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K ö n y  v j  e l z ő  

k é t  f e j e z e t  k ö z ö t t
Tegnap délután nyitotta meg kapuit a nemzetközi könyvvásár a 
Budapest Kongresszusi Központban. Mától kedd estig írók, 
könyvkiadók, szakmai programok és a kiállítás könyvei várják a 
szakembereket és az érdeklődőket. A könyvkultúra és -kereske
delem hazai helyzetéről szól alábbi írásunk.

Ilyen show nem volt még, mióta 
áll a világ -  legalábbis Magyar- 
országon nem. Utoljára 1913- 
ban szerveztek hazánkban olyan 
nagyszabású könyvszakmai ta
lálkozót, mint most, április vé
gén. Akkor a nemzetközi könyv
szakma szövetsége rendezte meg 
konferenciáját, majd jött a há
ború, és kevésbé nyugodt elfog
laltságot találtak maguknak az 
olvasók meg a könyvesek. Az az
óta eltelt időszak bemutatói, 
külföldi résztvevőket is meg
mozgató kiállításai részint egye
di alkalomnak, másrészt ellob
banó kísérletnek bizonyultak. A 
mostani budapesti találkozó 
mintegy ötszáz, a könyvszakmá
ban érdekelt kiállító cég és szer
vezet seregszemléje.

Vásárok(ok)
A Magyar Könyvkiadók és 

Könyvterjesztők Egyesülésének 
(MKKE) elnöke, Bárt István ta
valy szeptember 10-én írta alá a

són a nemzetközi könyvpiac vér
keringésébe.

Térségünk több országában 
tettek már kísérletet arra, hogy 
egy, a maihoz hasonló vásárt 
meghonosítsanak, hiszen nem
csak a mi fővárosunk vallja ma
gát a térség kulturális és üzleti 
központjának. Hogy most ilyen 
lehetőség nyílik meg Budapest 
előtt, annak oka a hazai né
met-magyar könyves hagyomá
nyokban, az ország vallott stabi
litásában, a magyar és német 
könyvszakma immár húsz évre 
visszanyúló újabb kapcsolatá
ban kereshető. Viszont önmagá
ban még ez is kevésnek bizo
nyulna e vásár közös megrende
zéséhez akkor, ha Budapest és 
Frankfurt nem lenne testvérvá
ros (például közösen vállaltak 
védnökséget az Atlantisz 
Könyvkiadó felett), a recesszió- 
val küzdő nyugati könyvszakma 
nem remélhetne egyre inkább fi
zetőképes piacot Keleten, s ha 
mindezt nem erősítenék még 
személyes kapcsolatok is.

A MEGJELENT KIADVÁNYOK ADATAI

Kiadvány
fajták

1991

Kiadványok
száma példányszáma (ezerben) 
1992 1993 1991 1992 1993

Könyv 7210 7629 8458 91405,9 80988,5 72076,1
Füzet 923 908 712 8557,6 7110,5 5081,3
Jeqyzet 2476 2402 2278 1566,6 1377.4 1315,9
Külön
lenyomat 2465 1342 683 295,8 161,0 82,0
Zenemű 404 256 225 648,3 406,7 374,7
Térkép 74 50 84 867,9 717,2 612,7

Összesen 13552 12587 12440 103342,1 90761,3 79542,7

Goethe Intézetben a szerződést a 
frankfurti könyvvásár igazgató
jával. Peter Weidhaas ebben vál
lalta, hogy frankfurti segítséggel 
Budapest is megrendezi a maga 
nemzetközi könyvvásárát. A két 
testvérváros együttműködése 
nem új keletű, és a közösen ren
dezendő, nemzetközi könyvvá
sár ötlete is felvetődött már négy 
évvel ezelőtt.

Maga a vásár a könyvszakmá
ban korszakhatárt jelez, több 
szempontból is. Öt éve, az átala
kulásokkal párhuzamosan egy 
könyves forradalomnak lehet
tünk tanúi: az aluljárók, utcák, 
terek megteltek politikai, szex-, 
szakács- és gyerekkönyvekkel; 
új kiadó- és terjesztőcégek jöt
tek létre, és felborultak a hagyo
mányos struktúrák. A szakma 
fokozatos megtisztulásával, a 
privatizációval, az alapítványok 
feléledésével körvonalazódni 
látszik egy új könyves világ, 
amelynek szüksége van működő 
nemzetközi kapcsolatokra, arra, 
hogy visszanyerje elveszített he
lyét a keleti régióban, és hogy 
aktívabban, s nemcsak licencfo- 
gyasztóként, hanem kultúraex
portőrként is bekapcsolódhas-
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-  Ide olyan nyugati cégek jön
nek el, amelyek rendelkeznek 
már üzleti partnerekkel a régió
ban és Magyarországon, vagy 
hosszú távon érdekeltek abban, 
hogy a kiépülő könyvpiacba tő
két fektessenek be, és jó kapcso
latokra tegyenek szert -  ecsetel
te a hazánkba érkező nyugati 
vendégek lehetséges szándékait 
Zentai Péter László, az MKKE 
igazgatója. -  A mi szerepünk: 
kompszerep. A nyugati és ma
gyar könyvkiadók is üzletet re
mélnek és a térség országai is. 
De ez utóbbiak könnyebben jut
nak el Budapestre, hogy talál
kozhassanak a lehetséges nyu
gati partnerekkel, mint Frank
furtba.

-  A románok, a bolgárok nem 
engedhetik meg maguknak 
Frankfurtot: a repülőutat, az 
egyhetes kinttartózkodást -  erő
síti meg Bárt István, az MKKE 
elnöke. -  Ide viszont el tudnak 
jönni, itt van ismerős, van rokon, 
segítség, így az út megszervezhe
tő számukra.

Ha április, akkor 
Budapest

A kiállítás alapterületének 
hét százalékát a volt keleti 
tömb általában kis kiadói fog
lalják el (természetesen a ma
gyar kiadók nem számíttatnak 
ide, ők egyébként hatvan száza
lékkal részesednek). Egy részük 
ahhoz is támogatásra szorult, 
hogy Magyarországra jöhessen, 
így az Európa Tanács, a Nem
zetközi Gazdasági Kapcsolatok 
Minisztériuma és a Soros-ala
pítvány kelet-európai fiókala
pítványai nélkül a kompszerep 
nem valósulhatott volna meg. 
Ez a szerep jelenthet hosszú tá
von bevételt a kiállítás szerve
zőinek, s a különböző nemzeti 
könyvkiadóknak. A fesztivál 
ugyanis nem emberbaráti, ha
nem nagy távlatokat ígérő üz
leti vállalkozás, amelynek bevé
telein közösen osztozik a ma
gyar és nemzetközi könyvszak
ma Magyarországgal. Ezért vál
laltak erkölcsi és pénzügyi koc
kázatot a szervezők, hogy meg
nyerjék a világ könyvszakmai 
szereplőit, azok pedig elfogad
ják a helyszínt, és eljöjjenek. 
(Ebben segítettek a frankfurti 
partnerek.) Ezért is izgul az 
MKKE vezetése a fesztivál sike

réért, ezért támogatta Budapest 
önkormányzata és a Művelődési 
és Közoktatási Minisztérium a 
vállalkozást, hiszen nem a be
fektetett 25 millió forintról (ami 
a tízmilliárd forintnyi éves 
könyvforgalom töredéke) vagy 
csak egy kiállítás nyereségessé
géről van szó, hanem arról, 
hogy a vásár sikere révén növe
kedhet a magyar könyvszakma 
és Magyarország presztízse és 
ezáltal bevétele is.

-  Ez olyan, mint a Forma-1 -  
állítja Ínkei Péter fesztiváligaz
gató. -  Az, hogy valaki egy futa
mot megrendez, önmagában 
még nem érdekes. De az jelentős, 
ha benn marad a versenysoro
zatban. Ahogy fontos az is, ha a 
nemzetközi szakma arra asszo
ciál: április vége, akkor Buda
pest.

A könyvfesztivál természete
sen a legtöbb lehetőséget a ma
gyar kiállítóknak és látogatók
nak kínálja. Hiszen a szakmai 
rendezvények mellett neves elő
adókkal, vendégekkel büszkél
kedő kulturális eseménynek 
ígérkezik. S azáltal, hogy a 
frankfurti vásárral ellentétben 
Budapesten a vásár valóban vá
sár lesz, ahol vásárolni is lehet, a 
fesztivál csábereje igen erőssé 
válhat. (Kár, hogy hó végén ren
dezik meg, egy-másfél héttel a 
bérfizetés előtt.)

Bárt István a magyar könyv
kiadók lehetőségeit latolgatja. -  
Ma a leglényegesebb probléma 
hazánkban a kiadók és kereske
dők kapcsolata. Például a frank
furti vásár fontosabb fele a né
met könyvvásár. Ott a német ki
adók találkozhatnak az olvasók
kal. Persze ennél is nagyobb ese
mény az, amikor a nemzetközi 
cégek egymással csereberélnek. 
Mi is így vagyunk ezzel: a külföl
diek adják a rendezvény rangját, 
de az igazi eredmény a magya
roknál jelentkezik, ha a kiadók 
és kereskedők is megkötik üzle
teiket.

Ez a piacépítési stratégia egy 
másik ötletet is felvetett. Az 
MKKE elnöksége megvitatta azt 
a lehetőséget is, hogy az ünnepi 
könyvhét eseményeit összekap
csolják-e a nemzetközi könyv- 
fesztivállal. Az ötletet elvetet
ték, mondván, a könyvhét a ma
gyar könyvszakmában olyan sa
játos, az irodalmat és könyvki
adást összekapcsoló tradíció, 
amihez nem lehet egy nemzetkö
zi fesztivált kötni.

Az első fesztivál kínálatában 
és programjában is újdonságot 
hoz, első alkalommal mutatko
zik be a hazai könyvszakmában 
a multimédia, a számítógépes 
CD, amelynek sajátossága, hogy 
szöveget, mozgó- és állóképet, 
hangot egyaránt tárolhat. Ezért 
a felhasználási területe igen tág, 
a nyelvoktatástól (a British Co- 
uncil mutat be ilyet) a nívós is
meretterjesztésig (a Kossuth 
Könyvkiadó vezeti be a Nyuga
ton nagy népszerűségre szert tett 
CD-ket) terjed. A kiállítás másik 
újdonsága a Budai Könyvdíj, 
melyet a XII. kerület önkor
mányzata és az MKKE jóvoltá
ból nyerhet el a pedagógiai 
szempontból legértékesebbnek 
talált és ki is állított könyv. De e 
díj meghonosítása inkább a vá
sárszervezés, mint a könyv
szakma pedagógiája.

Tőke és privatizáció
Az átalakuló könyvszakmá

ban végbement változások közül 
az MKKE vezetői a legfonto
sabbnak a privatizációt tartják. 
-  A privatizáció visszafordítha
tatlan folyamattá vált -  mondja 
Zentai Péter László -, a könyv
kiadók majdnem száz százaléka 
magánkézbe került. De a szak
ma véleménye az, hogy először a 
kereskedelem magánosítását 
kellett volna elősegíteni, hiszen 
ez az a szűk keresztmetszet, ami 
a könyvkiadást fojtogatta, és 
gyengíti ma is.

-  A kereskedelmi vállalatok 
óriási vérveszteséget szenved
tek el az előprivatizációban -  
fűzi tovább a szót Bárt István -, 
amikor a bevétel (hatszázmillió 
forint) nem maradt meg a cé
geknél, hanem eltűnt az ÁVÜ 
zsebében. A könyvkereskede
lemben azért is sokkal rosszabb

A nyelvet tanulók számára valóságos paradicsom

a helyzet, mert a privatizáció
nak még nincs vége. A három 
nagy kereskedőházból -  Libri, 
Bibliofil, Líra és Lant -  csupán 
az utóbbi sorsa dőlt el. így vi
szont konzerválódnak a koráb
bi állapotok, hiszen e cégek me
nedzsmentje lehetetlen helyzet
ben van. Másfél éve nem isme
rik cégük jövőjét. így nem lehet 
értelmes üzletpolitikát csinálni. 
A privatizáció akkor indít el 
pozitív folyamatokat, ha tőkét 
is pumpálnak a kereskedelem
be. Ugyanis a nagykereskedőt 
arról lehet megismerni, hogy 
vásárol. Ma viszont ők szalad
ják körbe az országot, hogy fel
vegyék a rendeléseket, és továb
bítsák a kiadókhoz. Ez nem ke
reskedelem, ez elosztó, kiszállí
tói funkció. Ilyen van másutt is 
a világban, csak nem akkora ár
réssel működik, amennyit ma 
egy nagykereskedő elkér, hiszen 
ez a tevékenység semmilyen 
kockázattal nem jár.

A könyvkiadói átrendeződés
ről már optimistábban véleked
nek a szakemberek. Nézetük

szerint a kiadói mezőny vezető 
huszonöt cége adja a piaci ter
més hatvan, a minőségi könyvki
adás nyolcvan százalékát. A „ré
gi” kiadók közül ide soroltatott 
az Európa, a Móra, a Műszaki, 
az Akadémiai, a Közgazdasági 
és a Corvina Kiadó. Az újak kö
zül -  többek között -  az Officina 
Nova, a Park, a Pesti Szalon, a 
Springer Hungarica, a Század
vég.

A letisztulási folyamattal pár
huzamosan drámai visszaesés fi
gyelhető meg: az 1989-es 113 
millióról 80 millióra csökkent a 
példányszám, csökkent az összes 
műszám. Az 1992-es 8,5 milliárd 
forintnyi könyvforgalom az el
múlt évre tízmilliárdra nőtt, vi
szont ehhez hozzászámítandó az 
átlagosan hatszázalékos kultu
rális járulék és a tízszázalékos 
forgalmi adó által keltett áreme
lési hullám hatása is. Átrende
ződtek a mecenatúra keretei is.
1992-ben a Soros-alapítvány -  
mint a legnagyobb magánmecé
nás -  megteremtette a maga di- 
rekt könyvfinanszírozási rend-

BOROS JENŐ FELVÉTELE

szerét. Megszűnt a Kulturális 
Alap, hogy helyette létrejöjjön 
az MKM-től függő Nemzeti Kul
turális Alap, és megszületett a 
Magyar Könyv Alapítvány is.

A könyvterjesztés csődje veze
tett a könyvklubkísérletek elin
dításához, a szakmában is pol
gárjogot nyert franchise- 
rendszerhez, a kis könyvterjesz
tők növekedéséhez, a könyves
boltprofilok egyre tisztábbá vá
lásához.

A könyvszakma sokat nyert 
és vesztett az elmúlt öt év alatt. 
Vesztett, amikor azt remélte, a 
nagy értékű és fontos antikvári
umok, könyvesboltok mind
egyike megtartja funkcióját. A 
tapasztalat pedig az, hogy egy 
szuvenírüzletet feldob néhány 
dekoratív könyv. A szakma vé
gül is nyert tapasztalatokat, új 
kollégákat, börziánereket és in
gatlanspekulánsokat, lendüle
tet, erősödő önszervezési és 
lobbytechnikákat, és veszített 
pénzt, piacot, szakembereket, 
no meg hitet.

Dombi Gábor

Britannica á t  Hungarica
Az Encyclopaedia Britannica és a Magyar Világ Kiadó 

szerződése alapján régi álom válik valósággá: megjelenik 
az enciklopédiák fejedelmének magyar változata

A 18 KÖTETES SOROZAT KÖZEL SZÁZEZER SZÓCIKKE ÉS A 
HÚSZEZER ILLUSZTRÁCIÓ A VILÁG LEGÁTFOGÓBB, LEGKOR
SZERŰBB TUDÁSANYAGÁT TARTALMAZZA.
Az első kötet 1994. novemberében jelenik meg - 1995-ben három, ezt köve
tően évente négy kötet lát napvilágot.

A Britannica Hungarica nem hiányozhat polcáról,
M E R T  a Világenciklopédia az élet szinte valamennyi kérdésére válaszol; mind
emellett az angolszász esszé ragyogó stílusa élvezetes olvasmánnyá varázsolja a 
könyveket.
MERT a Britannica Hungaricát a kiadó mindennapi használatra és több generá
ciónak szánja. Ehhez igazodik külleme: a nagy (215 x 275 mm) formátumú kötetek 
csaknem 800 oldalasak, a belgiumi Brepols nyomdában készülnek 
NÉGYSZÍNNYOMÁSSAL. KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ PAPÍRON, ARANY ÉL
METSZÉSSEL, VALÓDI BŐRKÖTÉSSEL.
MERT kellemes meglepetés a Britannica Hungarica ára is. A honi könyvkiadás 
történetében egyedülálló sorozat bevezetésekor a kiadó - a Kereskedelmi Bank 
támogatásának köszönhetően - RENDKÍVÜLI ELŐNYÖKET kínál.
A könyv bolti ára 4.300 Ft, de a megrendelő 
mindössze 3.400 Ft-ot fizet. És ez távolról 
sem minden! Az előzetesen jelentkezők szá
mára a Magyar Világ Kiadó ugyanezen az 
áron garantálja a következő három kötetet,s 
a továbbiakban is jelentős kedvezményeket 
nyújt.

Kérésére postafordultával csekket küldünk, 
s 1.800 Ft. befizetésével a bevezető akció ré
szesévé válhat. Késlekedni azért sem érde
mes, mert az első háromezer megrendelő kö
zött - közjegyző jelenlétében - sorsolást tar
tunk: MINDEN TIZEDIK JELENTKEZŐ 
VISSZAKAPJA A BEFIZETETT ÖSSZE
GET, s ingyen jut e kötethez.

A tudás ajándéka:

B r i t a n n i c a  H u n g a r i c a

A  v ilá g e n c ik lo p é d ia

MEGRENDELŐLAP

Szeretném megrendelni a 
BRITANNICA HUNGARICA

köteteit
a kedvezményes bevezető akció 

keretében.
Kérem, küldjenek csekket.
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