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Mezey Barna a jogtörténet és a büntctés-végrehaj- 
tás történetének kimagasló alakja. 540 oldalas 
monográfiája enciklopédikus alapmunka, a bün
tetés-végrehajtási jog mellett figyelemre méltóak krimi

nológiai. kultúrtörténeti, históriai, szociológiai, építészeti 
elemei. A mü az akadémiai doktori fokozat odaítélése óta 
gazdagodott. Az európai szakirodalom feltárása mellett 
magyar levéltári forrásokból építkezik, vizsgálati metódu
sa a nagy tablóktól, dogmatikai vizsgálatokon, kompara
tív intézményelemzésen át a jogtörténeti miniatűrökig ter
jed. Stílusa csiszolt tudományos próza, a könyv tipográfiai 
megjelenése is kiváló.

Előszavában a szerző megállapítja, hogy a 21. század 
elejére a szegénység, a munkanélküliség, a leszakadás, 
a fokozódó kriminalitás együtt jelentkezik, az állam szi
gorodó büntetöpolitikával reagál. Inspiráló lehet a fe- 
nyítöházi modell, ami vegyes 
funkciójú rendészeti célú és bün- 
tetöintézetek meghonosításával a 
szegénység, a bűnözés problémái
nak remélt megoldását készíti elő.
A kiskriminalitás, a devianciák 
kezelésében rendészeti kaput nyi
tott a javítható elemek irányába.
A munkáltatás egyszerre cél és 
eszköz. A fenyítöház „becsületes” 
jellegű volt, elemei létrehozták 
a modern büntetés-végrehajtás 
eszméjét. Átmeneti, komplex 
intézményként a szociális gon
doskodás, a közgazdaság, a sze
gényrendészet, a rendvédelem és 
a büntetőjog, a büntetés-végre
hajtás találkozásában jött létre. E 
sokszínű intézmény elemzése el
jut a 19. századi magyar fogház
javító törekvésekhez.

A keretek: a  feudális-rendi tár
sadalom hagyatéka. A 16. század 
börtöne még magán viseli a kö
zépkori hagyaték jeleit, a később 
kibontakozó fenyítöházakban a 
szabadságfosztás, börtön és a munka (büntetés) egyesül. 
„Fennmaradása és elfogadása érdekében a tömlöc haso
nulni volt kénytelen a büntetés-végrehajtás barbár gyakor
latához. a vérpadok elborzasztó látványához.” A carcemek 
szimbolikus üzenete van, és etimológiailag is értelmezhe
tő. Az elkövető a közösség ellensége, jogvesztett személy, 
vagyoni, polgári, fizikai minőségében, vagyona a sértett 
kielégítésére szolgáló összeg, munkaereje a közösségé, 
ennek igénybevétele a sértett, illetve a közösség kárpótlá
sához szükséges. A tömlöc a közösség ellenségeként nyil
vántartott páriák őrző helye.

Az iparosodással Európában a koldusok, bűnelköve
tők, csavargók munkaereje felértékelődött, devianciájukat 
kezelni igyekeztek. A börtönbüntetés funkciója mellett a 
büntetés-végrehajtást segítő eszköz is (hasznos foglalkoz
tatás, nevelési eszköz, rcszocializációs segédszer, a bünte
tés-végrehajtás gazdasági egyensúlyának javítója).
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Az ótestamentumi példák plasztikusak. Rómában a 
hadifogoly-rabszolgaság „büntető rabszolgasággal” egé
szült ki, érdekes a gladiátorjátékok említése. Kérdés, hogy 
a rabszolgaságnál a szabadságfosztás vagy a munkavé

geztetés van-e előtérben. A kény
szermunka keleti és antik példái 
alapján tartós büntetési nem, kap
csolatban van a fogva tartással. 
Nehézségét tekintve a közmun
kabüntetés Rómában közel volt 
a kényszermunkához. Helyszí
nében és a körülmények sanya- 
rúságában jelentős különbségek 
mutatkoztak a javára. A közép
korban a munkabüntetés kiszo
rult, de a városok széles körben 
alkalmazták az opus publikumot. 
A gályarabság leírása kiváló. Az 
„intézeti munkáltatás” az ókori er- 
gastulumból ered, a legsúlyosabb 
a kolostori carccrbüntetések kö
zött, a szabadságkorlátozás „bün
tető munkával" párosul.

Az alapok: elméleti és társadal
mi változások. A fenyítöházi moz
galom hátterében három világtör
téneti változás van, a reneszánsz, 
a reformáció és a kapitalizmus. 
A fenyítőházak kialakulása egyi
ke a szegénységre adott válaszok

nak. A szegénység a középkorban összetett jelenség, hol 
reputációval bír, hol üldözték. A szegénység kiváltó okai 
a belső vándorlás, az egzisztenciavesztés, a természe
ti katasztrófák, a „nölolösleg”, a betegségek, a háborúk, 
de van önkéntes szegénység is. Említhetők a csavargók, 
a „cigány kompániák” és a „becstelen foglalkozások”. 
Az ideológiai, politikai, vallási, gazdasági és kriminá
lis összetevők a szegénység kezelését bonyolulttá tették. 
A szegénygondozásnak egyházi, evangéliumi alapja volt, 
a kizárólagosság a városi gondoskodás középkori szerve
zeteinek megjelenéséig tart. A gyógyító és lovagrendek 
után városi ispotályok, menhelyek, kórházak létesültek 
városi ellenőrzés mellett. A tömeges városi szegénység 
szükségessé tette a szegényügyi igazgatást a 15-16. szá
zadban. Fontos a gondoskodás a „saját" szegényekről, a 
„máshonnan jöttékét” büntető eszközökkel kivetették. E 
megkülönböztetés a fenyítöházi eszme kialakítására is ha-
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tott. kiegészülve a protestáns munkaethosszal. A szegény
gondozás intézményei az általános menhely, a ragályház, 
öregotthonok, zarándokok és átutazók menhelyei, árvahá
zak, lelencházak stb. A városi szegénygondozásban buk
kant fel a munkáltatás gondolata, a munkaképes koldusok 
munkára fogásával.

A kapitalizálódással a régi elit helyzete megrendült, 
az új hatalmi centrum az abszolút monarchia lett, a társa
dalom közrendje is megingott. Az erősödő kereskedelmi 
és manufaktúrapolgárság a társadalom belső átalakítását 
szorgalmazta. Hz nagy hatással volt a rendészetre, a bünte
tőpraxisra és a büntetés végrehajtására. A protestáns gon
dolkodásmód összefüggött a munka újszerű felfogásával, 
gyökeresen átértékelte a szegénység szerepét. Luthernél a 
munka isteni parancs, rendekre, állásra való tekintet nél
kül. Max Weber a protestantizmus hatásait a racionaliz
mus. az aszkétizmus, a munkaethosz, a szegénység és az 
ellenőrzés ötszögében lelte fel.

A reformációban a munka jelentősen felértékelődött, a 
középkori szegénységfogalom eltűnt. A protestantizmus
nak jutott a kolduláshoz fűződő középkori pozitív etikai 
viszonyulás lerombolása, a szegénygondozás új modelljé
nek kialakítása. A közösségi szegénygondozás protestáns 
alapelve a szabályozott, ellenőrzött és koncentrált forrás- 
kezelés, az egyházi közreműködés, segélyezni csak a való
ban rászorultakat akarták. A képlet: munkakerülő = bűnös. 
Az ellátás nélkül maradt „hullámzó lakosság” lecsúszott 
a kriminalitásba, ahol a gályarabság, testi büntetés, halá
los ítélet várta. A protestáns gondolkodás felhasználta a 
munkáltató (dolog-) házakat, majd létrehozta a holland fe- 
nyitöházi modellt. A dologház a munkaképes és munkát- 
lan szegények foglalkoztatására született. Ez a szegény
házból kinövekedő intézmény többnyire önkéntességen 
alapult, a felvételt kérő vállalta a munkát is. A fenyítőház 
a dologházat továbbgondoló rendészeti intézmény volt, a 
munkaképes, de munkakerülő csavargókat és koldusokat 
foglalkoztatta. Jellemző egy 1667-es felirat: „Ne félj, én 
nem a vadságot bosszulom meg, csak kikényszeríteni a 
jót. Kemény a kezem, de szeretettel teli a lelkem.” A sze
génygondozás és a reformáció munkaethoszának össze
kötésével jöttek létre a modem szabadságvesztés-büntetés 
előfeltételei.

A fenyitőházak kora. Az alelier public és az hőpitalok 
csak előfutárai a fcnyítöházaknak. A legtöbb hőpitalt az 
egyház vezette, ezek később kriminalizálódtak. Az angol 
fenyitőházak összefüggtek a szegény törvényhozással.

A Bridewell Palace-t 1553-ben ajánlotta fel a király e 
célra. Feladatát, a városnak a csavargóktól való megtisz
títását, inkább rendészeti intézményként valósította meg. 
A modelljellegre az Anglia-szerte létesített „bridewellek" 
utalnak. Ellentmondanak a büntetöjellegnek az összejöve- 
teli helyiségek, nagy nyitott hálótermek. A cél a megtörés 
a szükséges munkára szoktatás által, és a társadalomba 
visszavezetés. Deklarálták a „becsületes karaktert". A Bri- 
dewcllben manufakturális munka folyt, de végeztek az in
tézeten kívüli munkát is. A büntetés-végrehajtási intézeti 
jelleg ellen szól. hogy tisztes polgárok ide íratták gyerme
keiket szakmát tanulni. A munkával nevelés a Bridewell
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legsúlyosabb fegyelemsértések büntetése. A londoni inté
zetben a rendészeti praxis követelte szigor uralkodott, az 
alapítólevél szerint az elítélteket hasznos munkával kell 
foglalkoztatni, hogy erkölcsi megjavulásuk után a társa
dalomba visszatérhessenek. A börtönök korlátozott ka
pacitása a javítóházak kriminalizálódását hozta. A Bride
well, Anglia legrégibb javítóháza, megelőzte a kontinenst. 
A Rasphuys, a legendás amszterdami fenyítőház kelet
kezését, elnevezéseit is megismerhetjük. A dologházban 
élők egy részét a hatóság utalta be, a többiek rokonaik, 
szüleik kérvénye alapján kerültek oda. A fenyítőházakban 
egyszerre volt jelen a munka, a nevelés és a társadalom
ba való visszavezetésre törekvés. Ez forradalmasította a 
büntetés-végrehajtást, a középkor sanyargató tömlöcéböl 
modem célú intézményeket formált. A munka azonban 
nem annyira a szakértelem elsajátítását szolgálta, nem a 
tömlőé bővült ki munkáltatással. A munkáltatás mint fö- 
funkció vonta magához a büntetés-végrehajtást. Az intéz
mény célja becsületes karakterű beutaltakat kibocsátani, 
de feltöltődött bűnöző elemekkel. A Rasphuys után rövi
desen létrejött a nők számára a Spinnhuys. A Secrethuys 
a fiatalkorúakat és a gyerekeket választotta el a felnőttek
től. A Hansa fenyítőházai a 17. század elején tiszta formá
ban vették át az amszterdami modellt, például Brémában, 
Hamburgban és Danzigban. A német fenyitőházak mintája 
komor kriminalitás hátterű. Erre utal az 1751 -es Gauner- 
patent. A német modellnek széles skálája volt (fenyítő- és 
árvaház, esetleg kórház -  önkéntes dolog- és fenyítőház -  
dolog- szegény- és fenyítőház zálog- és fenyítőház -  fe- 
nyítöház és tébolyda); ezek multifunkcionálisak lettek, és 
kriminalizálódtak. A Schellenwerkben a megszégyenítő 
reáliák figyelemre méltóak. Az osztrák fenyitőházak or
szágot behálózó fenyítöházi rendszerét a 19. század ele
jére egy büntető karakterű, központi döntés hozta létre. 
Sajátos a bcsorozás és a végvárakba küldés.

A Nyugat börtönei. A fenyítöházi eszme hatására a 
szabadságvesztés-büntetés önálló szankcióvá vált a bün
tetőjogon belül. A vizsgálati és a végrehajtási fogság elkü
lönült. Jogtörténeti jelentőségű a kodifikáció: a Carolina, 
az 1786-os toscanai kódex, II. József 1787-es kódexe, a 
polgári fejlődés diadala a francia büntető törvénykönyvek 
(1791, 1810). A börtönügy kodifikációja késett. A közép
kori büntetőgyakorlattal jogtudósok vették fel a harcot, 
így Bcccaria, Filangieri, Voltaire, Sonnenfels. Az abszolút 
és relatív büntetési elméletek híveinek polémiája hozzá
járult a büntetés-végrehajtás számos teoretikus elemének 
tisztázásához. A relatív elméletek térnyerése megalapozta 
a börtönfilozófia gyökeres átalakulását. A büntetések okta
lan kegyetlenségét támadta a reformerek kritikája, ennek 
nyomán a gyakorlat humanizálódott. A börtönügy kapcso
lódott a büntetőjog tudományához. Figyelemre méltó Ni- 
colas H. Julius börtönügyi kurzusa, amit 1827-ben a berli
ni egyetemen tartott. A tudományos munkák terjesztették 
az amerikai rendszerekkel kapcsolatos argumentációt. Az 
információk a magyar reformkor fogházjavítóihoz is elju
tottak. A 19. század elejére, több folyamat eredményekép
pen a szabadságvesztés-büntetés végrehajtásában jelentős 
fordulat állott be. Kialakult a korszerű börtön fogalma, a 
börtönügy tudománya, a végrehajtási rezsim. A börtönügy



megújulása csak új börtönépülctekkel valósulhatott meg, 
a régiek a komplex feladatokra alkalmatlanok voltak. Is
mert Kossuth és Széchenyi 1841 -es hírlapi polémiája. Az 
érvelés szerint a börtönben nem élhet jobban az elítélt, 
mint a dolgos paraszt.

A börtönügyet a 18-19. században a tradicionális „ha
gyaték" felszámolása mellett a szabadság felértékelődése 
befolyásolta, a biztonsági kérdéseknek és a reszocializáci- 
ós megfontolásoknak is meg kellett felelni. Ennek előfutá
ra a 18. században a Casa di correzione és a genti Maison 
de force. Sajátos az abszolút monarchia börtöne, a ba
rokk átkerült a börtöntervekbe. A modem börtönrendsze
rekből a philadelphiai „magányelzárásos” és az aubumi 
vagy ..hallgató" rendszerű emelhető ki. A szerző kritiku
san részletezi építészetüket, nóvumként értékeli Bentham 
Panopticonját. A kezdetekben erősebb volt az elmélet a 
gyakorlat befolyásánál, ez a század második felére meg
változott.

Magvar előzmények. Magyar tömlőéiig}’. Az újkori 
magyar előzmények jellegzetesek. A fogvatartottak el
nevezése ..rab", „rabszemély” volt, tekintet nélkül az 
elítélés hosszúságára. A törvényhatóságok, vérhatalom
mal rendelkező uradalmak szabadságvesztés-büntetési 
gyakorlata igen különböző. Városi kivételektől eltérően 
a büntetés-végrehajtás elrettentő karaktere fokozódott. 
A vármegyei tömlőé előtörténetét a levéltári források tük
rözik. Lejegyezték a több tömlőében előforduló járványo
kat, az 1796-os zalaegerszegi börtönlázadást, ami csopor
tos ellenállást jelentett. A vármegyék álláspontja széles 
skálán mozog a fcnyítöház homályos igenlésétől addig, 
hogy „a bűntettesek a kiszabott büntetést ott töltsék ki, hol 
elfogattak és elítéltettek". Nem alakult ki a végrehajtási in
tézmények és a gyakorlat átfogó hálózata. A tömlöcügyet 
középkori tradíciói határozták meg, apró javításokkal.

A magyar fényitőház (a Domus Correctoria Szempcen). 
A Magyarországra transzportált ausztriai bűnözök miatt a 
magyar fenyítöház „az osztrák igazságügyi kormányzat 
foglya lett”. A „hullámzó lakosság” a kriminalizálódás 
felé vitte az intézetet. A fogvatartottak messze estek az 
amszterdami modelltől, a kriminális karakter teljesen át
hatotta a házat, bár a jobbítás igénye itt is kiolvasható az 
utasításokból. A szempei fenyítöházban a nyugati hagya
tékból fenntartották a munkáltatást, ezt a szolgálati utasí
tás szabályozta. A munka értékesítése volt a fontos, nem a 
lakók szakmai kiképzése. A silány termékek nem tartották 
el a házat.

Dologházak és börtönök a  reformkori Magyarorszá
gon. Dologházak tipológiája a reformkorban. A dolog
ház kombinált intézmény volt, a köznyelvben javítóház, 
fenyítöház. dologház, dolgozóház. dolgoztató ház vagy 
intézet megnevezéssel illették. Két csoportja van: a „se
gítő vagyis önkénytes dolgozóházak" és a „kényszerítő 
dolgozóházak". Az első szociális, az utóbbi kriminalizált 
jellegű. A dologház a reformkorban lehet szegénygondo
zó (dolgoztató) ház, kényszerítő dologház, rabdolgoztató 
ház. a Domus Correctoria intézménye viszont hiányzik. 
A büntetés-végrehajtás modernizációjára törekedve a ma
gyar reformkori politikusok, nemzetközi tapasztalatokra 
támaszkodva, az ún. fogházjavító mozgalmat képviselték.

Szűkölködő szegények dolgozóházai is működtek, ilyen 
a „Pesti Jóltévö Asszonyi-Egyesület” az „erkölcsnemesítő 
kereset háza”. A pesti kényszerítő dologházat a polgárság 
saját ügyének tekintette. A kényszerítő dologház a „baga- 
tell" büntetőjog keretében kényszerintézkedést fogana
tosító intézet, ide fenyítendő gyerekek is bekerülhettek. 
A „kényszeröncök” munkáltatása, oktatása, lelki gondo
zása is fontos volt. Az intézet a szegénydolgozási funkci
ókat elutasította magától.

Börtönök és rabmunkáltatás. Szalay Imre, Vas vár
megye tiszti főorvosa úttörő gondolatokat tett közzé 
1815-ben „Raboskodók Jobbétásokra” címmel, ebben a 
munkáltatásra is kitér. A 19. század harmincas éveiben ki
bontakozott a fogházjavító mozgalom, ennek alapelveiben 
jelen van a munkáltatás. A reformerek számára a tömlőé a 
régi kor jelképe volt. A börtönügyi mozgalomban egyesek 
a külföldi tapasztalatokat általában értékelték, míg a libe
rálisok optimista módon tabula rasát és a külföldi minta 
követését szorgalmazták, de nagy nehézségekkel kerültek 
szembe. A fogházjavítók a börtönügyet tisztán elméleti sí
kon vetették fel, a „nyugati” modellek ismeretében vagy 
a „hallgató szisztéma" vagy a „magánrezsim" mellett ér
veltek. A reformkori rabdolgoztató házak rezsimjében 
a munka egyszerre eszköz és cél is. A „rabközvetítés” a 
magáncélokra kiadott rabok magánháznál vagy gazda
ságbéli munkáltatását jelentette. A lövői Zala-híd építése 
részben rabmunkával zajlott, a rabdolgoztatás a (tömlőé) 
falain kívül folyt. A rabdolgoztató házak a reformkor jel
legzetes intézményei voltak, praktikus (foglalkoztatás, 
költségcsökkentés) vagy eszmei okokból (fogházjavítás, 
tömlöc-korszerüsítés, filantrópia), illetve a börtönügy mo
dernizációjaként jöttek létre. Arad vármegye dolgozóhá
zát tapasztalatcsere okán több megye deputációja is felke
reste, iratmegküldést is kértek. Vas vármegye börtönügyi 
tervezésébe is kapunk betekintést. A rabdolgoztató házak 
gyakorlata hatott a korszerű börtönügyre, az 1843-1844. 
évi országgyűlés börtönügyi tervezetét alapozta meg.

Az 1839-1840. évi országgyűlés választmányt küldött 
ki a büntető javaslatok kidolgozására. A börtönügyi al
bizottság munkájára Deák Ferenc döntő befolyással volt. 
A liberálisok és a konzervatívok megegyeztek a fogház
javítás szükségességben, elvetették a vármegyékben fenn
álló „közös” rendszer szerinti munkával való kiegészítést, 
a „magányelzárást" javasolták, ennek egyik középponti 
elemeként a rabmunkáltatás szerepelt. Dessewfíy Aurél 
szerint „a munka nem tekinthető büntetésnek”, a munka 
a börtönben kötelezettség. A börtönrendszer bizottsági ja
vaslatát nem fogadták el, de tanúságtétele annak, hogy a 
magyar börtönügyi tudományosság teoretikusan és gya
korlatilag is felkészült a korszerű európai büntetés-végre
hajtási tendenciák fogadására.

Az összegzésben Mezey Barna summázza eddigi meg
állapításait. „Az Angliában is kialakuló, de a kontinensen 
hódító útjára Amszterdamból induló fenyítöházi intéz
mény két évszázad alatt bejárta az elsősorban német nyel
vű territóriumokat, először északon a Hanza városokban, 
majd dél felé haladva, keresztül a német birodalmon, el
érte Ausztriát, végül a 18. század utolsó évtizedeiben Ma
gyarországon is felbukkant.” Figyelemre méltó megoldás



az is, hogy a börtönügy kérdése „szemléltette a história a 
sokszoros szűrön, társadalmak sorozatán át szivárgó tudo
mányos, szakmai és praktikus hatások megtermékenyítő 
erejét, az adaptációs mechanizmus működésének sajátos
ságait, a feltételhiánnyal küzdő, a kiérlelt megoldásokból 
viszont profitáló magyar jog tradicionalizmusát és egyben 
nagyfokú megújuláskészségét”. „A magyar tömlöc erős 
pillérzete és a rivális intézményi modell hiánya kizárta az 
egyenjogúságon alapuló kölcsönhatások rendszerét.” Ma 
az 1843/44-es büntetőjavaslatokat elfogadják, a legkor
szerűbb intézmények sorába az új munkáltatási koncep
ciókat is adaptálták volna, de ez nem járt sikerrel. A leg
lényegesebb a munkáltatás eszméjének befogadása és a 
rabdolgoztató házak létesítése volt. Az 1843-as javaslat 
szerint a csavargók, kóborlók ügye nem a büntetés-vég
rehajtás dolga, az igazságügy területéről a szegénygon

dozáshoz terelték a szociális ellenőrzést. „E folyamatok 
készítették elő a század második felének nagy börtönügyi 
és szociális reformjait, a polgári társadalom kontrollrend- 
szereinek kiépítését. Az 1843-as tervezet nagymértékben 
hatott a tömlöcreformokra, befolyásolta a gyakorlatot, 
megalapozta a századfordulóra beérő országos bünte
tés-végrehajtási reformot.”

A kötet része az imponáló forrás- és szakirodalom-jegy
zék, a mutatók, valamint közel hatvan, eddig zömmel nem 
közölt informatív kép a börtönök históriájából. A mun
ka nemcsak jogtörténészeknek ajánlott, tanulmányozása 
büntetőjogászok, büntetőjog-politikusok, szociológusok, 
történészek és a tömlöcök évszázados világa iránt érdek
lődők számára élvezetes olvasmány!
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J akab Éva új monográfiája a szellemi alkotások jogi 
védelmének európai történeti fejlődését mutatja be a 
15. századtól kezdődően a 19. század végéig. A könyv 

első fejezete színes képet nyújt a könyvnyomtatás és a 
könyvkereskedelem első európai központjairól, a main- 
zi, antwerpeni, frankfurti, velencei és londoni nyomdák 
és kiadók 15-16. századi világáról, a nyomdász szakma 
kiemelkedő úttörőinek életéről és munkásságáról. A szer
ző rámutat arra, hogy milyen új jogi problémákat eredmé
nyezett a könyvnyomtatás feltalálása (a szellemi termékek 
tömeges árucikké válása), és részletesen elemzi azokat a 
királyi privilégiumokat és monopóliumokat, amelyek a 
szerzők, a nyomdászok és a kiadók jogi védelmének első 
tonnáját jelentették a müvek jogosulatlan utánnyomásá
val (a kalózkiadók jogsértő tevékenységével) szemben. E 
jogi védelem mindenhol szorosan összefonódott az állam 
és az egyház politikai védelmével, a cenzúra kialakulásá
val. Ennek hangsúlyozása mellett a szerző más érdekes 
kapcsolatokra is rávilágít. így többek között arra az össze
függésre. amely a római jog recepciója és a könyvkiadás 
felvirágzása között kimutatható.

A második fejezet elején John Locke (1632-1704) 
azon filozófiai nézeteit ismerhetjük meg, amelyek sze
rint a tulajdonjog alapja az emberi munka, ami szellemi 
munka is lehet. A szellemi alkotáson tehát az alkotónak 

munkája révén -  szellemi tulajdona keletkezik. Amint

Jakab Éva rámutat, Locke e tulajdoni koncepciójának kö
szönhető, hogy az angol jogrendszerek minden probléma 
nélkül be tudták illeszteni a tulajdoni formák közé a szel
lemi tulajdont.

A német területeken először Jacob Thomas Thomasius 
(1622-1684) irt jelentős értekezést az irodalmi plágium
ról. Az értekezés szerint a plágium lényege az idegen gon
dolatok eltulajdonítása és rosszhiszemű felhasználása az 
elkövető saját neve alatt, az eredeti szerző megnevezése 
nélkül. E cselekmény tipikus elkövetői a tudósok, akiket 
a hímév utáni vágy motivál. A plágium az arisztotelészi 
osztó igazságosság elveibe ütközik: az elkövető oly mó
don jut előnyhöz a sértett kárára, hogy az felborítja az 
igazságon alapuló egyensúlyt. Az ilyen erkölcstelen, de a 
pozitív jog előírásaiba nem ütköző magatartás elkövető
jének Thomasius szerint a bírósági út hiányában a saját 
lelkiismerete és a közvélemény előtt kell felelnie. Az apja 
munkásságát folytató Christian Thomasius (1655-1728) 
a szerzői érdeksérelmek más jellemző formáival, a mü
veknek a szerző engedélye nélküli kinyomtatásával, után
nyomásával. illetőleg tartalmi módosításával foglalkozott, 
kimutatva e cselekmények jogsértő voltát a természetjog 
vezérelvei (tisztesség, becsület, igazságosság) alapján.

A szellemi terméken fennálló tulajdonjog Angliában 
először szokásjogi úton nyert elismerést és védelmet. 
A common law szabályai szerint a copyright időtartama 
örökös volt. A szokásjogi szabályokat a 17. század folya
mán számos rendelet megerősítette. E rcndeletek közé 
tartozott az 1662-ben kiadott Licensing A d  is, amely 
azonban a parlament döntése alapján 1694-ben hatályát 
vesztette. Ezzel megszűnt a védelem a kalózkiadásokkal 
szemben, ami az angliai könyvpiacon kaotikus állapoto
kat eredményezett. A kiadók és a könyvkereskedők petí
ciói nyomán a parlament 1710-ben kénytelen volt meg
alkotni egy rendeletet (A d  o f  Anne), amely megerősítette 
a szerző (illetve egyéb ro/ntulajdonos) kizárólagos jogát a 
könyv kinyomtatására, és pénzbüntetés kilátásba helyezé
sével biztosította a védelmet a kalózkiadások ellen, a co-


