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HÉTVÉGE

NÉPSZA BAD SÁG

JÖJJÖN VISSZA,
TANÍTÓ NÉNI!

A z é r t e lm is é g i s ír , a z ö ld s é g e s k a s z á l

(Folytatás a 17. oldalról)

M a g y a r k ö n y v ip a r a k o n s z o lid á c ió ú tjá n , h ié n á k k a l é s le v e s s e l

Mi több, a Kincstár csurgat még ne
kik is némi aprópénzt, ezzel aztán ki is
van pipálva odafent a téma. Emitt
meg hiába vannak mégoly nagyszerű
emberek mégoly nagyszerű közössé
gei, hiába van bennük a misszionáriu
sok lelke, hiába a tudásuk és hiába
van százszor is igazuk, be vannak rekesztve saját köreikbe, mint valamifé
le gettóba, s nem tudják áttörni a har
lemi ricsajt. - Csak sárkánynak érde
mes lenni Magyarországon, mert itt
ellopják a Szent Györgyök lovát, min
dig ellopják, mindent ellopnak, pénzt,
paripát, fegyvert, lándzsáját is kiravaszkodják a kezéből és fakardot
nyomnak a helyébe.
Ám amit legkevésbé lehet megérte
ni, az az, hogy miért lapítanak, miért
hallgatnak az írók, a közírók. Ebben a
nagy hallgatásban végre megvan a
nagy magyar szellemi egység? Mit ne
künk Hekuba? Pedig ha én száz derék
honi tollforgató lennék, már holnap
összeszövetkeznék, s bele is vágnék az
együttes nyelvjobbításba, és nem len
ne többé gondom az önbecsüléssel. Vi
gyázó szememet közben másokra is
vetném, hisz több nép nyűglődik a mi
énkhez hasonló nyelvi gondokkal, a
híres nagy nemzetek közül is, és Pá
rizsban újra érdekes dolgokat kezde
nek írni.
Elhíresült munkás-olvasótáborunk
ban, Gárdonyban az egyik barátom
így tette föl a kérdést: Boldogabb lesz-e
az ember, ha szebben és tisztessége
sebben beszél magyarul? Nem, attól
még nemigen lesz boldogabb. De egye
nesebb lesz a gerince, büszkébb az ön
tudata, nemesebbek az érzelmei és
tisztábbak a gondolatai. És számyalóbb az éneke.
Ott hangzott el ez a keserű kérdés is:
Megérdemli-e az emberiségnek egyik
legősibb gyökerű és egyik leggyönyö
rűségesebb nyelvét az a nép, amelyik
ilyen komiszul bánik vele? A kérdés
persze rossz, meg sem válaszolható, de
hogy a komiszságnak és nyegleségnek
a következményei egyre riasztóbbak,
az bizonyos. Szomorú jövőt sejtet itt
minden.
Rémeket látnék? Aligha. Bár gyak
ran és régóta hangzik, főleg az emelet
ről, hogy a magyar írók mindig hajla
mosak a borúlátásra. Ok ezt mondják.
Én meg azt mondom, bolond ember az,
aki akkor kezdi félrevemi a harango
kat, amikor a falu már porig égett.
Fogadjunk, a gyújtogató azt fogja
mondani, hogy nincs is itt semmiféle
tűz.
De akármi van és akármi lesz is eb
ben az országban, le kell-e, le szabade mondanunk arról, hogy megújuljon,
megjobbuljon a magyar nyelv?
Jártam negyvenötben egy Tisza
menti kis faluban, ahol a harcok után
jószerint csak romok maradtak. A
túlélők közös erővel elsőnek az isko
lát építették újjá. Ők még tudtak va
lamit, amit mi már elfelejtettünk.
Hatodik évem betöltése után nevelőszüleim beírattak a helybeli állami
elemi népiskola első osztályába.
Egyik tantárgyunknak beszéd- és ér
telemgyakorlatok volt a neve.
Tanító nénink szelíd, cicomátlan
asszony volt, de keményen fogott
minket, félvad csikókat. Megszidott,
ha tökéletlenkedtünk, megdorgált, ha
csúnyán írtunk, megbüntetett, ha
rondán szóltunk. Bármilyen szigorú
volt is, nem féltünk tőle, mert szeret
tük. És nem csoda volt, hanem hét
köznapi valóság, hogy annak a sok
egyruhájú proligyereknek, annak a
sok szegényszagú parasztgyereknek a
száján teljességgel kivirult az anya
nyelv. A jobb módú sarjakén úgyszin
tén. Szépen és tisztán tudtunk szólni
mindannyian - ám ez volt a természe
tes, ez volt a minimum -, csengő han
gon és romlatlan értelemmel. Ott volt
hozzá előttünk az élő minta. A mi ta
nító nénink szavai valósággal világí
tottak, s bármit mondott és ahogyan
beszélt, tudatunkban máig megma
radt.
Mindaddig, amíg a magyaroknak
iskoláik lesznek, addig bízni lehet. És
amíg igazi tanító nénik lesznek, ad
dig nagyon lehet bízni.
Csak vajon tudnak-e még a peda
gógusok pedagógusok lenni?
Muszáj bízni. Bízni, hogy talán
nemhiába sóhajtozik az ember: Jöjjön
vissza, tanító néni! Jöjjön vissza, és
tanítson meg újra gyönyörűen írni és
helyesen szólani. Jöjjön vissza és tá
massza föl bennünk a szépség és az
értelem kultuszát! Hogy a mi egye
dülálló nyelvünk is visszanyerje ere
jét és fényét, visszakapja a rangját,
mert jóformán ez az egyetlen anyai
örökségünk, ami még megmaradt ne
künk.
Mi pedig mindenekelőtt mentsük
meg az iskolákat és óvjuk meg külső
és belső kártevőitől.
Van más lehetőségünk?
László-Bencsik Sándor

piacon, úgy látszik, egyelőre rá van
nak szorulva egymásra.
Mindenesetre a jók okkal és ok nél
kül gyalázzák a gonoszokat, akik rit
kán válaszolnak a vádakra. Annál is
inkább, mert nehéz megállapítani,
hogy ki a hiéna, ki nem, kik a való
ban áfacsalók, honoráriumot, jogdí
jat nem fizetők, és kik a féláras áru
sok, esetleg csupán a hivatalos szak
ma látókörén kívül került kereske
dők.
Cs. Tóth János, a Móra Kiadó igaz
gatója szerint türelmes tőkére van
szükség. Hosszú idő után térül meg,
hoz nyereséget egy hazai készítésű,
magyar szerző által írt képes mese
könyv, csak úgy, ha több kiadásban
is megjelenik. Egy átlagos szépirodalmi mű 2500-3000 példány el
adása után lesz rentábilissá. Hogy
érdemes legyen kortárs magyar szer
zők műveit is megjelentetni,
hosszabb ideig kellene a kötetet a
könyvesboltban tartani. A magyar
irodalom tudna versenyezni az olva
sók kegyeiért, ha nem létezne a félárú könyvpiac.

A Központi Statisztikai Hivatal ada
tai szerint Magyarországon tízezer
lakosra 8,7 újonnan megjelent könyv
jut, fejenként átlagosan 6 , 2 példány
ban. A tíz évvel korábbi adatokhoz
képest 17 százalékkal kevesebb
könyvet publikálnak, átlagos pél
dányszámuk a harmadával kevesebb.
A rendszerváltozás sűrű éveiben a
művek mennyisége és példányszáma
feliveit, majd meredeken lezuhant.
Napjainkra elmondható, hogy a ha
nyatlás megállt, a privatizáció java
részt lezajlott, kialakult egy új egyen
súlyi - ha nem is teljesen konszolidált
- helyezet a magyar könyvpiacon.
Napjainkban válik a maga teljessé
gében világossá a könyvszakmában
is, hogy rendszerváltozás történt Ma
gyarországon. A megmaradt nagyne
vű) kiadóknak is át kell szabniuk
költségvetésüket és tevékenységüket,
hogy állami támogatások híján ver
senyben maradhassanak. Újabb kí
sérletek történnek arra is, hogy a
szakma újradefiniálja társadalmi
helyét, fontosságát, szabályait, t a 
lán a könyv szerepét is. Ahogy Kolo
si Tamás szociológus megfogalmaz
ta: a könyv éppen olyan áru, mint
bármi más, mégis speciális; külö
nösségét nem a kulturális tartalma,
a mű belbecse, tanulsága vagy mi
nősége határozza meg, hanem az
alábbi három tényező:

A le v e s és a h ú s

A h á r o m té n y e z ő
1. A könyv „fogyasztása” nem létszükséglet.
A tankönyvé, és kisebb mértékben
a szakkönyvé azonban igen. A polgá
rok elsőként a kulturális fogyasztás
extra költségeiről mondanak le, hi
szen lakni és enni mindig kell, köny
vet venni, moziba, színházba, hang
versenyre járni pedig nem. Emiatt
felértékelődik az elektronikus médi
um hatása és kultúraközvetítő ké
pessége, legyen kereskedelmi vagy
közszolgálati tévé, rádió.
2. A könyvek jelentős része a jelen
legi magyarországi ■piaci viszonyok
között nem állítható elő és nem érté
kesíthető önmagában nyereségesen.
Közismert, hogy a nyomdai és pa
pírárak nyugati színvonala, valamint
a 40 százalékos kereskedelmi árrés
mellett a könyvek ára azért nem le
het piaci, mert a vásárló nem tudja
megfizetni. Több kiadó éppen ezért
inkább külföldön nyomtatja a köny
veit, nem fizet honoráriumot a szer
zőnek és fordítóknak, újrakiadások
ból igyekszik újabb bevételekre szert
tenni. Összekapcsolja a kereskedel
met, a nyomdát és a kiadást, hogy a
három szint egymást erősítve tartsa
el a könyv publikálóját. A keresztfi
nanszírozás másik módja, ha egy
vagy több ponyva nyereségéből fi
nanszíroznak nívós kiadványokat.
3. A könyvet ma még túlértékelik a
véleményformáló rétegek.
Ennek nyomán a könyv meg tudta
őrizni fontosságát a kulturális palet
tán. A könyvszakma az érdekérvé
nyesítésben szándékait ugyan nem
tudta maradéktalanul keresztülvinni
(nem tudta elérni, hogy a könyv áfa
mentes legyen, nem kapta meg a le
hetőséget az önálló könyves kamara
felállítására), de kedvező pozíciókat
harcolt ki magának (kiterjesztették a
kulturális járulékoltatást, a könyv
áfája 25 helyett 12 százalékos, kor
mányzati garanciájú hitelprogram
segíti a könykiadást). A könyvek ma
gas presztízse a jövőben minden bi
zonnyal csökkenni fog a többi infor
mációhordozó (CD-ROM, Internet,
DVD) karrierjének felívelése miatt,
illetve azért, mert tovább szűkül az
értelmiség vásárlóereje, amellyel
párhuzamosan a könyv és a könyves
ipar fontossága leértékelődik. Az
évente hat-tízmilliárd forint forgal
mú ipar a nemzet szempontjából
szintén stratégiai jelentőségű ipar
ágakkal - informatika, távközlés,
oktatás - szemben a mindinkább alá
rendelt helyzetbe kerül.
M a r k e tin g r a n e m j u t
Egy „normális” könyv bolti árából
40 százalékot kapnak a kereskedők
(disztribútor és kiskereskedő), 30
százalékot kap a nyomda, 13 százalé
kot a költségvetés az egyenesen befo
lyó áfa és kulturális járulék révén
(nem számítva a többi adónemet), a
fennmaradó 17 százalékból 10 száza
lék a kiadó költsége, így a durva
becslés szerint hétszázalékos profi
tért serénykednek a hazai könyvki
adók. Ebből a pénzből érthetően ke
vés jut a könyvek reklámjára, komoly

Ruhát a könyvesboltból
marketingre, hatástanulmányokra.
Kevesebb mint 50 könyves cégnek
van olyan munkatársa, akinek fő fel
adata, hogy a könyvek reklámjával
vagy marketinggel foglalkozzék.
Lafferton Kálmán, az Új Könyvpiac
című folyóirat főszerkesztője és ki
adója szerint nemcsak a pénz hiányzik
a szakma és a művek marketingjéhez,
hanem a megfelelő szakember és a ki
dolgozott stratégia is. A cégek a bi
zonytalan hazai gazdaságban nem
mernek évekre előre tervezni.
Ü nnepi napok
- A Magyar Könyvkiadók és
Könyvterjesztők Egyesülése volna
hivatott arra, hogy ellássa a könyv
piac marketingfeladatait, hiszen a
szakma forgalmának 60-70 százalé
kát lebonyolító vállalkozásokat tö
möríti - mondja Lafferton. - De esz
közök híján nem képes az érdekvéde
lemre és arra sem, hogy hatékonyan
szervezze a piacot. Egyik feladata
volna, hogy begyűjtse, feldolgozza,
majd kiadja tagjainak a könyvpiac
minden információját. Ennek a mun
kának nagyok a költségei. A MKKE
hátrányos helyzetbe került azáltal,
hogy megszűnt Könyvvilág című lap
ja, és így nincs megfelelő fóruma az
információihoz.
Az információkhoz a Heti Könyv
piac, az Új Könyvpiac, a Könyvke
reskedő című lapokból, illetve az Új
Könyvpiac mellékleteként évente
megjelenő Adattárból, valamint a
Books in print című könyvből juthat
nak a kiadók és terjesztők. De legfő
képpen a szájról szájra járó hírekből.
A könyvpiac három nagy esemé
nyén futnak össze a szálak, a szerep
lők és hírek, a tavaszi nemzetközi
könyvfesztiválon, az ünnepi könyv
héten és a téli könyvvásár idején.
A könyvfesztivál és a könyvhét
tradíció. Médiaesemény, ilyenkor
minden szerkesztő ugrasztja a csapa
tát, hogy szerezzen információkat a
könyviparról. A fesztivál és a könyv
hét - anyagiak híján - egyre rövidebb
ideig képes kiszolgálni az olvasók ér
deklődését. A könyvhét négy napra
rövidült le. A rendezvények és a
könyves események egyik szerepe,
hogy kihasználva a nyilvánosság ere
jét, erősítse a szakmai propagandát,
bemutassa a könyvszakma helyzetét.
Ennél fontosabb a cégeknek e ren
dezvények üzleti tartalma. A könyvfesztivál, de főként az ünnepi könyv
hét olyan időszak, amelyre készül a
könyvvásárló közönség, ezt tehát ki
kell használniuk a kiadóknak.
Több kereskedő szerint a magyar
olvasó újdonságcentrikus, tehát a
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néhány hetes, hónapos könyv teljes
áron már eladhatatlan neki. Ezek a
könyvek kerülnek néhány héttel a
könyvhét után - a nagy nyári pangás
idején - a levesbe, azaz a leértékelt
könyvek piacára. Lafferton Kálmán
másokkal együtt ezért képviseli azt
az álláspontot, hogy össze kell vonni
az ünnepi könyvhét és a könyvfeszti
vál rendezvényeit, és tavasszal meg
rendezni egy hosszabb könyv
ünnepet. Ennek előnye az volna,
hogy a művek hosszabb ideig marad
nának a teljes árú piacon. Akkor
nemcsak a budapesti Vörösmarty té
ren zaljlanának az események. Ideje
volna az alkotóknak arra, hogy elza
rándokoljanak az ország más vidé
keire dedikálni, vásárlásra bátoríta
ni az olvasókat. Egy ilyen nagysza
bású könyvpiaci seregszemle talán
még több kiállítót vonzana külföld
ről, akik nem volnának bekényszerítve a kongresszusi központ kiállítói
helyiségeibe.
A harmadik nagy időszak a könyv
piacon a téli könyvvásár időszaka.
Korábban a karácsonyt megelőző egy
hónapban folyamatosan telt meg a
könyvesbolti kassza, az elmúlt évek
ben csupán a karácsony előtti tíz nap
hozott nagy forgalmat. A könyvke
reskedelem legtöbb bevétele decem
berben folyik be, a könyv ilyenkor
ajándéktárgyként kel el.
A szakkiadók számára - az egyete
mi vizsgaidőszak miatt - jól profitál
a január-február is, de utána negye
dévig, majd nyáron ismét csak kon
ganak az üzletek.
A könyvpiacon a mesebeli hős a
szegény becsületes könyvkiadó és
-kereskedő, a gonosz sárkány a fél
áron adott könyveken meggazdagodó
árus. A nyilvánosság előtti megszóla
láskor kiderül, hogy a jó és becsüle
tes cégek - amelyeknek közük sincs a
féláras világhoz - tagok a könyvki
adói egyesülésben. A1 Capone hazai
unokái pedig nem. Valójában a jó és
a gonosz sűrűn üzletel egymással. A
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Az igazgató szerint a legális és a
„levespiacra” dolgozóknak tárgyal
niuk kellene. Az egymástól a felszí
nen elkülönült két piac ugyanis való
jában egy. Addig nem lesz könyv
szakmái önszabályozás, amíg a piaci
szereplők nem tudnak megállapodni
egymással.
Mindkét tábornak fogynak a vevői,
és ha a könyvszakma két piacra ter
mel, előbb vagy utóbb saját magát
fojtja meg, vagy mindenki a féláras
piacra kényszerül. A levespiac miatt
a külföldi könyvek jogdíjai három
négy százalékról tízre emelkedtek,
mert a kiadók tucatjai nem fizettek a
megjelentetett művek után. A jogtu
lajdonosok pedig attól vették el el
maradt hasznukat, akiktől lehetett.
A könyvpiac szabályozása nem vá
rathat már magára. A kiadói törvény
késése és egy belső piaci szabályozás
elmaradása évente milliárdokat ránt
ki a magyar könyvpiac kasszájából így Cs. Tóth.
A féláras könyvesboltok, diszkon
tok, könyvkiárusítások szaporodnak.
A fővárosban már csaknem harminc
ilyen van, a vidéki nagyvárosokban
is mindenütt van egy-kettő. Ez másik
világ, másik könyvpiac. Akik itt vá
sárolnak, ragaszkodnak a könyvhez,
nem akarnak lemondani róla. Sok
üzlet csak az elfekvő készleteket áru
sítja, másutt a frissen megjelentek is
1 0 -2 0
százalékos kedvezménnyel
kaphatók. Az itt vásárlók egy része
betér a hagyományos könyvesboltok
ba is. De sokan már csak azokat a
könyves helyeket látogatják, ahol
egy regény ára nem éri el a 300 forin
tot, ahol egy kötelező olvasmány
megkapható 2 0 0 -ért, ahol egy művé
szeti album ára 4000 helyett 1200 fo
rint. A vevő jól jár, a kereskedő szin
tén, minden bizonnyal a kiadó is, kü
lönben nem volnának ott a könyvei.
Szinte az összes vezető könyvkiadó
termékei kaphatók a féláras könyvek
között, megfizethető áron.
F é lp é n z e s v ilá g
Ennek a világnak a szabályairól
Dágány Ferenc, a Könyvkuckó bolt
hálózat és kiadó tulajdonosa beszélt.
- Három éve foglalkozom a leérté
kelt árú könyvekkel. A kezdetekkor
valóban csak befulladt készletek vol
tak. A 3900 forintos Budapest Lexi
kon például 900-ért talált gazdára.
Az Akadémiai Kiadó 450 forintért
adta el a nagykereskedőknek. Erre a
piacra a leült könyvek mellett olya
nok is érkeznek, amelyek ide is ké
szültek. Egy regény itt - a megfizet
hető árak miatt - tízezer példányban
is gazdára talál. A magyar értelmiség
hihetetlen mennyiségű könyvet vásá
rolna, ha volna elég színvonalas és
olcsó könyv. Kunderából bármennyit
képes volnék eladni, ha olcsón vehet
nék.
Dágány szerint drágák a magyar
könyvek, és ennek oka a kiadók pa
zarlása. Véleménye szerint egyes ki
adók olyan áron dobják piacra a
könyveiket, hogy már ezer példány
eladása után hasznot hozzanak.
- Én ezt nem tartom korrekt maga
tartásnak - mondja -, különösen, ha
csak a sirámokat hallani, de azt nem,
hogy csődöt jelentettek volna. Min
denki sír, azután meg boldogan dol
gozik, és szívesen adják a féláras pi
acra a könyveket. Ennek az oka,
hogy ha nálam beindul, megmozdul a
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könyv, akkor elindul a forgása a tel
jes árú piacon is. Nem hinném, hogy
a féláras boltok rontanák a nagy
könyvesboltok üzletét. A kisnyugdí
jas és a diák hozzám jön be, a jól ke
reső pedig a teljes árú könyvesboltba
tér be. A Könyvkuckóhoz kerülő fél
árasnak hirdetett könyvek valóban
félárúak, de kétszer akkora ár van a
könyvborítóra nyomtatva, mint
amennyiért árulni fogjuk. Magam je
lentettem meg a Ki kicsoda a magyar
irodalomban? című könyvet, amelyet
két magyartanár állított össze. „Ujrapapírra” nyomtuk, csak a második
kiadás készült már jobb minőségű
papíron. A honorárium és a teljes
nyomdaköltség könyvenként 184 fo
rint volt, és 300 forintért lehet meg
vásárolni a Könyvkuckó boltjaiban.
Nagykereskedelmi ára 220 forint. A
könyvre 598 vagy 698 forint van rá
nyomtatva. A vevőt leginkább az ér
dekli, miről szól a könyv, és mennyit

G u te n b e r g u tá n
Lassan a Gutenberg-galaxis is felfigyel
arra, hogy körbeveszi az új információs
univerzum. Noha a frissebb médiák, té
vék, rádiók, napi-, hetilapok, folyóiratok
immár egy éve az Interneten, a számítógé
pes világhálón is elérhetők, a magyar
könyvszakma csak lassan keresi fel olva
sóit és vásárlóit a világhálózaton.
Elsőként az egyetemek mellett működő
kis kiadók jelentek meg az Interneten
(Aula), amelyek hamarabb rendelkeztek a
szükséges informatikai infrastruktúrával.
Őket a könyvesboltok (Litea) követték,
ahol már tucatnyi könyvből rendelni is le
hetett, ha elektronikus levélben fordult az
olvasó a kereskedőkhöz. Aztán a könyv
szakmái információs bázisok fenntartói
következtek, az Index Könyvadatbázis, il
letve az Új Könyvpiac című újság
(www.ujkonyvpiac.hu). Az Index 35 ezer
könyv adatait tartalmazza, amelyekben
szerző, cím, kiadó, témakör és dátum sze
rint lehet keresgélni a Typotex Kft. jóvol
tából (infohaz.eunet.hu).
Legkésőbb, de már teljes fegyverzetben
jelent meg a hálózaton a Líra és Lant
Könyvkereskedelmi Részvénytársaság
(www.lang.hu/lira), amely könyvesboltot
nyitott a virtuális világ számára. Az Inter
neten keresztül 8500 könyvből lehet válo
gatni és házhoz szállítással megrendelni.
A rendszer kiépítői külön gondoltak a kö
zületi vásárlókra, számukra ugyanis lehe
tőség nyílik arra is, hogy áfás számlát kér
jenek. Az Internet könyvesboltban lehető
ség van megadható szempont szerinti vá
logatásra is, majd a számítógép - ha akar
juk - a kosarunkba teszi a kiválasztott
könyveket, és udvariasan a pénztárhoz kí
sér. Ezután csak a futárra és a fizetendő
számlára kell várnia a vevőnek.

fog megtakarítani. Ez nem csalás;
hanem marketingfogás. Ugyanezért
a könyvért egy magát nagyra tartó
kiadó simán elkérte volna a rányom
tatott árat, majd a nyakán is maradt
volna mind a tízezer példány. Ez a
különbség. A mi könyváraink piaci
ak. A székházlakó, nagy stábbal dol
gozó kiadók költségei magasak, és
minden könyvön sokat akarnak ke
resni. Ez a magatartás nem tartható
egy szegény országban, főként ha
eközben a piacot értéken kiszolgáló
kat ostorozzák - véli Dágány Ferenc.
Az utánnyomási lehetőségekért
harcoló másodközlö kiadóknak álta
lában saját könyvesboltjuk is van. A
kiskereskedők közül többen a zöldsé
ges és textilesszakmákból igazoltak
át a könyvkereskedelbe. A könyv
szakmái hírek szerint a számla nél
küli cserebere dívik köreikben, a ki-
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adással is foglalkozók pedig előszere
tettel feledkeznek meg a honoráriu
mok és jogdíjak fizetésétől. A másod
lagos piacnak is vannak már cápái és
megbízható kereskedői, de inkább
tükörképe ez a világ a „hivatalos”
könyvkiadásnak és kereskedelemnek.
A könyvpiacon talán nyolc-tíz cég
forgalma haladta meg a százmillió
forintot, milliárdos nagyságrendű
pedig egy sincs közöttük. A másodla
gos, féláras könyvpiac éves forgalma
másfél milliárd forintra tehető, de ez
nagyon sok csatornán keresztül fo
lyik át. Több cég ügynökhálózatokat
szervezett az iskolákban, tanárok
árusítják az olcsó könyveket a diák
jaiknak. Más cég megvásárolja egyegy könyv utánnyomásának teljes jo
gát, és az eredeti kiadó lógója alatt
jelenteti meg, a híres kiadó tudtával
és beleegyezésével.
A tapasztaltabbak arra készülnek,
hogy a féláras piac közelít a teljes
árú könyvek világához. Napról napra
csökken ugyanis a nagyobb kiadók
elfekvő készlete, és a levesbe kerülő
könyvek 80 százaléka már leveszöld
ség, tehát eleve erre a piacra készült.
- Nem lehet arra várni, hogy egy
hanyatló kiadó bennragadt könyvei
megérkezzenek - mondják. A kis ha
szonból nagy forgalom elvét vallva,
sokan hajlandók nyereségük egy ré
széről is lemondani, hogy még erő
sebb iramra kapcsoljon a cégek kö
zötti verseny, és kiessen a konkuren
cia. A könyvek kereskedelmi árrése
általában 40 százalék, de egy keres
kedő ma megteheti, hogy nem a r á 
nyomtatott áron adja a teljes árú pi
acra szánt könyvet, hanem lemond a
nyeresége egy részéről és 1 0 - 2 0 szá
zalékkal olcsóbban kínálja a köny
vet. - Ez is a piac törvénye, minden
ki a saját hasznával gazdálkodik. A
könyvkiadók egy része a pénze után
futva, belemegy ebbe, és ezen a pon
ton szembekerül a nagy könyvter
jesztő cégekkel, amelyek ezt a leérté
kelést már nem teszik, nem tehetik
meg. A nagy terjesztők bojkottálni
akarják azokat a könyvkiadókat,
akik nem ellenőrzik, hogy könyveik
milyen áron kerülnek forgalomba.
A s z o c io ló g u s k e r e s k e d ő
Magyarországon
három
nagy
könyvterjesztő, a Könyvesház, a Libri és a Líra és Lant bonyolítja le a tel
jes piaci forgalom harmadát, hárommilliárd forintot. A Líra és Lant rész
vénytársaság 700 könyvkiadóval - te
hát a teljes kiadói szektorral - áll üz
leti kapcsolatban. Igazgatója Kolosi
Tamás szociológus, aki résztulajdo
nosa a Láng Holdingnak is. A Láng a

keretein belül nyomdát, könyvkiadó
kat, könyvkereskedelmi vállalatot
egyesít, a hazai könyvszakma legna
gyobb volumenű vállalkozása.
- A könyvszakmai rendszerváltás
előtt a kiadó megosztotta a publiká
lás kockázatát a kereskedővel, aki
fix áron megvásárolta a könyveket.
Ha nem tudta eladni, a könyvek
előbb vagy utóbb a zúzdába kerül
tek. Az állami könyvnagykereskede
lem ebbe bele is bukott, eltüntetve
több százmillió forintot, amennyivel
a kiadóknak tartozott. A mai könyv
kereskedelem bizományosi rendszer
re épül, ha a kereskedő eladta az át
vett könyveket, fizet. A kiadás koc
kázata így a kiadóra hárul, de végül
is ő dönt a kötet megjelentetéséről.
Magyarországon már alig találunk
hagyományos
nagykereskedéssel
foglalkozó céget. Napjainkban csak
disztribúcióról, elosztásról, közvetí
tésről beszélhetünk. Ennek bármi
lyenek is a csatornái, piackonform
módon működnek. Dívik a számla
nélküli kereskedelem, amely lehető
vé teszi, hogy a kiadók a kinyomta

tottnál és értékesítettnél kevesebb
példány után fizessék ki a honoráriu
mot és az adót. De nem szabad
elfelejteni, hogy azok, akik ez ellen
felemelik a szavukat, sokszor maguk
is táplálják a másodlagos kereskede
lem piacát.
A hiénák jelenléte a magyar könyv
piacon a nem normális piaci működés
jele. De nem ők teremtik az abnormá
lis helyzetet. A hiénákat és a fé1 áron árusító üzleteket teljesen egy
bemosni komoly hiba volna. Miért ne
kereskedjenek a féláras boltok a más
hol nem mozduló áruval, miért ne ad
nák el a ponyvaregényeiket? Minden
tisztességes kereskedőnek, kiadónak
helye van a könyvpiacon. Csak tiszta
helyzetet kellene teremteni.
Hiányzik a könyvszakmai szabá
lyozás hiányzik. A Magyar Könyvki
adók és Könyvterjesztők Egyesülése
önmagában nem tud érvényt szerezni
a tisztességes piaci működés szabá
lyainak, mert a piac képviselőinek
egy része nem tagja a szervezetnek.
Pedig a könyvesek szervezete nem
rosszabb, mint a többi szakmáé.
K o r m á n y p r o g r a m k e ll
A múlt évben a központi költségvetésből, illetve rajta keresztül leg
alább 2,5 milliárd forinttal támogat
ta az állam a könyvkiadás különféle
szegmenseit. A Nemzeti Kulturális
Alap és a Magyar Könyvalapítvány
mintegy 230 millió forintot adott a
pályázatokon nyertes könyvek meg
jelentetésére. A művelődési tárca 61
milliót fordított a határon túli ma
gyar könyvkiadás és 680 milliót a
felsőoktatási tankönyvkiadás támo
gatására, az 1,5 milliárdos tankönyvtámogatáson kívül. 26 milliós kamattámogatást vállalt a Kereskedelmi és
Hitelbank könyvszakmai hitelprog

ramjában, amelynek egyik kezdemé
nyezője éppen az Művelődési és Köz
oktatási Minisztérium volt. A tárca
ha nem is sokkal - folyamatosan tá
mogatja a könyvszakmát és az
írókat, nagy szerepet vállalt az okta
tási programok beindításában is,
amelynek áttételes hatásai a könyv
szakmában is jól érezhetőek. Az
MKM vereséget szenvedett 1995-ben
a Pénzügyminisztériummal és az
Igazságügyi Minisztériummal szem
ben vívott csatájában, nem tudta el
fogadtatni a kiadói törvény megalko
tásának szükségességét, és azt sem
érte el, hogy a könyvesek önálló ka
marát hozhassanak létre.
Péliné dr. Bán Éva főtanácsos sze
rint a minisztérium a felügyeleti jo
gait elveszítve, az együttműködésre
és a könyvszakmai kezdeményezések
előmozdítására koncentrál. Tisztá
ban van a kiadók helyzetével, szüksé
gesnek tartják egy kormányprogram
kidolgozását, amely végre előmozdí
taná, hogy az állam, az intézmények
és a cégek befektessenek a tehetségek
mind szélesebb felkarolásába. A főta
nácsos asszony a valódi változásokat
az EU-jogharmonizációs folyamatok
tól várja. Ezzel nincs egyedül.
A hazai könyvpiacon kétezer ki
adót és kereskedőt tartanak számon.
Valójában csupán hatszázan jelentet
nek meg rendszeresen könyvet, vesz
nek részt a szakmai közéletben, a
pénz körforgásában. Számuk apadni
fog, de a nagy szereplők listája már
alig változik. A nagy lehetőségek ko
ra, amely a rendszerváltás időszakát
jellemezte, véget ért. Napjainkra a
nyitott kérdések ellenére a könyvipar
fokozatos konszolidálódása, magára
találása jellemző. A magyar könyv
szakma megszenvedte, kiharcolta he
lyét a társadalomban. Vége az álmok
nak, de vége a depressziónak is.
Dombi Gábor

Országszerte közel 30 Audi márkakereskedés és szerviz várja Önt, és készséggel szolgál további felvilágosítással. Központi információ: (061) 270 5502

Ez n norvég mondat magyarul így hangzik:
..Budapest óta megállás nélkül úton vagyok, most
tankolni szeretnék. Segítene?" Ha úticéljáiil ezt a
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kilométert Is megtehet. Foglaljon helyet, és felejtse el,
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Egy m indennapos eset
M ié r t k e ll a k ia d ó i tö r v é n y ?
Amikor a könyvkiadó megjelentet egy köny
vet, úgy jár el, mint bármilyen más beruhá
zó. Megvesz egy terméket, amelyet „gyárta
ni” szeretne, majd felépíti annak teljes külső
és belső képét, designját. Amikor a kiadó
megvesz egy kéziratot, az önmagában elad
hatatlan termék. Azt megszerkesztik, a mű
szaki szerkesztő megtervezi a könyvet,
nyomdába viszi, ellenőrzi a filmkészítést, a
nyomást, a kiadó megszervezi a szállítást, a
marketinget, a reklámot, tehát tárgyal, szer
vez és ügybuzog. A könyvet be kell vezetni a
piacra, el kell fogadtatni, meg kell szerettet
ni, s ha mindez a második vagy a sokadik ki
adásra eredményt hoz, az a kiadó, mint be
ruházó, vállalkozó haszna - mondja Cs. Tóth
János, a Móra Könyvkiadó igazgatója.
Ha a szerző mégis úgy dönt, hogy más ki
adónál kívánja megjelentetni a könyvét, az
szíve joga. Ellenben kérdéses az, hogy a má
sik kiadó jogosan használja-e fel az eredeti
könyv külcsínét, pontosabban fogalmazva,
koppintja le az eredeti könyvet szőröstülbőröstül, csak a kiadó nevét cserélve le a
könyvön. Ennek szabályozására kellene a
kiadói jog Magyarországon is, amelynek
segítségével a kiadók megvédhetnék érdeke
iket és befektetéseiket.
A Móra 1975-ben jelentette meg először a

Sző, fon, nem takács. Mi az? című könyvet,
amely a közelmúltban az Anno Kiadónál
ugyanolyan külcsínnel jelent meg, az utolsó
Móra-kiadás (1996) alapján. A két egyforma
kötet között az árkülönbség 300 forint. A
Móra ezért márciusban levélben - amelyet a
könyvet illusztráló grafikus Bálint Endre
örököse is aláírt - fordult a Gazdasági Ver
senyhivatalhoz azzal a kéréssel, hogy a hiva
tal keresse meg azt a formát, amelyben orvo
solni lehet a kiadó és a grafikus jogi és anya
gi sérelmét. A versenyhivatal válaszából ki
derül, hogy a hivatalnak nincs az ügy elbírá
lására hatásköre, és szerintük az Anno Ki
adó magatartásának megítélése a bíróságra
tartozik. Ezért a versenyhivatal a vizsgálat
mellőzéséről hozott határozatot.
Dágány Ferenc, aki a könyv kiadását az
Anno Kiadóhoz közvetítette, kijelentette,
nem tudott arról, hogy függőben maradt
szerzői jogi kérdés, amikor a kötet szerkesz
tőjével találkozott. Olyan információval vet
te át ugyanis a kötetet, hogy minden szerzői
jogi kérdést megnyugtatóan rendeztek. Úgy
vélekedett, a Móra nem fizetett elegendő
jogdíjat a kötet szerkesztőjének a különböző
utánnyomások során, így az jogosan szerző
dött más kiadóval a kötet másnál történő
publikációjára.
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