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A digitalizáció nyomán az írott kultúra – nagyobb sebességgel, mint a képizenei-filmi örökség – egyre nagyobb terjedelemben válik elérhetõvé mindenfajta
korlátozás nélkül a képernyõk és kijelzõk felületein. Szabadon, legálisan olvasható a világ könyvtermésének jelentõs százaléka, függetlenül a nyelvtõl, a helytõl, az
idõtõl. A konkrét környezet adottságaiból következõ megszorításokkal és ezekrõl
sohasem feledkezve meg, de mégis kijelenthetõ: az olvasó szempontjából napjainkra beköszöntött az ingyenes szövegelérés lehetõsége. Csak a magyar helyzetet
véve alapul: a Magyar Elektronikus Könyvtár közel húszezer kötetes klasszikus
gyûjteménye és a Digitális Irodalmi Akadémia nyolcvannyolc szerzõjének többezres kortárs állománya az értékes magyar irodalom szinte teljes választékát nyújtja
minden érdeklõdõnek korlátozás nélkül. Ingyenesen, „free” alapon, regisztrációt
sem igényelve. Csakhogy gyökeresen új jelenségnek tekinthetõ-e a könyvkultúrában az ingyenes terjesztés? Valóban ismeretlen, soha nem tapasztalt általános
kultúrökológiai formula a nyomtatott kiadványok kereskedelemtõl független, általános és tömeges létezése?
A jelen írás – amely az ingyenes magyar könyv történetét feldolgozó, rövidesen megjelenõ kötetem egy fejezetének átdolgozása – arra próbál adatokat és szempontokat felmutatni, hogy az ingyenesség tulajdonképpen összes egészében végigvonul a nyomtatott kiadványok történetén. Mi több, az ingyenesség csak ritkán
jelentett egyben értéktelen, használhatatlan írásmûveket. A digitalizáció eredményeként kiépült szabad (korlátozás nélkül ingyenes) elérésû, roppant méretû
globális és hazai könyvbázisok létrejötte és emelkedõ népszerûsége szinte kiköveteli, hogy az ingyenes könyvhöz való olvasói és – mondhatjuk – társadalmi
megítélést tanulmányozzuk, illetve az informatikai összetevõket is beszámítva
újraértelmezzük. Az elektronikus könyv fejlõdésében nemigen adódik olyasmi,
ami nem történt volna meg a nyomtatott kiadványok hosszú történetében. A mai
elektronikus könyv felélesztette ingyenességnek is bõven vannak elõzményei a
print korszakából.
Hangsúlyozni kell, hogy az ingyenességet a jelen tanulmányban úgy értjük,
hogy olvasói ingyenesség. A könyvkészítés, nem beszélve magáról a tartalom megalkotásáról, mindig is költséges, drága folyamat volt, és ma is az. Azt is határpontnak értelmezem, hogy az olvasói ingyenesség fogalmába jelen esetben nem sorolom be a könyvtárat. Kiemelten a könyvterjesztés, könyvforgalmazás, illetve a free
könyvadatbázisok kultúrsávjait igyekszem bevonni a vizsgálódásaimba. (Még akkor is igaz ez, ha történetesen éppen könyvtárnak neveznek egy digitális free gyûjteményt.) Az is megingathatatlan kiindulópont, hogy az ingyenes szabad könyvelérés fogalma alatt kizárólag a legális könyvletöltést, szövegelérést értem. Ezt akkor is tartható relációnak tartom, ha sokszor nagyon vékonyak, sõt akár nem is láthatók egyértelmûen a puritán felhasználók számára a legális és illegális komputerezés határvonalai.
Külön érdemes megjegyezni a témához kapcsolódóan, hogy amíg históriai értelemben a könyvkörnyezet technikai eleme, azaz a nyomdászat, valamint maga

a könyvkiadás alaposan feldolgozott tárgykör, addig a könyvökonómia, tehát a
könyvkereskedelem és -terjesztés korántsem ennyire bõven adatolt kutatási terület. Talán ez a helyzet is hozzájárul ahhoz, hogy az ingyenesség gondolata
a könyvtörténeti értekezésekben még nem kapott jelentõségéhez mért szerepet.
A free e-könyv terjedése azonban ismét felveti az olvasói ingyenes hozzáférés mibenléte alapos analízisének szükségességét.
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Ingyenesség a nyomtatott magyar könyv elsõ korszakában
A kéziratos kódex, majd a nyomtatás elsõ három évszázadában maga a könyv
nem számított széles körben forgalmazott árucikknek. Mai értelemben vett fogyasztói termékként – mint sajátos kulturális produktum – Európában csak a 18.
századtól kezd kiépülni, létrehozva a könyvkiadás és -kereskedelem exkluzív
rendszerét. Magyarországon száz-százötven év késéssel zajlik le a folyamat. Mindez a történeti fejlõdés a könyvhöz való szabad hozzáférés szempontjából azért
érdekes, mert históriai értelemben egyértelmûen kiderül: az, hogy a könyvért a
végsõ felhasználó, azaz az olvasó fizet, illetve hogy egyáltalán fizet, korántsem
magától értetõdõ tény, mint ahogy ma tekintjük.
A nyomtatott könyv a 20. században – a korábbi évszázadokhoz képest óriási
példányszámok mellett – ipari készítménnyé vált, a fogyasztói magatartás sokszor
dicsért, néha elátkozott ökoszisztémájának elemévé redukálódott. A frissen kiadott könyvrõl, a népszerû vagy más módon értékes szöveges mûrõl kialakult
használati képzet ma egyértelmûen a vásárlás aktusához kötõdik. Ezen a teljesen
természetesnek megélt, fogyasztói hagyományra épülõ kereskedelmi rendszeren
ütött rést az informatika. Megjelent a terjesztõi horizonton az ingyenesség derengõ
hajnala a maga új fényeivel, sokszínûségével. Egyszerre kiderült, hogy a legálisan
forgalmazott szöveges kiadvány nemcsak árucikként érheti el az olvasót, hanem térítésmentes szolgáltatásként is. Az elektronikus könyvek, illetve azt megelõzõen
más digitális textkreatúrák (CD-DVD-n elérhetõ mûvek, hálózaton terjesztett írások
stb.) nem másként, mint egy formálódó – nagy léptékû állami támogatás folytán –
közszolgálati médiacsatorna objektumaiként tagozódnak be a kultúra összetett világába. Létrejöttek a globális és nemzeti szabad elektronikus könyvbázisok, free
szöveg platformok. Az olvasás mindennapjainak hátterébõl lefeslett a pénzszerûség. A nyers anyagiak kényszerûsége az olvasó szempontjából elvesztette jelentõségét. Nagy írók egyszeriben teljes életmûveikkel váltak azonnal és ingyenesen
elérhetõvé. Antik és modern, klasszikus és lektûr, szórakoztató és drámai, vers és
próza szabad bõségben sorakozik a virtuális polcokon. A keresõrobotok letapogatják a digitális állványzatok végtelen könyvrakásait, és az olvasó képernyõjére, kijelzõjére applikálják a megkívánt sorokat, fejezeteket, teljes mûveket.
A szabad (free) könyvelérést ugyan az utóbbi évtized(ek) vívmányaként értelmezzük, mégis, ha visszatekintünk a könyves múltba, azt kell megállapítanunk,
hogy egyáltalán nem új eszme a könyv ingyenes terjesztõi (tehát nem könyvtári)
szolgáltatása. Sõt a nyomtatott könyv elsõ évszázadaiban nem is könyvüzletrõl,
hanem nyomdaüzletrõl beszélhetünk. Valójában a kiadványok megrendelésre készültek adott témakörben, adott olvasói körnek. Nem üzleti, hanem társadalmi-hatalmi struktúrák statikusan kiépült szervezetein keresztül jutott el a mû az olvasójához (használójához). Elsõsorban egyházi függõségû rendszerek látták el az írástudókat, csak fokozatosan alakult ki a világi irodalom publikációs rendszere. Ez
a szisztéma sem a könyveladásra épült, hanem a könyvszponzoráció pilléreire.
„16–18. századi könyvtermelésünk jelentékeny része a szerzõk saját kiadásában,
de lehetõleg nem a maguk költségén látott napvilágot. […] A sokszor tetemes költségeket többnyire azok a mecénások teremtették elõ, akiknek kilétét maga a címlap, esetleg az elõszó árulja el, vagy pedig a könyvet bevezetõ ajánlás fedi föl” –
állapítja meg Gulyás Pál.1 A tanulmány további részébõl jól adatoltan kiderül,
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hogy a szponzor által finanszírozott könyvbõl maga a szerzõ, illetve a támogató
kapott jelentõs számú példányt, amit aztán õ maga terjesztett. A támogató szempontjából nézve természetesen nem kereskedelmi indíttatásból, tehát sohasem
pénzbeli ellenszolgáltatás fejében, hanem teljes egészében értékalapú ideológiaimûvelõdési szándékkal. A szerzõ néha nem kötött áras termékként kísérletet tehetett az értékesítésre, de az õ esetében is inkább a szûk értelmiségi közegben a szellemi teljesítmény elismertetésének mozzanata volt a jellemzõ, mint a merkantil
számítás. Ha mégis kialakult egyfajta értékesítési szándék a szerzõ vagy a nyomtatásban közremûködõ szakember részérõl, gyakran csúfos bukás lett az eredmény. Még olyan értékes mûvek és kelendõ tartalmúak is, mint éppen az elsõ hazánkban nyomtatott magyar nyelvû könyv, a Sylvester János által fordított és kiadott Új Testamentum, sem voltak készpénzért eladhatóak. Maga a nyomdász
Abádi Benedek számol be errõl levelében, aki a fizetségül kapott példányokkal
személyesen házalt, és – mint panaszkodik – még az útiköltsége sem térült meg.
Sylvester János Grammatikája szintén népszerû kézikönyv volt a maga korában,
és ugyancsak ajándékként forgott sikeresen, mert a szerzõ értékesítési kísérletei
kudarcot vallottak. Az eladásra szánt példányok még a megjelenés után nyolc évvel is a sárvári Nádasdy-kastély egyik félreesõ kamrájában porosodtak.2
A korabeli (1500–1800-as) példányszámok is tükrözték a nem kereskedelmi
felfogásban szervezõdõ nyomtatást. „A szerzõk vagy mecénásaik megrendelésére
készült kiadványok még kisebb példányszámban jelentek meg. Ezek vagy 50 vagy
100 vagy legfeljebb 200 példányban készültek. Ez nagyjából megegyezett azzal
a példányszámmal, amely Gutenberg korában az õsnyomtatványok átlagos
mennyisége volt egy-egy kiadvány esetében (100–300). Magyarországon a 17–18.
században, sõt a 19. század elején is még mindig ez volt az átlagos példányszám”
– állapítja meg Kókai György.3 Természetes, hogy ilyen forgalmazási esélyek mellett nem épülhetett ki az a könyvesbolt-hálózat, amely a nyereséges kereskedést
lehetõvé tehette volna. A szöveges alkotások azonban így is elérték közönségüket,
kifejtették hatásukat, és hozzájárultak ahhoz, hogy ha lassan is, de mégiscsak kialakuljon egy olyan olvasóréteg, amely már képes volt és hajlandó is volt fizetni
a könyvért. Az ingyenesség tehát nem akadálya, hanem elõidézõje volt – sok más
társadalmi szempont mellett – a könyvkultúra fejlõdésének, az olvasóközönség
növekedésének. A könyvvásárlás, tehát a fizetõs könyvszisztéma lassú kialakulása, majd egyértelmû térhódítása – mai fejjel így gondolnánk – egyben tartalmi felhígulást is jelenthetett volna. Nem így történt. A vásárlóerõ megjelenése nem egy
csúcstermék lekoptatását, széthordását eredményezte, hanem éppen a csúcstermék, a szórakoztatásra-ismeretszerzésre egyaránt alkalmas könyvproduktum létrehozását. A nyomtatott kiadvány az ingyenesség, a direkt szellemi árucsere
hosszú évszázadai után jutott el az adásvétel összetett ökonómiai-pénzügyi rendszerébe, és jutott el a 19–20. századi fénykorába.

Az ingyenesség határán: a szerzõi elõfizetésre alapozott könyvkiadás
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„A felvilágosodás kezdetétõl az 1848–49-es forradalmi idõszakig jelentékenyen
fejlõdött a magyar olvasóközönség; gyarapodott számszerûen, újabb társadalmi és
foglalkozási rétegekkel bõvült, jó részének nemesbedett az ízlése, élénkebbé vált
az érdeklõdése, s növekedett az irodalom iránti igényessége is. Kazinczy még amiatt panaszkodott, hogy az írók csak egymás számára írják könyveiket… Ez a lehangoló helyzet az 1840-es évekre minden vonatkozásban gyökeresen megváltozott”
– állapítja meg Fülöp Géza.4 A kulturális fejlõdés kibontakozása azonban nem jelentette automatikusan a vásárolt könyvnek mint kelendõ árucikknek a meghonosodását. Különösen igaz ez a szépirodalomra, azon belül is a hazai magyar nyelvû kiadványokra. Egy reformkori könyvkereskedõ így vall például könyvkereskedõ kollégáiról: „Vannak olyanok is, kik ha észreveszik, hogy a segéd vagy gyakor-

nok, talán véletlenül, a félretett s porlepte magyar könyvek sorsán szánakozva,
azokat nagyobb mozgásba akarná hozni, imígy riasztják azt el szándokától: a magyar könyvkereskedés csak mellékes foglalkozásunk, üzletünk.”5
A könyv eladható, helyesebben egyáltalán legyártható termékké válásának bevett módjaként alakult ki a 18. század vége felé az elõfizetéses (idegen szóval:
prenumeráció) könyvkiadás gyakorlata. Az író készülõ könyvére elõfizetéseket
gyûjtött annak érdekében, hogy a nyomda (vagy kiadó) számára elõzetesen igazolja mûve kiadásának jövedelmezõségét. Jókai úgy említi a prenumerációt, mint
amely nemcsak egy állapot volt, hanem maga egy egész korszak. Gyakran az elõfizetés-gyûjtés kényszerét megértõ iróniával „tudós koldulásnak” szlogenizálták.
Demmel József tanulmánya6 összegzi a prenumerációval összefüggõ megállapításokat: „az elõfizetési rendszer célja: a könyvnek üzleti kockázat nélkül való
megjelentetése. Ez elsõsorban a kiadó érdekeit szolgálta, míg a többi szereplõnek
(a szerzõknek, a kiadó és az elõfizetõk között közvetítõ gyûjtõknek és a prenumeránsoknak) kényszerû, sok esetben kellemetlen teher volt.”
Mai szemszögbõl nézve az elõfizetéses könyvterjesztés a start-up projektfinanszírozási hálózatépítéssel rokonítható. A neten ezek közül a legismertebb a
Kickstarter.7 A portálon bemutatott projektek felénél nagyobb része könyv vagy
más médiatermék. A folyamat ugyanaz, mint évszázadokkal ezelõtt. Az alkotó
vagy gyakran alkotócsoport közzéteszi a mû alapgondolatát, esetleg jelentõs részleteket belõle, majd támogatást kér a projekt kibontására, megvalósítására a site
látogatóitól. Amennyiben befolyik az elõre meghatározott összeg, valóban elindulhat a munka, és létrejöhet a termék. A hasonló magyar portálok (Indulj.Be,
Kezdheted) néhány év után bezártak. A közösségi finanszírozás kifejezést természetesen nem használva, de ugyanezt a metódust írja le Trócsányi Zoltán is, ismertetve a prenumeráció lényegét: „A 18. század végén és a 19. század elején,
a könyvkiadás – ha nem volt maecenás – a szerzõ kockázatára vagy elõzetes tájékozódás alapján történt. A hírlapokban jelezték, hirdették, hogy ilyen és ilyen mû
van készen kéziratban, kiadásra elõkészítve, de csak abban az esetben kerül kinyomtatásra, ha kellõ számú elõfizetés érkezik. Elõ lehet fizetni táblabírák, tanárok, papok, könyvkötõk s egyéb iparosok, vagy ahol éppen találtatnak ilyenek,
könyvkereskedések útján is.”8
Az elõfizetõk gyûjtését tehát nem kizárólag a szerzõ végezte, hanem az adott
lakóhelyen olvasni tudók és szeretõk teljes közössége. Tehát a hálózat, a Net, ha
nem is elektronikus csatornák birtokában. Az elõfizetéses biztonsági könyvkiadás
egészen a reformkor végéig gyakorlat maradt, csak ezt követõen bontakozott ki
véglegesen az írói és kiadói professzionalizmus. Sokan kárhoztatták ugyan a
könyvvásárlók szerzõi-kiadói elõfizetéses toborzását, ám mégis jó hatvan-hetven
évig mûködõképes konstrukciónak bizonyult a szisztéma. Aki írt, maga kereste az
olvasóját. Az író személyisége, szervezõi képessége, kapcsolati hálója nagyban
hozzájárult ahhoz, hogy egyáltalán közönség elé kerülhetett a kész mû. Mindez
tartalomidegen könyvelemként értékelhetõ, hiszen a szövegtõl elvonatkoztatott
szempontok lépnek be az adott textproduktum létezésébe. Ez valóban így van
(megjegyzendõ, hogy ma sincs másképp, hiszen a könyv totálisan ki van téve
a marketingbefektetés nagyságrendjének), ám sokkal fontosabb, hogy a szerzõ és
az olvasója között az elõfizetéses rendszerben egyfajta kölcsönös, hosszú távú,
emocionális és perszonalizált kapcsolat jön létre. Tulajdonképpen ezt a kiveszettnek gondolt formát hozzák vissza a szerzõi weboldalak. Legtöbbjük többszörös nézettséget produkál a site mûködtetõjének egyes köteteihez képest.
Az elõfizetésre alapozott könyvterjesztés persze nem minden esetben volt sikeres. Nem ritkán kiábrándító eredménytelenség jellemezte az akciókat, még abban az esetben is, ha neves, ismert író mûvéhez igyekeztek támogatást szerezni.
Pálóczi Horváth Ádám így számolt be Kazinczy Ferenc egyik regényfeldolgozása
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(Bácsmegyeinek öszveszedett levelei) kollektálásának kudarcáról: „Románodra én
hirtelen Praenumeránsokat nem kapok, hanem minekelõtte kapnék, imé egynéhányra meg-küldöm a pénzt elõre [...] kapok-e tsak egyet is, nem tudom: mind az
által számomra huszat nyomtattass [...] igaz, hogy nálunk magyarok laknak, de
nem tudom mi által úgy meg vagynak igézve, hogy ha a könyvekrõl való tudósításokat mutatom, és javasolom nekik: többnyire tsak mosolygással felelnek – pénzzel senki sem kínál.”9
Az idézett sorokból egyértelmûen kiderül, hogy az elõfizetõk nem kizárólag
maguknak, hanem eleve más olvasóknak is vásároltak a választott mûbõl ajándékozási vagy egyszerûen szívességi szándékkal. Maguk az irodalombarátok, nyelvrajongók terjesztették a könyvet, nem a kereskedõk. Ez a mozzanat talán a könyvüzlet csírájának és nem betetõzésének tûnik, ám mégis elgondolkodtató szemléleti kezdet. Olyan originalitás, amelynek kiveszése nyomán keletkezett veszteségeket még nem mérte fel az irodalom- és könyvkutatás. A szöveges alkotás mint kereskedelmi értelemben is kézmûves termék az egykori virágzása után két-háromszáz évig, egészen napjainkig kihasználatlan mûvelõdési potenciált jelentett. Talán a self-publishing, az informatikai alapokon önmenedzselt szerzõi könyvkiadás
ismét felszínre hozhatja a nem kereskedelmi, hanem értékgyûjtõ mentalitású mûveket, legyenek azok tanulmányok, fordítások, átdolgozások vagy eredeti-kísérleti
írások. Apponyi Albert szavai iránymutatóak lehetnek ebben a tárgykörben is:
„Tapasztalataim alapján az a meggyõzõdés alakul ki bennem hosszú életem folyamán, hogy egészségesnek csak azt a kort lehet nevezni, amelyben az érték érvényesül. Ma azonban gyakran értéknek tartják azt, ami érvényesül.”10 Ha az általánosabb kifejezés, a „kor” helyére, a „könyv” kifejezést tesszük, talán ma is meggondolandó tanulságot rejtenek a közel száz éves mondatok.

A nyomtatott könyv ingyenes periódusa után: kiadói üzlet
könyvüzlet helyett
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A 18. századra – ez az idõhatárolás csak nagyságrendileg tekinthetõ érvényesnek, és nem pontosan igaz minden földrészre (azon belül országokra) és minden
tartalomra együttesen – társadalmilag és kulturálisan megértek a feltételek ahhoz,
hogy a könyvkörnyezet átalakuljon. Magasabb példányszámokra, differenciáltabb
témaválasztásra (világiasodás) körvonalazódtak igények. Az önszervezésû publikálást fokozatosan kezdte felváltani egy könyvközvetítõ szolgáltatás: a kiadói cégorganizáció. Monok István így írja le a helyzetet: „A könyvkiadás azonban üzletként keletkezett, és egyre inkább azzá is vált. A nyugati keresztény kulturális kör
az, ahol a könyvkiadói szakmák tagjai nagyon gyorsan, egy negyed évszázad alatt
olyan társadalmi csoportot alkottak, amelynek anyagi érdekei garantálták azt,
hogy a területen õk maguk fogják az újításokat bevezetni, finanszírozni és az innovatív megoldásokhoz az alkotókat toborozni.”11
A 20. századra az ingyenes könyvforgalmazás a perifériára szorult. A könyv kiadásának és kereskedelmének professzionalizálódása az eladhatóság irányába
sablonizálta a terjesztést. Az olvasó egyben vásárlóvá is vált. A kiadói adminisztráció stabil fizetõképes közönséget edukált a könyvbarátokból. Ezt jól szemlélteti
talán a négyszáz évvel ezelõtti és a mai árak összevetése. Fitz József ismerteti12
a 16–17. századi kereskedelmi becsléseket: „Valaki jól megebédelhetett 6-8 fillérért, míg a nem túl vastag nyolcadrétû könyv ennek tízszeresébe került, a
nagyfóliós Corpus Jurisért pedig több mint 2 hónap ebédjeinek árát kellett megadnia. A könyvben gazdagoknak való mulatságot láttak.”
Ha figyelembe vesszük, hogy a közétkeztetésben (városi és községi önkormányzati rendeletekben tallózva) a nyersanyagnorma egy ebédre számítva (áfával)
együtt nagyságrendileg 2017-ben 4-500 Ft, az jön ki végeredményként, hogy ennek tízszerese, azaz 4-5 ezer forint lehet egy használati, tehát nem reprezentatív

könyv ára a mai feltételek között, amennyiben a négyszáz évvel ezelõtti viszonyokat tekintjük irányadónak. Ez majdhogynem stimmel is, talán egy kicsivel olcsóbbak most átlagban a nagy példányszámú kiadványok. Azt látjuk tehát, természetesen becsült és nem egzakt számítások alapján, hogy a könyv értékviszonyai – nagyságrendileg – az alapvetõ közszükségleti cikkek viszonyrendszerében nem változtak jelentõsen a könyvnyomtatás ötszáz évnél hosszabb idõtartalma alatt. Más
összehasonlításokat is végeztem, elsõsorban Monok István korabeli könyvjegyzékeket bemutató tanulmánya alapján.13 Az arányok még nyomasztóbbak. Az jön ki
például az õsnyomtatványok és a kéziratos kódexek közös korából (1455–1500)
összehasonlított számsorokból, hogy – maradva az akkori árszóródásnál – ma nagyságrendileg 100 forint körül kellene lennie egy kiadványnak. Ez a nyers tényszerûség az olvasó szempontjából nem elõnyös, hiszen kizárja õt az évszázados technikai fejlõdés vívmányainak elérésébõl. Nem lehet kárhoztatni az olvasót, ha a számára hátrányos ár-érték viszonyra válaszul – amint megteremtõdött rá a lehetõség
– egyre inkább a digitális tartalom felé tájékozódik, keresve a költségkímélõbb
megoldásokat, egészen a legális ingyenességig.
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