. Az egyik 

kedvenc kiadóm az Agave; úgy kezdődött a kapcsolatunk, hogy szinte 

rájuk rúgtam az ajtót. Először kalózváltozatban olvastam el A játék-

mester című opusukat – egy fantasztikus Iain M. Banks könyv –, és ki-

találtam, hogy ezt most megveszem a boltban. El is mentem, ott meg 

azt hitték, hülyéskedek, hol van már egy 2002-es könyv 2005-ben. 

Később egyébként kiadták még egyszer, úgyhogy meg tudtam venni 

papíron, de így kezdtünk el beszélgetni az Agavéval, hogy milyen jó is 

lenne az e-könyv. Csakhogy a hosszú farokkal két baj van Magyaror-

szágon. Az egyik, hogy a piac nagyon kicsi, márpedig a hosszú farokhoz 

is kellene valami volument generálni. A másik, hogy nincsenek vele 

összhangban a jogkezelők, akiktől nem vehetek jogot öt hónapra vagy 

öt példányra, mert években és többezer példányban gondolkoznak. 

A jogpiac azért sem tudja támogatni a hosszú farkat, mert maga a pi-

ac sem tudja támogatni. Egyedül magyar kiadók próbálkozhatnának, 

magyar jogú forrásokkal.

F. L.: Minimális szinten működik a hosszú farok. Ha megnézem 

a saját forgalmazásunkat, ha értékben nem is tétel, de darabszámban 

húsz százalék az olyan szóló mű, ami tíz-húsz, akár ötven éve jelent meg, 

és évente egyet-kettőt megvesznek belőle. Hiába emlegetjük például 

a régen kiadott szótárakat vagy tudományos munkákat, a szakkönyv-

piac teljesen máshogy működik, bonyolult és drága. Lehet, hogy Csu-

kás István meséi a hosszú farok elvén eladhatók még huszonöt évig, de 

egy szakkönyv esetében minden sokkal többe kerül. Ha viszont nem 

szakirodalomról beszélünk, a legnagyobb ilyen vásárlók jelen pillanat-

ban könyvtárak, iskolák vagy iskolai könyvtárak. A Fapadoskönyv.hu 

így működik. Nem e-könyvet gyártottak, hanem digitálisan nyomot-

tat, akár egy vagy ötven példányban. Mi is próbálkoztunk ilyennel, 

még üzleti terv is készült rá, aztán gyorsan elfelejtettük, mert túlhala-

dottá vált számunkra.

A kiadók sokszor még mindig csak a kiadó neve jelentette presztízzsel ope-

rálnak széleskörű reklám helyett. A e-könyv-terjesztőknek egyelőre alacsony 

a presztízse. A könyves közösségi oldalak közül a Moly remekül, a Könyv-

kolónia viszont alig-alig működik. Mibe érdemes befektetni?

F. L.: A Kossuth viszonylag nagy kiadó, és óriási pénzeket költ mar-

ketingre, szinte kizárólag nyomtatott projekteken keresztül. Egy szép-

irodalmi vagy szórakoztató irodalmi szövegre nem lesznek milliók, 

mert nálunk ilyen a rendszer. Egy szépirodalmi kiadónál megint más 

a felfogás, ők hype-olják a műveket, mert korlátozott olvasói bázissal 

kell boldogulniuk. Nem vagyok optimista, jelenleg nem látok a könyv-

szakmában annyi pénzt, hogy olyan periférikus dologra, mint az e-könyv, 

milliókat áldozzanak.

Sz. T.: Milliók nem is feltétlenül kellenek, mert egy olyan jellegű 

marketingkampányt egy e-könyv körül, ami országos ismertséget hoz-

na a könyvnek vagy a kiadónak, egyrészt senki sem fog fi nanszírozni, 

másrészt nem biztos, hogy gyorsan meglenne az eredménye. Az, hogy 

e-könyv, önmagában még semmi, megsokszorozott elektronok halma-

za, amihez szükség van eszközre is. Az viszont tény, hogy Magyaror-

szágon, ahogy mindenütt a világon, az önállóan vagy némileg szer-

vezetten kialakuló közösségi csoportosulásokban óriási erő van. Ott 

vannak a főzős-, az autós- és a könyvesblogok, vagy akár a Facebook-

csoportok és a körülöttük kialakuló közösségek. Ha ezekben specifi -

kus tartalmakkal meg lehetne jelenni, ha el lehetne hinteni az e-könyv 

gondolatiságát, akkor olyan csoportokhoz is el lehetne jutni, amikhez 

egyébként nem, vagy csak nagyon nagy ráfordítással lehetne.

Mennyire igényesek, vagy legalábbis nevelhetőek az e-könyvek olvasói; meg-

vették például a Harry Potter-könyvek heteken belül megjelent kalózfordítása 

után a hivatalosat?

F. I.: Sőt! A kalózok közössége igazából végtelenül kulturált társa-

ság. Felmérések bizonyítják, hogy azokon a környékeken, ahol a legin-

tenzívebb mondjuk a fájlcserélőkön keresztül történő zenefogyasztás, 

ott mennek jól a zeneboltok is, mert van igény rájuk. Ugyanez igaz a 

villanykönyvek esetében is. Sokszor persze azért kerül képbe az e-könyv, 

mert például egy vak nem tud máshogy magyar könyvhöz jutni, vagy 

azért, mert a határon túl élőknek iszonyú nehéz beszerezni őket – nem 

fog postán rendelni, ha a gatyája is rámegy a postaköltségre. Egyébként 

az, aki e-könyves tartalmakat fogyaszt, az papírkönyvet is sokkal többet 

fogyaszt, egyszerűen azért, mert azok közé tartozik, akik még olvasnak, 

akik szeretnek olvasni. Azért nem olyan alaptalan félelem, hogy ez kezd 

a kultúrából kikopni.

F. L.: Ezért nagy eredmény, hogy legalább ezeket a kommersz köny-

veket olvassák, vagyis olvasás útján jutnak információhoz, és nem csak 
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a monitort pásztázzák meg a valóságshow-kat nézik. Még annyit hoz-

zátennék, hogy nem kell külföldről érkeznie a vásárlóknak. Ha meg-

nézzük a pláza irányítószám-jegyzékét, van bőven kistelepülés, ahon-

nan órákat kell buszozni egy tisztességes könyvesboltig.

Sz. T.: A kezemben tartott Kindle tulajdonosának ötezer kötetes 

könyvtára van otthon. Amióta ez megvan neki, az árát elköltötte 

e-könyvre. Nem biztos, hogy papírkönyvre elköltötte volna, már csak 

azért sem, mert nem tudná hová tenni a megvásárolt példányokat. Sőt, 

amikor technikai problémája akadt, és a letöltött könyvért nem terhel-

ték meg a számláját, mindent megtett, hogy ki tudja fi zetni, mert át-

érezte, hogy technikai értelemben lopta az adott e-könyvet, hogy jog-

talanul van nála.

F. I.: Azért könyvfalóból is sokfajta van, de amelyik olvas, annak 

van értéktudatossága. Viszont ott vannak a hörcsögök is, akik elké-

pesztő mennyiségű e-könyvet letorrenteznek, aztán soha nem nyúlnak 

hozzá. A legnagyobb kár, amit okoznak, az az, hogy továbbtolják és 

táplálják ezt a folyamatot. Éppen a meglevő értéktudatosság miatt szo-

morú, hogy sokan hiába keresnek. Én hiszek abban, hogy az Amazon 

és az iTunes azért sikeres, mert végtelenül kényelmes hozzájutni, ami-

hez akarok, méghozzá baráti áron.

Ha tudjuk, hogy az olvasó nevelhető és igényes, felmerül a kérdés, hogy az 

olyan irodalmi „sznobériákat”, mint például a versolvasás, ki tudja-e el-

égíteni egy e-könyv-olvasó. Hiába remek lehetőség az idősek számára, hogy 

megnövelhetik a szövegméretet, a láthatósággal járó újratördelés könnyen 

haikuciklust varázsolhat egy hőskölteményből.

F. L.: Az egyik sikerem az elmúlt hetekben, amikor valaki vett 

egy Arany János versei első kötetet e-könyvben, ami egyébként való-

színűleg két kattintás a MEK-ben, persze nem tudni, milyen minőség-

ben. Olyat láttam már, hogy valaki verset vegyen e-könyvben, de hogy 

nyomtatottat, azt már nem. Ahol igazán megy a vers, az a hangoskönyv. 

Most például a költészet napjára töltöttük fel a József Attila-lemezt 

versenként 49 forintért, Jordán Tamás előadásában, tehát viszonylag 

autentikus hangon szólalnak meg. Ha megnéznénk arányosan a könyv-

példányszámokat… 2005-ben szembesültünk először azzal, amikor ver-

set adtunk ki hangoskönyvben, hogy viszik, mint a cukrot, sokkal job-

ban, mint a prózát. Fel nem tudtam fogni, de a mai napig így van. Nem 

is volt olcsó, a kicsit drágább CD-k közé került, de a hozzáadott érték 

ennyit számított.

F. I.: Hiába vagyunk felkent prófétái az e-könyvnek, ismerjük be, 

nem mindenre alkalmas, csak most feszegetjük a határait.

Az Örökség Intézetben megrendezett találkozón kiemelt szerephez jutott 

a kötelespéldány-vita. Érthető, hiszen ha a kérdéses megfogalmazás ered-

ményeképp a beszolgáltatott példány szabadon másolható, terjeszthető vagy 

értékesíthető lenne, akkor a nemes közfeladat szinte visszaéléssé alacsonyod-

hat. Mi lenne az állam feladata a szabályozásban, és mi lenne a könyvtár 

szerepe?

F. I.: Válasszuk szét a dolgot. Két feladat van a könyvek körül: le-

gyenek archiválva és legyenek megjelenítve. Mind a kettőre más meg-

oldást kell találni, és mindkettőnek megvan a saját szabály- és eszköz-

rendszere. Ha a magyar állam felelősségének érzi, hogy minden kötet 

archiválva legyen, szerintem ebben a kiadók partnerek lennének. Tárol-

ják, de úgy, hogy csak az arra feljogosított kutatók férjenek hozzá adott 

időablakban, elvégre az archiváláshoz hozzátartozik, hogy legyen, aki 

megtekintheti, csakhogy megfelelően korlátozott módon. A megjele-

nítésnek is megvan a saját feltételrendszere, például a kiadó ellentéte-

lezést vár érte, és azt, hogy nyomon lehessen követni a könyv útját. Az 

ominózus rendelet tervezetében ez a két funkció nem vált el egymás-

tól, és olyan kifejezések is belekerültek, mint a hasznosítás. Csakhogy 

a rendelettervezet mindeközben nem határozta meg, hogy milyen hasz-

nosításról van szó, hiszen az még elfogadható, ha a kutatók korláto-

zott hozzáférését jelenti, de az már nem, ha korlátozás és ellentétele-

zés nélküli osztogatást jelent. Ettől ijedtek meg a kiadók. Ha a rende-

let kettéválasztaná a két funkciót, megoldható lenne, hogy az archivált 

példányt olyan formátumban kapják meg, ami a célnak tökéletesen 

megfelel, de csak az arra feljogosított keveseknek biztosít hozzáférést. 

Ami pedig a megjelenítést illeti, legyen rögzítve, hogy milyen formá-

ban, milyen kondíciókkal, milyen ellentételezés mellett és milyen visz-

szakövethetőségi megoldás mellett adja át a kiadó.

F. L.: Két problémát még fontos megemlíteni. Az egyik az, hogy 

a kötelespéldány-szolgáltatás százmilliós adóterhet jelent a könyvszak-

mának éves szinten, amit a kiadók jelenleg lenyelnek, mert semmilyen 

más lehetőségük nincs. Ennek a törvényi szabályozására előbb-utóbb 

sor kell hogy kerüljön. A másik, hogy a Kossuth biztosan partner lenne 

abban, ha a könyvtárak például nem-jogdíjas irodalmat szeretnének 

szolgáltatni az olvasóknak egy rendezett, szerződéses viszony kereté-

ben. Az e-könyves egyesülés tagjai azt hiányolták, hogy a felülről érkező 
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szabályozás nem tekintette őket partnernek. A szakmának négy na-

pot adtak a válaszra, maguknak pedig hat hetet a kiértékelésére. Ez 

alapján úgy tűnik, hogy csupán szabályozandó területnek tekintették 

a szakmát, nem pedig partnernek.

Sz. T.: Még egy dolog kimaradt. Az egész mögött intézményként 

az Országos Széchényi Könyvtár áll, ahol mindaz, ami Magyarorszá-

gon eddig papíron megjelent, az nagyjából kereshető, lekérhető, elér-

hető, és létezik ennek egy működő protokollja. Ha haladni akarunk 

a korral, ezt az e-könyvek tekintetében is meg kell valósítani; ez hívta 

életre a kormányrendeletet, ami elsősorban már az elektronikus tar-

talmakra vonatkozik. A gyakorlati megvalósítás nagyjából azon elvek 

alapján fog felépülni, ahogyan a hagyományos könyvekre vonatkozó 

szakasz is. Egyetlen óriási különbséggel, hogy itt nem példányról van 

szó, hanem adatállományról, ami kontroll nélkül gyakorlatilag végte-

len számban sokszorosítható, hiszen csak tárolókapacitás kérdése az 

egész. Ehhez kell az, hogy az információk, a metaadatok köre nagyon 

kötött legyen, az információáramlás legyen teljesen szabad, míg maga 

a könyv csak azok számára legyen bizonyos feltételekkel hozzáférhe-

tő, akik kérik és megvan hozzá a jogosultságuk. Egy könyvtári olvasó 

esetében a hozzáféréshez, megjelenítéshez jogdíjfi zetésnek kell majd 

járulnia, de ez csak 2014–2015 környékén fog majd a gyakorlatban meg-

jelenni.

F. L.: Egyébként a közkönyvtárak rendszere lenne szerintem az egyik 

pont, ahol nagy lépést tehetnének előre az e-könyvek. A könyvtárak-

nak ugyanis van egy nagy erejük: a látogatóközönség. Ha megkaphat-

nánk a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár látogatói adatbázisát, az nekünk 

nagyon sokat érne. Hatalmas értéken ülnek, ahogyan a többi könyvtár 

is, ami jó alkupozíció lehet számukra, ha leülnek az e-könyv-szolgál-

tatásról tárgyalni. Ez a valódi erejük, ugyanis nagyon nagy tömegek 

fordulnak meg náluk. A töredékük nyilván használ e-könyv-olvasót és 

a könyvtárban adott a lehetőség, hogy nagyon kevés pénzért lehessen 

olvasni, nagyságrendileg olcsóbban, mint ha megvásárolnák a köny-

vet. De ezt a könyvtárosok is sejtik, mert nagyon nagy mozgolódás 

van, gyakorlatilag minden héten tartanak egy konferenciát az e-köny-

vekről, másrészt persze szeretnének ebben valahogy részt venni és át-

vészelni a változást.

F. I.: Azt mondhatjuk, hogy a könyvtár nem szól másról, mint pél-

dánymenedzsmentről, annak a nyomon követéséről, hogy egy adott 

kötet merre jár. Az elektronikus könyvnél nincs ilyen, hiszen végtelenül 

többszörözhető és költségek nélkül továbbítható a világ másik végére 

is, ezért szükségtelenné teszi a klasszikus példánymenedzsmentet, és 

vele a mai könyvtárost.

F. L.: Más dolgokra viszont nagyon is szükség lesz. Amikor egy-

millió önjelölt író próbálja benyomni az e-könyveit mindenhova, na-

gyon is szükség lesz a könyvtárosokra, de másokra is, akik eldönthetik, 

hogy melyik ebből az a száz, ami olvasható – a többi megy a levesbe.

Látható, hogy a piac, a jogalkotás és a kulturális élet legkülönbözőbb szférái 

igyekeznek befolyásolni az e-könyvek sorsát, de hogyan hat vissza mindez 

a könyvszakmára?

F. L.: A szakmában napi szinten a legtöbb vita a pénzről és a jogok-

ról szól, nem arról, hogy milyen fejlesztések legyenek öt-tíz év múlva.

Sz. T.: Egészen vulgárisan fogalmazva: a szakma ma nagyjából 

arról szól, hogy ki kinek a micsodájával veri a csalánt, mert mindenki 

szeretne már a befektetett sokmillió forintjával egy kis pénzt keresni. 

De ehhez még évek kellenek.

F. I.: A könyvszakma valójában mindig erről szól. Egy hagyomá-

nyos papírkönyv is hatalmas kiadásokat jelent, még mielőtt a formá-

tum egyáltalán szóba kerülne. A kiadó fi zet, és imádkozik, hogy két-

három-négy éven belül megtérüljön a befektetett összeg. Pedig a hagyo-

mányos könyvkiadás bejáratott dolog, ötszáz éve ugyanúgy működik.

F. L.: Azért a minimum példányszámot meg lehet tervezni, hogy 

ha meg is bukik a könyv, a nyomdát ki lehessen fi zetni.

Sz. T.: Az e-könyveknél ez nem működik, ezért van a párhuzamos 

gyártás. Ahhoz, hogy a papír mellett azonnal megjelenjen az e-könyv 

is, az esetek hetven százalékában elég pár óra pluszmunka. Ha pedig 

a rendszerbe bekerül valami, újabb lökést jelent a tartalmi kínálat te-

kintetében a kritikus tömeg felé, ami majd meghozza az érdeklődők 

kritikus tömegét, és előbb-utóbb elérhető lesz, hogy a rendszer moz-

gásba lendüljön.

F. L.: És amikor eljutunk oda, akkor jön majd az újabb dilemma 

a kiadóknál, akik eddig eladtak háromezer nyomtatott példányt és tíz 

elektronikusat, de eljön majd az az idő, amikor 1300 megy el mindket-

tőből. Önmagában egyik sem rentábilis, és még a kettő együtt sem biz-

tos, hogy az lesz. A könyvkiadók problémája nem fog megszűnni azzal, 

hogy eladnak majd egy címből ezer e-könyvet. Akkor kell majd csak 

igazán komoly terveket készíteni arra, hogyan éljen meg a hagyomá-

nyos és az elektronikus könyvkiadás együtt.
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