
Az íráskultúra több ezer éves történetre tekint
vissza, a kéziratos és nyomtatott könyv krónikája
is nagyjából kétezer esztendõs. Hogyan állítható
ezzel párhuzamba az elektronikus könyv néhány
évtizede, illetve, ahogy sokan tartják, néhány
évecskéje? Hogyan lehet e-book históriáról beszél-
ni, összevetve a kódexek és a nyomtatott könyvek
kultúrateremtõ tradíciójával? 

A nyomtatott és az elektronikus könyv szem-
beállítása zsákutca, egy ilyen mesterséges ellentét-
pár alapján nem követhetõ nyomon a könyv válto-
zása a 21. században. Frissebb és máig aktuális
megközelítést adnak a könyvtörténet elemzésére
magyar bibliofilek 1930-as években tett megállapí-
tásai. Fitz József könyvtudós, az Országos Széché-
nyi Könyvtár hajdani igazgatója 1930-ban így fe-
jezte be a Magyar Szemle számára írt kis könyvtör-
ténetet: „A könyv fejlõdése mindig tükre, naplója
volt az emberiség fejlõdésének; ami találmányt a
korok felvetettek, ami természeti erõt az ember
irányítani tanult, a könyv igyekezett a maga céljá-
ra hasznosítani. Ki tudja, milyen találmányokkal
jön a jövõ, s milyen lesz a jövõ könyve? Csak
annyi bizonyos, hogy akkor is az ezerarcú élet, az
emberiség haladásának tükre lesz.”1

Néhány évvel késõbb, 1937-ben Kner Imre ki-
adó és könyvmûvész hasonlóan fogalmaz: „… a
könyvnyomtatás mindig hatalmas tényezõje volt
az emberi kultúra fejlõdésének, s azt nemcsak
szolgálta, de alakította is. A könyvnyomtatás min-
dig hatása alatt állott kora összes mûszaki és gaz-
dasági, társadalmi és szellemi irányzatainak, és
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amikor ezen kulturális területek érdekeinek kiegyenlítésére törekedett, közvetítõ, te-
hát közvetve alakító hatást is gyakorolt fejlõdésükre.”2

A 20. századi magyar könyvtörténelem két nagy alakja a könyvet nem statikus
mûtárgynak tekintette, hanem folyton változó, formájában és anyagszerûségében fej-
lõdõ tartalomhordozónak. Ebbõl a szempontból az e-könyv sem más, mint a könyv-
evolúció egy állomása. A könyvbarátok számára a Háború és béke vagy a Zalán fu-
tása ma még többnyire nyomtatott kiadványhoz kötött betûjû emlék. Nem kizárha-
tó, hogy az új nemzedékeknek az alapmûvek már monitorokon kirajzolódó karakter-
sorozatokat jelenthetnek. A könnyebb hozzáférés következtében a fiatalok nagy ré-
sze ma már számítógépen találkozik az irodalom nagy alkotásaival. A Magyar Elekt-
ronikus Könyvtár (MEK) napi statisztikája is mutatja, hogy a kötelezõ olvasmányok
– hosszú évek óta folyamatosan – a letöltési listák élén állnak. Mindez nem okoz mû-
veltségi fellazulást, a textvariációk nem címkézhetõk minõségi védjegyekkel. A
nyomtatott könyv sem különb egy selyemre írott alkotásnál vagy az agyagba égetett
feljegyzéseknél. Ezek is írásformák, értéktárak. Az elektronikus könyvkultúra szer-
ves és átlátható fejlõdés eredménye. Kulturális gazdagodást hozott, még ha gyakran
idegenkedünk is vadhajtásaitól. 

Az e-könyv mint fejlõdéstörténeti objektum

Az elektronikus könyv története voltaképpen rögtön az elsõ számítógépek üzem-
be helyezésével elkezdõdött. Már a legelsõ pillanatokban gondoltak arra, hogy az
elektronikus tárolás és a fájlokká alakított szövegek kialakításával olyan eszköz jöhet
létre, amely képes lehet bit alapú informatikai rendszerben kezelni a könyveket,
jegyzeteket. „És mindezt harminc évvel az elsõ e-könyv-olvasó megjelenése elõtt, az
1940-es évek végén” – jegyzi meg Armstrong az e-könyv genezisét is tárgyaló irány-
adó publikációjában.3 A komputeres rásegítés csak hasznára lehet az olvasónak és a
szerzõnek egyaránt – vélték az elsõ kísérletezõk, mint a késõbb tanulmányunkban is
idézett õs-e-book-alkotók munkájából kiderül.

Mára az e-könyv-olvasók átszabták a szöveguniverzumot. Nem csak a papírhor-
dozón rögzült és továbbított irodalom jut el az olvasókhoz, polgárjogot nyert a gépi
text is. A változások nagyságrendjét markánsan jelzi, hogy sorra születnek új könyv-
korszakolási kísérletek. Ezeknek a friss áttekintéseknek az a céljuk, hogy a print
centrumú könyvtörténetet a kiegyensúlyozottság érdekében kiegészítsék a digitális
mûveltségi instrumentumokkal. A rendszerben helye van minden hordozónak, a kõ-
tábláktól az elektronikus adattárolókig. Az e-book tartalmi és formai szempontból
egyaránt szerves folytatása a nyomtatott könyvnek, függetlenül attól, hogy sok új ele-
met hozott a könyvkultúrába. Egy amerikai szerzõpáros új könyvideológiai tanulmá-
nyában a könyv – nem pedig az írás – históriáját három nagy korszakra osztja:

– Publishing 1.0
Gutenberg és kora. Az olvasás elterjed, tömegméretûvé válik a könyvnyomtatás

nyomán. Még a következõ századok is ide sorolhatók, a mennyiségi fejlõdés a folya-
mat lényege.

– Publishing 2.0
Három világcég – Apple, Aldus, Adobe – lehetõvé teszi a Macintosh számító-

géppel, a lézernyomtatóval, valamint a Page Maker könyvszerkesztõ programmal,
hogy bárki képes legyen hírlevelet, újságot, könyvet elõállítani. A házi kiadvány-
készítés (DTP = desktop publishing) olyan tevékenységgé válik, mint régebben a
gépíróirodák, vállalati stencilezõk munkája vagy késõbb a fénymásolószalonok
szolgáltatása.

– Publishing 3.016
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Az Amazon, az Apple és a Barnes & Noble lehetõvé teszik, hogy a szerzõ elektro-
nikusan publikálja és árulja mûvét. Sõt print-on-demand (POD, nyomtatás igény sze-
rint) konstrukcióban akár digitálisan nyomtatott példányokat is piacra dobhat az ere-
deti e-könyv-verzióból. Bárki, aki rendelkezik telefonnal, számítógéppel, e-book ol-
vasóval, tablettel vagy okos informatikai eszközzel, képes olvasni ezeket a mûveket.4

Az ismertetett korszakolás természetesen erõsen vitatható, magunk sem értünk
vele egyet maradéktalanul. Csak jelezni kívánjuk, hogy legyen bármennyire is e-
book központú egy mai és a digitalizálás iránt elfogult csoportosítás, akkor is a
nyomtatott hagyományokból indul ki az elektronikus szövegtan: az e-könyv rokona
és nem versenytársa a print produktumoknak. Nem egymást megsemmisítõ
kultúrtechnikai architektúrák a könyv különbözõ változatai, hanem a másikat kiegé-
szítõ mûveltségi fundamentumok. A digitális platformon létrejött tartalom csak a ha-
gyományos kultúra összefüggésrendszerében értelmezhetõ. 

A jövõ múltja – az elsõ e-könyv-futurisztikák

A könyvolvasás gépesítését már a nyomtatás õskorában elkezdték. A meg-
növekedett publikációs aktivitás nyomán a szakmunkák, tudományos írások nagy
számban vonultak be a 16. századi tudósszobákba. Hirtelen sok lett a könyv: össze-
vetésük, jegyzetelésük új feladat elé állította az olvasókat. A rendetlen íróasztalok, a
kutatószoba minden sarkába hányt könyvek halmainak gyakori ábrázolása a régi
könyvillusztrációkon is errõl tanúskodik.

Agostino Ramelli, az 1531-ben született itáliai mérnök hamar felismerte a refe-
renszkönyvek bõségének elõnyeit és persze problémáit is. Hogyan kezelhetõ a sok
információ, a könyvek lapjain megbúvó ismeretanyag? Gépi megoldásra gondolt, és
megalkotta a könyvkereket. A szerkezet vízimalomhoz hasonlóan forgatja nagy la-
pátjait. A hatalmas, forgó boxokban nyitott könyvek kapnak helyet, ott feltárulkoz-
va, ahol éppen abbahagytuk az olvasást. Képi ábrázolás is maradt fenn a mechani-
kus olvasógéprõl. A könyvkerék és a számítástechnika vezérelte könyvkezelés kap-
csolatát ismerte fel Monok István, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának
és Információs Központjának fõigazgatója, az OSZK korábbi vezetõje is, aki 2006-
ban az Arisztokrata könyvgyûjtemények 1500–1700 címû nemzetköri vándorkiállítás
alkalmából – a fennmaradt képek és leírások alapján – újra elkészíttette a szerkeze-
tet: „A kiállításra rekonstruáltak egy 16. századi olvasókereket, melyen egyszerre tíz
darab nagyobb méretû könyvet olvashat az érdeklõdõ. Monok István, az Országos
Széchényi Könyvtár fõigazgatója szerint ez az olvasókerék nem más, mint a mai szá-
mítógépes rendszer, a Windows 16. századi változata, hiszen egyszerre több »ablak-
ban« nézelõdhetett a középkori olvasó, és kereshette az információkat.”5

Az elektronikus könyv története – paradox módon – az írott kultúra legszebb
idõszakára nyúlik vissza, éppen a könyvtömegtermelés kiépülésének periódusára.
Az iparszerûen sztenderdizált nyomtatott termékek olcsón jutottak el széles olva-
sóközönséghez. A könyv mindennapi tudásközvetítõ médiummá vált. A nagy in-
formációtöbblet, a korábban elképzelhetetlen ismeretözön kiváltotta a rendszere-
zés igényét. Még jóval a számítógépek megjelenése elõtt, az 1920-as évek végén
Robert Carlton (Bob) Brown amerikai avantgárd író az akkor újdonságnak számító
hangosfilmek hatására gondolkodott el egy olyan gépen, amely lehetõvé teszi nagy
mennyiségû szöveg gyors és hatékony olvasását. Errõl írt munkáját The Readies
címmel adta ki,6 amelyben sok olyan funkciót írt le, melyek a modern könyvolva-
sók sajátjai: hordozható gép, amely egy mikrofilmes megoldáshoz hasonlóan teszi
olvashatóvá a mûveket egy nagyító segítségével. A szöveg gördülési sebességét az
olvasó állíthatja be. A terv végül nem jutott tovább egy prototípus elkészítésénél,
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amely azonban elveszett az idõk folyamán, de egy digitális szimuláció most is ki-
próbálható az interneten.7

A gyakorlati kivitelezés másik úttörõje a jezsuita Robert Busa atya (1913–2011)
volt, aki doktori disszertációjának témáját, Aquinói Szent Tamás mûveit dolgozta át
digitálisan kezelhetõ formába, hogy algoritmusok segítségével nyelvészeti elemzése-
ket végezhessen az egyháztanító kilencmillió szónyi munkásságán – és így elsõként
használja a számítógépet szövegek feldolgozására, nem pedig csak matematikai
mûveletekre.8 A munkát az IBM alapítójával, Thomas Watsonnal közösen végezte,
így jött létre a világ elsõ hipertext elektronikus könyve, az Index Thomisticus,9

amely 2005 óta érhetõ el online.10 Késõbbi tanítványai úgy emlékeznek az úttörõ tu-
dósra, mint aki jóval a ma elismert nagy újítók és késõbbi cégalapítók, például Steve
Jobs (Apple) elõtt felismerte, hogy a számítógép alkalmas lehet a tudásmenedzs-
mentre, és ami a legfontosabb, hogy nemcsak a tudós elit részére, hanem a hétköz-
napi felhasználó számára is. Elhivatottsággal és szorgalommal, a számítógép segítsé-
gével mindenki elérheti a nagy adattárakat.

Roberto Busa atya mellett a spanyol Ángela Ruiz Robbles (1895–1975) a másik
pionír, aki az elsõ hordozható könyvolvasót alkotta meg „la Enciclopedia Mecánica”
néven, és szabadalmaztatta is 1949-ben.11 Találmányához az ihletet tanári munkájá-
ból merítette. Célja az volt, hogy a tanulók már akkor is súlyos iskolatáskáját meg-
könnyítendõ a sok könyv helyett csak egy eszközt kelljen magukkal vinniük, és ezen
tudjanak hozzáférni a könyvekhez. Az eszköz Bob Brown elképzeléséhez hasonlóan
cserélhetõ tekercseket tartalmazott, amelyek index alapján voltak elõhívhatóak, és
akár többnyelvû szövegeket is tárolhattak. A készülék hordozhatóságát növelte, hogy
saját fényforrással is rendelkezett, így még kevésbé voltak az olvasók helyhez kötve.

A könyves szerkezetek fejlõdése nem egyirányú. Ezek ugyanis nem csak a szö-
vegmásolás, texthordozhatóság koncepciója felõl törekedtek modernizációra a szá-
mítástechnika eredményei alapján. A szöveg kereshetõségének, kapcsolódási lehetõ-
ségeinek bõvítése is hamar a számítástechnika vezetõ projektjei közé került. Két je-
lentõs kísérleti rendszer járult hozzá a késõbbi fejlõdéshez. Ugyan egyik sem való-
sult meg a maga idejében teljes egészében, de szellemiségükben, gondolatiságukban
sok olyan elemet bontakoztattak ki, amelyek késõbb beépültek az elektronikus szö-
vegkezelés szisztémáiba. 

Korábbi gondolat a Memex, Vannevar Bush ötlete. A Roosevelt elnök tudomá-
nyos tanácsadójaként dolgozó Bush közvetlenül a második világháború után, 1945
júliusában publikálta az Út az új gondolkodás felé (As We May Think) címû tanulmá-
nyát. A dolgozatában nem túl részletesen, de annál fantáziadúsabban megjelenített
elképzelései a hipertext koncepciójának alapjait rögzítik, megvalósítási javaslatai pe-
dig az e-könyv világát is felidézik. Víziójában Bush egy olyan gépezetet álmodott
meg, amely megkönnyítené az egyre halmozódó tudásmennyiségben való eligazo-
dást. Bush az elektronikus mezõkön szárnyaló digitális pegazusát egyfajta gépesített,
analóg magánkönyvtárként képzelte el, egy íróasztalra hasonlító monstrumként,
amelyben a tudós mikrofilmen tárolja az adatokat, és a szerkezet képes nagyon rö-
vid idõ alatt prezentálni az anyagot.12

Theodor Nelson 1974-ben ismertette univerzális e-dokumentum-rendszerét. Pro-
jektjének a Xanadu nevet adta, mely Coleridge Kubla kán címû költeményébõl szár-
mazik, s az irodalmi emlékezet mágikus helyét jelöli, ahol minden megõrzõdik. Nem
mást gondolt el Nelson, mint a késõbb megvalósult World Wide Webet, a világháló
információs rendszerét. Nála azonban a kiinduló alap nem a médiaszisztémák felé
mutat, hanem a tudásmenedzsment módszertana irányába. Olyan publikációs fel-
építményt kívánt létrehozni, amely tárháza lehet minden szövegnek, melyet a törté-
nelem során írtak. Mindenki szerzõ lehet és egyben olvasó is, egyúttal az alkotókat18
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illetõ jogokat is kezelte volna a rendszer. Több megvalósítási kísérlet után egyes rész-
elemek kiépítése ellenére a projekt a maga teljességében nem került soha bemutat-
ható állapotba. Végül a világháló más irányt szabott a fejlõdésnek.13

E-könyv és az avantgárd könyvújító törekvései

Történelmi érdekesség, hogy a 20. század elején az avantgárd megújulás is éppen
a könyv mint forma megújítását tervezte. Kiáltványok és programnyilatkozatok so-
kaságában – és itt ki kell emelnünk Tamkó Sirató Károly Dimenzionista manifesz-
tumát14 – vizionálták az „Új Könyvet”, amelyben sok helyütt már megjelenik az elekt-
ronika is mint a jövõ mûvészetének formálója – amikor még szó sem volt számító-
géprõl, internetrõl. Életre keltik a villanyverset, ami nem más, mint a neontranszpa-
rensek befogása a költészet világába. A könyvújítók alaktalan sorok nyomasztóan
egyirányú szövedékének tekintik a papirost. Ezzel szemben olyan területet keresnek,
ahol a mondatok és szavak elhelyezése építõ jelentõséget nyer. Ki is mondják: a
„Pont-embernek” plusz dimenziókat kell keresnie, tanulja meg az elektronnyelvtant.
A „jelen-mérgezésben” fuldokló embernek számnyelvtanú, elektronikus vitapartnert
szeretnének. Tamkó Sirató Károly Az Ûr-Gilgames címû versében (1927) szinte meg-
jövendölte az e-book-eszköz-hangulatot. Az új olvasó emberrõl így fogalmaz:
„Elektron-pihe-párna pattog a feje alatt. Mélytudata: képletsor-foxtrott. Logaritmus-
ban álmodik.” Valóban él ma a vers víziója? Közel száz évvel a költemény keletke-
zése után, az elektronika korában újra ezekrõl a kérdésekrõl gondolkozunk. De már
a szükséges technika birtokában, az e-könyv valóságában.

Megdöbbentõ, hogy mennyire vágytak néhány évtizeddel ezelõtt a technika cso-
dáira nemcsak a való életben, hanem az irodalom színterein is. Milyen sokat remél-
tek ezektõl az eszközöktõl! Ma kezünkben tartjuk a legmerészebb álmaik megvalósu-
lását. Felmerül a kérdés: a számítógépes textkultúra kínál-e lényegi változást a fogal-
mazásban, gondolatértésben, tudáskezelésben? Formailag természetesen igen, de tar-
talmilag? Használjuk-e a tenyérnyi életgépeket, a tableteket, e-bookokat annak, ami-
nek a múlt század elején az irodalomújítók álmodták: „ok-fokmérõ készülékek”-nek?

Dynabook és a késõbbi valódi e-book korai korszaka 

A megvalósult elgondolások közé sorolható viszont, sõt igazi áttörést jelentett a
FRESS project az 1960-as években. A Brown Universityn Andries van Dam elindít-
ja a Hypertext Editing Systemet, amelynek keretében a felhasználók elektronikusan
férhetnek hozzá a dokumentumokhoz. A szövegek egyedileg, dinamikusan jelennek
meg a képernyõiken automatikus tárgymutatóval és tartalomjegyzékkel. Van Dam
használja valószínûleg elsõként az „elektronikus könyv” kifejezést publikációjában,
amelynek címéül választotta az új médium nevét.15

Nem sokkal késõbb, 1968-ban a Utahi Egyetem egyik posztgraduális hallgatója,
Alan Kay egy hordozható és vezeték nélküli kommunikációra alkalmas könyvolvasó
eszközt konstruált. Dynabooknak (az új médium dinamikus voltát kihangsúlyozan-
dó) keresztelte el szerkezetét. A készüléket a késõbbi laptopok és az elektronikus
könyvolvasók ötvözetének képzelte el, amelyben olyan megoldásokat használt fel,
mint a grafikus, ablakos megjelenítés, az egérhasználat és a multimédiás tartalomke-
zelés, illetve -szerkesztés.16 Kay ezt az ötletét késõbb a Xerox Palo Alto Research Cen-
ter (PARC) munkatársaként meg is valósíthatta.17 A Dynabooknak végül is – ha nem
is pont úgy, ahogyan azt Kay eredetileg elképzelte – óriási hatása lett az elektronikus
könyvekre: Steve Jobs Kay ötletét gondolta tovább, amikor megtervezte az iPad-et
2010 körül. 
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Szintén a Xerox PARC-nál dolgozott Nick Sheridon, aki az 1970-es évekre találta
fel, majd tökéletesítette az elektronikus könyvek hordozhatóságát és energiatakaré-
kosságát garantáló elektronikus papírt, az általa Gyriconnak nevezett technológiát.18

Az e-könyv gondolatának megszületése után (1965–75) az elektronikus könyv-
gyártás és forgalmazás gyors terjedése elmaradt. Ennek több oka volt: elsõsorban a
megfelelõ könyvolvasó eszköz hiánya, de ugyanilyen gondot jelentett a könyves for-
mátumok elégtelensége is a szerzõi jogok problematikája mellett. A könyvek inkább
hordozható, offline tárolókra (floppy, CD, DVD) kerültek, olvasásuk monitoron, ké-
sõbb esetleg notebook kijelzõkön történt.

Az Adobe PDF-je teremtette meg az általánosan elfogadott olvasási formátumot.
Ezt aztán több más formátum is követte, például a Microsoft LIT kreációja, miköz-
ben természetesen megmaradt a Word és a HTML is. A PDF azonban már olyan plat-
formot jelentett, amelyre érdemes volt elektronikus könyvolvasókat fejleszteni. Ez
nem is maradt el, a kilencvenes évek végén piacra kerülnek az elsõ e-könyv-olvasók
Rocket eBook és SoftBook néven. E gépezeteknek a használata még nehézkes volt,
de kijelölték az irányt: a mai e-readerekhez nagyon hasonló felépítéssel és megjele-
néssel bírtak. A kijelzõjük még LCD alapon mûködött, tehát hasonló volt a mobilte-
lefonokhoz vagy notebookokhoz. 

Az elsõbbség azonban mégsem ezekhez a készülékekhez kötõdik. A sikeres kez-
det a Sonyhoz kapcsolható, a japán óriás fejlesztette ki a kifejezetten elektronikus
könyvek olvasására szolgáló eszközt, a Sony Data Discmant. A készülék még CD-rõl
olvasta be a könyveket, és a kisméretû számítógép képernyõjén tette lehetõvé az
olvasást.19 A siker azonban elmaradt. 

Az elsõ elektronikus tintát használó könyvolvasó a Sony Librie volt, amelyet
csak Japánban forgalmaztak 2004 áprilisától. Késõbb sem került az eszköz a globá-
lis piacra. A készüléket teljes billentyûzettel látták el, amely a jegyzetelést vagy a
szótárban történõ keresést is lehetõvé tette. Rendkívül kicsi belsõ memóriával (kb.
10 MB) rendelkezett, de memóriakártyával tovább lehetett bõvíteni. Ez a készülék
azonban mégis mérföldkõnek számít, hiszen az e-book forradalom vitathatatlanul
egy új kijelzõfelület megjelenéséhez köthetõ. Ez az e-ink, az elektronikus tinta in-
novációja. Az olvasók elõször találkoztak olyan felülettel, amely nem a mobiltele-
fonokban vagy notebookokban megszokott, háttérvilágítással rendelkezõ, elektro-
nikus hatású, mûfényû képernyõvel mûködik, hanem egy papírhatású, teljesen
természetes könyv impresszióját keltõ kijelzõvel. A szem nem fárad el használata
közben. Nem lepi el kékes fény a használó arcát, a tekintet nem vész bele egy vib-
ráló eszközbe. Az e-inkes könyvolvasó berendezések – ilyenek a mai eszközök ki-
vétel nélkül –, mint az újság vagy mint egy könyv lapjai, napfényben a legkelleme-
sebbek. Igaz, éjszaka nem olvashatók, ahogy más papírmûvek sem. Az e-inkes ké-
szülékek vásárlói elõször érezhették azt, hogy az e-book eszközükben valóban a
„book” a lényeg, az elektronikus elem csak a háttérben dolgozik, a látványt nem
befolyásolja. 

Amazon és a Kindle

A nagy ugrást az Amazon Kindle e-könyv-olvasója jelentette (2007). Ebbõl a gép-
bõl már sikerült olyan mennyiséget eladni, amelynek alapján megindulhattak a fej-
lesztések a globális jelentõségû gyártók részérõl is. Azóta tart a verseny, az e-olvasó
szerkezetek egyre többet tudnak, és egyre kevesebbe kerülnek. 

Mára a Kindle ötödik generációja is piacra került. Követve a trendeket, a táblagé-
pek népszerûsödése következtében 2011-ben megjelent a Kindle Fire tablet verzió is.
Ezekkel a készülékekkel tette az Amazon széles rétegek számára elérhetõvé az elekt-20
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ronikus könyvek olvasását segítõ eszközöket. A korábbi e-könyves gyártmánykísér-
letekhez képest két óriási újítást hozott a Kindle:

1. Nemcsak eszközt kapott a felhasználó, hanem az eszközzel szorosan összefüg-
gõ szolgáltatást, éppúgy, mintha mobilelõfizetést vásárolt volna telefonjával együtt.
Az Amazon.com webáruház több százezer címet tartalmaz, melyek a levédett 1-
Click vásárlási metódus segítségével kattintásnyi egyszerûséggel megvásárolhatók.
Akár közvetlenül az eszközön keresztül, akár PC vagy notebook közbeiktatásával. A
Kindle elõtt könyvterjesztõ vállalkozás ilyen szolgáltatást nem nyújtott, a készüléke-
ket elõállító technológiai cégek csak eszközforgalmazással próbálkoztak. 

2. Az Amazon saját formátumot hozott létre. Ilyen értelemben zárt rendszert te-
remtett. A másolásvédelem így biztosítottá vált, a szerzõk és kiadók vállalták az
Amazonon keresztül történõ forgalmazást, hiszen elhárult a kezdetben legyõzhetet-
lennek tûnõ akadály, az illegális letöltés lehetõsége. A saját formátum több más
elõnyt is hozott: a legszembetûnõbb, hogy megvalósulhatott a Kindle hálózaton be-
lül a könyvkölcsönzés, szabadon cserélhették az olvasók a megvásárolt könyveiket,
miként a print korszakában.  

Az Amazon fájdalmas csapásokat mért az amerikai könyvterjesztõ piacra. Mere-
deken nõtt az e-book-olvasás és -vásárlás (a két fogalom sokkal jobban elválik egy-
mástól az e-book világában, mint a nyomtatott kínálatban). A teljes könyves üzlethá-
lózat megingott, százával, ezrével húzták le a rolót a kiskereskedések, és ugyanúgy a
nagy bolthálózatok képviselõi. Csak egy jelentõs szereplõ, a Barnes & Noble könyv-
hálózat volt képes beszállni a versenybe, 2009 novemberében dobta piacra a Nook
nevû e-book olvasóját. Az elektronikus könyvolvasó mellett hamarosan megjelentek
tablettel és színes könyvolvasóval (Nook Color) is, követve az Amazon üzletpolitiká-
ját, a Kindle-verziók fejlesztéseit. Késõbb furcsa összeolvadások, cégújjászületések
jöttek létre a két vállalkozás viszonyára vonatkoztatva. A Barnes & Noble printes üz-
lethálózatát az Amazon vásárolta fel, a Nook fejlesztésébe pedig a Microsoft invesz-
tált. Mára kialakult az a helyzet, hogy a globális könyvpiacot az Amazon monopóliu-
ma jellemzi. Két könyves monstrum tudott ehhez felzárkózni: a már említett Barnes
& Noble és a viszonylag késõbb piacra lépõ, de mára annál sikeresebb Kobo. Mindhá-
rom e-book hálózat egyszerre kínálja az e-könyveket és a hozzá tartozó e-könyv-
olvasó eszközöket. A Kobo és az Amazon helyi alapítású leányvállalatai a nagy orszá-
gokban a lokális kereskedelmet is igyekeznek átvenni, földrészenként eltérõ sikerrel.
Helyi e-könyv-forgalmazók is bekapcsolódnak az e-book üzletbe, Magyarországon is
sikerült néhány e-könyv-kiadónak és -forgalmazónak gyökeret vernie.

Az eszközök mellett fontos megemlíteni a könyvolvasó alkalmazásokat, amelyek
segítségével egy-egy szolgáltatás több platformon is elérhetõ. Ebben is éllovas az
Amazon. Minden felületen és eszközön, így bármilyen okostelefonról, tabletrõl vagy
számítógéprõl ugyanúgy tudunk vásárolni és könyvet olvasni, mint egy Kindle-rõl. A
Kindle kliensalkalmazás folyamatos szinkronban van a központi szerverekkel, így
bármelyik eszközrõl ugyanahhoz a környezethez és dokumentumokhoz férünk hoz-
zá – mintha a könyvtárban az asztalon hagyott nyitott könyvek és jegyzetek otthon
vagy a munkahelyen hûséggel várnának az olvasóra. A Kobo és a magyar ‘txtr rend-
szer ugyanezt nyújtja, a fejlesztések nem állnak meg. A felhõalapú könyvkoncepció
hódít. Ennek lényege, hogy az eszközt és tartalmat kínáló könyvportál virtuális köny-
vespolcot biztosít, ahova már meglévõ, rendszeren kívülrõl vásárolt könyveit is fel-
töltheti az olvasó, igénybe véve ezzel a rendszer infrastruktúráját, tárolókapacitását. 

Az eszköztörténet nem lenne teljes, ha nem számolnánk be egy 2010-es fejle-
ményrõl. Ekkor jelent meg ugyanis az iPad, és ezzel egy új kategória teremtõdött az
elektronikus gépvariánsok kozmoszában: a tablet, azaz a táblagép, amely néhány év
alatt szorongató versenytársává vált a PC-nek és a notebooknak. Az Apple saját tar-
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talom árusítására szolgáló üzleti portált mûködtet iTunes néven. A zene, kép, film,
rádió- és tévéadások mellett a könyvek is ebben a multimédia-áruházban érhetõk el.
Az Amazontól és más globális áruházaktól eltérõen eleve magyar tartalom is rendel-
kezésre áll, különválasztva más nyelvektõl. Nemrég kapcsolódott be a tartalomüzlet-
be a Google is, magyar elérhetõséggel. A Google Play nagyáruház szintén tartalom-
vegyeskereskedés teljes ágazati és mûfaji kínálattal.

Boldog kezdetek: az e-könyv mint befektetési célpont

A legnagyobb internetes IT- és hálózati cégek (Google, Apple, Microsoft) bekap-
csolódása nyomán ma már vitathatatlanul arról beszélhetünk, hogy az e-könyvek
bölcsészeti és üzleti értelemben versenytársai lehetnek a print kiadványoknak az
írott kultúra minden területén: a tudományos publikációktól a szépirodalomig, a
tankönyvektõl az alkalmi nyomdatermékekig. A visszatekintés azonban nem volna
teljes, ha nem vizsgálnánk az e-könyv-kultúrát körbevevõ üzleti konstrukciók fejlõ-
dését. A digitális könyvek esetében meg kellett találni az új kiadói magatartásformák
keltette félelmek, a fogyasztói elvárások és a technikai lehetõségek közötti kényes
egyensúlyt.

A hálózatról letölthetõ, elektronikus formátumú könyvek kiadásában sokan lát-
tak üzletet az ezredforduló környéki internetláz idején. Az e-book hõskorában, 2000
körül még az elektronikus kereskedelemmel foglalkozó cégek voltak az e-könyv-ki-
adás zászlóvivõi. A nagy e-book biznisszel kapcsolatos álmok akkor az „internetlu-
fival” együtt szálltak el. De nem elsõsorban a tõzsdei válság hatására, hanem azért,
mert kiviláglott: a könyv nem adható el szimpla áruként, kereskedelmi termékként.
Nem forgalmazható az elektronikus tartalom csomagküldõ szolgálat vagy pizzafutár
struktúrában.20 Legalább három olyan (néha rejtett) kérdéskör van, amelyet az elekt-
ronikus könyvek körüli viták és konkurenciaharcok felszínre hoznak: 

1. a könyv mint átalakuló médium természete társadalmi és üzleti értelemben; 
2. a könyv felett a digitális világban gyakorolt ellenõrzés, ideértve a szerzõk, az

olvasók és a kiadók közötti kapcsolatokat; 
3. továbbá (mindezt kiterjesztve) annak a módja, ahogyan kulturális örökségün-

ket és szellemi termékeinket kezelni fogjuk, illetve az, hogy miként fog újraformá-
lódni a szerzõség és a kiadói tevékenység közgazdasági környezete.

A nyomtatott könyv korszakát is jellemezték gazdasági megújulások. Ezek a ke-
reskedelmi jellegû kezdeményezések az írók részérõl sok esetben tiltakozást váltot-
tak ki. A 20. század közepén piacra dobott papírkötésû olcsó könyvek ellen a legis-
mertebb szerzõk is hevesen protestáltak. Pedig a paperback – ma már történelmi táv-
latból megítélhetjük – nem visszaesést hozott az olvasáskultúrában, hanem éppen
ellenkezõleg: minden korábbinál népszerûbbé vált a könyv mint termék és mint
kultúrcikk is. 

Könyvközösségek, e-book mozgalmak 

A hagyományos könyvkörnyezet néhány leágazásának elektronikus sorsáról is
említést kell tennünk. Elsõsorban a könyvkölcsönzés továbbélésérõl. Hosszabb viták
és kínos összetûzések után, amelyek a mûvek illegális felhasználásának megakadá-
lyozása körül forogtak, sikerült kialakítani az elektronikus könyvek kölcsönzésének
modelljét is. Ma már az amerikai közkönyvtárak teljessége biztosít e-könyv-köl-
csönzést is. Ez a könyvtári e-szerviz nem szabad felhasználású digitalizált dokumen-
tumokat kínál olvasásra – amelyeket a világ bármely országából, minden idõben,
bárki letölthet –, hanem az intézmény tulajdonában lévõ virtuális kópiákat (e-példá-22
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nyokat). A kölcsönzés a megszokott könyvtári üzemmód szerint történik: a beiratko-
zott olvasó a webfelületen kikölcsönzi (kosarába teszi, egyéni könyvespolcára húz-
za) a keresett mûvet, ezzel adott idõre (többnyire két-három hétre) megszerzi az ol-
vasás jogát és lehetõségét. Természetesen nem csak e-könyv-olvasó eszköz jöhet szá-
mításba, minden olvasására alkalmas szerkezet (asztali gép, notebook stb.) megfelel.
A könyvet nem kell lejártakor visszavinni, újra dokumentálni, a mû olvashatósága
(kinyithatósága) határidõre megszûnik.  

Az e-könyv történetének egyik legkritikusabb vitapontja volt a könyvtári e-book
kölcsönzés megvalósítása. A kiadók idegenkedése miatt majdnem zátonyra futott a
digitális tartalmak intézményi kezelése, szolgáltatása. A könyv létrehozói ugyanis
nem látták biztosítottnak jogaik védelmét, tartottak attól, hogy ami bekerül egy ilyen
elektronikus körforgásba, az rögtön másolhatóvá, azaz illegális használatra alkalmas-
sá válik, megfosztva a könyv létrehozóit költségeik megtérülésének lehetõségétõl.
Felmerült az is, hogy nem az olvasók kezén válik sokszorosíthatóvá a könyv: egysze-
rûen betörnek a könyvtári szerverre, és onnan lopják ki erre szakosodott profik a mû-
veket. Ilyen támadásokra ugyanis a könyvtárak nincsenek felkészülve, a hackerek
könnyen utat találhatnak az egyszerû védelem feltörésére. A helyzet odáig jutott,
hogy a könyvkomplexum nagy szervezetei egymásnak feszültek, a kiadók, a könyv-
tárosok, a kereskedõk valamennyien a másik féltõl várták a megoldásokat. Kormány-
zati szervek elé került, illetve a sajtóban is elmérgesedett a vita. Végül egy új köny-
ves konstrukció hozott megoldást. A kiadók és a könyvtárak közé belépett egy mind-
két féltõl független szervezet, egy gazdasági társaság. Ez a cég vásárolja meg a köny-
vet, birtokolja is, a könyvtárak pedig nem veszik állományba, csak licenszelik a mû-
veket. Az USA-ban az Overdrive21 a piacvezetõ könyvtári partner, Németországban
az Onleihe22. Honlapjaikról a teljes mûködõképes konstrukció megismerhetõ. Kelet-
Közép-Európában még gyerekcipõben jár ez a szolgáltatás, de sok európai országban
már megvalósult rendszerekrõl van szó. 

A kölcsönzési szolgáltatás mellett létrejöttek ingyenes, szabad könyves adatbá-
zisok is különbözõ neveken, mint például archívum, projekt, adat- vagy tudástár.
Magyarországon a Magyar Elektronikus Könyvtárat (MEK) kell említenünk tízezret
meghaladó klasszikus állományával, illetve a Digitális Irodalmi Akadémiát (DIA),
amely a széles értelemben vett kortárs irodalmat teszi elérhetõvé térítés nélkül. Vi-
szonylag új organizáció a MaNDA, a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és
Filmintézet.23 A portálon az irodalom, a digitalizálás és a mûvelõdéstörténet szekci-
ók bõven foglalkoznak az e-könyvvel. 

Történelmi horizontba állítható ma már néhány jellegzetes e-könyves jelenség is.
Ezeknek is volt elõzményük a print korszakból, a digitális lehetõségek azonban fel-
erõsítették eredeti szerepüket. A közösségi olvasás, könyvmegosztás gondolatára tér-
nénk ki, és a magánkiadásból kinõtt self-publishing mozgalomra. 

A könyv mint információközvetítõ egyben kommunikációs esemény is egy adott
kultúrkörben. Tartalmáról beszélnek, vitáznak. Természetesen az offline világban ennek
megvoltak az idõbeli és helyi korlátai. Az internet azonban kitágította a horizontot, hir-
telen az olvasó – ha kereste a lehetõséget – egy olyan földkerekséget átfogó közösségben
találta magát, amelyben ugyanazt a könyvet százak, ezrek olvassák adott intervallum-
ban. Ezt felismerve alakultak olyan oldalak, majd megaportálok, amelyek igyekeztek fe-
lületet biztosítani a social readingnek, a közösségi olvasásnak. Alakulásuk után néhány
hónappal máris milliók csatlakoztak ezekhez az oldalakhoz. A legismertebbek a
Readmill24 és a Goodreads25. Magyar változata a Moly26. A portálokon az olvasók, érdek-
lõdõk véleményt mondhattak a mûvekrõl, ajánlhattak vagy éppen kritizálhattak íráso-
kat. Megoszthatták könyvélményeiket. A sikerességre jellemzõ, hogy a Goodreadst az
Amazon vásárolta fel, a Readmill pedig a Dropbox keretein belül folytatja. 
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Szintén mozgalomszerû fordulatot vett az egykori magánkiadás. Pontosabban az
a gondolat, hogy a szerzõ maga vállalja a felelõsséget a mûve tartalmáért. Az infor-
matika lehetõvé tette, hogy az alkotó közvetlenül publikáljon, hiszen a szöveg elekt-
ronikus változatából könnyen készíthetõ a nyilvánosság számára is elérhetõvé app-
likált írásmû. Hamar felismerték ezt az igényt a globális vállalkozások, és megterem-
tették a self-publishing könyvmodellt. Ebben az informatikai konstrukcióban a szer-
zõ maga tölti fel mûvét egy könyváruházba, és egyedül dönt a mû további sorsáról.
Szándékainak és ízlésének megfelelõen határozza meg az árat, a kiadás lokalizáció-
ját (pl. Magyarországon vagy más globális portálokon is árulják-e?), a mû formai je-
gyeinek fõbb elemeit. Egészen konkrétan kimondható, hogy a publikálásra szánt mû-
vet közvetlenül az író juttathatja el az érdeklõdõknek egy erre szakosodott aggregá-
tor funkciójú portálon keresztül. A legismertebb self-publishing portál a
Smashwords27. 2014 júliusában 319 000 könyvnél tart a számláló, tizenegy milliárd-
nál több szót töltöttek fel a világ minden tájáról, számtalan nyelven a portálra. Ma
már minden nagy multinacionális könyves cégnek van saját self-publishing szekci-
ója, így az Amazonnak, a Kobónak és a Barnes & Noble-nak is. Egyes szegmensek-
ben (fantasy, felnõtt tartalom, fikció) az összes megjelenõ e-könyv 20%-át is megha-
ladja a self-publishing. A professzionális szerzõk szempontjából a kedvezõ eladási
jutalék jelent nagy vonzerõt az átállásra. Bestsellerírók is egyre gyakrabban a self-
publishing mellett döntenek, sok esetben nem a friss mûveikre, hanem a korábbi ki-
adóknál már lejárt jogú könyveikre vonatkozóan.

Michael Hart és a Project Gutenberg

Az e-könyv mint formátum és tartalom elsõ megjelenése Michael Hart nevéhez
köthetõ. Ez a nagy mester és csöndes kultúrember – aki talán az egyetlen, aki nem
gazdagodott meg az internet nagy feltalálói közül – már a hetvenes években úgy
gondolta: az e-könyvnek nem lehet más célja, mint hogy mindenki saját maga
rendelkezhessen otthon szinte az egész világirodalommal. Ez gyakorlatilag meg is
valósult. Megalkotta a PC (Personal Computer) mintájára a PL (Personal Library)
fogalmát.

Maga Hart így emlékezett vissza 2011-ben, közvetlenül halála elõtt az elsõ e-
könyv megalkotására: „Az egyetem számítógépszobájában akartam maradni éjszaká-
ra, nem volt érdemes hazagyalogolnom az egy mérföldre lévõ otthonomba. Elõtte ki-
mentem a közeli csemegeboltba, bevásároltam némi ennivalót. Tekintettel az ünnep-
re (július 4.) egy Függetlenségi Nyilatkozatot csúsztattak a zacskómba. A gép hasz-
nálata után (saját kódja volt a jogosultaknak) megütközve láttam, hogy mennyi pénz-
be került a néhány órás tevékenységem. Lelkiismeret-furdalásom volt. Tenni akar-
tam valamit. Akkor véletlenül elém került a Függetlenségi Nyilatkozat. Begépeltem
a dokumentumot – a szkennernek még híre-hamva sem volt –, és hozzáférhetõvé tet-
tem más jogosultaknak is. A többi már történelem.”28

Így történt-e pontosan, nem is lényeges, ami fontos, hogy a mára legendává neme-
sedett történet szerint az elsõ „e-book” a Függetlenségi Nyilatkozat volt, majd sor ke-
rülhetett több más észak-amerikai történelmi dokumentumra, késõbb a Biblia és
Shakespeare mûvei következtek. Hart és barátai, partnerei még begépelték a szövege-
ket, nem szkenneltek, mint ma, amikor a szövegek digitalizálása is gépi úton történik.

Hart társaságot alapított Project Gutenberg névvel. A cél az volt, hogy minél több
értékes alkotás váljon szabadon és korlátozás nélkül hozzáférhetõvé. A Project Gu-
tenberg napjainkban is mûködik, a fõoldalon olvasható bemutatkozás alapján nagy-
jából negyvenötezer kötetet lehet ingyenesen letölteni. Az angol mellett más nyelvek
is szerepet kapnak, köztük a magyar.24
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A Project Gutenberg web alapú kezdeményezés, alapjaiban asztali számítógépre
optimalizálták, manapság azonban minden mûre kiterjedõen nyújtják a legismer-
tebb platformokat. Egyszerûen fogalmazva: az adott könyv esetében az olvasáskor
használni kívánt eszköz formátumának megfelelõ platformot kell kiválasztani a le-
töltésnél. A könyv alapadatai QR-kódos villantással azonnal elmenthetõk, továbbít-
hatók. Jellegébõl következõen ingyenes, természetszerûleg így kizárólag a szerzõi jo-
gon már kívül esõ mûvek szolgáltatása jöhet csak számításba. Hart szigorú szabályo-
kat állított fel annak érdekében, hogy a projekt által gondozott szövegek minél szé-
lesebb körben (meghatározása szerint a felhasználók 99%-át szeretnék kielégíteni)
terjedhessenek el:

1. az adatbázisban tárolt tartalmak elsõdleges célja a másolás, illetve a hozzáfé-
rés, így kifejezetten Public Domain (PD) alatt elérhetõ mûveket töltenek fel, és köve-
tik azokat a szövegeket, amelyek frissen kerülnek a PD licenszébe;

2. egyszerû szöveges fájlokat készítenek, azaz semmiféle speciális karaktert vagy
formázást nem használnak;

3. céljuk az olvasás segítése, nem pedig a filológiai pontosság, így elsõsorban ar-
ra törekednek, hogy teljes szövegek legyenek feltöltve, nem pedig arra, hogy a text
minden elemében a legapróbb részletekig megfeleljen a kiadói változatoknak;

4. kifejezetten olyan szövegeket keresnek, amelyek érdeklõdésre tarthatnak szá-
mot, és valószínûleg nagy számban fognak használatra kerülni.

Ahogyan minden rendszer, természetesen ez is önkényes, és vitathatók a határai.
Viszont az is tény, hogy az olvasók tájékoztatása érdekében felállítottak egy úgyne-
vezett „Könyvespolc” tartalmi kategorizálást közel háromszáz címszóval. Szabad
szavas keresés is rendelkezésre áll, lehet böngészni nyelvek szerint, népszerûség és
friss kiadványozás alapján is.

A projekt rendkívül sikeres lett: a kezdeti néhány szöveg után 1989 augusztusá-
ra elkészült a tizedik e-könyvük, a King James Biblia,29 majd alig nyolc év múlva már
az ezredik mûnél tartottak (Isteni színjáték). A havonta átlagban feldolgozott 30-40
kötetet sikerült feltornázni 2002-re havi 100 kötetre, sõt öt évvel késõbb már 338 da-
rabot abszolváltak a feltöltésben résztvevõk, akik szigorúan amatõr önkéntesek, te-
hát díjazás nélkül dolgoznak.

A Project Gutenberg mára az emberiség egyik legnagyobb digitális kincsévé vált.
2003 óta már nemcsak szöveges dokumentumokat, hanem hangoskönyveket, digita-
lizált kottákat és hangfelvételeket is gyûjt, és ezeket nemcsak hagyományos eszközö-
kön, de gyakorlatilag bármilyen, internetkapcsolatra alkalmas eszközön képes meg-
jeleníteni, nagymértékben csökkentve a digitális szakadékot generációk és társadal-
mak között. 1997 óta az angol nyelv mellé felzárkóztak más kultúrák irodalmai is. 

Végül szólni kell más kezdeményezésekrõl is, így a még szerény feltöltöttséggel
bíró, az amerikai Kongresszusi Könyvtárhoz kötõdõ és az UNESCO által támogatott
World Digital Library (WDL)30 minden mûfajra kiterjedõ, enciklopédikus szándékú
adatbázisáról vagy a Magyarország közremûködésével is futó, EU-s kulturális nagy-
vállalkozásról, az Europeanáról31. A könyvek mellett itt már az archívumba kerülhet-
nek képek, zenék, hanganyagok, filmek is. Az Europeana jelenleg a legnagyobb
aggregációs portál: 36 ország 2300 közremûködõ intézménye útján 30 milliónál több
kulturális objektumról közöl adatokat.
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