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gatást a bennfentesek, az orvosok, a 
környezetvédôk és a magyar témá-
jú magyarok.

Nem támogatta felsôoktatási tan-
könyvként, a Tankönyvkiadó pályá-
zataként sem antológiánkat a meg-
felelô pénzforrás. Pedig a pályá-
zat mellékleteként a Tankönyvkiadó-
tól olyan tanulságos szerzôdést kap-
tunk, amely a piacgazdaságra átté-
rés iskolában tanítandó dokumentu-
ma. Részletezném.

A határidô utáni késedelem minden 
napjára 1% kötbért vonnak le. (Így 100 
napos késessel ingyenes jogot kapna 
elvileg a kiadó – ilyenkor jobb, ha le 
sem adjuk. N. B. soha nem késtem le 
határidôt, viszont eltûnôdöm, vajon a 
fenti OTKA-eset késedelmes válasza 
milyen százalékban rongálta naponta 
idegeimet, és talán ennek arányában 
jogos lenne egészségkárosító kötbért 
kérnem.)

A szerzôdés kötelez, hogy a lekto-
rok javításait 15 napon belül vezessem 
át. (A 700 oldalasra tervezett antológi-
ánál ez gyors munkát követel.) Késés 
esetén a kiadó tetszôleges javításo-
kat tehet, vagy elállhat a kiadástól. Sôt 
késés nélkül is elállhat a kiadástól a 
leadás utáni két hónapon belül.

A szerzô kötelezi magát, hogy a 
könyv folytatását, elôzményét vagy 
hasonló mûveit a kiadónak ajánlja föl, 
„ezen kötelezettség megszegésébôl 
eredô kárért a szerzôt teljes kártéríté-
si felelôsség terheli”.

„A kiadó a jelen szerzôdés alapján 
jogot szerez a könyv átdolgozására.” 
(Vajon mit fog változtatni benne?)

A kiadó joga továbbá a borítótól a 
példányszámig, a formától az illuszt-
rálásig mindent eldönteni és megvál-
toztatni, viszont nem köteles a megje-
lent könyvet a piacon tartani.

A kiadás ára, a közremûködôk sze-
mélye és a megjelenés ideje üzleti 
titoknak minôsül, magának a szerzô-
désnek a szövege pedig öt évig üzle-
ti titok. A szerzôdés létrejöttének fel-
tétele pedig nem más, mint a nyer-
tes pályázat.

Mint a fentiekbôl kiderül, a pályáza-
tot nem nyertük el, a szerzôdés nem 
jött létre, így már közreadhatom a fen-
ti szöveget. Amikor mindez kiderült, 
belém bújt a kisördög, és megkérdez-
tem, mekkora összeget kapott volna 
a kiadó, és az hány százalékát fedez-

te volna a könyv kiadási költségének. 
Nem untatok senkit a részletekkel, 
azzal sem, milyen nehéz volt az infor-
mációkat megkapnom, különben is 
lehet, hogy ez tényleg üzleti titok, min-
denesetre hosszas számolgatás után 
kiderült, hogy a támogatás birtoká-
ban kiadott antológia egyetlen példá-
nyának ára ötezer forint fölött lett vol-
na (2005-ben).

Ez volt az a pont, amikor föladtam. 
Nincs az a hallgató, aki meg tudna 
vásárolni ilyen drága könyvet, és nincs 
az a féléves tárgyhoz kapcsolódó anto-
lógia, amelyik sokaknak megérne ennyi 
pénzt. Már az antológia elsô kötete is 
3827 forint volt (2001-ben), szerintem 
csak könyvtárak vásárolták.

Kidobtam hát a fejembôl 5-6 évnyi 
munkát, beraktam a papírhegyeket 
egy dobozba, és elraktam jó mély-
re. Nem tudtam azonban magammal 
elszámolni a diákok és doktorandu-
szok generációinak munkájával. Ezek-
bôl néhány fordítást már elhelyeztem 
folyóiratokban, de mindet nem tud-
tuk publikálni. Akadt, aki a hónapo-
kon keresztül végzett kollektív munká-
val és az én nem kevés segítségem-
mel közösen kijavított novellákat meg-
jelentette a saját neve alatt, a megkér-
dezésem nélkül. Volt olyan is, aki csak 
fenyegetôzött ezzel.

Elkezdtem beadni hát szerényebb, 
kisebb pályázatokat, hogy a hallgatói, 
közös vagy saját munkával az antoló-
giához készült fordításokat tanulmá-
nyi célra kiadjam egy vékony kötetben. 
Két jó szándékú pályázat is akadt, így 
a fordítások egy jószívû ifjú tördelôta-
nonc kezébe kerülnek, akit ismerôsök 
ismerôse révén találtam, és nem kér 
pénzt érte, azután tervezek egy borítót, 
amelybôl egy jólelkû ifjú reklám grafikus 
borítót csinál, és nem kér pénzt érte, 
és beadjuk egy digitális nyomdába, 
csinálunk belôle pár példányt magunk-
nak és a tanszéknek. A szerzôi jogo-
kat nem mindenkitôl kértük és kaptuk 
meg. Végül is nem járunk el becste-
lenebbül, nem szegjük meg jobban a 
törvényt, mint az ország óriási nemze-
ti elektronikus könyvtára. És ha bör-
tönbe kerülök, biztos, hogy a hallga-
tók majd hoznak be egy kis elemózsi-
át, a korszakunkhoz illô, szovjet iroda-
lomból jól ismert gesztussal. Ott végre 
ki is alhatom majd magamat.
nnnnnnnn	 hetényi zsuzsa

a könyV már 
nem a régi

A Brockhaus kiadó az év elején beje-
lentette, hogy felhagy a 200 éves lexi-
kon nyomtatott változatának forgal-
mazásával. A lipcsei szerkesztôsé-
get online szerkesztôséggé alakítot-
ták át, és vezetésével elsô (talán nem 
túl éles) látásra egy másik területen, 
a www.brigitte.de és a www.young-
miss.de címû kiadványoknál tapasz-
talatot szerzett újságírónôt bíztak 
meg.1 

Az Amazon.com tavaly novem-
berben mutatta be nagy felbontá-
sú, e-papír-technológiával mûködô 
könyvolvasó készülékét, a Kindle-t, 
amely akár napfényben is használha-
tó, és amelyre pillanatnyilag 130 000 
cím tölthetô le közvetlenül a cég hon-
lapjáról, 10 dollár körüli átlagáron.2 A 
készüléket idén kezdik el forgalmazni 
az Egyesült államokon kívül, akárcsak 
a Sony konkurens Readerét, amely 

1	 n	Strategische Neuausrichtung bei Brock-
haus, www.brockhaus.de (Presse, Weitere 
Meldungen aus dem Verlag).
2	 n	 lásd www.amazon.com, www.wiki-
pedia.org, s. v. „Kindle”.
3	 n	Top authors to go digital with ebooks, 
www.timesonline.co.uk, 2008. február 17.
 4	 n	http://browseinside.harpercollins.com
  5	n	Trotz Brockhaus: Dem Buch geht es 
eigentlich gut, www.perlentaucher.de, 2008. 
február 15.
  6	n	Book Publishing in America: Unbound, 
www.economist.com, 2008.június 5.
  7	n	Forrás: Book Industry Statistics, New 
Book Titles and Editions 2002–2007, www.
bowker.com; Zahlen und Fakten, www.boer-
senverein.de; Könyvforgalom, www.mkke.hu
  8	n	Trotz Brockhaus
  9	n	Die Zukunft des Buchs hat angefangen, 
www.perlentaucher.de, 2008. március 3.
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2006 ôszén jelent meg az amerikai 
piacon. 

Az e-könyv-olvasók nagy-britan-
niai forgalmazásának elébe men-
ve jelentette be a Random House és 
az Hachette, amelyek együtt a brit 
könyvpiac 30 százalékát uralják, hogy 
az ôsszel már elektronikus formában 
is árusítják újonnan megjelenô köny-
veiket.3 A Harper Collins pedig, amely 
már különbözô formátumokban árul-
ja e-könyveit a korszerûségre valamit 
is adó amerikaiaknak, saját honlap-
ján ingyen betekintést kínál a letölt-
hetô szövegek némelyikébe, többek 
között Paolo Coelho legújabb best-
sellereibe.4 

„Majdnem minden nagy kiadói cso-
port digitális ajánlatokkal áll elô, és 
ez elég valószínûvé teszi, hogy az 
idén jelentôs változás várható a digi-
tális könyvek eladásában” – írja Rüdi-
ger Wischenbart osztrák médiaszak-
értô.5 A The Economist szerint pedig 
„a könyvek alig változtak az elmúlt 
fél évezred folyamán, de most talán 
nagyon közel állnak ahhoz, hogy digi-
tálissá váljanak”.6

A papírkönyv halála az utóbbi évti-
zedek egyik legkedveltebb apokalipti-
kus témája. Számtalan Antikrisztus jött 
már el különféle megjelenítôk, adattá-
rolók és fájlformátumok képében, de 
a nevezett médium köszöni, jól van. 
A múlt évben az Egyesült államok-
ban – a  print-on-demand és a nagyon 
kis példányszámú (short-run) könyve-
ket nem számítva – 276 649 új címet 
jelentettek meg, 1%-kal többet, mint 
2006-ban (274 416) és 29%-kal töb-
bet, mint 2002-ben (215 138). Német-
országban 2006-ban 94 716 új cím 
jelent meg, 5%-kal több, mint 2005-
ben (89 869) és 11%-kal több, mint 
2001-ben (85 088). A Magyar Könyv-
kiadók és Könyvterjesztôk Egyesülé-
sének (MKKE) adatai szerint Magyar-
országon 13 239 új könyvet adtak ki 
2007-ben, 16%-kal többet, mint az 
elôzô évben (11 377), és 33%-kal töb-
bet, mint 2002-ben (9 990).7 

Baljós elôjelekbôl persze nincs 
hiány: a német könyvpiacon a könyv-
fordítások száma évek óta csökken – 
írja Rüdiger Wischenbart. Az új köny-
vek számának növekedése tehát nem 
igazán azt jelzi, hogy nône a kulturá-
lis sokféleség a könyvek világában. 
A kiadókkal folytatott beszélgetések 

alapján elmondható, hogy az elmúlt 
évtizedek során visszaesett az igé-
nyesebb szépirodalmi és tudomá-
nyos könyvek átlagos eladott pél-
dányszáma. Ahol nem is olyan régen 
még elérhetô volt a tíz- vagy húszez-
res eladott példányszám, ott ma örül-
ni kell annak, ha 3000 kötettel a köz-
vetlen költségeket épp fedezni lehet. 
És egyre kevesebb a könyvekkel 
kapcsolatos szellemi eszmecsere – 
a nyelvi határokon átívelôkrôl nem is 
beszélve, ahol még fordítási költségek 
is felmerülnek.”8 A fordítások számá-
nak csökkenése persze nem csak a 
növekvô költségeknek vagy a lanyhu-
ló szellemnek tulajdonítható. A külföl-
di könyvek importja a könyvpiac egyik 
húzóágazata. Nálunk, a MKKE sze-
rint közel 8%-kal nôtt az importköny-
vek eladása 2007-ben, és ebben nin-
csenek benne a külföldi webáruhá-
zakban vásárolt példányok. Márpe-
dig az olyan keresô és elárusító rend-
szereken keresztül, mint a www.abe-
books.com szinte bármilyen könyv (a 
ténylegesen használttól a remittendá-
ig) olcsón beszerezhetô.   

De ha a papírkönyv még nem készül 
is meghalni, már egy ideje hozzá kel-
lett szoknia ahhoz – nála rosszabb 
állapotban levô rokonaival, a papírúj-
sággal és a papír folyóirattal együtt –, 
hogy komoly vetélytársai támadtak az 
olvasó figyelméért folytatott verseny-
ben. Rüdiger Wischenbart értesülései 
szerint ma már „a tudományos publi-
kációk körülbelül 50%-át online olvas-
sák”. Sôt „ételrecepteket, fogyókúra-
tanácsokat, gazdasági információkat 
és közepesen hosszú elemzéseket, 
használati utasításokat a legkülönfé-
lébb témakörökben és természetesen 
– kulcsszó: Brockhaus – lexikoncik-
keket. És gondoljunk csak az iskolák-
ra, a fôiskolákra és egyetemekre, ahol 
könyvrészletekbôl állítanak össze tan-
anyagokat – mindez együtt tekinté-
lyes piac.”9

Ennek ellenére a könyvkiadók mind 
ez idáig legfeljebb marketingfunkciót 
szántak az elektronikus szövegeknek: 
a szakácskönyv egy-két receptje vagy 
a regény elsô fejezete kedvet csinál 
az egész megvásárlásához, illetve az 
oldal, amelyen megjelenik, reklámfe-
lületet biztosít mindenféle terméknek. 
Az elektronikus szöveg mint önma-
gában eladható termék csak a tudo-

mányos könyvkiadásban – de ott sem 
minden területen – és a hozzá szo-
rosan kapcsolódó lexikonkiadásban 
terjedt el. 

Az igazán jó családból származó 
és a maga területén úttörônek számí-
tó Gutenberg-e projekt (www.guten-
berg-e.org), amelyet fiatal kutatók díj-
nyertes könyveinek online publikálá-
sára hozott létre a Columbia Univer-
sity Press és az American Historical 
Association, aligha éri meg a felnôtt-
kort: új szövegeket már jó ideje nem 
közöl, és az eredetileg elôfizetéses 
virtuális könyvtár a tetszhalál állapo-
tában ingyenessé vált. Jean Kempf, 
egy mostanában szervezôdô, alter-
natív európai kísérlet egyik vezetôje 
(Presses Universitaires de lyon) sze-
rint a Gutenberg-e nem ismerte fel a 
szerzôk és a közönség igényeit. Elô-
ször is azokban a szakmákban, ahol 
a közlemények nemcsak két percig 
relevánsak, hanem sokukat évtize-
dek múltán is olvassák – és végsô 
soron ez a minôség egyik legfonto-
sabb ismérve –, ott szükség van arra, 
hogy a szöveg hosszú idôn át fenn-
maradjon, amit sem az internet, sem 
az e-könyvolvasó nem tud biztosíta-
ni. Ezzel összefügg a másik probléma, 
amit az elektronikus könyv csekély 
presztízse jelent a nyomtatott könyv-
höz képest, ami nélkül a fiatal kutató 
aligha pályázhat sikerrel a ritkán meg-
üresedô állások egyikére vagy a szak-
mai túlélést lehetôvé tevô ösztöndíjak-
ra. Kempf szerint a megoldás a print-
on-demand (POD) és az online pub-
likálás kombinációja, ami egyesíti az 
elektronikus szöveg kereshetôségét 
és bôvíthetôségét (képgyûjtemények, 
mellékletek, linkek stb.) a nyomtatott 
szöveg tartósságával és presztízsével. 
A modellt a mai tudományos folyó-
iratok nagy részénél bevált megoldás 
szolgáltatja: egyaránt megjelennek 
papíron és az interneten.

De akkor ez most e-könyv vagy nem 
e-könyv? A POD azoknak a techni-
kai újításoknak a része, amelyeket az 
olvasó gyakorlatilag észre sem vesz. 
„A könyv az elôállítás terén és a back 
office-ban – a szerzô kéziratától kezd-
ve a szerzôi jogok vagy az árukészlet 
kezelésén át a nyomdai elôkészítésig – 
már régóta digitális – írja Wi schenbart 
a Brockhaus metamorfózisát kom-
mentálva –, de a digitális láncolat még 
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az elôtt megszakad, hogy a könyv 
eljutna a közönségéhez.”10 Ameriká-
ban a POD-technológia 1200 kötetnél 
kisebb példányszám esetén már gaz-
daságosabb a hagyományos nyomta-
tásnál, és a küszöb gyorsan emelke-
dik.11 A short-run szektorban a család 
vagy a vállalkozás történetének hite-
les krónikáját vagy a kedvenc recep-
tek gyûjteményét kemény kötésben, 
ötvenes példányszámban már példá-
nyonként kevesebb mint 20 dollárért 
meg lehet jelentetni.12 Így nem meg-
lepô, ha a Bowker 2008-as könyvpia-
ci jelentése szerint a 276 649 hagyo-
mányos értelemben vett új könyv-
címen felül tavaly 134 773 POD és 
short-run kötet jelent meg az Egye-
sült államokban, azaz ötször annyi, 
mint egy évvel korábban.  

Az olcsó, kis példányszámú nyom-
tatást lehetôvé tevô technológiák és 
az e-könyv-olvasók viszonylag magas 
ára mellett (az Amazon Kindle például 
359 dollárba kerül) az e-könyv parú-
sziája legfeljebb a bestsellerek terén 
várható, és nem véletlen, hogy az 
elôjelek is ezen a területen mutatkoz-
nak. „Egyre inkább azt gondolom – 
fejtegeti Wischenbart –, hogy eddig 

egyszerûen nem volt elég nagy nyo-
más a kiadókon, és az üzlet nem volt 
elég nagy ahhoz, hogy megteremtsék 
a szükséges feltételeket, és új utakat 
derítsenek fel. Ha a pótlólagos bevé-
telekre valóban égetô szükség lesz, 
és ha az olvasóközönség, legalább 
a fürdôkádban olvasott krimi mellett, 
egyre növekvô magától értôdôséggel 
tanulja meg bármilyen – akár digitális 
– csatornán keresztül is beszerezni a 
tartalmakat, akkor majd hirtelen min-
den megváltozik.”

De Wischenbart fejtegetéseibôl nem 
derül ki, mi késztetné a kiadókat épp 
most kísérletezésre, amikor a koráb-
biaknál cseppet sem megy rosszab-
bul a könyvkiadás és -eladás. És még 
inkább kérdéses, hogy a tartalombe-
szerzésben járatossá vált olvasók, 
legalábbis azok, akiket nem elsôsor-
ban a kütyük vásárlása inspirál, miért 
akarnák egy kényelmetlen és drága 
szerkezet segítségével olvasni azokat 
a könyveket, melyeket az interneten 
keresztül olcsón megvásárolhatnak a 
jól bevált papírhordozón.

Az e-könyv jövôjét vagy a köny-
vét általában mindig a hangfelvételek 
újabban befutott karrierjéhez szok-
ták hasonlítani. „Az e-könyvek végsô 
soron a tartalom és a hordozó szétvá-
lása felé mutatnak, olyan nagyarányú 

változással fenyegetve a könyvkiadást, 
amilyenen a zeneipar ment keresztül. A 
történet ismerôs: a kalózmásolatoktól 
való félelmükben a kiadók máris külön-
féle, egymással inkompatibilis bizton-
ságtechnológiákat alkalmaznak” – írja 
a The Economist. De nem biztos, hogy 
ez a jó analógia. Az olcsó, kis példány-
számú technológiák fejlôdése és az a 
tény, hogy az alaposabb elolvasásra 
szánt online tartalmakat – például a 
JSTOR-ból és a hozzá hasonló folyó-
irat-archívumokból letöltött cikkeket – a 
legtöbben kinyomtatják, inkább a digi-
tális fényképezéssel rokonítja az átala-
kuló könyvkiadást. A digitális fényképe-
zés sem a papírkép halálához, hanem 
a házi fényképnyomtatók és a profesz-
szionális fényképnyomtatás fejlôdésé-
hez vezetett. Egy CD-n megvásárolt és 
az internetrôl letöltött zenemû között 
valóban kevés különbség van, mind a 
használhatóság, mind pedig a tartós-
ság szempontjából. A fényképpel és 
a könyvvel más a helyzet. Talán nem 
véletlen, hogy a Brockhaus kiadó zász-
lóshajójának radikális átalakításáról 
csak honlapjának egy nehezen meg-
található rovatában számol be, miköz-
ben a címlapon továbbra is a könyves-
polccal együtt is kapható 30 kötetes 
papírenciklopédiát reklámozza.
nnnnnnnnnn	 gecser Ottó

10	n	„Trotz Brockhaus...”
11	n	„Book Publishing in America...”
12	n	www.shortrunbooks.com




