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Bevezető Könyvjövő naprakészen: a Publióról, a
független publikálásról

„Eljön az idő, ezt 2020-ra gondolom, amikor a teljes könyvpiac ötven százalékát a self-publishing
könyvek teszik ki” – állítja Mark Coker, a legnagyobb globális self-publishing portál, a Smashwords
alapítója és üzemeltetője. Ha ennek az elvi megállapításnak a számadatokra vetített tényszerűségét
vizsgáljuk, akkor nem vitatható, hogy tendenciáit tekintve az idézett jóslat egyáltalán nem tűnik
megalapozatlannak. 2014-ben az Amazonon eladott e-könyvek 33 százalékát már a self-publishing
művek adták. Ha ehhez hozzászámítanánk a free, azaz ingyenesen publikált könyvek számát – ez
pedig jelentős, akár 25-30 százalékot is képviselhet a self-publishing modellben –, akkor már nem is
tűnik olyan távolinak Mark Coker prognózisa.

John Locke sikeríró, akinek könyvei az angol nyelvű összesítő sikerlisták első tíz helyéből gyakran
kettőt-hármat is elfoglalnak, közzétett egy tanácsadó kötetet. Címe: „Hogyan adtam el egymillió e-
könyvet öt hónap alatt?”

Véleménye  szerint  a  független  könyvkiadás  (tehát  a  kiadói  munkaműveletek  teljes
komplexumának mellőzése) lesz a jövő könyvkultúrájának alapja. Érvelése felütéseként áttekinti az
utolsó  ötven  év  kultúrkorszakának  nagy  tévedéseit,  majd  levonja  a  következtetést:  „Most  még
fanyalognak a szerzői kiadástól a könyvszakma nagyjai. De ne felejtsük a példákat: az IBM néhány
százezerért megvehette volna a Microsoftot – elmulasztotta. A Microsoft könnyen kivásárolhatta volna
az Apple-t – elnézték. A Decca, a legnagyobb angol lemezkiadó nem szerződött a Beatlesszel, úgy
nyilatkoztak, ennek a zenekarnak nincs jövője a show-bizniszben – igazi melléfogás. De ne térjünk el a
tárgytól.  Két  szó az,  ami alapján állítom, hogy a jövő a self-publishing szisztémáé:  elektronikus
könyv!”

A nyomtatott könyv korszaka nem fejeződött be, sőt a print továbbél és megújul. A papír alapú
tartalom megkerülhetetlen valóság. Az viszont vitathatatlan, hogy a nyomtatott könyv monopóliuma
véget  ért.  A  szinte  követhetetlen  gyorsaságban  és  mennyiségben  alakuló  e-book  portálok  –
feltételezve a kulturális motivációt – azt látszanak bizonyítani: az üzleti és könyvfilozófiai merevség, a
kiadói  print  strukturáltság  –  több  elemében  –  elveszti  létalapját  a  számítógépes  literatúra-
környezetben.  Gyorsabban,  mint  valaha:  tapasztalat  és  tudás  alkotási  potenciálhoz  juthat.  Az
elektronikus felületek korlátlanok, befogadják és szolgáltatják a művészi alkotások minden formáját,
köztük  a  sokszínűen  prezentálható  szöveges  munkákat.  Az  univerzum  „dokuverzumra”
manifesztálódik. A textkreációk dús, gyakran interaktív elemekkel is bővített szövevényében stílust és
kapcsolódási  pontokat  találhatnak a  közlés  hagyományos mintáit  nem gyakorlati  szinten ismerő
téma-felfedezők,  élményiniciátorok  is,  azaz  független  írók,  tartalom-életrehívók,  közlés-
kezdeményezők. Olyan gondolkodók, szövegalkotók, mint a Publio szerzői. Számuk már meghaladja
az ezerötszázat.

A self-publishing átalakítja a hagyományos könyvfinanszírozási szisztémákat, a mű előállításának
költségeire új forrásokat keres. A középpontban a tartalom (nem mint minőség, hanem mint létezés
egyáltalán) áll. A bekerülési tételeket közösen fizeti a szerző, az olvasó, az esetleges támogató. Nem
intézményi  ráerősítés,  nem  funkcionalitást  álcázó  rezsim-működés,  nem  sztár-bevételekkel
kecsegtető,  brancs  logikájú  imidzs-brókerek  mozgatják  a  szálakat.

A self-publishing egy lehetőség, amelynek tanulmányozására – mérete és gyors terjedése miatt –
világszerte  nagy  figyelmet  fordítanak  irodalmi,  kiadói,  üzleti  szinten,  valamint  tudományos
publikációs szempontból. A könyves gondolkodók és a szöveg-iparágban távlatilag tervezők célja



nem az, hogy a torta újraosztásáért harcoljanak. Amiért küzdenek, az a torta megnagyobbítása. Ilyen
szemszögből kerül leginkább középpontba a self-publishing. Új kifejezéssel élve: disztribútor helyett
e-sztribútor  (angolban:  distributor  –  e-stributor)  gondolkodásmód  jelenik  meg.  Hagyományos
terjesztés helyett online kontextusokra épül a tartalomforgalmazás. Az írók, és maguk az olvasók is,
belekóstolnak a szöveggazdászi funkcióba is. A szerzők írják és menedzselik, a vásárlók olvassák és
terjesztik – posztolják, review-olják – a könyvet. A médiatársadalom peremére szorult irodalmiság az
elektronikus könyv megjelenésével újra középponti szerephez juthat.

A könyv a nyomtatás korszakának beköszöntével érte el a széles közönséget. Kibontakozó humán
funkcionalitása azonban – más iparágak és kereskedelmi gyakorlatok kikényszerített átvételével –
megtört. Az informatika totális konstruktivitása új helyzetet teremt. A perszonális szellemi-lelki bőség
kivetíthető.  A  személyes  érték-törekvések  monitorokra  applikálhatók.  Az  elektronikus  felületeken
megél az is,  ami nem üzletszerű bölcselkedés. A digitális szöveg nem az eladhatóság, hanem a
létezés szintjén kapcsolódik be a könyvmiliőbe. Írók és olvasók, alkotók és befogadók újra egy körbe
kerülhetnek. A papíros hajó elúszott, az irodalmi öblökben digitális kenuk bukdácsolnak: de látható a
szabad vizeken, hogy kik húzzák az evezőket és milyen kikötő felé. A könyv jövőbeli útja nem a
spekulációs  menedzselés,  többszörös banki  körökkel.  Maga Kner  Imre,  a  könyvkiadás etikusa,  a
könyvnyomtatás és  terjesztés  máig becsült  és  követni  próbált  polihisztora állítja  (1916),  még a
tömegkönyv megjelenése és elharapódzása előtt: „Az igazi magyar olvasóközönség ma azokból áll,
akik  az  irodalmat  csinálják.  Írókból,  esetleg  újságírókból,  lateinerosztályból,  abból  az  osztályból,
amelyből kiindulnia kell annak a mozgalomnak, amely az új olvasóközönséget megteremti. De ennek
a mozgalomnak sokkal agresszívebbnek kell lennie, mint eddig volt.”

Ez a hiányolt „agresszivitás” nem a self-publishingban öltött testet?

2016. április

Dr. Kerekes Pál Phd., c. egyetemi docens

 



Publio, Magyarország első self-publishing oldala
Indulás

A Publio székhelye Héderváron található, egy kis faluban a Szigetközben. Az irodánk Győrben
működik,  a  tulajdonosok többsége budapesti,  de  bármennyire  is  furcsa,  a  Publio  a  Balatonról,
Zamárdiból  indult.  De  mit  beszélek,  hol  volt  akkor  a  Publio,  még  csak  Könyvkonnektorról
beszéltünk…

De kezdem az elején.

2010-ben az elsők között vettem meg Angliában az első iPademet, amit hazahozva azonnal olyan
szemmel  kezdtem  tanulmányozni,  hogy  miként  lehet  gyorsan  és  hatékonyan  digitális  újságot
létrehozni  és  árusítani.  Az  akkori  munkahelyem  kiváló  lehetőséget  biztosított  arra,  hogy
kísérletezzünk. Ennek köszönhetően létrehoztuk Magyarország első digitális iPad-magazinját, ami az
ELTE Bölcsészkar az Alumni újsága, a Trefort Kert volt. Ezt sorra követték a további kísérletezések:
Autótechnikai magazin, Trend magazin stb.

Az  értékesítés  persze  nem  hozta  meg  a  várt  eredményt,  de  mire  is  számítottunk,  mikor
Magyarországon még nem volt kapható az iPad. Bármennyire is nagyszerű dolgot hoztunk össze,
sajnos nem volt megfelelő platform, amin olvashattak volna az emberek. A digitális magazinokat
ADOBE  rendszer  alatt  készítettük  elsősorban  az  Indesign  segítségével,  és  miközben  ezt
tanulmányoztuk,  rájöttünk,  hogy  milyen  gyorsan  lehetne  a  tördelést  automatizálni.  Kétnapos
programozással elkészítettünk egy kezdetleges scriptet, amit egy megfelelően előkészített txt fájlon
lefuttatva az előállítja számunkra a könyv nyomdailag tördelt változatát. Innen csak egy lépés volt az
e-könyv.  Azonnal  láttuk,  hogy  ebben nagy  lehetőség van:  a  könyvek nemcsak gyorsan,  hanem
költséghatékonyan is készülhetnek. Ekkor elkezdtük nagyüzemben gyártani őket. Elsősorban persze
klasszikusokat. (Ingyen volt és nem kellett senkivel megállapodni.) Érdekesség, hogy ezek a könyvek
tulajdonképpen telepíthető applikációk voltak. A lényeg az volt, hogy sikerült szép, animációkban
gazdag e-könyvet készíteni. De mivel itt applikációkról beszélünk, hiányzott egy megfelelő piactér,
ahol értékesíthetnénk, vagy legalábbis összefoghatnánk a megvásárolható könyveket. Az Apple App
Store nem ez volt, és akkor még nem volt itthon elérhető az Apple Book Store. Ekkor megkerestem
Kerekes Pált, aki a Könyvkonnektor blogot, az egyik vezető internetes oldalt írta az e-könyvekről.
Találkozóra a balatoni nyaralójában került sor, ahol bemutattam a programot és felvázoltam, milyen
üzleti céllal kívánjuk a könyveket elkészíteni. Fogalmam nem volt arról, hogy amit kitaláltam, az
tulajdonképpen a self-publishing hazai megfelelője.

Közben az akkori cégemnél megszűnt a munkaviszonyom, és a részleg elég komoly átszervezés
alá is került. Így ez a projekt ment a „levesbe”. Mondhatni kezdhettünk mindent elölről, bár még
tulajdonképpen semmink nem volt.

Alapítók: dr. Kerekes Pál, Dombi Gábor, Alcser Norbert
Az nagyon gyorsan világossá vált, hogy a régi munkahelyem kihátrálása után Kerekes Palival

ketten elindítjuk a projektet és a feladatokat is szinte automatikusan elosztottuk egymás között. Míg
Pali a könyvészetet és a tudományos oldalt képviselte, addig én az informatika és a napi ügyek
intézésében voltam a cég (bár még nem volt semmi cégünk) segítségére. Természetesen világossá
vált  számunkra  az  is,  hogy  be  kell  vonnunk egy  a  publikálás  és  az  újságírás  terén tapasztalt



szakembert. Ő lett Dombi Gábor, aki több újság szerkesztőségében megfordult, és közreműködött a
nol.hu elindításában is.

Az  első  közös  találkozóra  2011 szeptemberében (három héttel  a  balatoni  találkozó  után)  a
budaörsi  bevezetőnél  található  OMV  kút  kávézójában  került  sor.  Körülbelül  három-négy  órát
beszélgettünk és a főbb célokat már ekkor meghatároztuk:

hozzuk létre Magyarország első, angolszász mintára működő self-publishing kiadóját
lehetőleg október közepén indítsuk el a szolgáltatást és csináljunk egy tesztidőszakot.
kizárólag e-könyvekben történik a kiadás
ha bevétel lesz, akkor Pali cége biztosítja a céges környezetet az első hónapokban.
a  kiadó  neve:  Publio  (A  történet  hitelességéhez  hozzátartozik,  hogy  a  név  nem  a

benzinkúton, hanem egy héttel később Győrben, a konyhámban született meg.)

Indulás
Anyagi lehetőségeink minimálisak voltak. A honlap első verzióját saját magam raktam össze egy

Wordpress motorral. Még ha kézi besegítéssel is, de a főbb funkciók majdhogynem működtek. Volt
minden regisztrált szerzőnek saját profilja, eladási adata, volt könyvfeltöltési lehetőség, működő
könyváruházunk stb. Azonban egy dologgal nem rendelkeztünk. Ez az e-könyv-konverter volt. Persze
rengeteg konvertáló program volt már akkor is, de nekünk nem erre volt szükségünk. A feladat az
volt, hogy a feltöltött kéziratból automatikusan készüljön el még a szerveren az epub, a beleolvasó és
a  mobi  vagy  prc  fájl.  És  természetesen  rögtön  jelenjen  meg  és  váljon  vásárolhatóvá  a
könyváruházunkban.

Feladtunk egy hirdetést, amire három csapat jelentkezett. Aztán ahogy ez lenni szokott, csak egy
maradt,  mert  vagy  meggondolták  magukat,  vagy  mégsem tudták  megcsinálni  úgy,  ahogy  arra
nekünk szükségünk lenne. Így sikerült megállapodnunk egy erdélyi csapattal, velük a mai napig
együtt dolgozunk.

A munka gyorsan haladt  és  2011.  október  30-án elindult  a  Publio,  Magyarország első  self-
publishing portálja.

Self-publishing vagy szerzői könyvkiadás?

E két fogalom gyakran összekeveredik –sajnos mi magunk is szinonimaként használjuk –, bár
főleg a könnyebb megértés miatt. Az alábbi módon határozzuk meg a különbséget:

Self-publishing:  a  könyvkiadás  teljes  folyamata  online,  egy  arra  alkalmas  weboldal  és
szolgáltató közreműködésével. A kiadás költségeit a szerző állja, de a rendszerek bizonyos keretek
között lehetőséget biztosítanak az ingyenes könyvkiadásra is.

Szerzői kiadás: a kiadás a szerző aktív közreműködésével és anyagi hozzájárulásával történik
akár kiadói szolgáltatói partner bevonásával. Itt nem csak online együttműködésről beszélünk.

Az első könyv(ek)
Elképzelésünk nem volt,  mire számíthatunk.  Több problémával  néztünk szembe és nem volt

semmi tapasztalatunk. 2011-ben Magyarországon az e-könyv nagyon gyerekcipőben járt és talán a
legkomolyabb kérdés számunkra az volt, hogy miként fogják a szerzők fogadni a személyes találkozó



nélküli könyvkiadást. Persze a kérdések azonnal jöttek az íróktól:

Hogyan fogunk tudni szerződni?
De én így nem tudom aláírni a szerződést, postázzam el?
Tényleg töltsem fel a könyvet?
Hol lehet majd megvenni?
Ez tényleg ingyenes?
Mi az, hogy e-könyv?

Ennek ellenére pár nappal az indulás után megérkeztek az első könyvek, és az első tíz napban 30
darab könyvet  töltöttek  fel,  ma pedig  már  jóval  túlléptük az  1500-at.  A  címeink  folyamatosan
gyarapodtak és pillanatok alatt eljött a cégalapítás ideje: 2011. december 28-án megalakult a Publio
Kiadó Kft.

De hogy lett nekünk nyomtatott könyvünk?


