
replika 28 (1997. december): 181–187 181

MA GYAR ELEKT RO NI KUS
KÖNYV TÁR

Ez a do ku men tum a Ma gyar Elekt ro ni kus 
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Ezeketpenighazmaghakezéueljrtkeőniuébúl
jrtakkyszorulszora,vétekkeuéshellien
essetbenne,azsemegyebtűllőttpenigh
hanemazBalasijrasanaknehézoluasassamiatt..

ÍgykezdődikaBalassakódex,vagyisazakéziratoskönyv,amelybenlegteljesebbenmarad
takránkazelsőnagymagyarköltőversei.Amásolatvalószínűlegaversekvédelmiidejének
letelteelőtt,aszerző,illetvejogutódjainakengedélyenélkülkészült,vagyisamásolatmaiérte
lemben jogsértő. Hasonlóan jogsértő másolatokból ismerjükArisztotelész és Shakespeare
műveitis.Tévedésvolnaperszemindebbőlarrakövetkeztetni,hogyarégieknemtiszteltéka
jogot:aszerzőijogintézményeugyaniscsakatizennyolcadikszázadraalakultki.

Mégcsakvázlatosansemtudjukittáttekinteniaztahosszúutat,melyamodernszerzői
jog intézményénekkialakulásáhozvezetett.Azonban az út három, egymástól térben és
időbentöbbékevésbéelválóállomásátmindenképpenmegkellemlíteni:

a)Azitáliaireneszánszszülötteaszellemiésgazdaságiönállóságratörekvőértelmiségi
eszménye:aművészéstudóscéljaaz,hogyeredeti,újszerűművethozzonlétre,éserede
tiségételismertesse,sőt,enneksegítségévelviszonylagosanyagifüggetlenségetisteremt
sen ön ma gá nak.

b)Atizenötödikszázadban,aFrankfurtmellettiMainzbanszületettmeganyomdagép,
azelsőolyaneszköz,amellyelazegyedi,eredetiművekrőlnagypéldányszámú,azerede
tivelazonosmásolatokatlehetettkészíteni.

c)A tizenhetedik századiAngliában kialakult egy újfajta jogintézmény, amonopoljog:
szembenafeudális,mennyiségiszemléletűföltulajdonnal,azegyediségválikértékké–pon
tosabbanaz,hogyazegyeditöbbszörözhetőis,hatulajdonosaúgyakarja.Atörvényfeladata
az,hogyvédjeegyesekmonopoljogát,másokatpedigmegvédjenamonopóliumokkalszem
ben.Báraszerzőijogazeurópaijogviszonylagújabbrésze,aközvetlenelőzményénektekint
hetőmonopoljogvisszavezethetőafeudáliskiváltságokősiintézményére.

Történelmitávlatból

Szerzőijognemvoltmindig–sőt,egyesekmostanábanaztállítják,nemisleszmindig.
De mi ó ta is van?

ElőszörAngliábanalkottaktörvénytaszerzőmonopoljogainakvédelméről1709ben.
NemezvoltazonbanazelsőolyantörvényAngliában,amelyatechnikailagtöbbszörözhe
tőszellemialkotásokkal(akkoribanezcsakakönyvetjelentette)foglalkozott–ezazelső
voltcsupán,amelyikaszellemialkotásszerzőjétvédte:a16.századiangoltörvényekelőbb
ahazaikönyvipartvédték,majda17.században–apolgáriforradalomésarestauráció
éveiben–azállamiengedélyeztetésieljárásanyomdásznakbiztosítottmonopoljogokat.
Ekkorjöttlétreakötelespéldányintézményeis–bármegkelljegyezni,hogyetörvények
elsősorbanakönyvkiadáspolitikaiellenőrzésétszolgálták:azangolpolgáriforradalomvolt
azelső,melynekszereplőifelismertékatömegmédiaellenőrzésénekajelentőségét.

Az1709estörvénynemvoltmindenelemébenúj:továbbraiselőírtaazengedélyezte
tésieljárást,éstiltottaakülföldönnyomtatottangolnyelvűkönyvekimportját,ugyanakkor
azonban akiadás jogát a szerzőre ruházta, és amegjelenéstől számított tizennégy évig
biztosítottaejogvédelmét.Etörvénymajdmásfélévszázadigvolthatályban;ezalattmeg
született ahasonló francia törvény is (1793),majdennekhatásáramindenpolgárosodó
állambankialakultaszerzőjogainakintézményesvédelme.Akövetkező,1842esangol
szerzőijogitörvénymársokkalközelebbálltamaihoz:meghosszabbítottaavédelmiidőt,
rendelkezettafolyóiratokról,atöbbszerzősgyűjteményesművekről(pl.enciklopédiák–
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nemvéletlen,hogyekkor,hiszen1709beneműfajokmégnemléteztek),valamintadrá
maiészeneművekrőlis(Jenks1912:281–286).

Mivelenemzetiszerzőijogitörvényekcsakakibocsátóországterületérevonatkoztak,
nem jelentettek védelmet a külföldi szerző számára.Az országok közötti kölcsönösség
alapelveitaz1886banmegkötöttBerniKonvencióállapítottameg.Adokumentum,melyet
azótatöbbszörmódosítottak,illetvekiegészítettek(utoljára1971ben),tisztázzaaszerzői
jogalapelveit,valamintösszefoglaljaavitásnemzetközikérdésekrendezésénekelveit–a
részletkérdésekrendezésétazonbanazegyesaláíróországoksajáttörvényeirebízza.

A Berni Konvenció és az iparjogvédelmi nemzetközi egyezmények működtetésére,
valamintezekösszehangolásárajöttlétreazENSZrészeként1970benaszerzőijogleg
nagyobb nemzetközi szervezete, a World Intellectual Property Organization (WIPO),
mely nek Ma gyar or szág is tag ja.

Amagyartörténet:útbanazEUfelé

Magyarország1922bencsatlakozottaBerniKonvencióhoz.Aszerzőijogeztmegelőző
magyarországitörténete,némiidőbenikésésselugyan,delényegébenhasonlóanyugat
európaihoz:

Mária Terézia hozott először rendeletet a jogosulatlan utánnyomással kapcsolatban
1772ben,ezazonbanmégakiadótvédte,aszerzőtnem.Akövetkező,húszévvelkésőb
biés1849igérvénybenlévőrendelet(1793)márpénzbüntetéstiskilátásbahelyezett–de
még mindig a kiadó védelmében.A Kisfaludy Társaság kezdeményezésére a magyar
országgyűlés1844benelfogadottugyanegy,azirodalmiésművészetijogokbiztosításáról
szólótörvényt,akirályazonbaneztnemszentesítette,mivelekkormárfolytazegészbiro
dalomraérvényescsászáripátenskidolgozása.Ezaz1846ososztrákpátensvédteaszer
zőt is a jogosítatlan utánnyomás ellen, előírásait azonban – az 1848/49es események
hatására–csak1853tóllettkötelezőalkalmazni.(Varga1980:18).

Amagyartörvénykezéselőször1884ben,1921ben,majdutoljára1969benalkotott
szerzőijogitörvényt(Fülöp1994:42).Anemzetköziegyezményekbőlfakadókötelezett
ségek kapcsán az egyes időközökben e törvényeket többször módosították, a jelenleg
hatályos1969.éviIII.törvénytutoljára1994ben.AzEurópaiUniómegkívántajogharmo
nizációsoránnyilvánezatörvényisafelülvizsgálandókközöttlesz–báregyesvélemé
nyekszerintamagyartörvényesetébennemleszszükséglényegesebbmódosításra.

Azún.Bangemannjelentésből(Bangemannet al. 1994)egyértelműenkiderül,hogyaz
EurópaiUniófokoznikívánjaaszerzőijogokvédelmét–elsősorbanéppenazonkihívás
miatt,melyetaszámítógéphálózatokésamultimédiajelentenek.Ezzelegyüttazonbana
Bangemannjelentésmegjegyzi,hogyamultimédiaipardinamikus fejlődéseérdekében
szükségvanazengedélyeztetésieljárásokrugalmasságánakéshatékonyságánakanövelé
séreis.Egy,azEurópaParlamentszámárakétévvelkésőbbíródottszakértőijelentésben
mármegtalálható annak fölismerése is, hogy a szerzőséghez kapcsolódóhagyományos
vagyoniésszemélyiséghezfűződőjogokátértelmeződtek,ésajogdíjfizetéscsakisvalami
lyenújszerűmechanizmussaloldhatómeg(Soeteet al., 1996:X).

Droit d’auteur vagyco py right?

Vajonanemzetköziegyezményekaláírásaegyúttalazaláíróországokteljesnézetazonos
ságátisjelenti?Pusztáncsaknyelvifurcsaságvolnaaszellemialkotásokjogivédelmének
alapvetőeneltérőmegnevezéseazeurópainyelvekben:afrancia,anémetésamagyarjog
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isaszerzőjogárólbeszél(droit d’auteur, Urheberrecht), viszontazangolamásolatkészítés
jo gá ról (co py right). Egy, az amerikaikormánynakkészült jelentésből idézzükakétféle
rendszerközöttikülönbségekösszefoglalását:

AzEgyesültÁllamokban,valamintazangolszászjogihagyománytkövetőmásorszá
gokban érvényben lévő ún. „co py right rendszer” a hangsúlyt a szerző vagyoni jellegű
jogainakavédelmérehelyezi.Erendszerelméletialapjaszerintavagyonijogokmegfele
lővédelmeösztönzőleghataszerzőkre,műveikpedigatudományhaladását,ezáltalpedig
a köz jót szol gál ják.

Akontinentálisjogihagyománytkövetőországok(ezekközétartozikMagyarországis)
azonbanaszerzőijogotalapvetőemberijognaktekintik,vagyisaszemélyiségijogrészé
nek.Ebbenajogihagyománybanaszerzőún.„erkölcsijogai”kulcsfontosságúak:aszer
zőtmegilletiajog,hogyművénszerzőkéntfeltüntessék,valamintjogavanahhoz,hogy
tiltakozzékművénekránézveelőnytelenfölhasználásaellen.Ekontinentálisjogrendsze
rekszámáraazerkölcsijogaszerzőszemélyiségéttestesítimeg,ezértezátnemruházha
tóésnemlehetrólalemondani.Sokesetbenavagyonijogokalárendelődhetnekazerkölcsi
jogoknak.Ejogrendszerekbencsakisazeredetiművekjogosultakvédelemre,vagyisazok,
amikbenmegjelenikaszerzőszemélyisége.Azokaprodukciók,melyeknemelégítikkiaz
eredetiségkövetelményét,debizonyosvédelemreazértérdemesek,azún.„szomszédos
jogok”rendszerébenkapnakvédelmet(LehmanésBrown1994:7:b).

Némi egyszerűsítéssel tehát azt ismondhatnánk, hogy a„co py right” rend sze rek az 
elkészültmű,a„szerzőijogi”rendszerekpedigaszerzőszempontjábólvizsgáljákakér
dést.A„co py right” rendszerekbenpéldáulatörvényazonoshelyenfoglalkozikahangfel
vételelőadójávalésazeneműszerzőjével,ezzelszembenaszerzőijogonalapulórendsze
rekbenazelőadóijogakülönkezelt,ún.szomszédosjogokközétartozik,báraszerzői
joggalazonosgazdaságielőnyöketélvez.A„szomszédosjog”valójábangyűjtőfogalom,
mely–többkevesebbkéséssel–igyekszikkövetniaszerzőség,illetveazalkotásújabbés
újabbformáinakamegjelenését.

Atörvényekösszehasonlításátólfüggetlenülismegfigyelhető,hogyazangolszászvilág
banahangsúlyavagyonijogokon,Európakontinentálisrészénpedigazerkölcsijogokon
van:számunkraaszerzőnevénekfeltüntetésenemlehetkérdéses,azonbanvagyonijogait
–haérdekeinketsérti–hajlamosakvagyunkmegkérdőjeleznimintvalamiféleigazságta
lanságot.Amultimédiaeurópaitérhódításánakjogikérdéseitehátnemcsakazértbonyolul
tak,mertezatechnológianagyságrendekkelnövelteakülönféleműfajú–éseddigkülön
féleképpen sokszorosított – alkotások együttes sokszorosításánakhatékonyságát, hanem
azértis,mertmindezkétkultúratalálkozásipontjántörtént.Nemcsakegyújtechnológiával
kellettmegismerkedni,hanemazaztlétrehozókultúramiénkétőleltérőszemléletévelis:az
egyediműlétrehozójaegy,azállamáltalvédettgazdaságikiváltságbirtokosalesz.

Szerepésszereposztás

Aszerzői jogi törvényekszerepe1709óta lényegébenváltozatlan:egyfelőlolyan,azem 
berijogokrészétképező(afeudálisértelembenvett)„kiváltságokat”biztosítaniazalkotó
nak,amelyekalkotásraösztönözik,másfelőlpedigbiztosítani,hogyazalkotóekiváltsá
gokkalneélhessenvissza,vagyisazarraérdemesműveketmindenkimegismerhesse.A
szerzőijogszerepeugyannemváltozottazidőksorán,történeténekszereplőiazonbanan 
nálinkább:aszerzővalahapatrónusávaltárgyalt,későbbnyomdászával,majdkiadójával
–azInternetenpublikálvamapedigakáraztismegteheti,hogysekockázatban,senyere
ségbenneosztozzéksenkivel.Aszerzőjogainakintézményes,közvetettvédelmérevaló
jábanazótavanszükség,amiótanemállazalkotómögöttpatrónus,hűbérúrvagymecé
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nás–báraztnehézmegmondani,hogyezmiótavanígy.Apatrónusirendszersohanem
szűntmegteljesen,sőtvilágunkbanegyreinkábbvirágzik–hiszenmimásnaknevezhet
nénkakülönfélepályázatokat?Fölmerülakérdés,hogyapatrónusjelenlétenemérvény
telenítieaszerzőjogait,delegalábbisavagyonijogokat.Atörvénycsakközvetettválaszt
adakérdésre:„haaműelkészítéseaszerzőmunkakörikötelezettsége,[…]afelhasználás
jogaazátadássalszállátamunkáltatóra”[1969.éviIII.tv.,14.§(1)].Vagyisamunkavi
szonybanlétrehozottműszerzőjeelveszítivagyonijogait–devajonnemhasonlóhely
zeteehhezapályázatonnyerttámogatás?

Akiadókamodernkorispecializálódásszülöttei:Gutenbergutánmégsokáiganyom
dászmagairányítottaakönyvkiadásteljesfolyamatátaszerzőkkeltörténőmegállapodás
tólegészenaterjesztésig.A19.századbanazonbanmármagaakönyvelőállításistöbblép
csős, specializált folyamat lett, és így szükségszerűen kialakult a szerző, nyomda és
könyvpiacközöttkapcsolatottartókiadóiszerep.Deszükségszerűeakiadóléteazelekt
ronikuskiadáskorábanis?ACDROMkiadványesetébenmégigen,deahálózatipubli
kációmárkönnyenleegyszerűsíthetőGutenbergrendszerére:sokszorosításra,könyvkötés
re és terjesztésre nincs szükség, a szerző –miként Sylvester János volt – ismét lehet
tipográfusisegyszemélyben.

Multimédia:elektronikuskönyvvagyinteraktívtévéműsor?

Alátszólagakadémikuskérdésreadottválaszsokmindenteldönthet.Nemcsakazért,mert
egészenmásféleszervezésiésgyártásifolyamatotfeltételezakönyvkiadásésatévépro
dukció,hanemazértis,mertmeglehetősenkülönbözőakétmédiumjogihelyzete.

AzelsőCDROMokmégvalóbanelektronikuskönyvekvoltak,vagyistöbbnyireegy
neműadatok,szövegekhatalmastárházai.Napjainkmultimédiaprodukcióiazonbanközel
azonosaránybanegyesítenekszöveget,mozgóésállóképet,valaminthangot,vagyisegyütt
ésegyszerrehasználnakkülönféleképpenvédett,illetvejogiszempontbólkülönféleképpen
képviseltműfajokat,alkotásokat.Ahelyzetettovábbbonyolítja,hogyamultimédiapro
dukciók a hagyományosműfajúműveket gyakran amegszokottól eltérően használják.
Példáulképvagyanimációkíséretekéntmegszólalhategyzeneműújramegújra,vagyis
„végtelenítve” is, és így nehezen értelmezhető az elhangzásonként számolt jogdíj.A
jelenségtermészetesennemcsakamultimédiaprodukciókrajellemző:azújmédiumok
banrendszerintakorábbitóleltérőmódonlehetahagyományosműfajúműveketfölhasz
nálni,ésezzelegyütt járnakazújszerű jogikérdések is.Az internetes oldalakesetében
példáula távoli számítógépekközöttihipertextkapcsolatok lehetőségeaz„idézés”ésa
„másolat”hagyományosjogiértelmezésétkérdőjelezimeg.

Mégennélisnehezebbenmegoldható–ésazegyrenagyobbteljesítményűhordozóesz
közökmiattegyre inkábbaktuális–problémaaz,hogyakiadónakkötelessége (volna)
mindenegyesfölhasználtműszerzőijogikérdéseitrendezni,függetlenülaművekszámá
tólésműfajától.Egyösszetettebbprodukcióesetébenazonbanezlegalábbakkorafeladat
lehet,mintmagánakaprodukciónakazelkészítése.Hamagátaszerzőijogintézményét
nemkérdőjelezzükmeg,azegyetlenműködőképesnektűnőmegoldásaszerzőijogokkol
lektívadminisztrációja,vagyisakülönféleműfajúalkotások jogainakegyütteskezelése
–függetlenülakialakulteltérőhagyományoktól.

Mivelazangol–amerikaiszerzőijognemkülönböztetimegaténylegesszerzőijogokat
ésaszomszédosjogokat,ezekbenazországokbanmártöbbkonkrétjavaslatisszületett
ilyendíjfizetésirendszerek,vagyisazún.„copyrightclearinghouse”okkialakítására.Íme
néhányaFredGregurasáltaljavasolt–számítógépeshálózatonalapuló–rendszeralapel
veiközül(Greguras1995):
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–Ajogtulajdonosokkizárólagönkéntvehetnekrésztarendszerben,arészvételreköte
lezéssemmilyenformábannemjöhetszóba.

–Adíjfizetéskezdetbencsakaszerzőijogokegyrészénekesetébenvolnalehetséges,
kizárnápéldáulazeneműveketésamozgófilmet.

–Elsőlépésbenegyinformációsadatbázistkellenefölállítani,egyelőreadíjfizetéssel
kapcsolatosadminisztrációnélkül.Akülönbözőműfajúművekrevonatkozóinformációkat
különkülönszerverekenlehetnetárolni.

–Ajogtulajdonosokkizárólagosengedélyeketnemadnak,adíjmértékefüggafelhasz
nálásiterülettőlésidőtartamtól,valamintmásegyébtényezőktől.

–Adíjmértékétajogtulajdonosállapítjameg,ésegyúttalafelhasználóérdekébennyi
latkozikarról,hogyvalóbanrendelkezikaszerzőijogokkal.

Greguras szerint a műfajok sokfélesége, valamint a jelenlegi jogvédő szervezetek
várhatóellenállásamiattarendszertcsakfokozatosan,műfajonkéntkülönkülönlehetne
bevezetni.Ajogvédőirodáktovábbraismegőrizhetnékazellenőrzéstazáltalukösszeállí
tottadatbázisokfölött,deazönállóadatbázisokközötthálózatikapcsolatotkellteremteni,
ésmindnekelérhetőnekkelllennieegyetlen„központi”internetesoldalról.Greguraster
mészetesnektartja,hogyaművekfelhasználásánakjellegeváltozik,fejlődik,ezértmeg
különböztet„rutinszerű”ésattóleltérő,egyedilegvizsgálandófelhasználásokat:ezutóbbi,
egyediszerződéseksoránválnakegyrepontosabbanmeghatározhatóváazokakorábban
említettekhezhasonló,újszerűjogihelyzetek,melyekazújmédiumbanalakulnakki.

Végül,aGregurasáltaljavasoltengedélyezésirendszertőlfüggetlenülisfölmerülakér
dés,hogyhatechnikaiszempontbólatévéprodukcióhozhasonlítjukamultimédiatermé
ket,miértnemélvezhetazzalazonos jogokat is?Ahatályosmagyar törvényemédium
kiváltságainakbiztosításábanegészenodáigmegy,hogykimondja:„atelevízióképzőmű
vészeti,építészetivagyiparművészetialkotást,úgyszinténfényképetalkalomszerűenvagy
díszletkéntszabadonfelhasználhat.Ilyenfelhasználásesetébenaszerzőnevénekfeltünte
tésesemkötelező”[1969.éviIII.tv.,25.§(3)].Vajonamultimédiaipareséllyellobbyzhat
na a „szabad felhasználásra” jogosult médiumok felsorolásának kibővítéséért? Egyes
vélemények szerint a jelenlegi helyzetmindenképpenmeg fog változni, de a változás
éppenaszabadfelhasználásrajogosultakkörénekszűkítéselesz.

RobinHoodharcaaszerzőijogokellen

Aszerzőijogazalkotásszabadságánakintézményesültvédelme,legalábbiselméletileg.A
gyakorlatbanazonbansokkalinkábbazintézményesültségérvényesül,mintavédelem–
ígynemcsoda,haazellenevalótiltakozásazanarchizmuseszközeivelél.Anarchizmusés
hálózatikommunikációegymástólnemidegenfogalmak–bárahogyGregurasjavaslata
mutatja,talánéppahálózatközvetlenségekínálmajdmegoldástanehézkesséésszemély
telenné vált bürokrácia leváltására.Az alább rövidített formában idézett manifesztum
1996.április1énnévtelenüljelentmegamisc.legal.computinghálózatinewsgroupban:

RHONDA Is Here!
InformationWants2BFree!
BooksWant2BLiberated!
Destroy Copyright!
CyberSpace Rulez!

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

RHONDA announces its existence in CyberSpace promising to rob books 
from the rich and give them to the poor.



* „ARHONDAkezdeményezésbejelenti,hogymegjelentakibertérben,azzalaszándékkal,hogyaköny
veketelraboljaagazdagoktól,ésaszegényeknekadja.

ARHONDA rövidítés jelentése: »RobinHoodOnlineNetworkDistributionAnarchy«. Éppen úgy,
ahogyRobinHoodasherwoodierdőbentette,aRHONDAisagazdagoktólrabol,ésaszegényeknekad.
ARHONDAkezdeményezés célja az, hogy ellássa a szegényeket elektronikus könyvekkel: klasszikus
szépirodalommal,tankönyvvel,történelmikéziratokkalésmindenmásolyanszöveggel,amelyelősegíthe
tiaszegényekoktatásátésaszegénységbőlvalókiemelésüket.EzeketakönyveketazInternetentesszük
hozzáférhetővé,ésnemakönyvesboltiterjesztéstválasztjuk,hogyafloppyntároltelektronikuskönyvek
mindenkihezeljuthassanak.Azacélunk,hogyminéltöbbkönyvetjuttassunkelminéltöbbolvasóhoza
lehetőleggyorsabban.

Semmiféleszövegrenemismerjükelaszerzőijogérvényességét.Állítjuk,hogy»atulajdonlopás«.A
szövegtulajdonjogaatársadalomé.Akönyvekatársadalmilélekszülöttei,ezértatársadalomnakjogavan
hozzájuk.Szándékunkaz,hogykimentjükakönyveketésabennüklévőgondolatokatazoknakakapitalis
táknakakarmaiközül,akikcsakazértszereztékmegazuralmatfölöttük,hogyprofithozjussanakáltaluk.”
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RHONDA stands for Robin Hood – Online Network Distribution Anarchy. 
Like Robin Hood in Sherwood Forest RHONDA robs from the rich and 
gives to the poor. Specifically RHONDA intends to provide the poor 
with electronic books including classic literature and textbooks and 
revolutionary manuscripts and all manner of text that will help 
educate the poor and lift us from our poverty. We will make these 
works available via the Internet the same way that the “Grand Secret” 
book was recently liberated from the noose of censorship. And we will 
use hand to hand distribution with floppy disks to put electronic 
books on every hard drive. Our goal is to make as much text available 
to as many people as we can as quickly as we are able to do so.

We refuse to recognize any copyright claimed on any text. “Property-
IsTheft!” We claim the right of eminent domain on text on behalf of 
society. Books come from the minds and mouths of the People so books 
rightfully belong to the People. We intend to rescue books and the 
ideas they contain from those capitalists who have seized control of 
them in the name of profit and we will return them to their rightful 
owners. […]*
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