
fegyveres néppel bírt.” (Hegedűs Lajos: A magyar közjog alapvona
lai. Pest, Heckenast Gusztáv, 1861, 182. p.)

27 Egy Jurátus: A hadügyi fölségjog (Budapest, Politzer Zsigmond és 
fia kiadása, 1903, 4. p.)

28 Ferdinandy Gejza: Magyarország közjoga (Budapest, Politzer Zsig
mond és fia kiadása, 1902, 305. p.)

29 Kmety Károly: i. m., 3. p.
30 Kmety Károly: i. m., 20. p.
31 Példaként lásd: Farkas Ádám: A dualizmus katonai büntetőjogi vitá

jának nyitánya (Iustum Aequum Salutare, 2014. 4. szám, 101—
111. p.)

32 1868:40. törvénycikk a véderőről, 49. §.
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33 1889:6. törvénycikk a véderőről, 57. §.
34 1912:31. törvénycikk a honvédségről, 2. §.
35 1912:31. törvénycikk a honvédségről, 13. §.
36 1912:31. törvénycikk a honvédségről, 13. §.
37 Mindezek ellenére kiemelendő, hogy bár az uralkodónak és a kama- 

rillának volt hajlama feszegetni a parlamentáris kereteket, de ha
zánkban nem ment végbe egy bismarcki típusú antiparlamentáris 
fordulat.

38 „... ennél fogva a fejedelem békét köt vagy háborút indít, követeket 
küld vagy fogad, fenntartja az állambiztonságot, és megelőzi az el
lenséges betöréseket.” (Charles-Louis Montesquieu: A törvények 
szelleméről. Budapest, Osiris-Attraktor Kiadó, 2000, 248. p.)

Hajdú Dóra

Betekintés a francia szerzői 
jog történetébe

A kezdetektől a nagy francia 
forradalom idején elfogadott

törvényekig

A  szerzői jog történetének feldolgozását a közel
múltban több tanulmány, illetve monográfia is cél
jául tűzte ki.1 Ezek a munkák a teljesség igényével 
igyekeztek bemutatni a magyar, az angol és a német szer

zői jog történetét, a francia jogtörténet azonban az elmúlt 
két évtizedben a hazai jogtudomány fókuszán kívül esett. 
Ennek oka egyfelől a hagyományokban keresendő: a ma
gyar és a német szerzői jog közös tőről fakad, ezért lénye
ges a közös gyökerek feltárása. Az angol szerzői jog törté
netének elemzése pedig az első Copyright Act2 miatt kerül 
rendre a figyelem középpontjába. A copyright fejlődésé
nek eltérő íve miatt ugyancsak szokás az angolszász jog
történeti gyökerekhez visszanyúlni. Nem szabad azonban 
figyelmen kívül hagyni, hogy nemcsak a német, hanem a 
francia szerzői jog is jelentős hatást gyakorolt a kontinen
tális -  köztük a magyar -  szerzői jog fejlődésére; az egyik 
legszembetűnőbb példa ennek kapcsán a közös jogkezelés 
jogintézményének francia földön való kialakulása.

A Magyarországról elérhető, témába vágó szakiroda- 
lom3 csekély száma ellenére a szerzői jog francia történe
tének a feltárása mindenképpen szükséges: azon túl, hogy 
érdekes jogtörténeti adalékokkal szolgál, segítséget nyújt 
a szerzői jog természetének és egyes jogintézményeinek, 
a szerzői jog fejlődéstörténete logikájának, illetve a kon
tinentális szerzői jog és az angolszász copyright közötti 
különbségek megértéséhez.

A tanulmány a francia szerzői jog történetét a könyv
nyomtatás elterjedését követően kialakult rendszertől a 
nagy francia forradalom idején elfogadott két szerzői jogi 
törvényig mutatja be. A rendező elvet a francia vagyoni 
jogok hagyományos felosztása jelenti, ezért alapvetően 
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a többszörözés és a nyilvános előadás jogának történeti 
fejlődésére tér ki. A többszörözés jogának előzményeként 
részletesen szól a privilégiumok rendszeréről, az ezekre 
vonatkozó rendeletekről, majd az 1793-ban elfogadott 
forradalmi törvényről. A nyilvános előadás joga kap
csán pedig a 18. századi színjátszás sajátosságaira, és 
a színdarabírók összefogásával megalakult első közös 
jogkezelő szervezetre, valamint az 1791-ben elfogadott 
törvényre tér ki.

I. A többszörözéshez való jog gyökere: 
a privilégiumok rendszere

A szerzői jog történetével foglalkozó munkák a könyv
nyomtatás elterjedéséhez mint technológiai újításhoz 
szokták kapcsolni a szerzői jog kialakulását.4 Franciaor
szágban ez a 15. század második felére tehető; az első pá
rizsi nyomda a Sorbonne-on nyílt meg 1470-ben. Ugyan
ebben az évben nyomtatták ki itt az első latin nyelvű, hat 
évvel később pedig az első francia nyelvű könyvet.5

Az új technológia elterjedésének idején a nyomda ki
alakítása költséges beruházást igényelt, a kéziratok sze
dése pedig munkaigényes volt; a ráfordítások megtérülése 
viszont nagyban függött a kötet sikerességétől. Ez a gaz
dasági szükségszerűség hozta magával valamely oltalmi 
rendszer kialakulását.6 Ennek első formája a privilégium 
volt, amely azt jelentette, hogy a kiadó meghatározott idő
re monopóliumot szerzett egy-egy mű kinyomtatására és 
értékesítésére. A privilégiumok kibocsátása alapvetően 
uralkodói előjog volt, azonban Franciaországban a Parla
ment, az egyetem vagy Párizs prévőt-ja is adott ki ilyen 
kiváltságleveleket.7

Pierre Recht álláspontja szerint ugyanakkor a szerzői 
jogot nem szabad az uralkodók által kibocsátott privi
légiumokból eredeztetni, mivel ezeket alapvetően nem 
szerzőknek, hanem a nyomdászoknak adták ki a köny
vek kinyomtatásából eredő költségek ellentételezéseként.8 
A szerzők és az ő érdekeik, illetve jogosultságaik viszont 
időről időre felbukkantak a nyomdászoknak biztosított 
monopóliumok között, éppen ezért a rendszer ismertetése 
nem okafogyott.
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Az uralkodók ráadásul nagyon hamar felismerték, hogy 
a kiváltságlevelek kibocsátásával befolyást tudnak gyako
rolni a nyomtatott termékekre, így ez a rendszer a cenzúra 
egyik eszközévé vált.9 A vallásháborúk történelmi kontex
tusába helyezve a kérdést, világossá válik, miért bírt kü
lönös jelentőséggel I. Ferenc rendelete, amely 1529-ben 
minden új szöveg kiadását a teológiai kar előzetes enge
délyéhez kötötte.10 Ez a rendelet azt eredményezte, hogy 
a privilégiumlevélben megtestesülő kizárólagos jog (droit 
exclusif) és a cenzúrát megvalósító engedély (permission 
d ’imprimer) fogalma idővel kezdett összemosódni, annak 
ellenére, hogy két teljesen eltérő célú és természetű jog
intézményről volt szó.11

Érdekes adalék, hogy elvétve az irodalmi művektől el
térő típusú alkotásokra is nyújtottak kiváltságot. Így pél
dául 1551-ben zeneműveinek kiadására II. Henrik francia 
király bocsátott ki először privilégiumot Guillaume Mor- 
laye lantjátékosnak.12 Később a zeneművekre vonatkozó 
kiváltságleveleket a Királyi Zeneakadémia (Académie 
Royale de Musique) bocsátotta ki. Ezekben engedélyez
ték a kották kiadását és a nyilvános előadásokat. Egy 
1786-ban kiadott királyi rendelet erősítette meg azoknak 
a privilégiumoknak a fennállását, amelyeket a zeneszerző 
bizonyíthatóan a nyomdászra ruházott át.13

Meglepő módon tudomásunk van a képzőművészet te
rületén nyújtott monopóliumról is. XVI. Lajos 1661-ben 
a király portréjának megfestője, Robert Nanteuil részére 
bocsátott ki kiváltságlevelet.14

Mivel alapvetően a privilégiumok a könyvnyomtatás
sal hozhatóak összefüggésbe, a tanulmány a továbbiakban 
ezekre fokuszál.

Az irodalmi művekre vonatkozó 
privilégiumok rendszere

Ami az első kibocsátott kiváltságlevelet illeti, a szakiro
dalomban több különböző dátum, mű és kiadó is fellelhe
tő. Olvashatunk egyrészt az 1498-as dátumról: ekkor egy 
Trechsel nevű nyomdász az arab tudós, Avicenna Kánon 
című orvosi munkájának egy kommentárja kinyomtatására 
kapott engedélyt.15 Mások viszont 1507-re teszik az első ki
váltságlevél kibocsátását, amit XII. Lajos francia uralkodó 
Antoine Vérard-nak adott Szent Pál apostoli leveleinek a 
teológiai kar egyik doktora által glosszált kiadására. 1508- 
ban pedig a párizsi Parlament biztosított Bartholde de Rem- 
bold-nak Szent Brúnó műveinek kiadására monopóliumot.16

Ritkán maguk a szerzők is szerezhettek kiváltságlevelet. 
A források ebben a tekintetben sem egységesek: az egyik 
szerint az első az 1507-ben Eloy d’Amervalnak kibocsá
tott kiváltságlevél volt. Más helyen Juan de Celaya spanyol 
filozófus neve olvasható, aki 1517-ben,17 Insolubilia című 
művének kiadására szerzett privilégiumot.18 A források 
megemlítik még Pierre de Ronsard nevét is, aki 1560-ban 
Ódáinak kiadására részesült személyes kiváltságban IX. 
Károlytól.19 1610-től kezdve több esetet is ismerünk: a pri
vilégiumok lajstroma elvétve tartalmazta a szerző nevét is.20

Mivel azonban a technikai és jogi feltételek csak a 
nyomdászoknak tették lehetővé a könyvnyomtatást és a

könyvkereskedést, ezért a szerző ezekben a kivételes ese
tekben sem tudott élni a számára biztosított előnyökkel. 
Éppen emiatt a megszerzett jogosítványok átruházása vált 
az általános gyakorlattá.21 Sőt, több esetben ez a kötele
zettség magában a privilégium szövegében is szerepelt.22 
Guyon abbé 1743-ban például az alábbi jogügylettel ru
házta át a számára kibocsátott kiváltságlevelet, amely a 
Kelet-India történelme címet viselő munkájára vonatko
zott: „Az örökkévalóságig átruházom a jelen kiváltság
levélből eredő jogaimat Lottin úrra és Pierres asszonyra 
vagy az ő jogutódaikra azért, hogy a megállapodásban 
rögzítettek szerint annak előnyeit élvezhessék. ”23 Joggal 
vetődik fel az a kérdés, hogy nem ellentétes-e a nemo plus 
iuris elvével, ha a szerző az időbeli korlátok közé szorí
tott privilégiumot az örökkévalóságig ruházza át a kiadó
ra. Ennek a kikötésnek a jelentősége abban állt, hogy a 
kiváltságlevélben meghatározott időtartam lejárta után a 
szerző maga ne tudja annak megújítását kérni, így zárva 
ki az egymással versengő kiváltságleveleket.24

A szerzőknek kiadott privilégiumok jelentősége tehát 
nem is a gazdasági előnyükben keresendő. Sokkal in
kább abban, hogy ez számukra elismerést, megbecsülést 
jelentett, és emiatt jobb alkupozícióba kerültek a könyv
kiadókkal való tárgyalások során.25 Ennek ellenére 1768- 
ban Luneau de Boisjermain megpróbált élni a személyes 
kiváltságleveléből eredő kizárólagos jogosultsággal. Úgy 
határozott, hogy azt nem ruházza át egy kiadóra sem. Öt 
különböző párizsi könyvkereskedőnél tárolta műveit az
zal a céllal, hogy vidéki kiadóknak küldjék el ezeket, akik 
árulják majd a köteteket. A párizsi kiadók viszont a felhal
mozott példányokat elkobozták, Luneau de Boisjermain 
tevékenységét pedig jogellenesnek nyilvánították, és a jö
vőre nézve megtiltották.26

Olyan eset is ismeretes, amikor a szerző akarata elle
nére szerzett a kiadó kiváltságlevelet egy műre. 1660-ban 
Moliere a Kényeskedők kiadása ellen lépett fel. Guillaume 
de Luynes ugyanis kétes körülmények között szerzett mo
nopóliumot ötéves időtartamra a mű kiadására, mivel a 
színdarab egyik példányához jogtalanul jutott hozzá.27

Viszonylag korán, a 16. században már kialakult, hogy 
a szerzőknek a nyomdászok fizettek azokért a kéziratokért, 
amelyek kiadásának engedélyezését kérték az uralkodó
tól. Ez az összeg azonban sokszor nem jelentett megfelelő 
bevételt az alkotóknak, mivel a korban általános felfogás 
szerint ők nem pénzért, hanem a dicsőségért alkották meg 
műveiket.28 A 17-18. század fordulójára a kiadók erőfö
lénye miatt a szerzők helyzete nem sokat javult. Előbbiek 
ugyanis a lehető legjobb kéziratot akarták megszerezni a 
lehető legalacsonyabb áron. Ismeretlen írók munkáit csak 
ritkán adták ki, illetve a szerzők a személyes privilégium
ból eredő jogaikat sem tudták érvényesíteni.

A privilégiumokból eredő perek

A fent bemutatott rendszer természetszerűleg magában 
rejtette a perek lehetőségét, két okból is. Az első a kivált
ságban részesített és abból kirekesztett nyomdászok kö
zött feszülő érdekellentét. A meghatározott időre kiadott
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kiváltságlevelek a lejárat után gyakorlatilag automatiku
san megújításra kerültek. A monopóliummal rendelkező 
kiadók emiatt rövidesen úgy érezték, hogy tulajdonjoguk 
áll fenn a művön a kézirat megvásárlását követően. A ki
váltságlevelek lehetővé tették tehát számukra a tételes 
nyomdai költségek megtérülésén túl a nyereség eléré
sét is. Az ebből a helyzetből kiszorult, elsősorban lyoni 
és roueni nyomdászok emiatt jelentős versenyhátrányba 
kerültek a párizsiakkal szemben. Másrészt a szerzők fel
éledő jogtudatából származó perek alakították ki a szerzői 
jog további alapvető elveit.

Már a 16. század elejéről ismerünk olyan jogvitákat, 
amelyek a kiadók és a szerzők között robbantak ki. 1504- 
ben a korszak egyik neves orvosa, Guillaume Cop össze
állított egy évkönyvet. Egy könyvkereskedő megpróbálta 
Cop engedélye nélkül kinyomtattatni és árusítani ezt a 
művet. A bíróság végül ítéletében megtiltotta az évkönyv 
azon példányainak árusítását, amelyet Cop nem látott el 
az aláírásával.29

Ennél az ügynél azonban sokkal jelentősebb az 1568-as 
Muret-per,30 amelyben a jogász Marion állt elő egy érde
kes érveléssel. Egy párizsi nyomdász privilégiumot kapott 
Seneca műveinek nyomtatására, két másik nyomdász pe
dig megtámadta ezt a privilégiumot. A szóban forgó Sene- 
ca-kiadás a humanista Muret által glosszált és illusztrált 
változat volt. Muret azonban még a privilégium kiadása 
előtt, 1585-ben meghalt. Az eredeti mű is a halálát köve
tően, Rómában került kiadásra. Ennek okán érvelt Mari
on akként, hogy a mű közkinccsé vált, azt bárki szaba
don nyomtathatja, mivel a szerző maga döntheti el, hogy 
első alkalommal milyen körülmények között kívánja azt 
kinyomtatni.31 Marion megfogalmazásában: „egy könyv 
szerzője annak teljes ura és mint olyan, szabadon rendel
kezik vele. ”32

Marion perbeszédét szokták az irodalmi tulajdon elis
merésének első jeleként értelmezni, jóllehet izolált esetről 
volt szó, amely sokáig nem bírt jelentős hatással a szerzői 
jogi gondolkodásban.33 Frédéric Rideau egy érdekes ér
telmezési szempontot vetett fel Marion érvelése kapcsán. 
Rideau az irodalmi tulajdont két aspektusból közelítette 
meg. Álláspontja szerint egyfelől értelmezhető a kézira
ton fennálló jogként, amely abban áll, hogy a szerző neki 
tetsző időpontban hozza nyilvánosságra a művét. Ebben 
az értelemben felfogva Marion perbeszéde valóban az 
irodalmi tulajdon koncepciójának megalapozója. Az iro
dalmi tulajdon fogalmának modern értelmét is elemezte a 
jogtudós. Kifejtette, hogy Marion elgondolása nem jelenti 
a szerző számára az alkotás nyomán a művön keletkező, 
mindenkivel szemben fennálló kizárólagos jogot, éppen 
ezért nem is tekinthető az irodalmi tulajdon modern fo
galmának előfutáraként.34 Rideau gondolatmenete viszont 
nem vette figyelembe azt, hogy Marion a modern értelem
ben vett szerzői jog egyik elemére, a szerző első nyilvá
nosságra hozatalra vonatkozó személyhez fűződő jogára 
hivatkozva érvelt.

Egy 1725-ös, a privilégiumokban részesült párizsi és az 
azokból kiszorult vidéki nyomdászok között zajló perig a 
szellemi tulajdon kérdése nem is vetődött fel ismét ilyen 
élesen. Ekkor azonban változás történt, mivel a felme- 
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rült ügyben a vidéki nyomdászok a szerző művön fenn
álló tulajdonjogára hivatkozva azt próbálták meg elérni, 
hogy a művek minél előbb közkinccsé váljanak,35 vagyis 
szabadon kiadhatóak legyenek. Louis d’Héricourt a pári
zsi nyomdák érdekeit védve kifejtette,36 hogy egy kézirat 
dolgot képez, aminek tulajdonosa és ennek következtében 
egyedüli ura a szerző.37 Az uralkodó pedig nem ruházhatja 
át a művet a szerző beleegyezése nélkül, vagyis a privilé
gium tulajdonképpen nem más, mint a kézirat átruházásá
nak bizonyítéka.38 Így voltaképpen Héricourt érvelésének 
is egyenes következménye a privilégiumok rendszerének 
megkérdőjelezése,39 amiért egyébként az ellentétes oldalt 
képviselő vidéki nyomdászok kardoskodtak.

A szerzőknek adott privilégiumok kapcsán fontos meg
említeni az állatmeséi kapcsán híressé vált La Fontaine 
műveinek kiadása tárgyában hozott döntést.40 Az író uno
kái 1761-ben kiváltságlevelet kaptak nagyapjuk meséi
nek hasznosítására 15 éves időtartamra. A privilégiumot 
viszont nem tudták nyilvántartásba vetetni, mivel több 
párizsi kiadó is tiltakozott ez ellen. 1668-ban ugyanis a 
szerző a kéziratot egy párizsi kiadóra, Barbinra ruházta, 
aki ezt követően a mű kizárólagos hasznosítására kivált
ságlevelet szerzett 28 éves időtartamra. A párizsi kiadók 
ezért azzal érveltek, hogy a La Fontaine és Barbin között 
létrejött megállapodás alapján La Fontaine egy örök és 
kizárólagos tulajdonjogot ruházott át, amiből Barbin elő
nyöket élvezhet huszonnyolc éven át, majd az ő jogutó
dai hatvanhat éven keresztül. Vagyis újabb privilégiumot 
erre a műre másnak nem lehet kibocsátani. Az unokák 
ezért közvetlenül a királyhoz fordultak annak érdeké
ben, hogy a kiváltságlevélben számukra biztosított jogo
kat gyakorolhassák.41 A Királyi Tanács akként határozott 
az ügyben, hogy a nyomdának adott privilégium lejártát 
követően az öröklés joga szerint a művek a szerző leszár- 
mazóit illetik.42

A szerző örökösei és a kiadók között fennálló, egy
mással konkuráló privilégiumok voltak a tárgyai a Féné- 
lon-ügynek is. Fénelon márki 1717-ben kapott kiváltság
levelet 15 éves időtartamra nagybátyja több művének, 
köztük a Télemakhosz kalandjainak a kiadására. Ezt át
ruházta két párizsi kiadóra, akiknek a jogutódai 1752-ben 
negyvenéves időtartamra megújították a privilégiumot. 
1753-ban viszont a király Fénelon családja részére enge
délyezte a szerző összes művének a hasznosítását, ame
lyet a család egy másik kiadóra ruházott át. Ajogvita meg
oldásaként 1777-ben hozott rendelet értelmében a szerző 
családjának kiadott privilégium részesült védelemben, 
mivel az 1752-es kiváltságlevél a szerző örököseinek hoz
zájárulása nélkül került kibocsátásra.43

A fenti ügyeket lecsupaszítva világossá válik, hogy 
alapvetően a monopóliumban részesült és abból kiszorult 
kiadók közötti érdekellentét tekinthető a szerzői jog fej
lődése mozgatórugójának. A szerző ebben a történetben 
viszont csak mellékszereplőként, „szükséges rosszként” 
bukkan fel, akinek a jogaira hivatkozva próbáltak az ellen
érdekű felek érvelni. Ettől függetlenül korán elfogadottá 
vált, hogy a szerzőnek a művén a tulajdonjoghoz hason
ló joga áll fenn. A nyomdászok abban voltak érdekeltek, 
hogy a privilégiumaik minél hosszabb időre, lehetőleg
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örökre szóljanak. Arra hivatkoztak, hogy a kézirat átruhá
zása után ők is a szerző tulajdonjoghoz hasonló jogát sze
rezték meg, az ez alapján kiadott kiváltságlevelek pedig a 
hasznosítás jogát biztosították számukra. Ezzel szemben 
a privilégiumokból kiszorult, elsősorban vidéki kiadók a 
művek mielőbbi közkinccsé válásában voltak érdekeltek, 
hiszen ebben az esetben azok szabadon kiadhatókká vál
tak. Logikai csavar, hogy ők is a szerzők érdekeire hivat
koztak: a szerzőnek arra a jogára, hogy meghatározza, mi
lyen körülmények között kívánja a művét nyilvánosságra 
hozni. A párizsi kiadók ugyanis erőfölényüket kihasznál
va kötöttek szerződéseket a szerzőkkel.

A szerzői jogra vonatkozó első rendeletek

A fent bemutatott helyzetben születtek meg 1777-ben és 
1778-ban a Királyi Tanács könyvnyomtatásról és könyv
kereskedelemről szóló rendeletei. A hat rendeletből kettő 
bír a szerzői jog szempontjából jelentőséggel: az egyik a 
privilégiumok időbeli korlátozottságáról,44 a másik pedig 
a bitorlásról szólt.45

A privilégiumokról szóló rendelet legnagyobb érdeme, 
hogy preambulumában meghatározta a kiváltságlevél ter
mészetét: méltányos kiváltság, azaz „grace fondée en jus- 
tice ” névvel illette azt. Ez azt jelenti, hogy a monopólium 
diszkrecionális jogkörben került kibocsátásra, és ami ennél 
is fontosabb, a szerzők számára alanyi jogot keletkeztetett. 
A privilégiumoknak két külön fajtáját határozta meg a ren
delet: egyrészt a munkájának elismeréseként a szerző, más
részt pedig költségeinek ellentételezéseként a kiadó javára 
kiadott kiváltságlevelet. Ezzel tulajdonképpen elismerésre 
került a szerző jogainak és a kiadó kiváltságainak eltérő 
természete és indokoltsága.46 A preambulum szerint a pri
vilégiumok két különböző célja igazolta a hosszuk eltérő 
időtartamát: mivel a szerzőnek nyilvánvalóan megalapo
zottabb az igénye, ezért ő tartósabb kiváltságban részesült. 
A rendelet 5. cikkében a szerző könyvkiadáshoz és kereske
déshez fűződő joga is elismerésre került.47

A Királyi Tanács a rendelet első cikkében kinyilvá
nította, hogy senki nem nyomtathat ki könyvet anélkül, 
hogy nem kapott rá a király pecsétjével ellátott engedélyt. 
Amennyiben ezt maga a szerző kapta meg, akkor halá
la esetén az örökkévalóságig az örökösei szerezték meg, 
kivéve, ha a szerző korábban elveszítette a megszerzett 
kiváltságot. A nyomdáknak és kiadóknak nyújtott mono
póliumok 10 évre vagy a szerző élete végéig szóltak. Ha 
a szerző túlélte a privilégiumban meghatározott időtarta
mot, új privilégiumot a kiadó nem szerezhetett.

Egy másik releváns rendelet a bitorlással foglalkozott. 
A kiváltságlevéllel rendelkező kiadók védelmében a Ki
rályi Tanács pénzbüntetéssel sújtotta azokat, akik más 
privilégiumát megsértve adtak ki könyveket. Ezeket a 
„kalóz kiadásokat” emellett elkobozták és bezúzták, a pri
vilégiummal rendelkező kiadó pedig kártérítési igénnyel 
léphetett fel. A monopólium időtartama alatt nyomtatásra 
engedély más személynek nem volt adható, ennek lejárta 
után viszont minden kiadó és nyomdász egy egyszerű ha
tósági engedélyt kapott az új kiadás értékesítésére.48

A privilégiumok időbeli korlátozottságáról szóló ren
delet legnagyobb érdeme annak rögzítése, hogy a szer
ző tulajdonjoga nem szakadt meg a mű kiadásával, és a 
többszörözés joga ennek a tulajdonjognak szerves részét 
képezte.49 Vagyis a tulajdonjog a szerző személyéhez ta
padó joggá transzformálódott.50 A szerző halála után a 
privilégium soha nem szállhatott át a kiadóra vagy annak 
jogutódjára, hanem azt vagy a szerző örökösei szerezték 
meg, vagy a mű közkinccsé vált. Éppen ezért ettől kezdve 
a kiadóknak nem is állt érdekükben a szerző által kapott 
privilégium megszerzése.51

A rendeletek egyértelmű célja a könyvkiadás liberali
zációja volt, emiatt ezeket a párizsi könyvkiadók élénk kri
tikával fogadták. Érdekeik védelmében egyre több helyen 
hivatkoztak a szerző jogainak védelmére, vagyis a szerző 
lassan kezdett a könyvkiadás megkerülhetetlen szereplőjé
vé válni. Simon-Nicolas-Henri Linguet érvelése az egyik 
legszemléletesebb példája a párizsi kiadók álláspontjának. 
Szerinte a privilégiumok deklaratív hatállyal rendelkez
tek, és mint ilyenek, a szerző tulajdonjogának elismeréséül 
szolgáltak.52 Linguet éppen ezért nem találta logikusnak 
azt, hogy a privilégiumok természete a jogosult személyé
től függően megváltozzon,53 viszont vitathatatlanul meg
alapozta az irodalmi tulajdon védelmét: „Egészen bizo
nyos, hogy ha létezik szent, vitathatatlan tulajdon, akkor az 
kétségkívül a szerző művén fennálló tulajdonjoga. ”54 Ma- 
rie-Claire Dock viszont a 20. század közepén Linguet érve
lésének kritikájaként kifejtette, hogy amiatt találja megala
pozottnak a privilégiumok közötti különbségtételt, mivel a 
szerzői mű a szerző személyiségének kivetülése, és éppen 
ezért átruházása sem lehet soha teljes.55

A második probléma a bitorlás kapcsán vetődött fel: a 
rendeletben ugyanis a visszaható hatály kérdése nem me
rült fel. Vagyis nem került tisztázásra az, hogy a koráb
ban jogszerűtlenül kiadott példányokra alkalmazni kell-e 
a szankciókat. Ráadásul a bitorlásban jellemzően a vidéki 
kiadók voltak érintettek, aminek következtében a könyv
kiadás egészét érintő jogpolitikai kérdések rendezése is 
szükségessé vált. A visszaható hatállyal történő alkalma
zás az egész vidéki könyvkiadás létét veszélyeztette vol
na. Az ezzel ellentétes esetben viszont a párizsi és vidé
ki nyomdák közötti ellentét elmélyülésével kellett volna 
számolni.56 Mivel a király szándéka egyértelműen a tisz
ta verseny megteremtésére irányult, a rendelet rendelke
zett a hatálybalépését megelőzően jogszerűtlenül kiadott 
könyvek sorsáról is. A gordiuszi csomót azáltal sikerült 
kioldani, hogy a szankciók alól mentesülhetett az a kiadó, 
amelyik meghatározott eljárás szerint lepecsételtette az 
engedély hiányában kiadott köteteket.57

II. A nyilvános előadáshoz fűződő jog 
és az első közös jogkezelő szervezet 
megalakítása

A könyvnyomtatás miatt létrejött privilégiumokból eredő 
alapvetések mellett a színműírók és a Comédie frangaise 
között kialakuló érdekellentét járult hozzá leginkább a
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francia szerzői jog fejlődéséhez. Ez annál is inkább így 
van, mivel a művek közönséghez juttatásának egyik leg
főbb csatornája még a 18. században is a nyilvános előadás 
volt.58 Így az sem véletlen, hogy az első közös jogkezelő 
szervezet megalakulása éppen a színműírók összefogásá
nak volt köszönhető.

A Comédie frangaise 1680-ban történő megalapítását 
követően rövidesen egy jól szervezett, erőteljes, a színmű
vek színpadra állításá
nak monopóliumával 
rendelkező szerve
zetté nőtte ki magát.
A színészek 1681-től 
kezdve heti rendsze
rességgel közgyűlést 
tartottak, amin az 
igazgatási kérdéseken 
kívül a színdarabírók
kal való kapcsolatukra 
vonatkozó elveket is 
rögzítették.59 A könyv
kiadók és az írók kap
csolatához hasonlí
tott a színműírók és 
a Comédie frangaise 
helyzete. Előbbiek 
is átruházták a kéz
iratukat a Comédie 
frangaise-re, amely 
ugyan teljes tulajdonjogot nem, de a színdarab kizáró
lagos játszási jogát megszerezte. A színműírók viszont 
addig nyomtatásban nem adathatták ki a művet, amíg az 
nem került bemutatásra. Attól kezdve ugyanis, hogy a da
rab nyomtatásban is megjelent, azt bárki a szerző vagy a 
kiadó engedélye nélkül szabadon előadhatta.60

A Comédie frangaise tehát hamarosan a párizsi könyv
kiadókhoz hasonlóan fölénybe került a szerzőkkel szem
ben. Ez utóbbiaknak a társulattal szembeni érdekérvénye
sítő képessége szervezettségük hiányában nem volt elég 
erős, így általánossá vált az a gyakorlat, hogy a művekért 
alig részesültek ellentételezésben. Holott azt tapasztalták, 
hogy a színdarabok sikeresek, a számos előadás következ
tében pedig a Comédie frangaise bevételei egyre csak nő
nek. A siker pedig nem csupán a színészi teljesítményen, 
hanem a színdarab minőségén is múlott. Pierre-Augustin 
Caron de Beaumarchais frappánsan foglalta össze a szer
zők méltánytalan helyzetét: „Ahhoz, hogy az ember alkot
ni tudjon, vacsoráznia is kell. ”61

A Comédie frangaise általános gyakorlatán 1653-ban 
egy fiatal, ismeretlen költő és drámaíró, Philippe Quinault 
változtatott. A színház a megszokott egyszeri díjazás he
lyett a darab sikeréhez kötött díjazást ajánlott az írónak, 
aki azt -  más lehetősége nem lévén -  elfogadta. Lassacs
kán a többi szerző is rádöbbent arra, hogy ez a fajta díjazás 
számukra kedvezőbb, így a 17. század végétől a Comédie 
frangaise az előadások bevételeiből a szerzőknek is jutta
tott. Ezt, az egyes előadások után járó díjat nevezték „les 
droits d ’auteur”-nek. Mértékének meghatározása változó 
volt, ugyanis egyfelől igazodott a szerző sikerességéhez, a 
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színdarab hosszához, valamint a társulat tagjainak számá
hoz is. A szerző voltaképpen úgy részesedett a bevételből, 
mintha a Comédie frangaise tagja lett volna. Jean Racine 
például első drámájának, A testvér-ellenfeleknek 1664-es 
bemutatása után a bevétel 2/i4-ét kapta.62

A Comédie frangaise viszont egyre újabb praktikákat 
ötlött ki annak érdekében, hogy a szerzőknek minél ke
vesebbet kelljen az előadások bevételei után fizetnie. Az

egyik megoldásuk 
szerint például az 
előadások bevételét 
az alkalmanként el
adott jegyek alapján 
számolták ki, de nem 
számolták bele az ál
talában egy évre ki
adott bérleteket.63

A színdarabírók 
Comédie frangaise- 
zel szembeni elége
detlenségét Beau
marchais egy ügye 
tetőzte be 1777-ben. 
Az író ugyanis A se
villai borbély című 
színdarabjának har- 
minckettedik elő
adása után részletes 
kimutatást kért a neki 

járó jogdíjakról. A társulat a részletes kimutatás helyett 
egyik tagját menesztette az íróhoz azzal, hogy fizessen ki 
neki 4506 livres-t a színdarab előadásai után járó „szerzői 
tiszteletdíjként”. Mivel semmilyen elszámolás nem lett az 
összeg mellé csatolva, Beaumarchais három nappal ké
sőbb ismét a Comédie frangaise-hez fordult a kérésével, 
amire egy aláírás nélküli feljegyzést kapott. A részletes 
kimutatást végül csak 1780-ban sikerült megszereznie.64

Ez a tapasztalat igazolta Beaumarchais félelmeit: minél 
sikeresebb egy színdarab, a szerző annál kevesebbet ka
pott a Comédie frangaise gyakorlata miatt.65 Így 1777-ben 
összehívta egy vacsorára a drámaírókat, s kezdeményezte 
egy (közös jogkezelő) szervezet megalakítását azért, hogy 
érdekeik érvényesítése iránt minél hatékonyabban fellép
hessenek, és a Comédie frangaise súlyához méltó tárgya
lópartnerként kiharcolhassák maguknak az őket megillető 
jogdíjakat.

Habár az ötletgazda Beaumarchais volt, a tényleges 
adminisztrációs feladatokat Nicolas-Étienne Framery vé
gezte. Beaumarchais feljegyzései szerint a kezdetek kez
detén Framery hetven élő vagy elhunyt szerző repertoár
ját, köztük a vidékiekét is, kezelte.66

A szervezet működése nem volt azonban probléma
mentes; több szerző kilépett, mivel a kezelési költségek 
túl magasak voltak azok számára, akik csak kevés jogdíjat 
kaptak. Ezek a drámaírók így egyénileg tárgyaltak a szín
házakkal, és egyénileg kezelték a jogdíjakat, ami a közös 
jogkezelő szervezet alapjait rendítette meg. Nem is kellett 
sokáig várni a konkurens szervezet létrejöttére: ezt 1798- 
ban egy korábbi tag, Claude-Frangois Fillette-Loraux ala-

A Comédie frangaise a 18. században
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pította meg. A párhuzamosan létező két szervezet, ha csak 
formálisan is, de 1969-ig fennmaradt.67

Beaumarchais egész életében a drámaírók érdekében 
dolgozott, politikai befolyásának köszönhetően 1780-ban 
sikerült azt is elérnie, hogy az őket megillető díjazás mér

tékét rendeletben tisztázzák.68 Így azt az előadások bevé
teleivel arányosan rögzítették, és megtiltották a színészek
nek, hogy egy összegben fizessenek a színdarabokért, az 
ilyen szerződés ugyanis semmisnek minősült.69

A Société des auteurs et compositeurs dramatiques épülete Párizsban
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III. A forradalmi törvények
A francia forradalom hevében, 1789-ben először a privilé
giumokat, köztük a könyvkiadásra vonatkozóakat törölték 
el,70 majd pedig az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkoza
tával a szólásszabadságot is rögzíttették.71 Emiatt a szer
zők jogaira vonatkozó szabályokat is szükségessé vált új 
alapokra helyezni. Elsőként 1791-ben a színdarabokra vo
natkozóan született törvény a nyilvános előadás jogának 
gyakorlása kapcsán,72 majd két évvel később, 1793-ban 
fogadták el a szerzői jogra vonatkozó első átfogó szabá
lyozást.73 A nyilvános előadásról szóló törvény időben ko
rábbi elfogadásának prózai oka van: a Comédie frangaise 
kvázi-monopóliumának megtörése, és annak deklarálása, 
hogy bárki új színházat alapíthat.74 Beaumarchais-nak és 
társainak a törekvései ugyanis nem bizonyultak elegendő
nek a színműírók helyzetének jobbá tételére.

A modern törvényi szabályozás iránt Sieyes abbé tett 
lépéseket, s kidolgozott egy törvényjavaslatot. Sieyes 
ebben a szerzők számára biztosított, 10 éves időtartam
ra korlátozott garanciarendszer mellett érvelt, amelyet a 
Nemzetgyűlés végül nem fogadott el. A javaslat érdekes
sége, hogy az Ancien Régime és az új szabályozás közötti 
átmenetet a már kiadott privilégiumok hatályban tartásá
val kívánta megoldani.75

Az 1791-es törvény egyik legnagyobb újítása, hogy 
először rendelkezett a nyilvános előadás jogáról. A 3. cikk 
alapján élő szerző műveit Franciaország területén egyet
len nyilvános színházban sem lehetett előadni a szerző 
írásbeli és kifejezett nyilatkozata nélkül. Az ennek hiá
nyában megtartott előadások esetében a törvény alapján 
az ebből befolyó bevételt a szerzőknek kellett juttatni. A 4. 
cikk ezeket a rendelkezéseket a már bemutatott művek
re is alkalmazni rendelte, kivéve, ha még élő szerző és a 
színház között jött létre megállapodás, vagy ha a szerző 
halála óta kevesebb mint öt év telt el.

Nem ez volt azonban az első törvény egyedüli vívmá
nya. Szabályozták ugyanis a védelmi idő jogintézményét 
is. A törvény 2. cikke arról rendelkezett, hogy a szerző ha
lála után öt évvel „köztulajdon” tárgyát képezik a művek, 
amelyek így bármilyen színházban szabadon előadhatóak. 
Az 5. cikk előírta, hogy ez alatt a post mortem auctoris 
ötéves időszak alatt a szerző örökösei a mű tulajdonosai.

A törvény kihirdetését követően a korszak egy elismert 
szerzője, Jean-Frangois Cailhava úgy döntött, hogy a Co
médie frangaise-től visszavonja a művei előadásának jo
gát, és azokat Nicolet-nek biztosítja. A Comédie frangaise 
válaszlevelében azonban azzal állt elő, hogy a művek már 
a Comédie frangaise tulajdonát képezik, és ezeket az ösz- 
szes többi színház sem adhatja elő. A Comédie frangaise 
a rendelkezés hatályát így csak a jövőben megalkotandó 
művekre kívánta szűkíteni. Fél évvel később, 1791. jú
lius 19-én viszont pontosították a felvetődött értelmezési 
kérdést. Az új törvény arról rendelkezett, hogy az életben 
lévő szerzők korábban már bemutatott műveik újabb elő
adásához a szerző kifejezett írásbeli hozzájárulása szük- 
séges.76

A szabályozás alapvetően messze állt attól, hogy tu
lajdonjoghoz hasonló jogot biztosítson a szerzők részére, 
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mivel alapvetően a „köztulajdon” eszméje hatja át a sza
bályozást. Sőt a tabula rasa elrendelésével adott esetben a 
szerzőket és örököseiket esetleg fennálló korábbi jogaik
tól is megfosztotta.77 A szabályozás mögött meghúzódó 
elgondolás viszont a korábban is felmerülő tulajdoni kon
cepciót erősítette. A törvény megszövegezésében közre
működő Le Chapelier megfogalmazásában ugyanis: „a 
legszentebb, a leglegitimebb, a legmegtámadhatatlanabb, 
és ha fogalmazhatok így, a legszemélyesebb minden tu
lajdon közül az író gondolatainak gyümölcseként létrejött 
mű; ez egy, a többi tulajdontól eltérő fajtájú tulajdon. ”78 
Habár ezt a mondatot szokták a leggyakrabban idézni, 
mint a szerzői jog létrejöttének egyik sarkalatos pont
ját, nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy szinte szóról 
szóra megegyezik Linguet korábban idézett érvelésével, 
amely pedig Marion elgondolásának kifejtése. A törvény 
tehát nem jelentett éles cezúrát a szerzői jog korábbi szer
ves fejlődéséhez képest.

Az 1793-as törvény már az irodalmi és művészi tulaj - 
don egészére vonatkozott, nem csak a színművek kaptak 
védelmet. Kidolgozójánál, Lakanalnál a szerző a szellemi 
fejlődés egy mozgatórugójaként tűnt fel, a számára bizto
sított jogok pedig a nemzet kulturális felemelkedésének 
ellentételezését, az alkotás ösztönzését szolgálták,79 Laka- 
nal is így voltaképpen „köztulajdonként” fogta fel a szer
zői műveket.

A törvény 1. cikke leszögezte, hogy minden műfajban 
alkotó -  író, zeneszerző, festő és grafikus -  egész életében 
kizárólagos jogot kap arra, hogy műveiket eladják, más
sal eladassák vagy terjesszék a köztársaság egész terüle
tén, és annak tulajdonjogát részben vagy egészben másra 
átruházzák. Ez a rendelkezés implicit módon magában 
hordozta a szerző számára a többszörözés lehetőségét is, 
enélkül ugyanis a kereskedelmi forgalom megbénult vol
na. Nem tisztázott azonban, hogy „a minden műfaj” ki
fejezést miként kell értelmezni.80 A szerző örökösei a tör
vény 2. cikke alapján a szerző halálát követő tíz esztendőn 
át bírtak ezekkel a jogokkal. A szerző a törvény 6. cikke 
értelmében a bitorlás ellen csak abban az esetben igényel
hetett védelmet, ha a mű két példányát előzetesen leadta 
a Nemzeti Könyvtárnál vagy képzőművészeti alkotások 
esetében a Cabinet d ’Estampes-nál.

Ez a törvény az 1777-es rendeletekkel ellentétben már 
nem a privilégium kibocsátásához kötötte a szerzőnek 
biztosított jogokat. Előremutató volt abban a tekintetben, 
hogy az alkotás tényéhez kapcsoltan biztosított absztrakt 
jogot a szerzőknek.81

Többen felhívták a figyelmet azonban a két törvény 
gyenge pontjaira. Jane Ginsburg véleménye szerint az 
1791-es törvényben a szerzők érdekei egyáltalán nem je
lentek meg, mivel az mindössze a drámaírók és a Comé- 
die frangaise közötti vitát igyekezett feloldani,82 és még 
az 1793-as törvény sem a saját jogukon biztosított a szer
zőknek védelmet, mert ez csak a közjó előmozdításának 
egy eszköze.83 Ezt az értelmezést támasztja alá szerinte a 
művek regisztrációjának kötelezettsége is.84

Pierre Recht még határozottabb kritikával illeti a két 
törvényt, amikor úgy fogalmazott, hogy a szerzői jog fejlő
dése ezek elfogadása nélkül is ugyanilyen, vagy még jobb
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is lett volna,85 ugyanis a forradalom idején voltaképpen 
csak a már létező szokásjogot kodifikálták, Loius d’Héri- 
court óta új érvekkel lényegében senki nem állt elő.86

Összegzés
A francia szerzői jog fejlődésének két érdekellentét képez
te a mozgatórugóját. A könyvnyomtatás elterjedését köve
tően a művek kiadására privilégiumot szerzett és azokból 
kiszorult nyomdák közötti érdekellentét kapcsán vetődött 
fel először az az elgondolás, hogy a szerzőnek tulajdon
joghoz hasonló joga áll fenn a művén. Ennek elismerését 
követően pedig az alkotók és a kiadók, illetve a színhá
zak között feszülő ellentét segítette ennek az alapelvnek 
a megszilárdulását. Két lényeges következmény is fakad 
ebből a -  modern értelemben vett -  vagyoni jogok olda

láról történő megközelítésből. Az egyik annak a törvény
szerűségnek a felismerése, hogy ezek a jogok a jogosultak 
összefogásával könnyebben érvényesíthetőek és kezelhe
tőek. A másik pedig a személyhez fűződő jogok kérdésé
nek teljes mellőzése annak ellenére, hogy ennek előképe 
már Marion perbeszédénél megfigyelhető volt.

A két forradalmi törvény több mint 150 éven át, az 
1957-ben elfogadott új törvényig hatályban maradt. En
nek talaján a bírói gyakorlat és a jogtudomány volt az, 
amely a személyhez fűződő jogok elméletét kimunkálta. 
Illetve a két törvény rugalmas bírói értelmezésének és 
egyes törvénymódosításoknak kellett a felgyorsuló tech
nológiai változásokra (többek között a fénykép, majd a 
mozgókép megjelenése) reflektálnia. Elkerülhetetlen te
hát, hogy ezek a kérdések egy külön tanulmány keretében 
megtárgyalásra kerüljenek.

Hajdú, Dóra

Einblick in die Geschichte des französischen Urheberrechts -  Von den Anfangen bis zu den wahrend 
der Grofien Französischen Revolution verabschiedeten Gesetzen
(Zusammenfassung)

Die Geschichte des ungarischen, englischen und deut- 
schen Urheberrechts wurde in der ungarischen Rechtslite- 
ratur bereits bearbeitet, aber die Darstellung der Geschich
te des französischen Urheberrechts blieb die ungarische 
Rechtswissenschaft bis heute schuldig. Um diese Lücke 
zu füllen, stellt die vorliegende Studie die Geschichte 
des französischen Urheberrechts vom System nach Ver- 
breitung des Buchdrucks bis zu den wahrend der Grofien 
Französischen Revolution verabschiedeten zwei Urhe- 
berrechtsgesetzen dar. Sie analysiert gemafi der traditio- 
nellen französischen Aufteilung der Vermögensrechte 
den Entwicklungsbogen des Rechts der Vervielfaltigung 
und der öffentlichen Aufführung. Als Vorgeschichte des 
Rechts der Vervielfaltigung stellt sie das System der Pri- 
vilegien detailliert dar, das einem Verlag den Erwerb des 
Druck- und Vertriebsmonopols für eine bestimmte Zeit 
ermöglicht hat. Ein selbststandiges Kapitel analysiert

die bei Gerichten im Zusammenhang mit der Erteilung 
und Erneuerung eines Privilegs angestrengten Prozesse. 
Aufierdem werden die ersten Rechtsnormen bezüglich 
des Urheberrechts ausführlich dargestellt, wie die 1777 
erlassenen Verordnungen und das 1793 verabschiede- 
te erste Urheberrechtsgesetz. Wahrend die historischen 
Wurzeln des Rechts der öffentlichen Aufführung aufge- 
deckt werden, geht der Aufsatz auf die Besonderheiten 
des Theaters im 18. Jh. ein, mit besonderem Hinblick auf 
den Interessenkonflikt zwischen der Comédie frangaise 
und den Dramatikern. Deshalb wird der Zusammenhalt 
der Schauspielautoren besonders betont. Er führte nam- 
lich zur Gründung der ersten Organisation zur kollektiven 
Rechtswahrnehmung, und in groben Zügen wird auch ihre 
anfangliche Tatigkeit angedeutet. Die Studie geht auch 
auf das 1791 verabschiedete Gesetz über das Recht der 
öffentlichen Aufführung ein.
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