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Persze, meghalt a papír, gyõzött az elektro-
nikus információhordozó, és gyõzni fog az
e-book (ibuk) is, halljuk nap, mint nap, mert
az internetes megjelenésnek végtelen számú
olvasója-szerzõje lehet, mi szükség továbbra
is fákat kivágni, amúgy is pocsék a levegõ.
Elek Tibor is errõl beszélt Gyulán az idei
könyveti megnyitón, hogy a mai gyerekek, a
mai olvasók stb. És csakugyan, minek meg-
jelentetni pár száz példányban versesköny-
vet, irodalmi folyóiratot, ha azokat már a
szakma sem olvassa –, a kultúra hagyomá-
nyos támogatása helyett a pénzt másra is el
lehetne költeni, például az e-book népszerû-
sítésére meg az e-book föltöltésére.  Jöjjön,
mert jön az új hordozó, fejezzük be a nyafo-
gást!

Ez mind igaz is lehet, valami mégsem
stimmel.

Visszakérdezem fölényesen kioktató író-
kollégámat: ha ennyire rossz a véleménye a
papír alapú irodalomról, miért akar mégis
párszáz példányos hagyományos könyvben
és ’senki’ által nem olvasott folyóiratban
megjelenni ahelyett, hogy az internetre lõné
föl a verseit? 

Pillanatnyilag az információs szektor az
elektronikus hordozó felé tereli az írott kul-
túrát, a tömegmédia és a jólértesültek pedig
igyekeznek a piac keltette igényekhez iga-
zodni. Persze, nem föltétlenül történik min-
den úgy, ahogy az informatikai piac sze-
retné. Nincs szükség tanárra, tankönyvre,
hangoztatták az érdekeltek, a gyatra ember-
nél, gyöngécske tankönyvnél kiszámítha-
tóbb, megbízhatóbb a digitális tábla, aztán
már a butácska gyerek is kiröhögi a mûta-
nárt; a hangos könyv forradalma is meg lett
hirdetve, s egy fölfutás, az újdonság erejé-
nek divatja után meglehetõsen alább szállt
az érdeklõdés ez utóbbi iránt is.

Mindazonáltal az elektornikus informá-
ciós szektor elsöprõ erõvel próbálja kiszorí-
tani a hagyományos hordozókat, minden
nap új információhordozó jelenik meg a pia-

con – amivel a hagyományos, azaz a koráb-
bi változathoz már hozzá sem lehet férni. 
A szalagos magnó, a szalagos videó a múlt-
té, a számítógépeket háromévente le kell
cserélni – a régi videószalagot nem játssza
le az új gép, a régi szoftvert nem nyitja meg
az új, ki kell dobni a kislemezt, a CD-t, a
pendrájvot, sorra mindent. A világ nagy
könyvtárai azon spekulálnak, milyen hordo-
zóra írják, mentsék ki a nemzeti irodalmat
(az elektronikus hordozók elévülési idejét
hasonlítani sem merik a papiruszéhoz). Egy
idõben a mikrofilm látszott mindenhatónak,
de hamar kiderült, koránsem idõt álló, a fa-
xok hõkezelt papírjáról meg secpec eltûntek
a betûk. Ma már a folyóiratok anyagai na-
gyobb részt fölkerülnek az internetre, a tu-
dományos életben is elfogadott hivatkozási
forrássá vált a web, csakhogy mire a hivat-
kozás megjelenik, megszûnhet a link, eltû-
nik a forrás. Az elektronikus hordozó tehát
nagyon ingatag információ- meg szöveghor-
dozó. (És említeni sem merem, hogy a virtu-
ális világkönyvtár éppúgy összeomolhat,
mint a virtuális pénzpiac…)

De tényleg, nem fér a lakásba a könyv,
tényleg súlyos válságban van az írásbeli kul-
túra, csakhogy a válságot nem a papír okoz-
za. Súlyos szövegtúltermelési válságban
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élünk. A könygyárak ipari mennyiségben
ontják a könyvet, az irodalom is áttekinthe-
tetlen mennyiségben jelenik meg. Az idei
könyvhétre vagy harminc elsõkötetes szerzõ
kötete jelent meg, olvasatlanul mondom:
elégséges lett volna legföljebb öt. Másfél-
száz tévécsatornám van, de mióta megszûnt
a Zone Európa, nemigen tudok mit nézni a
detektívtörténeteken, meg egy-két ismeret-
terjesztõ csatornán kívül, pedig már mindent
tudok a hópárducokról, a hóbaglyokról, 
a thai konyháról, angolul visszamondom a
BBC történelmi sorozatait. Fontosabbnak
gondolom azt a tapasztalatot, hogy az
Internet-nyilvánossággal nem lett kevesebb
a papír alapú újság, csak a közzétett szöveg
sokasodott meg. Várhatóan az e-book meg-
jelenésével sem lesz kevesebb a nyomtatott
könyv, csak a szöveg fog még ellenállhatat-
lanabbul áradni. Végsõ soron az elektroni-
kus hordozó a szavak hiperinflációját sza-
badítja el. A modernizáció átrendezte a 
társadalmakat, fölszámolta a szerves közös-
ségeket, izolálta és végtelenül magányossá
tette az embert, a transzatlanti civilizáció
meg behozza az információs forradalmat,
korlátozás nélkül önti a szövegek áradatát az
egyre izoláltabb és egyre magányosabb em-
berekbõl álló társadalmakra, a fölszámolt
személyességet a személytelen agyonbeszé-
léssel akarja kompenzálni. 

Az elektronikus hordozót, az internetet,
az e-bookot az ember használja, vagy nem
használja; látja, hogy mire lehet, mire érde-
mes használni és mire nem, vagy nem nem
néz semmit, vakon elfogadja a mindennapi
új csodaketyerét. Persze, egyszerûbb volna,
ha mindenki otthon ülne kis kalickájában a
számítógépével meg az e-book-jával, aztán
határidõre átutalná bankszámlájáról a letöl-
tési tarifát. Az informatikai piac ezerrel ter-
jesztheti, hogy vége a papírnak, de az elekt-
ronikus hordozót is ember használja, és a
virtuális könyvtárba fölkerülõ szöveget is
ember állítja elõ. A folyamat két végén (elõ-
állító, fogyasztó) ember áll, kiszámíthatat-
lan, megbízhatatlan, korlátozottan manipu-
lálható, és nem racinalizálható a végtelensé-
gig. Hál’ Isten!

Mert valamirõl nagyon megfeledkeznek
a jólértesültek. 

A könyv személyes viszony – vigyázni
kell rá, ide-oda rakosgatni, mert mindig út-
ban van, és sosincs kéznél, amikor éppen
kellene. Amikor könyvet veszek a kezembe,
tárgyat veszek a kezembe, még ha gép
gyártja is, anyagból van, ha részben szervet-
len, agyonkezelt anyagból is. Van úgy, hogy
érdemes, máskor szükséges virtuális konfe-
renciákat, virtuális találkozókat, virtuális
fölolvasóesteket rendezni – de az anyag ka-
tartikus metafizikáját semmi nem pótolhat-
ja: a személyes találkozást, még ha csekély
számú is az érdeklõdõ vagy a figyelmes je-
lenlévõ, mert a személyes jelenlétnél mindig
jelen van a lélek is (nem beszélve a szellemi
töltõdést követõ, berekesztõ pompás, kedé-
lyes fecserészésrõl, sörözésrõl). 

Lehetséges, hogy vissza kell szorítani a
papírra nyomott folyóiratok, könyvek ará-
nyát. De a kultúra, a szellem, az irodalom
soha nem csak szöveg és technika. Kultúra,
gondolat csak közös létben születhet – a kö-
zös léthez hozzásegíthet a technika, de nem
a technika hozza létre az emberi közösséget,
a gondolatot, a Logoszt. ■
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