
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-



történeti széfé
pvtulajdonosok jogait azonban -  a liberális piacgazdaság 
érdekeit figyelembe véve -  időbeli korlátokhoz kötötte. 
A könyvpiac tőkeerős résztvevői ugyanis korábban örök 
időkre megvásárolhatták az ígéretesebb müvek kiadási jo 
gát, ami kizárta a versenyt, magas árakat eredményezett, 
és szükségszerűen kalózkiadásokhoz vezetett. A gyakor
latban kérdésként merült fel, hogy az Acl ofAnne hatályba 
lépésével megszüntek-e a com- 
mon law azon szabályai, ame
lyek a szellemi terméken fenn
álló tulajdonjogot -  az egyéb 
tulajdoni formákhoz hasonlóan 
-  időben korlátlannak tekintet
ték. Rövidesen perekre került 
sor, amelyekben érdekes ítéletek 
születtek; míg 1769-ben a MU- 
lar v. Taylor ügyben a bíróság 
a common law alapján a szerző 
örökös tulajdonjoga mellett fog
lalt állást, 1774-ben a Donaldson 
v. Beckett ügyben a -  fellebbe
zés folytán eljáró -  Lordok Háza 
ezzel ellentétes tartalmú döntést 
hozott, kimondva azt, hogy az 
Acl ofAnne megszüntette a com
mon íme szabályait, általános ér
vénnyel időbeli korláthoz kötve 
az irodalmi termékeken fennálló 
szellemi tulajdont.

A harmadik fejezet elején 
a szerző William Blackstone 
(1723-1780) életútját és mun
kásságát ismerteti. A nagy angol 
jogász a tulajdon legitimitását -  Locke nézeteit osztva -  a 
befektetett emberi munkával indokolta, s egyértelműen el
ismerte a szellemi tulajdon létét. Úgy vélte, hogy az iro
dalmi müveken melyek egyedi jellegét a tartalom és a 
fonna, a stílus és a nyelv adja az alkotás folyamata, illet
ve a szerző általi occupatio keletkezteti a tulajdont.

A kalózkiadók tevékenysége különösen sok problémát 
okozott a széttagolt német tartományokban, amit a német 
lakosság hihetetlenül nagy olvasási kedve még tovább fo
kozott. A német gondolkodók arra törekedtek, hogy a szel
lemi alkotások védelmét római jogi alapokra helyezzék. 
Immánuel Kant (1724-1804) arra az álláspontra jutott, 
hogy a szellemi tulajdon csak a szerzőt illeti meg, a kiadó 
nem szerez tulajdont, csupán kötelmi jogviszony keretei 
között (megbízási szerződés alapján) vállalkozik a nyom
tatásra és a terjesztésre. A jogosulatlan utánnyomó (kalóz
kiadó) ezzel szemben megbízás nélküli ügyvivőként jár 
el, s ilyen alapon kötelezhető az összes haszon kiadására 
és az okozott károk megtérítésére. A filozófus világosan 
elhatárolta egymástól a szellemi alkotás és a könyv felet
ti tulajdonjogot, rámutatva arra, hogy a kinyomtatott pél
dány megvásárlása senkit sem jogosít fel az utánnyomásra 
és a terjesztésre.

A felvilágosodás korának másik nagy német filozófu
sa. Johann Gottlicb Fichte (1762 1814) nézetei szerint az 
eladással a könyv mint önálló testi tárgy a vevő tulajdo

nába kerül; az eladással a szerző, illetve a kiadó jogai az 
eladott példányon megszűnnek. A gondolati tartalommal 
is hasonló a helyzet: a publikálással a szerző lemond arról, 
hogy a szellemi termék az ö kizárólagos kincse maradjon.

• A gondolati tartalom kifejezési formája (a gondolatok ösz- 
szefüzése, az érvelés, a stílus, a fogalmazás) azonban to
vábbra is a szerző kizárólagos tulajdona marad. A szerzőt 

a szellemi tartalommal kapcsola
tosan megilleti a szerzőségre és a 
mű integritására való jog, amely 
utóbbi a jogosulatlan utánnyo
más elleni védelmet is magában 
foglalja. A kiadó a szerzővel kö
tött szerződés alapján a szellemi 
alkotáson csak bizonyos haszná
lati (haszonélvezeti) jogot sze
rez. A jogosulatlan utánnyomás 
nemcsak a kiadó jogait sérti, 
hanem a szerző tulajdonjogát is, 
amely a szerző természetes és el
idegeníthetetlen joga a szellemi 
termékén. A kalózkiadó a szerző 
tulajdonosi jogosítványai közül 
a használati (felhasználási) jogot 
sérti.

A szerző a negyedik feje
zet elején Thomas B. Macaulay 
(1800 1859) két híres beszédét 
elemzi, melyek 1841-ben, illet
ve 1842-ben, az angol parlament 
alsóháza előtt hangzottak el, s 
amelyek a copyright időtartamá
nak problémáiról szóltak. A ne

ves államférfi egy törvényjavaslat ellen fogalmazta meg 
első felszólalását, amely a védelmi idő jelentős kiterjesz
tésére irányult (a javaslat a védelmet az alkotó halálát kö
vető hatvan évre kívánta kiterjeszteni). Elsősorban azzal 
érvelt, hogy a könyvek a hosszabb védettség miatt drá
gábbak lesznek, aminek következtében kevesebb könyvet 
fognak írni és eladni Angliában. Emellett azt is hangsú
lyozta, hogy a védettségi idő kiterjesztése az alkotó he
lyett legtöbbször csak a kiadó hasznát növeli. A második 
beszédében Macaulay mindezek ellenére a copyright vé
dettségi idejének kiterjesztését indítványozta, de az álta
la korábban ellenzett javaslattól eltérő módon: úgy vélte, 
a védelmi időnek a publikáció időpontjától számított 42 
évig kell tartania, vagy a szerző haláláig, ha az hamarabb 
bekövetkezik.

A német területeken sajátos álláspontot képviselt Leo- 
pold Josef Neustetel (1798-1825), a személyiségi jogi 
elmélet egyik jelentős előfutára, aki a jogosulatlan után
nyomást római jogi alapokon /muridnak tekintette, és a 
büntetőjogi védelem mellett szállt síkra. Próbálkozása 
azonban kudarcot vallott, s nyilvánvalóvá vált, hogy a 
szellemi alkotások védelmében külön törvényt kell alkot
ni. E téren fontos előrelépést jelentett az 1837-ben hozott 
porosz törvény, amely az irodalmi müvek jogosulatlan 
utánnyomása mellett a képzőművészeti és a zenei alko
tások utánzása ellen is védelmet biztosított az alkotók és
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jogutódaik számára. Újabb fontos eredményt 1870-ben, 
a német egység megteremtése után sikerült elérni, ami
kor megszületett az a törvény, mely a szellemi alkotások 
védelmét egységesítette az Észak-Német Szövetség tar
tományaiban. Alapvetően ez a törvény is a jogosulatlan 
utánnyomás problémájára koncentrált, utánnyomásnak 
tekintve a mű fordításban való újraközlését és a mű nyil
vános előadását is.

A könyv utolsó fejezete azokkal a tudományos nézetek
kel, eredményekkel foglalkozik, amelyek révén a szellemi 
alkotások jogi védelme a 19. század végére dogmatikailag 
letisztult. A szellemi alkotáshoz fűződő jogot Johann Cas- 
par Bluntschli (1808-1881) szubjektív magánjogi jogként 
fogta fel. F. nézetét tanítványai, Félix Dahn (1834-1912) 
és Kari Gareis (1844-1923) továbbfejlesztették. Dahn a 
szerzői jogot a személyiségi jogok kategóriájába sorolta, 
és átmházhatatlannak tekintette. Úgy vélte, hogy az a jog, 
mely az alkotó és müve között fennálló szellemi köteléken 
(vinnilum spirituálé) alapszik, az alkotó legszemélyesebb 
joga. Gareis ezzel szemben arra az álláspontra helyezke
dett. hogy a szellemi alkotáshoz fűződő jog elidegeníthető 
és átörökíthető. Rámutatott arra, hogy az alkotót az in rém 
védelemmel ellátott dologi jogokhoz hasonló jog illeti 
meg mindenki mással szemben. Ezt az elméletet Ottó von 
Gierke (1841-1921) fejlesztette tovább, megállapítva azt, 
hogy a szerzői jog a szellemi alkotás tényéből fakadó, az 
alkotás által létrehozott, abszolút jellegű személyiségi jog, 
mely ugyan elvileg átruházható, de az átruházás mindig 
csak egyes részjogosítványokra vonatkozhat.

Jog_________
történeti szem le '— '

Josef Kohler (1849-1919) szembeszállt Gierke szemé
lyiségi jogi elméletével, rámutatva arra, hogy a nyilvá
nosságra hozott mű nem tekinthető örökké a személyiség 
részének, hiszen a személyiség is változik. Az alkotás a 
publikálás után már saját életet él. Kohler arra is felhívta 
a figyelmet, hogy a személyiségi jogra alapozott védelem 
nem indokolható a szerző halála után. Ugyanakkor azt is 
felismerte, hogy a szellemi tulajdon elismerése szétfeszí
tené a tulajdon bevett fogalmát, a hatályos dologi jog lo
gikusan felépített rendszerét. E problémák sarkallták arra, 
hogy megalkossa az abszolút szerkezetű, negatív tartalmú 
és korlátlanul átruházható immateriális vagyoni jogok el
méletét. Amint arra Jakab Éva rámutat, e koncepció, mely 
végre nyugvópontra juttatta a római jogi hagyományok
hoz ragaszkodó német dogmatikában dúló vitákat, lénye
gét tekintve nem is áll olyan messze az angol copyright 
jogi természetétől.

A számos illusztrációt tartalmazó kötet végén egy 
negyvenoidalas függelék található, mely több 15-16. szá
zadi privilégium szövege mellett az A d  oJ'Anne szöve
gét, továbbá Locke, Blackstone, Kant, Fichte, Gierke és 
Kohler müveinek releváns részleteit tartalmazza eredeti 
(latin, angol, illetve német) nyelven. Az eredeti forrásokra 
támaszkodó, precízen elkészített, közérthetően megfogal
mazott, minden áltudományos fejtegetéstől mentes, izgal
mas kultúr- és eszmetörténeti áttekintést nyújtó könyv a 
szűk szakmai berkeken túl a szélesebb olvasóközönség
nek is ajánlható.
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Á sok szempontból aktuális mű az MTA-ELTE Jog
történeti Kutatócsoportjának kutatási programja 
keretében jelent meg azzal a szándékkal, hogy az 

egyes társadalomtudományi területek kölcsönhatására te
kintettel. műhelyviták keretében „hozzák össze" az azo
nos kérdések vizsgálatában eredményeket elérő történé
szeket és jogászokat. A több kiváló tanulmányt magában 
foglaló kötet nagyrészt az ELTE Állam- és Jogtudományi 
Karán 2009. december 9-én megrendezett műhelyvita 
anyagát öleli fel, amely a történeti kormányformák kö
zül elsőként az abszolút monarchia témakörét járta körül. 
A tárgykörben a történettudomány eredményeit Sashalmi 

_  Endre és llahncr Péter tanulmányai mutatják be, a jogtör- 
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téneti megközelítést Kisteleki Károly, Stipta István, Képes 
György és Mezey Barna munkái képviselik.

A kötet bevezető gondolatai a két tudományterületnek 
a közelmúltra jellemző „minimális interakciói" felemlíté
sén túl arra hívják fel a figyelmet, hogy a közös álláspon
tok kialakítása során nagy szükség van a fogalomtisztá
zásra és a szakszerű fogalomhasználatra. Ezért is került a 
vizsgálódás középpontjába a számos vitás kérdést felvető 
abszolút monarchia -  mint a 17-18. századi európai álla
mok többségét jellemző kormányzati rendszer -  természe
tének problematikája.

Ahhoz, hogy a vizsgált kérdésről pontos fogalmat al
kothassunk, Hahner Péter szerint nem vonatkoztathatunk 
el a konkrét tértől és időtől, ám szükségleteink okán kény
telenek vagyunk e fogalmakat általánosságban is hasz
nálni. így külön vizsgálat tárgyává kell tenni az abszolút 
monarchia elméletét és annak gyakorlati megvalósulását. 
Ennek megfelelően a kötetben megjelent tanulmányok 
mind az elméleti, mind pedig a gyakorlati elemzés szem
pontjait követik. így a tanulmányok végére érve egy olyan 
komplex, átfogó kép alakulhat ki az olvasóban az abszolút 
monarchia valós jellegéről, amely emancipálja őt azoktól 
a korábbi kliséktől, melyek éppen az abszolút monarchia 
lényegét fedték el.


