
Plotinosz és mások neve fémjelez. Az Alexand-
riai Könyvtár teljes állománya még az ókor vé-
gén az enyészeté lett. A keresztény történész,

.'Oroslus, Szent Agoston tanítványa, 415-ben üre-
sen találta az épületet, nagy mûve, a Historiae
adversus paganos leírása szerint a "pogány" gyûj-
teményt újbuzgó keresztények rámolták ki, más
történelmi oknyomozás, talán Gibbon szerint pe-
dig a végsõ pusztulás csak 641-ben történt, ami-
kor a beözönlõ muzulmán hadak a gyûjteményt a
közfürdó'k fûtésére szolgáló kemencékben éget-
ték el.

Az "alexandriai fantázia" -a kifejezés Gary
Wolftól ered, akinek a Wired Magazine 2003.
decemberi számában megjelent tanulmányából
többször idézek (http://wired.com/wired/archive/
1 1. 12/amazon_pr .html) -a századok folyamán
meg-megújuló kezdeményezések után korunkban
újjáéled. Ennek sikerére most esélyt nyújt a digi-
talizálás tömegtechnológiája, az elektronikus tá-
rolás olcsósága és az internet által biztosított álta-
lános bekapcsoltság, állandó összeköttetés. Mo-
numentális Unesco-projekt keretében -egyéb kul-
túrák mellett közös keresztény és mohamedán
erõfeszítés nyomán -tényleges fizikai valójában
(is) rekonstruálják az egykori könyvtárat Alexand-
riában. A projekt 1988-ban indult Bibliotheca
Alexandrina néven (http://bibalex.org/website).

Az univerzális könyvtár ókori képviselõjének
rekonstrukciója már átvezet más mai törekvések-
hez. Közbevetõleg megjegyzendõ, hogy az uni-
verzális könyvtár eszméje korunkban már inkább
erõsen hibrid jelleget feltételez, sõt, a továbbiak-
ban már nem-könyvtárakról is szó esik, amelyek
azonban az univerzális könyvtár és archívum
eszméjének -tetszik, nem tetszik -valamilyen
szempontból megtestesítõi. A könyvtár fogalmá-
nak kiterjesztése már a számítógép terjedésének
hajnalán, az alapfogalmak meggyökerezésekor
ténny é és gyakorlattá vált, amely jobbára csak
hasznára vált' a' könyvtárnak, s talán a fogalom
további tágítás a, szemantikai továbbmozdítása a
virtualitás irányába nem fog szentségtörésként
hatni. A merészen akár totális gyûjteménynek is
nevezhetõ webhelyek megfelelnek a hagyomá-
nyos kritériumoknak: van tervszerû beszerzés,

Az emberiség örök vágya, a teljes tudáskör rög-
zítése elsó'ként a Nagy Sándor által alapított föld-
közi-tengeri városban látszott megvalósulni, még-
pedig a Kr, e. 286-ban létesített Alexandriai
Könyvtárban, abban az idõben, amikor a papi-
rusz új hordc>zóként elérhetõ közelségbe hozta ezt
a régi álmot,

A hellénizmus kultúrakedvelõ légkörének kö-
szönhetõ a phaléroni Démétriosz, athéni filozófus
elképzelései nyomán a Mousaion épületében
megteremtett könyvtár, amelyet 1. Ptolemaiosz
Szótér (uraIk. Kr. e. 323-282), Nagy Sándor
egykori hadvezére és dinasztiaalapító épített, és
bár Kr. e. 48~ban egy hatalmas tûz roppant káro-
kat okozott benne, fénykorában 700 ezer tekercs
állománnyal rendelkezett. Ebben a tudáscentrum-
ban készült a Septuaginta, a híres "hetvenes",
illetve "LXX", a Biblia akkori magjának, a héber
mózesi könyveknek elsõ görög fordítása is. Ez
mindjárt az alapító utódja, II. Ptolemaiosz
Philadelphosz (uraIk. Kr. e. 282-246) alatt tör-
tént, akinek meghívására a tizenkét izraeli törzs
mindegyikébó1 hat fordító érkezett Alexandriába,
s a hetvenkét tudós hetvenkét nap alatt fordította
le az ószövetségi könyvek törzs szövegét. Itt ké-
szült a homéroszi mûvek elsõ szövegkritikai ki-
adása. A könyvtár talán leghíresebb könyvtárosa
egy költõ volt:, kürénei Kallimakhosz (Kr. e. 305-
240), aki az állomány részletes tárgyi feltárást ~s
tartalmazó katalógusát, a százhúsz kötetbõl álló
Pinákészt összeállította -ez volt a görög iroda-
lom elsõdleges referensz mûve az ókorban. E
csupán hírból ismert összeállításnak mai örököse
kíván lenni a brit alapítású Pinakes, tematikus
'kilövõállás' (launchpad), amely egyike volt a
világháló elsõ valódi portáljainak (http://
www.hw .ac.uk/lib WWW/irn/pinakes/).

A könyvtárat is magában foglaló Mousaion az
idõszámításunk szerinti II-ill. században a keresz-
tény tudás központja volt, amit Origenész,
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Könyvtárnak, amely tükörszerverként már mú'kö-
dik is (http://archive.bibalex.org). Az ajándékot
átvevõ Suzanne Mubarak, az egyiptomi elnök
felesége önkéntelenül elszólta magát: Szép, szép
ez az egész, de én szeretem a könyveket -mond-
ta "tapintatlanul". Hát ez az! -mondhatnánk
kórusban. Az egész kulcsa, ami körül forog a
világ, a könyv, amely nehezen adja meg magát,
s információs szempontból nagyrészt még mindig
fekete lyuknak számít. Talán némi vigasz a könyv
rajongóinak, hogy az elektronikus könyvek for-
galma visszaesett az utóbbi idóoen, s a Bar-
nes&Noble 2003 végén abba is hagyta az e-köny-
vek forgalmazását. Ennek a fejleménynek a hát-
terébe -pl. a készülékek nem csereszabatos volta
-most ne menjünk bele. Elég valószínû, hogya
könyveknek a fizikai valóságukban való mágikus
léte nem forog veszélyben, ám az is bizonyos,
hogy digitalizálásuk, hálózaton elérhetõ formába
való konvertálásuk nem fog megtorpanni.

Az Amazon.com
amazon.com. meglátogatása elõtt néz-

zünk néhány honlapot,
ahol könyvek teljes szövege jelentõs számban el-
érhetõ. A Michael Hart által még 1971-ben (!)
indított Project Gutenberg (http://promo.net/pg/)
a Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) õsmin-
tájaként önkéntesek munkájával folyamatosan
épül, ma nagyjából tízezer könyv teljes szövegét
ta11almazza. Állományát szerzõi jogvédelem alá
nem esõ könyvek, klasszikusok alkotják, fenntar-
tói kissé becsvágyónak tûnõ célkitûzésükben egy-
millió könyv on-line hozzáférését szeretnék biz-
tosítani. Az ezer könyv projektbó1 (Thousand
Book Project) bomlott ki a 2001-ben meghirde-
tett Million Book Project, amely végcéljának szin-
tén az egymillió könyv digitalizálását tekinti. A

pittsburgh-i Camegie-Mellon Egyetem projektje,
Brewster Kahle gárdájával együttmú'ködésben, a
szabad felhasználás ú hivatalos amerikai kiadvá-
nyok és nemjogvédett anyagok digitalizálását ter-
vezi. Ma hozzávetóleg tízezer címet tarta1nlaz teljes
szöveggel. Említsük meg még a Questia címû
weblapot, a teljes szövegû könyvek egyik legna-
gyobb on-line gyûjteményét (http://
www.questia.com), amely növekvõ állományához
havi elõfizetés sei enged belépést.

Ebbe a könyvek globális korpuszához képest
végül is szerény háttérbe robbant bele 2003. ok-
tóber 23-án az Amazon.com a Keress a könyv
belsejében (Search lnside the Book -SIB) pro-

regisztrálás, feldolgozás, formai és tárgyi leírás-
feltárás, tárolás rövid és hosszú távon, kereshetõ-

ség, visszakereshetõség, olvasás, másolás, szabad
hozzáférés. Pusztán némelyiknél, jelesül a leg-
fontosabbnál, az Amazon.comnál vesszük észre,
hogy egyetlen jellemzóben, de abban aztán mar-
kánsan eltér a könyvtártól: ez pedig a cél. Az
amazon.com és számos on-line könyvterjesztõ
kifejezett és egyértelmû célja a kereskedelem, a
könyv eladása, értékesítése. Mint látni fogjuk
azonban, ez a könyvtári eszmény felé elmozduló
könyvkereskedelem visszahat a hagyományos
könyvre, és a könyv kultuszát az on-line segéd-
eszközökkel maga is éppenséggel elõsegíti, s ezen
a ponton végsõ céljában már ismét összeér a
könyvtár és a "könyvesbolt".

Nézzük közben az e-világ egy másik, egyelõ-
re igencsak megoldatlan szeletét, amely írásunk
tárgyával összefüggésben áll. Világszerte számos
digitalizálási projektet ismerünk, amely a meg õr-
zést szolgálja, ugyanakkor a -
csak digitális formátumban
létezõ anyagokat is egyre in-
kább archiválják. Brewster
Kahle, a web születése elõtti
keresõprogram, a WAIS ki-
fejlesztõje 1996-ban hozta létre a grandiózus
Internet Archive-ot (http://www.archive.org).
Kahle nagy fába vágta fejszéjét az internet archi-
válására szolgáló on-line könyvtár építésével: 2001
óta a látogatót webes keresõfelületj a Wayback
Machine fogadja, amellyel izgalmas idõutazásra
indulhatunk és a világ múltba veszett weblapjait
kereshetjük fel újra -példának okáért az MTA
Könyvtára 1999-es honlapjának egyes oldalait is
elõ lehet varázsolni. Az archívum Alexa nevû,
beépített keresõmotorja adott idó'közönként min-
tát vesz a háló publikus weblapjaiból és eltárolja
azokat. A legújabb fejlemény, hogy az
Amazon.com által megvásárolt Alexa helyett az
Internet Archive új teljes szövegû keresõt állított
be: a Recall béta verziója néhány hete vált nyil-
vánossá a weboldalon. (Fontos tudni, hogy szá-
mos technikai és egyéb akadály létezik, amely
eltéríti a keresõrobotot és meggátolja az internet
archívumába való bekerülést -javascript, robot-
tiltó beállítások stb.) Az Internet Archive mai
mérete körülbelül háromszáz terabájt (TB), havi
növekedése tizenkét terabájtnyi.

Kahle nemrégiben tízmilliárd web oldalt aján-
dékozott digitális archívumából az Alexandriai
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j ektj éveI. Fantasztikus módon mindjárt 120 ezer
könyv 33 millió oldalának bármely szavára lehet
keresni. Fóleg kereskedelmi szempontból releváns,
népszerû, nagyrészt jogvédett könyvekról van szó.
Ebben is elüt az említett projektektól, és talán a
Digitális Irodalmi Akadémia (DIA) tekinthetõ

analóg példának.
Az Amazon.com (http://www.amazon.com)

vállalat neve nem ókori reminiszcenciát takar,
hanem az Amazonas folyó nevére utal. (Eredeti-
leg az abrakadabrából derivált' cadabra' lett vol-
na a választott név, áIll annak a 'cadaver' = hulla
szóhoz megszólalásig hasonló ejtése miatt ejtet-
ték.) Az Amazon.com alapítója és örökös fõnö-
ke, Jeff Bezos egyike korunk kivételes egyénisé-
geinek, tényleges alakítóinak -a Time magazin
1 999-ben az év emberének választotta. Teljesít-
ménye tömören annyi, hogy rendet vágott a za-
bolátlan elektronikus vadonban, meggyökereztet-
te a civilizáció egyik meghatározó tevékenységét,
a kereskedelmet a virtuális térben. Aki már vásá-
rolt az Amazon.comnál, tudhatja, hogya szolgál-
tatás minõsége szinte felülmúlhatatlan, egyenesen
XXI. századi. A tipikus amerikai sikersztori az
alapító családjának houstoni garázsában indult, a

cég elsõ befektetõ je id. Bezos volt, akinek hal-
vány fogalma sem volt róla, mire adja pénzét, és
azt kérdezte fiától, hogy mi is az az internet. Bezos
diplomáját a Princeton Egyetemen szerezte, ott,
ahol a harmincas években Neumann János épp a
jövendõ virtuális világ alapjait tanította, s emléké-
re az egyik utcát John von Neumann Drive-nak

hívják.
Az Amazon.com sikerének titka nem az elsõ-

ség, hiszen akibertérben könyvkereskedésseI
évekkel korábban már jelen volt a clbooks.com,
vagy a Harvard Egyetemnéllévõ wordsworth.com
könyvesbolt (http://wordsworth.com), illetve a
Barnes&Noble, az egyik legnagyobb rivális
könyvkereskedõ lánc (http://books.com). Konku-
renciában ma sincs hiány, csupán ízelító'ként: http:/
/barnesandnoble.com; http://booksarnilIion.com;
http://alibris.com; http://half.ebay .com; http://
www .cromwelIbooks.com; http://www .biblio-
phile.net; http://www.usedbooktrader.com -s a
nem amerikai vállalkozásokról még nem is esett
szó. A kilenc évvel ezelõtt, 1994. december 26-
án alapított, ténylegesen 1995 júliusában SeattIe-
ben színre lépõ Amazon.com az on-line könyv-
kereskedelem zászlóshajója, sõt, az e-commerce



modellje és mintaképe, mivel mára már általános
jellegû kereskedó'házzá vált, és ékszertól sportfel-
szerelésig mindent árul. (Külföldre vámügyi okok-
ból könyvön kívül nem szállítanak -egyelõre...)
Igaz viszont, hogy tevékenységének fókuszában
továbbra is a könyv áll.

A kezdeti on-line könyveladás után hamaro-
san virtuális antikváriulnként felölelték a használt
könyvek forgalmazását is, ügyesen kínálva a ta-
lálati halmaznál az új könyv ára mellett a használt
könyv olcsóbb árát is. A fejlõdés következõ fo-
kán már -akár a sarki könyvesboltban, a böngé-
szés virtuális élményét nyújtva -bele lehetett
pillantani a könyvbe, elõször a címoldalt, a hátol-
dalt, a fülszöveget lehetett olvasni, majd tartalom-
jegyzéket és indexet, s magából a szövegbõl
mintaoldalakat lehetett nézegetni. Ennek a ma is
igen csábító funkciónak a neve Look lnside the
Book (LIB), amelynek lehetõségére a találati hal.;
mazban egy narancs sárga nyíl hívja fel a figyel-
met. (Nem minden könyvbe lehet így belenézni
ugyanis, csupán azokba, amelyekre az
Amazon.com a kiadó vagy/és a szerzõ engedé-
lyét megszerezte.) Bizonyára vitatható véleményem
szerint ez az a pont, amikortól -sajnos, sajnos -
a könyvtárak csupán metaadatokat hordozó
OPAC-jaikkaI folyamatos defenzívába szorulnak,
és újítás nélkül veszíteni fognak...

A fejlõdés az Amazon.comnál ezután sem állt
meg, hanem már kJ'itikákat is lehet olvasni a
könyvekrõl. Vannak például komoly szakértó'k
által írt kritikák (editorial reviews). A kritikaírók
sorrendje is megállapítható: az olvasót felkérik,
hogy jelölje meg, vajon az olvasott kritika hozzá-
járult-e az adott könyvre vonatkozó döntéséhez,
(Ez az interaktivitás a lejjebb még említésre kerü-
lõ ún. kollaboratív szoftver egyik jellemzõje.)
Vannak gyorskritikák (spotlight reviews), és vé-
gül az olvasók is írhatnak bírálatot (custorner
reviews). A kereskedés általános jellegét látjuk a
nemrég bevezetett Bottom of the Page Dealsfunkciónál: 

ezek az oldal alján elóoukkanó, dina-
mikusan változó listák mindenféle árucikkel,
amolyan last minute akciós árakkal. Praktikus és
szellemes a kívánságlista (Wish-list), amit bárme-
lyikünk összeállíthat magának, és kedvenc kisze-
melt könyveink közül vásárolhatnak számunkra
az ajándékozni vágyók. A kereskedés volumené-
ról képet kaphatunk abból az adatból, hogy az
Amazon.com csúcsnapján egyetlen nap alatt 2,1
millió rendelés érkezett.

Az amazon.com webhelyegy ún. kollaboratív,
közös munkára, interaktivitásra alapított szoftve-
ren alapul, melynek neve FireFly. A 'tûzlégy'
automatizált együttmunkálkodó szûrési -

autonwted collaborative filtering (ACF) -tech-
nológia erre támaszkodva ajánlja a könyveket a
látogatóknak. A mögöttes tudományos mozgató-
erõ szerint az emberek ízlése nem találomra meg-
osztott, hanem általános trendek és minták men-
tén feltérképezhetõ. Keresési viselkedésük, min:
tájuk alapján a hasonló ízlésû használókat statisz-
tikai korrelációs eljárással határozzák meg, és a
kereskedelmi cégek által küldött visszajelzések,
ajánlások ezt tükrözik. A keresés folyamán a
szerverról érkezõ visszajelzés számtalan más hasz-
nálótól nyert visszajelzésból szûrõdik le, mindez
az "okosság" asszociatív módon, egy hatalmas
adatbázisból képzõdik. Ezt az asszociációt, linket
ajánlja fel a cég azoknak, akik az egyik tételt
megveszik, s gyengéd jelzést küldenek, hogy akik
ugyanezt a könyvet vásárolták, még megvették
ezt és ezt a mûvet. Az Amazon.com a FireFly
típusú kollaboratív szoftver alkalmazásában sem
volt az elsõ a neten, hiszen a hollywoodi székhe-
lyû film- és videókölcsönzõ-lánc, a Reel.com
(http://www.reel.com) évekkel megelõzve ó'ket
már ilyen kínálási technikával mú'ködtette a hon-
lapját. Indokoltnak látszik itt említést tenni még
egy bámulatra méltó adatbázisról- on-line könyv-
tárról, ha úgy tetszik -, amely a filmvilág vezetõ
webcíme. Az Internet Movie Database (http://
www .imdb.com) 1990-ben indult, tehát még a
web elõtti idó'kból származik, a rec.arts.movies
nevû Usenet hírcsoport berkeibõl. Alapítója a
walesi illetõségû Col Needham, 1998-tól már az
Amazon.com leányvállalataként mú'ködik.

2003. október 23-án indult a Look Inside the
Book (LIB) továbbfejlesztése, a Keresés a könyv
belsejében (Search Inside the Book -SIB). Ba-
rátunk és kollégánk, a TMT szerkesztó'bizottsá-
gának Hawaiiba "szakadt" tagja, a Hawaii Egye-
tem professzora, Jacs6 Péter a Gale Group
(Thomson) cég által kiadott kitûnõ e-rovatában, a
Péter's Digital Reference Shelf decemberi szá-
mában épp az Amazon.com ezen új szolgáltatá-
sát veszi szemügyre: http://www.gale.com/
free_res o urces/re fe ren cel pe te r lin d ex. h tm

Lássuk hát. A SIB segítségével 120 ezer könyv
33 millió oldalának minden szavára lehet keresni.
A keresés integrálva van a szokásos szerzõi, cím,
tárgyi keresési funkcióba, és a találati halmaz
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sági számítások alapján arra a következtetésre
jutottak, hogy egy átlagos, nem jogvédett könyv
rögtönzött módon való elõáilítása (letöltés az
internetrõl vagy szkennelés és OCR, kinyomta-
tás, bekötés) nem kerül többe egy dollárnál. Meg-
hirdették az "Egy dolcsi egy könyv" (A Buck A
Book) akciót, és elõször 2002 õszén országos
körútra indultak, amelynek a köztulajdon, a public
domain ünneplése mellett a szerzõi tulajdont, a
copyrightot képtelenül kiterjesztõ, közellenes tör-
vény elleni tiltakozás is missziója volt. A furgon
fedélzetén húszezer köztulajdonú, tehát jogvéde-
lem alá nem esõ mû rögtönzött elõállításához szük-
séges eszközt (múnoldas internet-összeköttetés,
komputer, nyomtató, kötészeti masinák) helyez-
tek el. A pionírszellemtól nem mentes akció a
valamikori bibliobusz mintájára mú'ködött, ami-
kor a vidéki Amerikának szállították a könyveket.
Az internetes mozgókönyvtár az egykori kedvez-
ményezettek unokáihoz vitt el egy egész digitális
könyvtárat. Itt válik érthetõvé az Internet Archive
honlapján olvasható szlogen: "egyetemes hozzá-
férés az emberi tudáshoz" (universal access to
human knowledge).

S még utoljára térjünk vissza az Amazon.com
tájára. A cég ugyanis nemrég partneri viszonyba
kerûlt az Ingram Industries Lightning Source nevû
vállalattal, amely százezernél több címet tartalma-
zó katalógusából kínál rögtönzött kivitelezésben
könyveket. A "kérésre nyomtatás" (print-on-
demand) szintén válhat a könyv meghatározó új
paradigmájává, s abban a környezetben egy do-
log biztos lenne: a "kifogyott" (out-of-print) mi-
nõsítés értelmét vesztené.

Bánhegyi aolt
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együttesen tartalmazza, összefésüli a különbözõ
módon nyert eredményeket. A SIB révén kapott
találatnál a keresett kifejezés a környezetébe be-
ágyazott módon, rövid kis részletben szerepel, s
ha az adott szövegrész teljes oldalát akarjuk látni,
rákattintunk a linkként megjelenõ oldalszámra.
Mint említettük, a SIB elérhetõsége, a teljes szö-
vegû keresés döntõ mértékben jogvédelem alatt
álló mûvekre vonatkozik. El lehet képzelni -vagy
mégse? -, hogy a technikai nehéz~égek mellett
milyen volumenû jogi tárgyalásokat kellett foly-
tatni a kiadók és szerzóK sokaságával. Hazai
analógia a DIA lehet, amelynek jogi veszõdsége-
iról Tószegi Zsuzsanna elõadásaiban, egy-egy
utalásból kapunk nagy ritkán ízelítõt. Az
Amazon.comnál azt az álláspontot képviselik,
hogy a keresés nem szöveget hoz elõ, hanem
képet (image), oldalak képét. A keresés a találat-
tól elõre, illetve visszafelé két-két oldal megtekin-
tését engedi, nem lehet az elejétõl a végéig má-
solni vagyon-line olvasni. A találathoz linkelni
sem lehet, s a rendszer. visszautasítja azt is, ha
húsz százaléknál többet szeretnénk megnézni egy
múból. Ezt úgy ellenõrzik, hogy van egy "apró"szépséghiba: 

a SIB használatához kérik a hitel-
kártyaadatokat. Hangsúlyozzák, hogy ezt csupán
biztonsági szempontból kérik, mivel a SIB és az
egész adatbázis használata ingyenes, s mindez a
kiadók kõkemény kikötése volt -egyéb korlátok
mellett -az Amazon.cornrnal szemben.

Látni kell, hogy az egész mögött az a feltevés
áll, hogy a könyvek fizikai voltukban nem he-
lyettesíthetóK. Az elektronikus szöveg a fizikai
objektum turbósítása, fokozása. J eff Bezos a SIB
további bõvítését ígéri. Egészen látványos SIB-
listájából az levonható, hogyakönyvkiadókat
sikerült meggyõznie arról, hogy a teljes szövegû
digitális jelenlét és on-line böngészés ösztönzõ
hatással van a könyvkereskedésre, és ez nem fog
változni a jövó'ben sem.

Talány azért marad a könyv jövõjéveI kapcso-
latban. Az egykori papirusztekercseket az új ale-
xandriai szerveren most a papír közeg kihagyásá-
val, bájtok formájában látjuk viszont. De az is
benne van a pakliban, hogya szurrogátum a
bájtokból újra csak papír fonnában testesül meg.
Ezt az irányt jelzi -hát megint Brewster Kahle
"dolgaihoz" jutunk -az Internet Archive és a
Million Book Project közös .vállalkozása, az
Internet Booknwbile (http://www.archive.org/texts/
bookmobj.le.php). Kahle és szakemberei gazda-
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