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„Brém{ban‖ 1970‖ decemberében‖ körülbelül‖ 1000‖ di{k‖ benyomta az 

üvegajtót, hogy‖ az‖ 1‖ m{rka‖ belépődíjat‖ megspórolj{k.‖ Ezt‖

politikusnak‖tal{lt{k:‖ami‖érdekli‖az‖embert,‖azért‖ne‖fizessen. Igazuk 

volt, de nem volt joguk ezt gondolni.” 

Otto Muehl: Miért hagytam abba? – az akcionizmus vége, NF , 

janu{r 1973: in szétfolyóirat. 

 

 

 

„Az illegitim‖ médi{n‖ korcs‖ k{nonok‖ születnek.‖ Az‖ otthon‖

össze{llított‖ v{logat{s-kazett{k,‖ az‖ obskúrus,‖ ismeretlen‖ albumok‖

ködös‖ m{solatai,‖ a‖ 100‖ péld{nyban,‖ mag{nkiad{sban‖ megjelent‖

felvételek,‖ a‖ kazett{k‖ és‖ írható‖ CD-k‖ újraírj{k‖ a‖ fejlődés‖

megkövesedett‖ történeteit.‖ Félreolvass{k‖ a‖ múltat,‖ és‖

összehallucin{lj{k‖ a‖ jövőt:‖ épp‖ ettől‖ v{lnak‖ megkerülhetetlenné‖ a‖

saj{t‖kontextusaikban.” (Keenan, 2008. 31-40. o.) 
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1 

Bevezetés 

Ez‖a‖tanulm{ny‖arra‖a‖kérdésre‖keresi‖a‖v{laszt,‖hogy‖mi‖a‖f{jlcserélő‖

h{lózatokon‖egym{ssal‖tartalmat‖illeg{lisan,‖fél-illeg{lisan‖megosztó‖

felhaszn{lók‖ tíz- és‖ sz{zezreinek‖ a‖ szerepe‖ a‖ kultur{lis‖ ökoszisz-

tém{ban,‖ a‖ termelés,‖ eloszt{s,‖ fogyaszt{s,‖ újrahasznosít{s,‖ csere‖

különböző‖(glob{lis‖és‖lok{lis)‖szinteken‖zajló‖folyamataiban. 

Ezt‖ a‖ kérdést‖ nehezebb‖ feltenni,‖ mint‖ gondoln{nk.‖ Az‖ internetes‖

f{jlcserélők‖sz{ma,‖az‖{ltaluk‖ forgalmazott‖digit{lis‖ javak‖ tömege,‖a‖

jelenség‖fennmarad{s{t‖lehetővé‖tevő‖technológiai‖innov{ciók‖sora,‖a‖

f{jlcserélők‖ politikai,‖ gazdas{gi,‖ t{rsadalmi‖ jelentősége alapj{n‖ azt‖

hihetnénk,‖ hogy‖ a‖ f{jlcsere‖ jelenségének‖ megértése‖ nélkül‖ aligha‖

alkothatunk‖ megbízható‖ képet‖ a‖ kultur{lis‖ ipar{gak‖ – a‖ f{jlcsere‖

jelenségével‖ nagyj{ból‖ egy‖ időben‖ beindult‖ – l{tv{nyos‖

{talakul{s{nak‖folyamat{ról,‖v{rható‖kimeneteléről.‖[m‖mindennek 

ellenére‖a‖f{jlcserélők‖a‖kultur{lis‖ipar{gakban‖lezajló‖konvergencia--

folyamatok p{ri{i. B{r‖ ideiglenesen‖és‖akaratunk‖ellenére‖részesei e 

folyamatoknak,‖ de‖ igaz{ból‖ egyetlen‖ cél‖ fogalmazható‖ meg‖ velük 

kapcsolatban:‖ a‖ folyamatokból‖ való‖ kiiktat{suk‖ imperatívusza.‖ A 

f{jlcserélőket‖ugyanaz‖a‖gyanakv{s‖és‖elutasít{s‖övezi‖jog{szi,‖üzleti,‖

politikai körökben,‖ mint‖ amilyen‖ gyanakv{s‖ és‖ elutasít{s‖ (vagy‖

éppen‖tan{cstalans{g)‖kísérte a‖többi‖szerzői‖jogi‖kalózt,‖normasértőt 

saj{t‖kor{ban. Pedig itt‖ és‖most‖ – és‖ ez‖ az‖ itt‖ következő‖ tanulm{ny‖

egyik‖ legfontosabb‖ meg{llapít{sa‖ – a‖ f{jlcserélők‖ ma ugyanolyan 

alapvető‖ és‖megkerülhetetlen, paradigmav{ltó‖ szerepet‖ j{tszanak‖ a‖

kultur{lis‖ javak‖körforg{s{nak‖{talakul{s{ban‖({talakít{s{ban),‖mint‖

amilyen‖ paradigmav{ltó‖ szerepük‖ volt‖ sz{mos‖ korban‖ és‖ piacon‖

azoknak,‖akiket‖kor{bban‖kalózoknak‖tartottak‖kort{rsaik. 

Miért‖ kitüntettet‖ a‖ f{jlcserélők‖ szerepe‖ egy‖ olyan‖ korban,‖ amikor‖ a‖

digit{lis‖forradalomnak‖köszönhetően‖a f{jlcserélőktől‖függetlenül‖is‖

alapvető‖ v{ltoz{sok‖ zajlanak‖ a‖ kultur{lis‖ piacok‖ működésében?‖

Miben‖ m{s,‖ esetleg‖ több‖ a‖ f{jlcsere elterjedése‖ azokn{l‖ a‖

v{ltoz{sokn{l,‖melyeket egy Google, egy YouTube vagy egy Apple 

iTunes‖ megjelenése‖ okoz‖ a‖ kultur{lis‖ javak‖ termelésének,‖

eloszt{s{nak‖eddig‖ismert‖folyamataiban? 

A‖ f{jlcserélők megjelenését‖ ugyanazok‖ a‖ technológiai‖ innov{ciók‖

tették‖ lehetővé,‖melyek‖önmagukban‖ is‖képesek‖ radik{lisan‖{tírni‖a‖
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legtöbb‖ kultur{lis‖ ipar{g‖működésének‖ sz{mos‖ peremfeltételét,‖ így‖

péld{ul‖ a‖ hordozó‖ gy{rt{s{val,‖ disztribúciój{val,‖ kereskedelmével‖

kapcsolatos‖ eddigi‖ modelleket‖ és‖ struktúr{kat.‖ A sz{mos,‖ egym{st‖

követő‖ technológiav{lt{s közül‖ azonban‖ nem‖mindegyik‖ tekinthető‖

korszakhat{rnak.‖A‖korszakhat{rr{‖v{l{shoz‖ugyanis‖az‖kell,‖hogy a 

technológiav{lt{s‖ nyom{n‖ lehetővé‖ v{lt‖ új‖ termelői,‖ fogyaszt{si,‖

üzleti stb.‖ logik{k‖ ne‖ legyenek‖ tökéletesen‖ beilleszthetők‖ a‖ kor{bbi‖

kontextusokba. A kor{bban‖ ismeretlen‖ t{rsadalmi,‖ kultur{lis‖

gyakorlatok‖ megjelenésén‖ keresztül‖ léphetnek‖ színre‖ azok‖ a 

szereplők,‖akik‖képesek‖az‖addigi‖j{tékszab{lyokat‖újraírni. 

A‖ digit{lis‖ technológi{k‖ megjelenése‖ ilyen‖ korszakhat{rt‖ jelent a 

kultur{lis‖ ipar{gak‖ történetében.‖ De a‖ tényezők,‖ amik‖ e‖ v{lt{st‖

egyben‖ korszakhat{rr{‖ is‖ teszik, nem azok, amikre elsőre 

gondoln{nk. A‖ tartalmak‖ elő{llít{s{nak,‖ terjesztésének‖ digit{lis‖

technik{i,‖ a‖ közönségek‖ újraszerveződése‖ a‖ h{lózati‖ korban‖

önmagukban‖ is jelentős‖ {talakul{sokat‖ induk{lnak‖ a‖ megszokott‖

üzletmenetben,‖ elég‖ ha‖ az‖ online‖ rajongói‖ közösségek‖ szerepére‖

(Jenkins, 2006),‖ vagy‖ a‖ zeneterjesztés‖ radik{lis‖ {talakul{s{ra‖

gondolunk.‖Ezek‖a‖v{ltoz{sok‖azonban nem hoznak paradigmatikus 

v{ltoz{st, mert beilleszthetők‖ a‖ kultur{lis‖ piacok‖ {talakul{s{nak‖

inkrement{lis‖modelljébe.‖M{s‖szóval: e‖v{ltoz{sok‖tulajdonképpen‖a 

csak‖m{r‖eddig‖is‖létező‖folyamatok‖hatékonys{g{ra‖vannak‖hat{ssal,‖

de nem nyitnak meg‖új‖dimenziót‖a piacok‖működésében. 

Elég‖csak‖az 1990-es‖évek‖internetes‖ felfut{sakor‖a‖kultur{lis‖piacok‖

életébe‖ berobbant‖ t{vközlési‖ cégek‖ vagy‖ végberendezés-gy{rtók,‖

azaz‖ az‖ értékl{ncban‖ a‖ technológiai‖ elemeket‖ ellenőrző‖ szereplők‖

történetére‖gondolnunk. Az AOL-Time‖Warner‖összeolvad{s‖körüli‖

pillanatokban úgy‖ tűnhetett,‖ hogy ezeknek az‖ új‖ szereplőknek‖ a‖

színre‖ lépése‖ jelenti majd a kultur{lis‖ piacok‖ történetének‖

legnagyobb‖ v{ltoz{s{t.‖ Azóta‖ kiderült,‖ hogy‖ e‖ szereplők,‖ ha‖ első‖

pillanatban ijesztőnek‖ tűnt is az‖ a‖ lendület‖ mellyel‖ színre‖ léptek, 

valój{ban‖ meglehetősen‖ jól‖ megszelídíthetők,‖ és‖ befoly{suk‖

viszonylag‖ könnyen‖ semlegesíthető. Az‖ új‖ szereplők‖ korl{tozott‖

befoly{sa‖ annak‖ köszönhető, hogy egy olyan jogi,‖ ipar{gi‖

környezetben‖ kell‖ mozogjanak,‖ melyet‖ az‖ elmúlt‖ 300‖ év‖ sor{n‖ a‖

kultur{lis‖ ipar{gakban‖ (Hesmondhalgh, 2007) érdekelt‖ szereplők‖

alakítottak‖ ki‖maguknak,‖ s‖melyben‖ – mint‖ az‖ az‖ elmúlt‖ évtizedek‖

jogi‖ konfliktusai‖ sor{n‖ bebizonyosodott‖ – a‖ technológiai‖ oldalról‖

érkező‖leg{lis‖szereplőknek‖kevés‖mozg{sterük‖van. 
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Ha azokra az új‖ szereplőkre‖ vagyunk‖ kív{ncsiak,‖ akik‖ ténylegesen‖

fenyegetik a status quo-t,‖ akkor‖őket‖nem‖a‖hivatalos,‖nagyv{llalati 

entit{sok‖között‖kell‖keresnünk,‖hanem‖a‖kultur{lis‖piacok‖kor{bban‖

„a fogyasztó‛ néven‖ ismert‖ szereplői‖ között.‖ A‖ technológiai‖

v{ltoz{soknak‖ köszönhetően‖ a‖ fogyasztóknak‖ lehetőségük‖ nyílt‖

néh{ny,‖kor{bban‖csak‖az‖ipar{gi‖szereplők‖kompetenci{j{ba‖tartozó‖

tartalompiaci‖feladat‖ell{t{s{ra.‖A‖otthoni‖sz{mítógépek‖digitaliz{l{si‖

kapacit{sa‖ a‖ kultur{lis‖ javak‖ digit{lis‖ verzióinak‖ elkészítésében‖

j{tszik‖aligha‖túlértékelhető‖szerepet,‖míg‖a‖f{jlcserélő‖technológi{k‖a‖

disztribúció‖ folyamataiban‖ teszik‖ lehetővé‖ a‖ részvételt.‖ E‖ két‖

technológiai‖ lehetőség‖ nyom{n‖ a‖ kultur{lis‖ termelés‖ és‖ eloszt{s‖

mediatiz{lt,‖ racionaliz{lt‖ és‖ iparszerűen‖ lebonyolított‖ folyamataiból‖

kor{bban‖ szükségszerűképpen‖kiz{rt‖ fogyasztók egyik‖pillanatról‖ a‖

m{sikra‖ be{ramlottak‖azokba‖ a‖ terekbe,‖ ahol‖ a‖ kultur{lis‖ tartalmak 

elő{llít{s{ról,‖ disztribúciój{ról‖ szóló‖ döntések‖ megszülettek‖ és‖

végrehajtódtak‖ és‖ – tal{n‖nem‖ túlz{s‖ ezt‖ {llítani‖ – a‖maguk‖kezébe‖

vették‖az‖ir{nyít{st. 

Természetesen‖nem‖a‖disztribúció‖az‖egyetlen‖olyan‖terület,‖melyben 

a‖ kor{bbi‖ fogyasztóknak‖ alkalmuk‖ nyílt‖ tömegesen‖ megjelenni.‖ A‖

tartalomipar‖ jogi‖ környezetével,‖ a‖ digit{lis‖ kultúr{val‖ foglalkozó‖

irodalmak‖első‖gener{ciója‖ (Lessig, 2001, 2005) a‖ fogyasztók‖kreatív‖

termelésben‖ és‖ a‖ kultur{lis‖ javak‖ kreatív‖ újrahasznosíthatós{g{ban, 

remixelhetőségében‖ l{tt{k‖ a‖ digit{lis‖ forradalom‖ legfontosabb‖

hozadék{t.‖ Azóta‖ azonban‖ kiderült,‖ hogy‖ a‖ digit{lis‖ eszközök‖

megjelenése‖ önmag{ban sem‖ több,‖ sem‖ jobb‖ kreativit{s‖ létrejöttét‖

nem‖ eredményezi‖ automatikusan.‖ Az‖ egyén‖ önkifejezése‖ digit{lis‖

eszközök‖nélkül‖is‖lehetséges‖volt,‖s‖a‖digit{lis‖eszközök‖sem‖képesek‖

felsz{molni‖ a‖ kreatív‖ javak‖ termelése‖ útj{ban‖ {lló‖ legfontosabb‖

akad{lyokat: a‖kreativit{s,‖az‖ötletesség,‖s‖szellemesség,‖a‖gondolati‖

mélység‖vagy‖az‖egyszerű‖rajz-, ritmus- és‖formakészség‖hi{ny{t. A 

felhaszn{lók‖ {ltal‖ gener{lt‖ tartalmakat‖ övező‖ lelkesedést‖

szükségszerűen‖ a‖ ki{br{ndul{s‖ kellett‖ kövesse,‖ amikor‖ kiderült,‖

hogy‖ a‖ digit{lis‖ technológi{k‖ és‖ egy‖ fehér‖ rajzlap‖ között‖ semmi‖

különbség‖nincs:‖vagy‖tud‖vele‖az‖egyén‖kezdeni‖valamit‖vagy‖nem. 

A‖ felhaszn{lói‖ tartalmak‖ l{tv{nyos‖ felszínre‖ bukkan{sa‖ mögött‖

valój{ban egy‖m{sik‖jelenséget‖érdemes‖észrevenni, ez pedig a kreatív 

termelés nem hivatalos, nem mainstream terjesztési csatorn{inak mindenki 

sz{m{ra l{thatóv{ v{l{sa volt. A szubkultur{lis‖ gazdas{gok‖ saj{t‖

terjesztési‖ h{lózatai természetesen‖ kor{bban‖ is‖ léteztek,‖ a‖ digit{lis‖

infrastruktúr{n‖ azonban‖ ezek‖ a‖ kor{bban‖ jobb{ra‖ észrevétlen‖ és‖
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hozz{férhetetlen‖ csatorn{k‖ és‖ a‖ rajtuk‖ terjedő‖ tartalmak‖ a kívül{lló‖

sz{m{ra‖ is‖ l{thatóv{‖ és‖ hozz{férhetővé‖ v{ltak.‖ Ez‖ a‖ YouTube‖

demokr{ci{ja:‖ a‖ szolg{ltat{s‖ gravit{ciós‖mezője‖ képes‖ volt‖ egy‖ tető‖

al{‖ terelni‖ a‖ lehető‖ legkülönbözőbb‖ niche-ekben‖ tenyésző‖ alkotókat‖

és‖ alkot{saik,‖ s‖ ezzel‖ óhatatlanul‖ összekeveredtek‖ a‖ közönségek‖ is. 

Az a jelenség, amire mint felhaszn{lói tartalmak forradalma tekintettünk, 

valój{ban néh{ny‖ erős,‖ központi‖ onlinetartalom-aggreg{tor‖

megjelenése‖{ltal‖ lehetővé‖tett‖disztribúciós forradalom volt, amelyik a 

glob{lis‖ netes‖ közönség‖ sz{m{ra‖ l{thatóv{‖ és‖ elérhetővé‖ tett‖

kor{bban‖l{thatatlan és‖elérhetetlen‖tartalmakat. 

A‖disztribúciónak‖azonban‖ezzel‖p{rhuzamosan‖ lezajlott‖ egy‖m{sik‖

forradalma‖ is,‖ ami‖ az‖ előbb‖ említett‖ jelenség‖ furcsa‖ doppel-

gangerének‖ tekinthető.‖ E‖ forradalom‖ nem‖ az‖ amatőr‖ és‖ fél-

professzion{lis‖ tartalmak‖l{thatóv{‖v{l{s{ról‖szól,‖hanem‖a‖glob{lis,‖

professzion{lis‖ mainstream-tartalmak‖ terjesztésére‖ szolg{ló‖ z{rt,‖

glob{lis‖ disztribúciós‖ h{lózat{nak‖ összeoml{s{ról,‖ és‖ az‖ azon‖

keresztül‖ terjesztett‖ tartalmak‖ meg{llíthatatlan‖ sziv{rg{s{nak‖

következményeiről. 

 

 UGC (felhaszn{lói tartalom) 

logika 

professzion{lis ipar{gi 

logika 

Mi a tartalom forr{sa? niche,‖szubkultur{lis‖termelők,‖

h{lószoba-alkotók, 

fél-professzion{lis‖és 

amatőr‖alkotók 

vertik{lisan‖integr{lt,‖

mainstream, 

glob{lis‖ipar{gi‖szereplők 

Kik az analóg kor 

disztribútorai? 

szubkultur{lis‖gazdas{gok‖

helyi,‖fél-professzion{lis‖

szereplői 

vertik{lisan‖integr{lt,‖

mainstream,‖glob{lis‖ipar{gi‖

szereplők 

Kik a digit{lis kor 

(meghat{rozó) 

disztribútorai? 

vertik{lisan‖integr{lt,‖

mainstream,‖glob{lis‖ipar{gi‖

szereplők (YouTube) 

elosztott,‖végfelhaszn{lói‖

kézben‖lévő‖h{lózatok, helyi, 

szub- és‖ellenkultur{lis‖

amatőr‖és‖fél-professzion{lis‖

szereplők. 

1. t{bl{zat: A felhaszn{lók forradalmi szerepe a digit{lis h{lózatokon 

Legyen‖b{r a‖YouTube‖és‖a‖többi,‖online‖felület‖szerepe‖b{rmennyire‖

is‖ meghat{rozó‖ a‖ felhaszn{lók‖ {ltal‖ létrehozott‖ tartalmak disztri-

búciój{ban, az‖ a‖ tény,‖ hogy‖ kénytelenek‖ megfelelni‖ egy‖ tőlük‖

függetlenül‖ létrejött‖ jogi‖ környezet dikt{lta‖ szab{lyoknak, 

megakad{lyozza őket‖abban,‖hogy‖legal{bbis‖rövid‖t{von, jelentősen‖

{talakíts{k‖a‖kultur{lis‖ipar{gakban‖uralkodó‖status‖quo-t. Erre csak 

azok‖ a‖ szereplők‖ képesek,‖ akik‖ jogilag‖ is,‖ technológiailag‖ is‖

elérhetetlenek‖ az‖ ellenőrzésükre‖ tett‖ erőfeszítések‖ sz{m{ra,‖ s kívül‖
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{llnak‖ az‖ ipari‖ szereplőket‖ kötő‖ jogi‖ szab{lyrendszeren. B{r‖ a‖

tartalomtulajdonosok a‖ szerzői‖ jogaik‖ megsértése‖ miatt‖ szinte‖ egy‖

időben‖ indítottak‖ pereket‖ a‖ f{jlcserélők‖ és‖ a‖ YouTube‖ ellen,‖ de‖

meg{llapod{sra,‖ a‖ j{tékszab{lyok‖ betart{s{ra‖ ezek‖ közül‖ csak‖ a‖

YouTube-ot‖ lehet‖ kényszeríteni.‖ B{r‖ az‖ inkumbens‖ tartalomipari‖

szereplők‖ szemében‖ mindketten‖ kalóznak‖ l{tszanak, hiszen 

mindketten‖ érintettek‖ a‖ szellemi‖ javak‖ engedély‖ nélküli‖

forgalmaz{s{ban,‖ az‖ igaz‖ veszélyt‖ csak‖ a‖ f{jlcserélők‖ jelentik, mert 

őellenük‖nincs‖ebben‖a‖pillanatban‖jó‖védekezés. 

E‖dolgozat‖ célja,‖ hogy‖ kísérletet‖ tegyen‖ a‖ f{jlcserélő‖P2P-kalózok,‖a 

kultur{lis‖ piacok‖ eme autonóm‖ és‖ nehezen‖ megzabol{zható‖

szereplőinek‖ a megjelenéséből‖ következő‖ {talakul{sok‖megértésére.‖

Ez,‖mint‖m{r‖ kor{bban‖ említettem,‖ kor{ntsem evidens v{llalkoz{s, 

hiszen‖ a‖ szerzői‖ jogi‖ kalózok‖ megörökölték‖ a‖ tengeri‖ kalózoktól a 

„communis hostis omnium” – a minden ember közös ellensége (Cicero, 

2007) kitüntető‖st{tuszt.‖B{r‖a‖szerzői‖ jog‖hagyom{nyos‖kalózai‖és‖a‖

az‖ illeg{lis‖ f{jlcserélők‖ között‖ tal{n‖ több‖ a‖ különbség,‖ mint‖ a‖

hasonlós{g,‖ ez‖ utóbbiak‖ jelentős‖ h{nyada‖ önként‖ és‖ dalolva‖ öltötte‖

mag{ra‖a‖kalóz‖titulus{t,‖reput{ciój{t,‖külsőségeit. 

Az‖illeg{lis‖f{jlcserélők‖így‖teh{t‖megörökölték‖a‖szerzői‖jogi‖kalózzal‖

szembeni‖gyanakv{st és‖ellenérzést‖is.‖Az‖elutasít{s‖okai‖is‖hasonlók.‖

A‖f{jlcserélő,‖ak{rcsak‖a‖többi‖szerzői‖jogi‖kalóz, alapvetően‖a‖v{gyak 

és‖élvezetek‖ területén‖működik gyanús‖és‖ tiszt{zatlan kereskedelmi 

motiv{ciókkal, a‖ transzformativit{snak1 még‖ a‖ l{tszat{ra‖ sem‖

ügyelve, miközben‖ tevékenységével‖ a‖ (szellemi)‖ tulajdonjogot‖ és‖

ezen‖ keresztül‖ a‖ teljes‖ jogrendet‖ veszélyezteti (Liang, 2005). 

Mindennek az lett az eredménye,‖ hogy‖ a‖ szerzői‖ jog‖ e‖ kort{rs‖

kalózairól‖ a Nyugaton domin{ns‖ diskurzusokban‖ alapvetően‖ két,‖

egym{stól‖radik{lisan‖elszepar{lt‖szinten‖esik,‖eshet‖csak szó. 

Az egyik szinten a f{jlcserélő‖ – némileg‖ sarkítva‖ – az‖az‖ egyén,‖ aki 

minden‖ törvénynek,‖ tilt{snak,‖ szép‖ szónak,‖ kérésnek,‖ technikai‖

m{sol{svédelmi‖ eszköznek‖ fittyet‖ h{nyva‖ csak‖ a‖ kreatív‖ termelők‖

                                                 

1 Transzformativit{s‖alatt‖itt‖és‖m{shol‖a‖szellemi‖javak‖olyan‖felhaszn{l{s{t‖értem,‖

melynek‖sor{n‖valami‖új,‖de‖ ismert‖alapanyagra‖épülő,‖abból‖dolgozó‖alkot{s‖ jön‖

létre.‖ A‖ szerzői‖ jog‖ ezt‖ sz{rmazékos‖ művekként‖ ismeri,‖ m{sok‖ remixként,‖

feldolgoz{sként,‖ hommage-ként,‖ stb.‖A‖ szellemi‖ alkot{sok‖ remixelhetőségéről,‖ és‖

arról,‖ hogy‖ a‖ szerzői‖ jogi‖ törvények‖milyen‖mértékben‖ lettek‖g{tjai‖ a‖ recikl{l{sra‖

épülő kreativit{snak‖l{sd:‖(Lessig, 2001, 2005). 
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vérével,‖verejtékével‖elő{llított‖tartalmak‖eltulajdonít{s{ban‖érdekelt.‖

Minden‖ végfelhaszn{ló‖ potenci{lis‖ tolvaj,‖ legal{bbis erre engednek 

következtetni‖ a‖ leg{lis‖ felhaszn{lókkal‖minden‖DVD-n‖ és‖mozifilm‖

előtt‖ kötelezően‖ végignézetett‖ tilt{sok‖ és‖ fenyegetések,‖ a‖ kalózok‖

visszaszorít{sa‖célj{ból‖elkészített,‖az‖1.‖{br{n‖l{thatóhoz‖hasonlatos‖

rekl{manyagok,‖ illetve‖ az‖ egyéni‖ kalózok‖ t{rgyal{s{ra‖ haszn{lt‖

nyelv,‖ beszédmód,‖ a‖ velük‖ szembeni‖ jogi,‖ rendészeti‖ fellépések‖

forgatókönyvei.2 A‖ szerzői‖ jogi‖ jogosultak‖ fogyasztók‖ ir{ny{ban‖

tanúsított‖attitűdje‖ilyen‖szempontból‖meglepő‖mértékben‖hasonlít‖a‖

katolikus‖ egyh{znak a híveihez‖ való‖ viszony{hoz,‖ amennyiben 

mindketten‖ abból‖ indulnak ki,‖ hogy‖ az‖ ember‖ alapvetően‖ bűnös.‖

Grassmuck (2008) hívja‖ fel‖a‖ figyelmet‖arra‖az‖érdekes‖tényre,‖hogy‖

ennek‖ az‖ ősbűnnek‖ a‖ forr{sa,‖ a‖ paradicsomi bűnbeesés,‖ a‖ Tud{s‖

f{j{ról‖való‖gyümölcs‖tiltott‖megkóstol{sa‖kényelmetlenül‖hasonlít‖a‖

szerzői‖ joggal‖ védett‖ alkot{sok‖ engedély‖ nélküli‖ felhaszn{l{s{nak‖

ősbűn‖st{tusz{ra. 

                                                 

2 Erről‖bővebben‖a‖5.1 fejezetben‖esik‖majd‖szó. 
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1. {bra: A Music Television kalózkod{s elleni kamp{ny-posztere3 

Az‖egyéni‖kalóz‖szintjén‖a‖szerzői‖jogsértés‖mor{lisan‖és‖törvényileg‖

is‖ elitélendő‖ bűn,‖ az‖ egyéni‖ f{jlcserélőnek‖ kij{ró‖ szerep‖ teh{t‖ a‖

bűnösé,‖aki‖a‖bűnösök‖megbüntetését,‖ illetve‖a‖ többiek‖elrettentését‖

célzó büntetőügyek‖alanyaként‖ jelenik‖csak‖meg‖a‖hivatalos‖diskur-

zusokban. 

A‖m{sik‖nyelv, amin a P2P-kalózokról‖szó‖eshet,‖a f{jlcserével mint 

elsődlegesen‖ gazdas{gi‖ jelenséggel‖ foglalkozik. A‖ kalózokkal‖ való‖

                                                 

3 Forr{s:‖http://adsoftheworld.com/,‖utolsó‖hozz{férés‖d{tuma‖2010.‖janu{r‖10. 

http://adsoftheworld.com/
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együttélés‖ – legal{bbis‖ rövidt{von‖ – elkerülhetetlen.‖ Ennek‖ a‖

felismerésnek‖ a‖ nyom{n‖ felerősödött‖ a‖ kalózkod{s‖ gazdas{gi-piaci 

következményei‖ ir{nti‖ érdeklődés,‖ s‖ így‖ megjelentek‖ azok‖ a‖

piackutat{sok,‖ökonometriai‖elemzések,‖melyek‖a‖kalózkod{s‖leg{lis‖

piacokra‖ gyakorolt‖ hat{s{t‖ igyekeztek‖ felmérni.‖Az‖ elmúlt‖ években‖

az‖ adatgyűjtési,‖ piacmérési,‖ elemzési‖ módszertanok‖ folyamatos‖

finomod{s{nak‖ lehettünk‖ tanúi,‖ mely‖ folyamat‖ annak‖ köszönhető,‖

hogy‖ a‖ kalózkod{s‖ {ltal‖ legink{bb‖ érintett‖ szereplők‖ is‖ r{ébredtek,‖

hogy a‖ megfelelő‖ részletességű‖ üzleti‖ inform{ciók‖ nélkül‖ esélyük‖

sincs‖ felvenniük‖ a‖ versenyt,‖ illetve‖ alkalmazkodniuk‖ olyan‖

folyamatokhoz,‖melyeket‖megakad{lyoz{s{ra,‖mint‖az‖kiderült‖– jogi 

és‖ technológiai‖ eszközökkel‖ egyelőre‖ –, képtelenek. Ez a nyelv 

azonban az‖ egyéni‖ kalózok‖ tíz- és‖ sz{zezreit‖ egyetlen‖ névtelen,‖

arctalan‖ kalóztömeggé‖ kondenz{lja,‖ mely mint‖ gazdas{gi,‖ üzleti‖

fenyegetés‖jelenik‖meg,‖leír{s{ra‖statisztikai‖sz{madatok‖szolg{lnak,‖

s sors{t a‖policy‖nyelvén‖fogalmazz{k‖meg‖rajta‖kívül‖{lló‖szereplők. 

Az‖ egyéni‖ piti‖ bűnöző‖ és‖ a‖ gazdas{gra‖ k{rtékony‖ kalóz‖ hord{k‖

között‖ van‖ a‖ kalózokról,‖ a‖ kalózkod{sról‖ való‖ beszédnek‖ egy‖

harmadik‖ szintje,‖ mely‖ a‖ kalózkod{st mint‖ megértésre‖ v{ró‖

t{rsadalmi gyakorlatot vizsg{lja.‖ Ez‖ a‖ megközelítés‖ nem‖ tagadja‖ a‖

kalózkod{s‖ütközését‖a fenn{lló‖törvényekkel, de nem tekinti azt sem 

a‖ megértés‖ kiindulópontj{nak,‖ sem‖ utolsó‖ {llom{s{nak. E megkö-

zelítés‖szerint‖a‖kalózok‖szorosabb-laz{bb‖h{lózatokba‖szerveződött,‖

egym{ssal‖ egyszerre‖ versenyző‖ és‖ kooper{ló,‖ aktív‖ gazdas{gi,‖

politikai, kultur{lis,‖ t{rsadalmi‖ aktorok,‖ akik‖ tudatosan‖ v{llalj{k‖ a‖

törvényekkel‖ vagy‖ inform{lis‖ szab{lyokkal‖ való‖ szemben{ll{st,‖ a‖

status‖quo‖megsértését.‖E‖megközelítés‖hívei‖az‖egyes‖kalózok‖céljai,‖

motiv{ciói‖ mellett‖ a‖ kalóz‖ h{lózatok‖ {ltal‖ betöltött‖ szerepekre,‖

funkciókra‖ is‖ kív{ncsiak.‖ Túllépve‖ a‖ leg{lis/illeg{lis‖ dichotómi{n,‖ a‖

gazdas{gi‖k{rok‖lajstromoz{s{n,‖e‖ leír{sok‖elsődleges‖célja‖az,‖hogy‖

azonosítsa‖ a‖ kalózok‖ szerepét‖ a‖ kultur{lis‖ termelés,‖ eloszt{s,‖

fogyaszt{s,‖csere‖folyamataiban,‖s‖ezeken‖keresztül‖megértse azokat 

az‖ inform{lis,‖ rejtett‖ csatorn{kat,‖ melyeken‖ keresztül‖ egy‖ helyi‖

közösség,‖ egy‖ orsz{g,‖ egy‖ régió, egy szakma vagy azonos 

érdeklődésű‖ emberek‖ egy‖ földrajzilag‖ nem‖ körülhat{rolható‖

csoportja  megszervezi‖ saj{t‖ inform{lis‖ inform{ciós‖ gazdas{g{t,‖

illetve bekapcsolódik‖a‖kultur{lis‖javak‖glob{liss{‖v{lt‖{raml{s{ba. 

Ez a fajta megközelítés‖ jellemzően‖csak‖ott‖tud‖kibontakozni,‖ahol‖a‖

kalózkod{sról‖ szóló‖ diskurzust‖ nem‖ monopoliz{lt{k‖ teljesen‖ az‖

aktu{lis‖ körülményekbe‖ be{gyazott‖ jogi‖ és‖ üzleti‖ érdekek.‖ Ez ma 
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jellemzően‖ két‖ területen‖ tapasztalható:‖ a‖ kalózkod{s‖ történetét‖

feldolgozó‖ gazdas{g- és‖ kultúrtörténeti‖ diskurzusokban‖ és‖ a‖ – 

jellemzően‖ a‖ helyiek‖ {ltal‖ – a‖ fejlődő‖ orsz{gokban‖ végzett‖

kutat{sokban.‖ A‖ miért‖ érthető:‖ a‖ történetír{s‖ {ltal‖ feldolgozott‖

konfliktusok m{r nem‖ érdekesek‖ a‖ jelen‖ érdekeltjei‖ sz{m{ra,‖ a‖

harmadik‖ vil{gban‖ pedig‖ még nem‖ sikerült‖ teljesen‖ kisaj{títani‖ az‖

erről‖szóló‖diskurzust. 

Az‖ itt‖ következő‖ tanulm{ny‖ mindkét, előbb‖ felsorolt‖ területről‖

sz{mos‖szöveget‖haszn{l,‖mégpedig‖abból‖a‖ célból,‖hogy‖ezeknek a 

területeknek‖ a‖ megközelítéseit‖ import{lva kísérletet‖ tegyen‖ a‖

kalózokról‖ szóló‖ gondolkod{s‖ fent‖ v{zolt,‖ harmadik‖ útj{nak‖

meghonosít{s{ra,‖ azaz‖ arra,‖ hogy‖ a‖ jelenlegi‖ szerzői‖ jogi‖ kalóz‖

problém{t‖ az‖ egyéni‖ bűnöző-gazdas{gi‖ probléma‖ dichotómi{j{n‖

túllépve,‖annak‖motiv{ciói‖és‖funkciói‖felől‖megközelítve‖értse‖meg. 

E‖ tanulm{ny‖ – b{r‖ az‖ utolsó‖ szakasza épp‖ egy‖ empirikus 

piackutat{st‖ tartalmaz‖ – abból‖ a‖ felismerésből‖ született,‖ hogy‖ a‖

kalózkod{s‖ piaci-gazdas{gi‖ következményeinek‖ ismerete‖

önmag{ban‖ nem‖ elegendő‖ a‖ kalózok‖ megértéséhez.‖ A‖ kalózkod{s‖

ugyanis soha sem csup{n‖egy‖puszt{n‖gazdas{gi‖jelenség,‖s‖az‖{ltala‖

gerjesztett‖ következmények‖ ritk{n‖ maradnak‖ meg‖ a‖ piac‖ keretei‖

között.‖A‖kalózkod{s‖– legal{bbis e‖tanulm{ny‖kontextus{ban‖– egy 

olyan t{rsadalmi‖ gyakorlat,‖ melynek‖ megértése‖ nem‖ lehetséges‖

anélkül,‖ hogy‖ ne‖ ismernénk‖ e‖ gyakorlat‖ történetét,‖ kultur{lis,‖

t{rsadalmi,‖politikai‖be{gyazotts{g{t. 

A‖ szövegben‖ arra‖ teszek‖ kísérletet,‖ hogy‖ az‖ illeg{lis‖ f{jlcserélő‖

h{lózatokat‖igénybe‖vevő‖egyszeri P2P-kalóz‖figur{ja‖körül‖felfedjem‖

azokat‖ a‖ kontextusokat,‖ melyek‖ nélkül‖ a‖ P2P-kalózok‖ jelensége,‖

jelentősége‖ nem‖megérthető.‖ E‖ kontextusok‖ közül‖ az‖ első‖mindj{rt‖

mag{nak‖ a‖ tengeri‖ kalóznak a figur{ja,‖ az,‖ akitől‖ a‖ szerzői‖ jogi‖

normasértő‖ az‖ elnevezésen‖ túl‖ annak‖ gazdas{gilag és‖ politikailag 

ambivalens‖ jelentésrétegeit‖ is‖ megörökölte.‖ Az 1. fejezet a tengeri 

kalózok‖történetén‖keresztül‖vizsg{lja‖azokat‖a‖tényezőket,‖melyek‖a‖

tengeri‖ rabló‖ és‖ úton{lló‖ figur{j{t‖ kiemelik a hétköznapi‖ bűnözés‖

kontextus{ból,‖ és‖ olyan‖ kitüntetett‖ szereplővé‖ teszik,‖ aki‖ m{ig‖

kísérthet‖a‖népszerű‖képzeletben.‖A‖tengeri‖kalózok‖története‖azokra‖

a‖ p{rhuzamokra‖ is‖ r{vil{gít,‖ amik‖ a‖ tengeri‖ és‖ szerzői‖ jogi‖ kalózok‖

között‖ felfedezhetők.‖ A‖ kétféle‖ figura‖ közötti‖ kontinuit{st‖ ugyanis‖

nem‖csak‖a‖rabl{s‖és‖úton{ll{s‖jelenti,‖de‖azok‖a‖viszonyok‖is,‖melyek‖

a‖kalózt‖a‖hatalomhoz,‖a‖piac‖ többi‖ leg{lis‖és‖ illeg{lis‖ szereplőjéhez‖



Szükség‖törvényt‖bont 

 

10 

fűzik.‖ A‖ tengeri‖ és‖ a‖ szerzői‖ jogi‖ kalóz‖ fogalmai közötti‖ {tmenet‖

leír{s{val‖z{rul a‖tanulm{ny‖első‖szakasza. 

A 2. fejezettel kezdődően‖ kísérletet‖ teszek‖ arra,‖ hogy‖ alapvetően‖

történeti‖ szövegekre‖ t{maszkodva‖ újra mondjam‖ a‖ szerzői‖ jog‖

történetének‖ néh{ny‖ kulcsmozzanat{t,‖ mégpedig‖ a‖ szerzői‖ jogi‖

kalózkod{s,‖ a szerzői‖ jogi‖ kalózok‖ perspektív{j{ból.‖ A‖ kultur{lis‖

piacok,‖ a‖ reprodukciós‖ technológi{k‖ szab{lyoz{sa‖ nemcsak‖ e‖

szab{lyok‖ megsértőit‖ termelte‖ ki,‖ de‖ azokat‖ az‖ okokat‖ is‖ azonosít-

hatóv{‖tette,‖ahol‖egyes‖piaci‖szereplőknek‖érdekükben‖– vagy‖éppen‖

jogukban – {ll‖megszegni‖a‖piaci‖versenyt‖korl{tozó‖szab{lyokat.‖A‖

szerzői‖jogi‖kalózok‖történetének‖h{rom‖szakasz{t‖azonosítottam,‖így‖

e‖ rész‖ is‖ h{rom‖ nagyobb‖ fejezetből‖ {ll‖ össze.‖ A‖ 3. fejezet a 

könyvnyomtat{s-kapitalizmus‖ nemzetközi‖ szerzői‖ jogi‖ egyez-

ményeket‖megelőző‖ időszak{t‖ t{rgyalja,‖ ahol‖a‖kalózok‖eredendően‖

nemzetközi‖jelensége‖{ll‖szemben‖a‖különféle‖forr{sokból‖t{pl{lkozó‖

helyi‖ szab{lyoz{sokkal. E fejezet legfontosabb tanuls{ga az, hogy a 

kalózok‖ között‖ is‖ nyom{t‖ tal{ljuk‖ önszab{lyoz{snak,‖ és‖ ez‖ az‖

önszab{lyoz{s‖ sok‖ ponton‖ erősen‖ hasonlít‖ a‖ hivatalos‖ szerzői‖ jogi‖

szab{lyok‖versenykorl{tozó‖megold{saira. 

A‖nemzetközi‖ szerzői‖ jogi‖egyezmények‖megjelenésével‖ kezdődik‖a‖

szerzői‖ jogi‖ kalózok‖ m{sodik‖ nagy‖ korszaka,‖ melyben az 

uniformiz{lódó‖ szerzői‖ jogi‖ és‖ nemzetközi‖ kereskedelmi‖

rezsimeknek imm{r‖ {llami‖ szinten‖ kell‖ {ll{st‖ foglalni‖ a‖ kultur{lis‖

javak,‖ inform{ciók,‖ tud{sok‖nemzetközi‖ forgalma‖elé‖{llított‖ szerzői‖

jog‖ akad{lyok‖ tiszteletbe‖ tart{s{ról‖ vagy‖ éppen‖ figyelmen‖ kívül‖

hagy{s{ról.‖ A‖ kalózkod{son‖ keresztül‖ megszerezhető‖ tud{s,‖ és‖ az‖

ezek‖ segítségével‖ megszerezhető‖ előnyök‖ mérlegelése‖ nemzeti,‖

{llami‖ szinten‖ v{lik‖ feladatt{,‖ s‖ így‖ a‖ kalóz‖ kiadók‖ helyett‖ a‖ kalóz‖

gazdas{gpolitik{k‖ v{lnak‖ elemzésem‖ t{rgy{v{.‖ Az 4.‖ fejezet‖ első‖

esettanulm{nya‖az‖Egyesült‖[llamok‖kalóz-politik{j{t‖t{rgyalja,‖azt‖a‖

folyamatot,‖ ahogy‖ a‖ nettó‖ kultur{lis‖ importőr‖ kalóz{llam‖

moderniz{ciója‖ sor{n‖ végül‖ elég‖ érdek‖ halmozódik‖ fel‖ a‖ külhoni‖

jogosultak‖ érdekeinek‖ tiszteletben‖ tart{sa mellett is. Ugyanennek a 

folyamatnak‖ a‖ kétsz{z‖ évvel‖ későbbi‖ beazonosít{s{ra‖ teszek‖

kísérletet‖ a‖ t{vol-keleti,‖ kalózkod{ssal‖ v{dolt‖ {llamok‖ eseteit 

feldolgozó‖szakaszokban,‖a‖fejezet‖m{sodik‖felében. 

A 5. fejezet‖ egy‖ újabb‖ korszakhat{rnak,‖ a‖ digit{lis‖ technológi{k‖

megjelenésének‖ bemutat{s{val‖ kezdődik.‖ Ez‖ a‖ technológiai‖ v{lt{s‖

tette‖ lehetővé‖azt,‖hogy‖a‖kalózok‖népes‖ t{bor{ban‖megjelenjen‖egy‖

addig‖ ismeretlen‖ szereplő,‖ az‖ egyéni‖ végfelhaszn{ló,‖ olvasó.‖ A‖
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tökéletes‖m{solatok‖ készítésének‖ és‖ terjesztésének‖ lehetősége‖ egyik‖

pillanatról‖a‖m{sikra‖olvasók,‖nézők‖tíz- és‖sz{zmilliói‖sz{m{ra‖tette‖

lehetővé,‖ hogy‖ bekapcsolódhasson‖ oly‖ folyamatokba, melyek 

kor{bban‖csak‖a‖leg{lis‖és‖kalóz‖ipar{gi‖szereplők‖előtt‖{lltak‖nyitva.‖

A‖digit{lis‖kor‖kalózai‖épp‖ezért‖ csak‖ részben‖ illeszthetők‖a‖ szerzői‖

jog‖kalózainak‖hagyom{ny{ba.‖Pontosabban‖ennek‖a‖hagyom{nynak‖

a‖ létezése,‖ jelentősége‖csak‖attól‖a‖pillanattól‖ fogva‖v{lt‖ érdekessé‖a‖

P2P-kalózok‖sz{m{ra,‖hogy‖r{tal{ltak saj{t‖tevékenységük‖– péld{ul‖

az‖inform{ciós‖szabads{gjogokban, a copyleft-ben megfogalmazott – 

politikai‖ relevanci{j{ra.‖ A‖ r{ébredés‖ e‖ folyamata‖ azért‖ is‖ érdekes,‖

mert‖ezen‖keresztül‖megérthető‖az‖is,‖miben‖különböznek‖a‖f{jlcserét,‖

a‖digit{lis‖kalózkod{st‖életre‖hívó‖feltételek az‖ezt‖a‖jelenséget‖később‖

is‖ fenntartó‖ körülményektől. A‖ minden‖ érintett‖ sz{m{ra‖

nyilv{nvalóan ex-lex‖ {llapot‖ fennmarad{s{nak‖ okai‖ r{ad{sul‖ a‖ jogi‖

szab{lyozói‖ környezet‖ eróziój{nak‖ folyamat{t‖ is‖ megragadhatóv{‖

teszik. A 5. fejezet legfontosabb‖ következtetése‖ az,‖ hogy‖ a‖ P2P-

f{jlcsere‖ annyiban‖ hasonlít‖ a‖ hagyom{nyos‖ kalózok‖ történetéhez,‖

hogy‖ hasonló‖ piaci‖ kudarcok‖ okozz{k‖ a‖ kalózok‖ megjelenését‖ és‖

meghat{rozó‖ piaci‖ jelenlétét.‖ Az‖ elemzés‖ azonban‖ r{mutat‖ arra‖ is,‖

hogy a P2P-kalózok‖ létezése‖ m{ra‖ m{r‖ nem‖ magyar{zható‖ csak‖ a‖

piaci‖kudarcokkal,‖s‖ilyen‖szempontból‖a‖P2P-kalózok‖nem‖követik‖a‖

kalózok‖kor{bbi‖történetei‖sor{n‖megismert‖p{ly{t.‖A‖P2P-h{lózatok‖

robosztuss{ga‖ és‖ jogi,‖ technológiai‖ t{mad{sokkal‖ szembeni‖

rezisztenci{ja‖ r{ébresztette‖ a‖ felhaszn{lói‖ közösséget‖ a‖

kooper{cióban‖ és‖ kollabor{cióban‖ rejlő‖ erőre,‖mely – kiegészülve‖ a‖

konfliktusokon‖keresztül‖kialakult‖közös‖ellenségképpel – hat{rozott‖

politikai‖ küldetéssel‖ rendelkező‖ t{rsadalmi‖ erőt‖ form{lt‖ a‖ külön-

külön‖ gyenge‖ P2P-kalózokból.‖ Az‖ a‖ folyamat,‖ melynek‖ a‖

kiindulópontja‖ a‖ piaci‖ szereplők‖ és‖ a‖ fogyasztóik‖ közötti‖

kereskedelmi‖ konfliktusként‖ volt‖ értelmezhető,‖ m{ra‖ elvezetett az 

ennél‖ sokkal‖ t{gabb‖ – és‖ fontosabb – kérdéshez:‖ a‖ h{lózat‖

semlegessége,‖ az‖ inform{ciós‖ szabads{gjogok,‖ a kultur{lis‖ javak‖

cseréjének‖digit{lis‖logik{ja‖körül‖folytatott h{ború‖kérdéséhez. 

Az‖ utolsó,‖ 6.‖ fejezet‖ ezeknek‖ a‖ folyamatoknak‖ igyekszik‖ nyom{ra‖

lelni‖ egy‖ Magyarorsz{gon‖ végzett‖ empirikus‖ kutat{s‖ segítségével.‖

2008‖ folyam{n‖egy‖erre‖ a‖ célra‖kifejlesztett‖ technológia‖ segítségével‖

sikerült‖ nyomon‖ követni‖ a‖ h{rom‖ legnagyobb‖ magyarorsz{gi‖

f{jlcserélő‖h{lózaton‖zajló‖ tranzakciókat.‖A‖ fejezetben‖e‖ tranzakciók‖

közül‖a‖filmek‖ illeg{lis‖ forgalmaz{s{ra‖vonatkozó‖adatokat‖vetettük 

össze‖a‖leg{lis‖filmforgalmaz{s‖hozz{férhető‖adataival,‖a‖célból,‖hogy 

képet‖ alkothassak‖ a‖ P2P-kalózok‖ magyarorsz{gi‖ kultur{lis‖
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ökoszisztém{ban‖ betöltött‖ szerepéről.‖ A‖ kutat{s‖ legnagyobb‖

eredménye‖az,‖hogy‖nemcsak‖a‖kalózkod{st‖kiv{ltó‖piaci‖kudarcokat‖

sikerült‖ azonosítani,‖ de‖ kitapinthatóv{‖ v{ltak‖ azok‖ a‖ saj{tos,‖

paradigmatikus‖ v{lt{sra‖ utaló‖ tartalom-forgalmaz{si‖ logik{k‖ is,‖

melyek‖ csak‖ a‖ kalózh{lózatok‖ megjelenését‖ követően‖ v{ltak‖

érzékelhetővé. 
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1 Ki a kalóz? A kalózfogalom jelentésváltozása 
a tengeri kalózoktól a fájlcserélőkig 

Ki a szerzői‖ jogi‖ kalóz?‖ Tal{n‖ illő‖ lenne‖ egy, a‖ kalózkod{ssal‖

foglalkozó‖ tanulm{ny‖ elején‖ kísérletet‖ tenni‖ e‖ fogalom‖ tiszt{z{s{ra.‖

Erre‖ ugyan‖ sor‖ fog‖ kerülni, a kudarc azonban nem‖ l{tszik‖

elkerülhetőnek.‖ Hi{ba‖ ugyanis‖ sz{mtalan‖ forr{s‖ sz{mtalan,‖ első‖

pillant{sra‖ elfogadható‖ értelmezése,‖ ha a‖ kalóz legszembetűnőbb‖

jellegzetessége‖ a‖ definíciós‖ bizonytalans{g. Ez‖ a‖ definíciós‖

bizonytalans{g‖pedig‖annak‖köszönhető,‖hogy‖a‖kalóz‖sokkal‖ink{bb‖

egy‖ kontextusról‖ kontextusra‖ v{ltozó‖ jelentésű‖ retorikai‖ eszköz,‖

mintsem‖egy‖ jól‖defini{lható‖kontúrokkal‖rendelkező‖ jogi kategória. 

A‖kalóz‖e‖retorikai‖st{tusz{t‖ legjobban‖a‖kort{rs‖kultúr{ban‖egym{s‖

mellett‖élő‖kalózfigur{k‖sz{mbavételével‖lehet‖megérteni.‖A‖glob{lis‖

politikai- t{rsadalmi-,‖ gazdas{gi‖ és‖médiatérben‖ma‖ egyszerre,‖ egy‖

időben‖ vannak‖ jelen‖ a‖ Szom{lia partjain{l‖ hajókra‖ vad{szó‖ tengeri‖

kalózok‖ és‖ a‖ Disney‖ féle‖ „Karib‖ Tenger‖ Kalózai”.‖ Ez‖ utóbbiak‖

nyom{ban‖ott vannak a‖„Karib‖Tenger‖Kalózai” szerzői‖jogi‖kalózai,‖

akik‖között‖a‖fejlődő‖orsz{gbeli‖nagyipari‖kalózok‖és‖a‖nyugati‖non-

profit‖ f{jlcserélők‖ egyar{nt‖ megtal{lhatók.‖ Az‖ utóbbi‖ időben‖ itt‖

tal{ljuk ez‖ utóbbiak‖ szavazataira‖ sz{mító‖ kalózp{rtokat is, akik 

önként‖ és‖ örömmel‖ veszik‖ magukra/saj{títj{k‖ ki‖ a‖ kalóz‖ sokak‖

sz{m{ra‖v{llalhatatlanul‖rossz‖reput{ciójú‖hagyom{ny{t. 

A‖ szom{liai‖ kalóz‖ az‖ egyik‖ oldalról‖ a‖ vil{gkereskedelmet‖

veszélyeztető,‖ katonai‖ eszközökkel‖ kezelendő‖ probléma,‖ a‖ m{sik‖

oldalról‖ egyenes‖ {gi‖ lesz{rmazottja‖ a‖ felbomlott‖ szom{liai‖ {llam 

felségvizein‖ „kalózkodó” európai‖ hal{szflott{k‖ és‖ a‖ toxikus 

hulladékot‖ illeg{lisan‖ lerakó‖ orsz{gok ellen a‖ volt‖ szom{liai‖

hal{szokból‖ szerveződő‖ helyi‖ ellen{ll{snak (Abdullahi, 2008; 

Phillips, 2009; 2005). Az‖ Atlanti‖ óce{n‖ kalózainak‖ véres‖ és‖

ellentmond{sos‖ időszak{t‖ vid{mparki‖ l{tv{nyoss{gg{,‖ mozifilmmé‖

és‖ sz{mítógépes‖ j{tékk{‖ romantiz{ló/kommercializ{ló‖ hollywoodi‖

nagyv{llalat tartalomért‖felelős‖részlegei‖doll{rmilli{rdokat keresnek 

azzal,‖ hogy‖ nézők‖ sz{zmilliónak‖ értékesítik‖ a‖ szeretnivaló‖

romantikus‖ szabads{gharcos‖ kalóz‖ figur{j{t.‖ Ez‖ a‖ kép‖ azonban‖

szöges‖ ellentétben van azzal‖ a‖ figur{val,‖ melyet‖ ugyanennek a 

nagyv{llalatnak‖ a‖ szerzői‖ jogokkal, a PR-ral‖ és‖ a‖ korm{nyzati‖

lobbival‖ foglalkozó‖ oszt{lyai‖ festenek, s aki egy kicsit sem 

romantikus,‖ szeretnivaló‖ vagy‖ szabads{gharcos‖ akkor,‖ amikor‖ a‖
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„Karib‖ tenger‖ kalózairól” kalózm{solatokat‖ készít.‖ A‖ helyzet‖

logik{j{ból‖ viszont‖ az‖ következik,‖ hogy‖ az‖ egym{ssal‖ versengő‖

értelmezések‖közül‖az‖v{lt‖népszerűbbé,‖amelyiknek‖a‖marketingjére‖

több‖pénz‖jutott. Így‖lehet,‖hogy‖kalóznak‖lenni‖sokak‖sz{m{ra‖cool,‖

menő‖ identit{s,‖s ezt felismerték‖azok‖a‖szerzői‖ jogi‖kalózok,‖akik – 

mint‖ a‖ svéd‖ Pirate‖ Bay‖ f{jlcserélő‖ oldal‖ mellett szerveződött‖ civil 

aktivizmussal‖ foglalkozó‖ Piratbyran és‖ a‖ svéd‖ kalózp{rt‖ szorosan‖

összefüggő‖ h{rmass{ga‖ – a‖ feketepiacokon‖ betöltött‖ központi‖

disztribútori szerepükből‖ fakadó‖ ismertségüket,‖ és‖ a‖ felhaszn{lók‖

kalóznak‖ nyilv{nított‖ tömegeinek‖ frusztr{ciój{t‖ sikeresen‖

konvert{lt{k‖ a‖ kalóz‖ logója,‖ képe,‖ hagyom{nya,‖ ide{ja‖ köré‖

szerveződő‖politikai‖mozgalomm{. 

Mindamellett sokan‖ haszn{lj{k‖ a‖ kalóz szó fogalm{t‖ egyértelműen‖

negatív‖ értelemben,‖ és‖ még‖ többen‖ vannak,‖ akik‖ b{r‖ nem‖ értenek‖

egyet‖ a‖ törvénytelen‖ felhaszn{lók‖ kalóznak,‖ egyes‖ törvénysértő‖

felhaszn{l{sok‖ kalózkod{snak‖ nevezésével,‖ mégis‖ elfogadj{k a 

kalózkod{st a‖rabl{s,‖úton{ll{s,‖jogfoszt{s‖szinonim{j{nak. 

„A kiadók a tiltott m{sol{s megnevezésére gyakran haszn{lj{k a 

»kalózkod{s« kifejezést. Ezzel azt sugallj{k, hogy az illeg{lis m{sol{s 

ugyanolyan etikai megítélés al{ esik, mint hajók megt{mad{sa nyílt 

tengeren, a rajtuk lévő emberek elrabl{sa, legyilkol{sa. Ha nem hiszel 

abban, hogy az illeg{lis m{sol{s olyan, mint az emberrabl{s és a 

gyilkoss{g, úgy érdemes a »kalózkod{s« szó haszn{lat{t elkerülni. 

Ehelyett rendelkezésünkre {llnak olyan semleges kifejezések, mint a 

»tiltott m{sol{s’, vagy »engedély nélküli« m{sol{s. Néh{nyan olyan 

pozitív csengésű kifejezésekkel is megprób{lkozhatnak, mint az 

»inform{ciómegoszt{s a szomszédoddal«.‛ (Stallman, 2002) 

A kurrens‖ szerzői‖ jogi‖ vit{kban‖ még‖ a‖ f{jlcserélők‖ oldal{n‖ ringbe‖

sz{lló‖ szabads{gp{rti‖ gondolkodók‖ is‖ szükségesnek‖ érzik,‖ hogy‖

egyértelművé‖tegyék‖{ll{spontjukat‖a‖kalózkod{ssal‖kapcsolatban: 

„Ahogy a fegyverek jogos haszn{lata mellett érvelő fegyver-

tulajdonosok nem helyeslik a rendőrgyilkoss{got, vagy ahogy a 

pornogr{fia túls{gosan t{g tilt{sa ellen küzdő szól{sszabads{g-

aktivist{k nem helyeslik a gyermekpornogr{fi{t, úgy a P2P-

technológi{k védelmében való fellépés sem jelenti a kalózkod{s 

helyeslését.‛ Lawrence Lessig, Brief for Creative Commons as 

Amicus Curiae in support of Respondents (Grokster et al.). 
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Stallman‖ és‖ Lessig‖ valahol‖ félúton‖ helyezkedik‖ el‖ abban‖ a‖ retorikai‖

térben,‖ melynek‖ az‖ egyik‖ végletében‖ a‖ mindenféle‖ törvénysértést‖

kontextustól‖ függetlenül‖ kalózkod{snak‖ tekintő‖ egyes‖ ipar{gi‖

érdekek,‖a‖m{sik‖oldalon‖a‖kalóz‖kifejezést‖re-appropri{ló,‖és‖a‖kalózt‖

a‖ z{szlajukra‖ tűző‖ t{rsadalmi‖ és‖ politikai‖ mozgalmak‖ {llnak.‖ E 

középutas‖ megközelítés‖ képviselői,‖ miközben‖ úgy‖ tűnik,‖ hogy 

elfogadj{k‖ a‖ kalózkod{s‖ emberrabl{ssal,‖ gyilkoss{ggal,‖

gyermekpornóval‖ vagy‖ rendőrgyilkoss{ggal‖ való‖ p{rhuzamba‖

{llít{s{t,‖ bizonyos,‖ jelenleg‖ törvénysértőnek‖ sz{mító‖ gyakorlatok‖

p{rtfog{sba‖ vételével‖ maguk‖ is‖ hozz{j{rulnak‖ a‖ kalózfogalom 

poliszémi{j{hoz (Hebdige, 1979. 117. o.; Middleton, 1990). Ha volt is 

teh{t,‖m{ra‖nyilv{nvalóan‖elmúlt‖az‖a‖ történelmi‖pillanat, amikor a 

kalóz‖ szóval‖még‖nem‖kapcsolódott össze‖ elv{laszthatatlanul‖ az‖ az‖

ambivalencia,‖ami‖a‖jelentés‖szintjén‖tapasztalható. 

A kalózfogalom jelentése‖ annak‖ szerzői‖ jogi‖ diskurzusba‖

bekerülésekor‖ sem‖ volt‖ egyértelmű.‖ A‖ kalózfogalom‖ felbukkan{sa‖

ahhoz‖ a‖ pillanathoz‖ köthető,‖ amikor‖ a‖ szövegek‖ nyomtat{sa,‖

terjesztése‖ feletti‖ kiz{rólagos‖ jogok‖megsértése‖ – e‖ jogok‖ létrejöttét‖

követően‖– lehetőségként‖felmerült. 

„A »Kalóz« szó haszn{lata olyan retorikai eszköz, mely implicit 

módon azt sugallja, hogy létezik ehelyütt valamiféle tulajdon, vagy 

birtokviszony, legyen szó napjaink divattervezőiről, akik a stílus-

kalózokról panaszkodnak, vagy John Addisonról, aki még 1710 előtt 

lament{lt arról, hogy a szerzőnek »nincs tulajdonrésze abban, amit 

oly szívesen alkot, ehelyett kifosztotts{g és nyomorús{g az 

oszt{lyrésze« – sikeresen haszn{lva a rabl{s metafor{j{t a szerzői 

tulajdon mellett való érvelésre.‛ (Hughes, 2006) 

A‖ szövegek‖ feletti‖ tulajdonjog‖ eredete‖ azonban‖ kor{ntsem‖ olyan‖

tiszta‖ és‖ egyértelmű,‖mint‖ egy‖ fizikai‖ tulajdon‖ esetében.‖A‖ szellemi‖

alkot{sok‖ felett‖ gyakorolható‖ jogok‖ körének‖ meghat{roz{sa,‖ és‖ a‖

jogosult‖ személyének‖ beazonosít{sa‖ ezért‖ mindenekelőtt‖ egy‖ sok‖

évsz{zadon‖ keresztül‖ folyamatosan‖ zajló‖ retorikai‖ h{ború‖

eredménye,‖melynek‖köszönhetően‖m{ra‖m{r‖alig‖tal{lunk semleges, 

kultur{lis,‖ történelmi,‖ politikai‖ vagy‖ éppen‖ erkölcsi‖ terhet‖ nem‖

hurcoló‖kifejezést‖a‖kultur{lis‖piacok‖működését‖leíró‖nyelvben. 

E diszkurzív tér‖ részletes‖ leír{sa‖ {tszövi‖ e‖ tanulm{ny‖ egészét,‖ így‖

most‖ csak‖ egyetlen‖ péld{val‖ szeretném‖ illusztr{lni‖ a‖ probléma‖

komplexit{s{t.‖E‖példa‖pedig‖a‖szellemi‖alkot{sok‖jog{val‖foglalkozó‖

terület‖megnevezése‖ körüli‖ dilemm{kon‖ keresztül‖ illusztr{lja,‖ hogy‖
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ha‖nem‖tudjuk‖a‖szellemi‖alkot{sok‖területén‖a‖tulajdonjog‖fogalm{t‖

egyértelműen‖tiszt{zni,‖akkor‖szükségszerűképpen‖zavaros‖marad‖e‖

tulajdonviszony‖megsértőinek‖alakja‖is. 

A‖problém{k‖rögtön‖a‖terület‖semlegesnek‖és‖politikailag‖korrektnek‖

tűnő‖ eredeti‖ megnevezésével‖ kezdődnek.‖ Az‖ angolsz{sz‖

orsz{gokban‖ kialakult „copyright”‖ és‖ az‖ európai‖ „szerzői‖ jog”‖

fogalmai implicit‖módon‖ {ll{st‖ foglalnak‖ egy‖ évsz{zadok‖ óta‖ több-

kevesebb‖intenzit{ssal‖zajló‖vit{ban,‖mely‖arról‖szól,‖hogy‖a‖szellemi‖

alkot{s ösztönzésére‖létrehozott‖törvényi‖monopólium‖valój{ban‖egy 

természetjogban‖ gyökerező‖ jog-e4 vagy net{n a‖ szuverén‖ {ltal‖

biztosított‖ kiv{lts{g,‖ privilégium.‖ Mint‖ azt‖ később‖ l{tni‖ fogjuk,‖ e 

vit{ban‖ nem‖ kevés‖ dolog‖ forog‖ kock{n:‖ a‖ jogosultak‖ jogainak‖

korl{tozhatós{ga,‖ a‖ többieknek,‖ teh{t‖ a‖ közösségnek,‖ a‖

felhaszn{lóknak‖ biztosított‖ kivételek‖ és‖ szabads{gok‖ köre‖ és‖ ez 

utóbbi jogok alapja.5 

Még‖ zavarosabb‖ területre‖ érkezünk,‖ ha‖ a‖ szerzői‖ jogokat,‖ és‖ a‖

szabadalmakat, védjegyeket‖ szab{lyozó‖ iparjogvédelmi‖ eszközöket‖

                                                 

4 A‖„jogom‖van‖valamire”‖értelmében‖és‖nem‖pedig‖mint‖jogrendszer. 

5 Pontosan‖ ezt‖ ismerte‖ fel‖ Geofrey‖ Yu,‖ a‖ WIPO‖ szerzői‖ jogért‖ felelős‖

igazgatóhelyettese,‖ aki‖ egy‖ 2002-es‖ konferencia‖ előad{s{ban a „jog”‖ szó‖

haszn{lat{nak‖ kerülésére‖ hívta‖ fel‖ a‖ figyelmet: „Azt javaslom, kevesebb súlyt 

helyezzünk a ’jogok’-ra való hivatkoz{sra. Maga a kifejezés tökéletesen helyénvaló, {m a 

napi haszn{latban olyan hat{sa lehet, mintha jogokat követelnénk az ezekkel j{ró 

kötelességek nélkül, és emellett szembe{llít minket ’minket’ a ’többiekkel’. Ha meg akarjuk 

nyerni az ügyünknek a nyilv{noss{got és a fogyasztót, akkor ez az út nem j{rható. 

Balszerencsénkre nem forgathatjuk vissza az óra kerekét, és tal{lhatunk ki új fogalmat a 

copyright helyett, de annyit megtehetünk hogy kisebb hangsúlyt helyezünk e 

szókapcsolatban a ’jogok’ részre. *<+ A copyright közösségen belül, ahogy most e teremben, 

rendben levő, ha a művészekre, komponist{kra, előadóművészekre és v{llalatokra mint 

jogosultakra hivatkozunk. Ugyanennek a kifejezésnek a haszn{lata a politikusokkal, 

fogyasztókkal folytatott beszélgetésekben és a nyilv{noss{gban rossz PR-lépés lenne. A 

velük folytatott kommunik{ció sor{n kerülnünk kell a jogi zsargont, ehelyett olyan szavakat 

kell haszn{lnunk, melyek legal{bbis semlegesek, de még ink{bb befogadóak, és olyan 

jelentést hordoznak, mellyel a közvélemény is képes azonosulni. Így a jogosultaknak {t kell 

alakulniuk festőkké, írókk{, szobr{szokk{, zenészekké. Ma a közvélemény a ’kultúra’, a 

’kreativit{s’, az ’inform{ció’, a ’szórakoztat{s’, a ’kultur{lis diverzit{s’, a ’kultur{lis 

örökség’, a ’kreativit{s jutalma’, és a ’kultur{lis gazdagod{s’ fogalmait szereti. Amikor a 

fiatalokkal beszélünk, akkor a fun, a menő, a kúl szavak fognak rezon{lni. *<+ 

Összefoglalva: amikor a nyilv{noss{gban megszólalunk, prób{ljuk jelentéktelennek 

feltüntetni a dolog üzleti-közgazdas{gi vetületét, és ink{bb az emberi, kreatív, inspir{ciós 

szempontokra helyezni a hangsúlyt‛ (G. Yu, 2002) 



Ki‖a‖kalóz?‖A‖kalózfogalom‖jelentésv{ltoz{sa 

a‖tengeri‖kalózoktól‖a‖f{jlcserélőkig 

 

17 

közös‖ fogalmi‖ ernyő‖ al{‖ terelő, mostans{g‖ haszn{lt‖ „intellectual 

property”, azaz „szellemi tulajdon”‖fogalm{t‖vizsg{ljuk. 

A szellemi tulajdon (Intellectual Property, IP) elnevezés‖ugyanis m{r‖

nem‖ csak‖ jogról,‖ de‖ egyenesen‖ tulajdonjogról‖ beszél,‖ s‖ a‖ fizikai‖

tulajdonnal‖való‖direkt‖megfeleltethetőség‖lehetőségét‖sugallja annak 

ellenére,‖ hogy‖ a‖ szellemi‖ és‖ a‖ fizikai‖ tulajdon‖ közötti‖ alapvető‖

különbségek – melyeket‖ez‖az‖elnevezés‖sikeresen‖elmos – valój{ban‖

két‖teljességgel‖eltérő‖megközelítésmódot‖dikt{ln{nak.6,7 A fentieken 

túl‖ még‖ sz{mos‖ olyan‖ metafor{t‖ tal{lunk,‖ mely‖ a‖ kultur{lis‖ javak‖

megnevezését‖ politikai‖ célok‖ szolg{lat{ba‖ {llítja‖ (StClair, 2008), a 

(közös)‖ tud{stól,‖ a‖ az‖ alkot{s‖ és‖ alkotó‖ között‖ feltételezett‖ atya-fiúi 

kapcsolattól (Mark Rose, 2002) a „valamely‖ felsőbb‖ hatalom‖ {ltal‖ az‖

emberiség‖sz{m{ra”‖küldött‖üzenetig (Nagy, 1926). 

                                                 

6 A‖kétféle‖tulajdon‖közötti‖különbséget‖sokan,‖sokféle‖megközelítésből‖t{rgyalt{k‖

l{sd‖péld{ul:‖ (Hess‖és‖Ostrom,‖2003;‖Landes‖és‖Posner,‖1989;‖Mark‖Rose,‖2003), e 

tanulm{ny‖ részben‖ épp‖ e‖ vita‖ reprodukciója‖ is,‖ ezért‖ a‖ tov{bbi‖ forr{sokat‖ l{sd‖ a‖

szövegben.‖ A‖ kétféle‖ tulajdon‖ közötti‖ különbség‖ szemléltetésének‖ {ltalam‖

legszellemesebbnek‖ tartott‖ módja‖ szerint „Ha‖ a‖ kultur{lis‖ javak‖ valóban‖

tulajdonként‖ kezelhetők,‖ akkor‖ megkérnénk‖ *megfelelő‖ alkotó‖ neve‖

behelyettesítendő+-t,‖ hogy‖ vigye‖ a‖ *megfelelő‖ sz{mcím‖ behelyettesítendő+‖ a‖

fejemből,‖hogy‖ne‖j{rjon‖az‖eszemben‖folyton‖ez‖a‖bugyuta‖sl{ger.” 

7 A‖magyar‖jogi‖diskurzusban‖többek‖között‖(Bobrovszky, 2004, 2008; Boytha, 2000, 

2008b; Faludi, 2003; Ficsor, 2001) között‖zajlott‖vita‖e‖kérdésről.‖Ficsor‖szerint‖„Az 

iparjogvédelem és a szerzői jog jogterületi egységét a szellemi tulajdon koncepciója mentén 

célszerű fenntartani. Ez nem jelentené a szellemi tulajdonnak a dologi tulajdonnal való 

b{rminemű azonosít{s{t. A „tulajdon‛ szó a közös von{sokat (a jogviszony abszolút 

szerkezetét, negatív tartalm{t, a szellemi javak vagyoni természetét) fejezi ki, míg a szellemi 

jelző a különbségekre utal (a védelem eltérő – nem dologi – t{rgy{ra, a szellemi tulajdon 

keletkezésének saj{toss{gaira, időbeli és térbeli kötöttségeire).‛ Faludi‖ a‖ szerzői‖ jog‖

polg{ri‖ jogi‖szab{lyoz{s{ról‖ folytatott‖vit{ban‖ezzel‖szemben‖elkerülni‖ javasolja‖a‖

szellemi‖ tulajdon‖ megnevezés‖ haszn{lat{t:‖ „[E javaslat] előnye, hogy elkerüli a 

tulajdoni és személyiségi megközelítés közt feszülő, a jogterület kettős gyökeréből, a szerzői 

jog és ipajogvédelem belső, immanens különbségeiből t{pl{lkozó ellentmond{st*<+Lehet 

ugyanis, hogy ez nem is oldható fel megnyugtatóan, tal{n azért, mert mindkét felfog{s 

jelentős, eredményesen nehezen, vagy egy{ltal{n nem c{folható igazs{gtartalmat hordoz.‛A 

vita és‖ hogy‖ a‖ vita‖ sor{n‖ oly‖ sokan‖ gondolt{k‖ fontosnak,‖ hogy‖ a‖ tulajdon‖ szó‖

haszn{lata‖mellett‖érveket‖ tal{ljanak,‖csak‖megerősíti‖azt‖a‖tényt, hogy a tulajdon 

szó‖ haszn{lat{nak‖ legfontosabb‖ oka‖ nem‖ valami‖ elméleti‖ homológia‖ megléte,‖

hanem‖ az‖ ezzel‖ elérhető‖ politikai‖ előnyök‖ megszerzésének‖ reménye.‖ Ez‖ a‖ fajta‖

előny‖azonban,‖ahogy‖Yu‖és‖Faludi‖is‖felismerte,‖m{ra‖elképzelhető,‖hogy‖egyben‖a‖

tov{bblépés‖ egyik‖ g{tj{t‖ is‖ jelenti:‖ „sokkal ink{bb alkalmas lehet a szerzői jogi 

paradigmav{lt{sra az a tendencia, amely a felhaszn{l{st (vagyoni jellegű hasznosít{st) 

ellenőrző szerzői jogból hozz{férést korl{tozó, teh{t az inform{ciós jogot valóban 

közvetlenül érintő jogot form{l.‛ 



Szükség‖törvényt‖bont 

 

18 

Ahogy „a szövegek kommodifik{lód{sa és a copyright megjelenése 

szükségessé tette a szöveg és alkotója közötti viszony új metafor{kkal való 

leír{s{t‛ (Mark Rose, 2002. 6. o.),‖ úgy‖ jelennek‖ meg‖ új és‖ újabb‖

fogalmak e viszony megzavaróinak:‖ a‖ kultur{lis‖ javak‖ termelésébe,‖

eloszt{s{ba‖beavatkozók,‖az‖adott‖kor‖és‖hely‖status‖quo-j{t‖felrúgók, 

a‖normasértők‖megnevezésére. 

A francia contrefaçon eredetileg a‖ szakma‖ szab{lyainak‖ nem‖

megfelelően, azaz kont{r módon‖elkészített‖ t{rgyat‖ jelentette,‖ s‖ csak‖

később‖ lesz‖ belőle „hamisítv{ny”‖ – azaz‖ megfelelő‖ felhatalmaz{s‖

nélkül‖ nyomtatott‖ könyv (LeFranc, 2008). A latinul eredetileg 

gyermekrabl{st‖ jelentő‖ plagium‖ attól‖ a‖ pillanattól‖ vonatkozhat‖

szövegekre‖ is,‖ hogy‖ megjelenik – a‖ kor{bban‖ m{r‖ jelzett – szülő-

gyermek‖ viszony‖ szerző‖ és‖ szövege‖ között. A‖ tolvaj,‖ rabló‖ figur{ja‖

eredetileg‖a‖m{s‖szövegét‖hazug‖módon‖mag{nak‖tulajdonító‖csalóra‖

vonatkozott8,‖ de‖ amint‖ megjelenik‖ a‖ szöveghez‖ fűződő‖ vagyoni‖

értékű‖ jogok‖ kérdése,‖ azaz‖ a‖ szöveghez‖ fűződő‖ birtokviszony‖ nem‖

csak‖a‖ szerző‖személyiségét,‖de‖vagyon{t‖ is‖ érintő‖kérdéssé‖v{lik,‖ e‖

metafora‖haszn{lata‖újabb‖dimenziót‖nyer.‖A lop{s, tolvajl{s, úton{ll{s, 

teh{t a vagyon elleni bűntettek imm{r nem metaforikus haszn{lat{nak 

megjelenése ehhez a birtokviszonyhoz köthető: újkori haszn{latuk nem 

elv{lasztható attól a történeti pillanattól, amikor a szövegek szabad 

reprodukciój{nak lehetőségét a kiz{rólagoss{g joga korl{tozni kezdte, illetve, 

amikor a szövegek feletti tulajdonjog locke-i érvekkel való természetjogi 

al{t{maszt{sa megjelenik a saj{t emancip{ciój{t levezénylő értelmiség {ltal 

tudatosan alakított diskurzusban.9 

Ennek‖ megfelelően‖ a szerzői‖ és‖ kiadói‖ jogok‖ megsértőinek‖

megnevezésére‖ haszn{lt‖ kalóz-metafora‖ viszonylag‖ későn,‖ az első 

szerzői jogi törvényt megelőző évtizedekben, a XVII. sz{zad m{sodik 

felében10 bukkan‖ fel‖ Angli{ban – többek‖ között‖ a‖ később‖ itt‖ is‖

t{rgyalandó‖ Henry‖ Hills‖ jellemzésére. Erre‖ az‖ időre‖ m{r‖

nyilv{nvalóv{‖ lett‖a‖ szövegek‖ feletti‖ tulajdonjog‖ tétje,‖ s‖ így‖szükség‖

lett‖ a‖ copyrightban‖ megtestesülő‖ tulajdont‖ fenyegetők‖ veszélyes-

ségüknek‖megfelelő‖súlyú‖megnevezésére. 

                                                 

8 Részletesen‖l{sd‖a‖2.2 fejezetben. 

9 L{sd‖a‖3.4. fejezetet. 

10 Johns (1998. 344. o.) szerint‖John‖Fell,‖Oxford‖püspöke‖nevezi‖kalóznak egy 1764-

ben‖ kelt‖ levelében‖ a‖ londoni‖ T{rsas{got,‖ mivel‖ azok‖ megsértették‖ az‖ Oxfordi‖

Egyetem‖nyomtat{sra‖vonatkozó‖jogait. 
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A‖kalóz‖elnevezés haszn{lat{ra‖az‖apropót‖az‖a‖XVII.-XVIII.‖ sz{zad 

fordulój{n‖vir{gkorukat‖élő‖atlanti‖kalózok‖adhatt{k,‖akik‖az‖1650-es 

évektől‖ kezdve‖ egyre‖ komolyabb‖ fenyegetést‖ jelentettek‖ a‖ brit 

birodalom‖tengeri‖és‖tengeren‖túli‖hatalm{ra. 

Ebben‖a‖ fejezetben‖megprób{lom‖felv{zolni‖ azt‖a‖ folyamatot,‖ ami‖a‖

tengeri kalóztól‖ elvezet‖ a‖ szerzői‖ jogi‖ kalóz‖ fogalm{ig. Ennek a 

munk{nak‖az‖ első‖ lépése a‖ tengeri‖kalóz‖ figur{j{nak‖ felidézése‖kell‖

legyen. A tengeri kalóz,‖mint‖az‖az‖elkövetkezőkben‖kiderül, sokkal, 

de‖sokkal‖több,‖mint‖az‖úton{lló,‖a‖bűnöző‖egyszerű‖szinonim{ja. Az 

a‖ kontextus,‖ ahonnan‖ a‖ szerzői‖ jog‖ a‖ kalóz‖ figur{j{t‖ kölcsön‖ vette,‖

kor{ntsem‖kín{l‖ olyan‖ egyértelmű‖ és‖vita‖ nélkül‖negatív‖ jelentést‖ a‖

kalóz‖ fogalm{nak,‖ mint‖ amennyire‖ azt‖ a‖ szerzői‖ jogi‖ diskurzus‖

alakítói‖ sugallni‖ szeretnék.‖ Sem‖ a‖ tengeri‖ kalóz, sem‖ e‖ jelenség‖

popul{ris‖ kultúr{ban‖ megjelenő‖ reprezent{ciója‖ nem‖ tekinthető‖

lez{rt,‖ egyértelmű‖ jelentésű‖ fogalomnak.‖ Olyan,‖ önmagukban‖ is,‖

egym{ssal‖való‖összefüggéseikben‖is‖komplex‖jelenségekről‖van‖szó,‖

melyek‖megértése‖nem‖képzelhető‖el‖azok‖t{rsadalom‖– gazdas{g‖és‖

kultúrtörténeti‖h{ttere‖nélkül. 
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1.1 Kalóz a tengerre 
 – egy ellentmondásos történelmi figura születése 

A‖kalóz‖a‖tengerhajóz{ssal‖egy‖időben‖megszületett‖jelenség.‖A‖latin‖

pirata a‖ görög‖ peira (πεῖρα) szóból‖ sz{rmazik,‖ melynek‖ jelentése:‖

kísérlet,‖tapasztalat,‖magyarra‖tal{n‖a „kalandor”‖kifejezésre ültethető‖

{t.‖Kalózhajókról‖az‖idősz{mít{sunk‖előtt‖13.‖sz{zadból‖sz{rmaznak‖

az‖ első‖ feljegyzések,‖ és‖ azóta‖ töretlen‖ az‖ idegen‖ hajók‖

feltartóztat{s{ból,‖ kifoszt{s{ból‖ élők‖ története.‖ A‖ kalóz,‖ ha‖ csak‖ a 

tisztességes‖ kereskedőt‖ fosztogató‖ úton{llót‖ l{tjuk‖ belőle, tal{n‖

valóban‖ nem‖ több‖ mint egyszerű‖ bűnöző.‖ [m‖ a tengeri‖ kalózt,‖

ak{rcsak‖a‖szerzői‖jogi‖környezetben‖haszn{lt‖doppelgänger-ét‖a‖kor‖

politikai,‖ gazdas{gi,‖ t{rsadalmi‖ rendjében‖ betöltött‖ szerepe‖ teszi 

többé,‖mint‖egyszerű‖bűnöző.‖Szent‖[goston‖írja: 

„Az igazs{goss{g megszüntetésével teh{t mivé v{lnak az orsz{gok, 

ha nem hatalmas rablóband{kk{? Mert a rablóbanda is mi egyéb, 

mint par{nyi birodalom? Ez is emberekből {lló csapat. A vezér 

parancsolata korm{nyozza, a közösségi egyezség fűzi össze és a 

meg{llapod{si feltétel szerint osztozkodnak a zs{km{nyon. Ha egy 

ilyen gonosz banda az elvetemült emberek csatlakoz{sa {ltal annyira 

megnövekszik, hogy m{r bizonyos vidéket a kezébe kerített, akkor 

letelepszik, v{rosokat foglal el, népeket ig{z le és felveszi a kir{lys{g 

többet mondó elnevezését, amelyet most m{r nyilv{nosan haszn{l, 

nem mintha megszűnt volna kapzsis{ga, de most m{r nem lehet e 

miatt megtorolni. Mindenesetre tal{lóan és helyesen v{laszolt Nagy 

S{ndornak egy elfogott kalóz. Ugyanis, amikor a kir{ly ezt az embert 

megkérdezte, hogy mi jogon nyugtalanítja a tengert, a kalóz teljes 

vakmerőséggel így szólt: „Azon a jogon, amelyiken te a föld 

kerekségét nyugtalanítod. De mivel én ezt csekély sz{mú hajóval 

viszem véghez, ezért rablónak neveznek, téged pedig hadvezérnek, 

mivel nagy hajóhaddal követed el ugyanazt.‛ (Aurelius Augustinus 

püspöknek a pog{nyok ellen Isten v{ros{ról írt huszonkét könyve, 

413-426/1942) 

Mi‖ a‖ kalóz‖ és‖ a‖mindenkori‖ hatalom‖ egym{shoz‖ való‖ viszonya?‖ A‖

v{lasz,‖ ahogy‖ az‖ {gostoni‖ példabeszéd‖ is‖ sugallja,‖ ellentmon-

d{sosabb,‖mint‖azt‖elsőre‖gondolhatn{nk. 

Az‖ ugyan‖ m{r‖ a‖ késő‖ XIII.‖ sz{zadra‖ kikrist{lyosodott,‖ hogy‖ az 

illegitim‖ fosztogat{s‖ és‖ a‖ legitim‖ zs{km{nyszerzés‖ között‖ a‖

hat{rvonalat,‖azt, ahol‖a‖helytelen‖helyessé‖v{lik‖„nem a tett és nem a 
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tettes jelöli ki, hanem a felhatalmaz{s.‛ (Cheyette, 1970) idézi (Heller-

Roazen, 2009. 81. o.) 

„Ennek az egyszerű elvnek hatalmas gyakorlati következményei 

lettek, mivel lehetővé tette a középkori és modern {llamhatalomnak, 

hogy legitimit{ssal ruh{zza fel a tengeri banditizmust. *<+ A 

tengeri zs{km{nyszerzés új, saj{tos form{t öltött az{ltal, hogy a 

tengeren elkövetett erőszak megítélésének egyetlen szempontja a 

szuverén hatalom {ltali elismertség lett. A középkortól kezdve 

mindez r{ad{sul egy olyan jogi intézmény közvetítésével zajlott le, 

mely sz{mottevő szerepet j{tszott Európa történelmében: ez pedig a 

„kiv{lts{glevél‛, a „p{tens‛, „a koncessziós engedély‛ (licentia 

marcandi) volt.‛11 (Heller-Roazen, 2009. 83. o.) 

M{s‖szóval‖a‖kiv{lts{glevelek‖és‖p{tensek‖segítségével a‖kalóz‖helyet‖

szerezhetett‖nem‖csak‖„a‖jog‖asztal{n{l”,‖de‖a politikai,‖gazdas{gi és‖

t{rsadalmi‖ hierarchi{ban‖ is. A‖ kalózban‖ a‖ különböző,‖ egym{ssal‖

versengő‖ tengeri‖ hatalmak‖ egészen‖ a‖ XIX.‖ sz{zadig szabadon 

felhaszn{lható‖ katonai‖ és‖ kereskedelmi‖ erőforr{st‖ l{ttak,‖ ak{r‖ az 

Észak-Afrikai‖kalózok‖és‖az‖európai‖{llamok‖viszony{ról‖ (Thomson, 

1996. 111. o.), ak{r‖ a‖ kalóz‖ seregekkel‖ Kína‖ ellen‖ készülő‖ Holland‖

Kelet‖India‖t{rsas{gról‖van‖szó (Andrade, 2004). 

A‖ kalóz felbukkan{s{ban,‖ fennmarad{s{ban,‖ elmúl{s{ban‖ a‖

hatalommal‖ való‖ viszony mellett‖ legal{bb‖ ilyen‖ fontos‖ szerepet‖

j{tszanak‖ azok‖ a‖ piaci‖ körülmények,‖ melyektől‖ a‖ kalózkod{s‖

kialakul{s{t‖ motiv{ló‖ anyagi‖ ösztönzők‖ és‖ a‖ fennmarad{suk‖

materi{lis‖ feltételei‖ függenek.‖ A‖ tengeri‖ kalózok‖ történetének‖

bemutat{s{t‖ ésszerű‖ azoknak‖ az‖ okoknak‖ a‖ felt{r{s{val‖ elkezdeni,‖

melyek‖ a‖ kalózokat‖ életre‖ hívj{k,‖ és‖ ezek‖ az‖ okok‖ mindenekelőtt‖

gazdas{giak. 

                                                 

11 Kor{ntsem‖mellékes‖módon‖ugyanezek‖a‖ jogi‖eszközök‖{lltak‖a‖ szerző-fókuszú‖

könyvpiaci‖ szab{lyoz{sokat‖ megelőző‖ időszak‖ középpontj{ban‖ is,‖ ahol‖

évsz{zadokon‖ keresztül‖ a‖ szuverén‖ uralkodó‖ {ltal‖ kiadott‖ kiv{lts{glevél‖ volt‖ a‖

könyvpiaci‖kiz{rólagoss{g‖egyik‖jogi‖forr{sa. 
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1.2 A kalóz és a piac 

A‖ különböző‖ helyek‖ és‖ korok‖ tengeri‖ kalózainak‖ történetét‖

feldolgozó‖ irodalom‖ meglehetősen‖ messze‖ jutott‖ a‖ kalózkod{s‖

okainak‖ felt{r{s{ban.‖ A‖ középkori‖ Kína‖ partjain{l‖ aktív‖ jap{n‖

kalózok‖ és‖ a‖ 18.‖ sz{zadi‖ atlanti‖ kalózok között‖ sz{mos‖ hasonlós{g‖

van, annak‖ellenére,‖hogy‖nem‖volt‖közöttük‖kimutatható‖interakció.‖

E‖ hasonlós{gok‖ között‖ az‖ első‖ a‖ gazdas{gi‖ motiv{ció.‖ A‖ kalóz‖

h{lózatok‖a‖tengeri kereskedelem‖{rnyék-gazdas{gai‖(Starkey, 2001). 

Olyan‖ szolg{ltató‖ szektor,‖ melyet‖ nem‖ a‖ termelés,‖ hanem‖ a‖

disztribúció‖ hi{nyoss{gai‖ hívnak‖ életre‖ és‖ tartanak‖ fenn.‖ Ez 

természetesen‖azt‖is‖jelenti,‖hogy‖a‖kalóz‖ipar{gak‖nem‖egyértelműen‖

a legitim szereplőkön élősködő‖parazita‖gazdas{gok,‖sokkal‖ink{bb‖a 

legitim kereskedelmi h{lózattal egy időben és ütemben fejlődő, komplementer 

h{lózatok, melyek a‖ legitim‖kereskedők‖ {ltal‖ szabadon‖hagyott‖ piaci‖

rések‖kiszolg{l{s{ra‖szakosodtak. 

„Az Atlanti gazdas{g földrajzi és t{rsadalmi peremén elhelyezkedő 

kalóz-üzlet elv{laszthatatlanul összekapcsolódott a piaci 

mechanizmusokkal. A kalózok egy sor különféle vevőt l{ttak el 

különböző {rukkal és szolg{ltat{sokkal, s ezzel a kalózkod{s a 

kereskedelmi és hajóz{si tevékenységet meghat{rozó piacok egyikévé 

v{lt. M{srészről a kalózkod{s függött is e piacoktól, mert csak azokon 

a pontokon vir{gozhatott és tenyészhetett, ahol a kereslet és kín{lat 

közötti egyensúlytalans{g nyilv{nvaló volt. *<+ A kalózkod{s több, 

mint egy, a gazda{llattal együtt növekedő vagy fogyó parazita. A 

kalózok a piaci kudarcok kihaszn{l{s{val egyszerre versenyeznek a 

kereskedőkkel és fosztogatj{k őket. Olyan helyzetekben vir{goznak, 

amikor rés t{mad az {ruk, katonai szolg{ltat{sok és a hajóz{shoz 

szükséges erőforr{sok kereslete és kín{lata között.‛ (Starkey, 2001. 

107-109. o.) 

A kereskedelmi‖monopóliumokra‖épülő európai gyarmatbirodalmak 

egyszerre‖ {ldozatai‖ és‖ legfontosabb‖ felvevőpiacai a rablott 

holmiknak. A kiz{rólagos‖ helyzetben‖ levő‖ kereskedelmi‖ t{rsas{gok‖

{ltal‖ ell{tatlanul‖ maradt‖ gyarmatok‖ korm{nyzói‖ óvatos‖

egyensúlyoz{sra‖ kényszerültek‖ a‖ hivatalos‖ és‖ a‖ feketepiaci‖

kereskedelmi kapcsolatok között (Pérotin-Dumon, 2001. 46. o.). Az 

előbbiektől‖ politikai‖ legitimit{suk,‖ utóbbiaktól‖ túlélésük‖ és‖

biztons{guk‖függött.‖A‖kalóz‖ugyanis nem‖csak‖{rukat, de fegyveres 

erőt és‖védelmet‖is‖biztosított,‖ha‖arra‖volt‖szükség. 
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A kalózkod{s‖ szempontj{ból‖ relev{ns‖ m{sik‖ piac‖ a‖ munkaerőpiac‖

volt. A „kalóziparban”‖ munk{t‖ v{llalók‖ nagy‖ része‖ a‖ leg{lis,‖

kereskedelmi‖ és‖ hadiflott{k‖ hajóin dolgozó‖ tengerészek‖ közül‖

érkezett.‖ Az‖ Újvil{g‖ felfedezésével‖ erőteljes‖ növekedésnek‖ induló‖

transzatlanti‖ forgalom‖ nem‖ lett‖ volna‖ elképzelhető‖ anélkül‖ a‖

munkaerő‖ nélkül,‖ mely‖ a‖ hajókat‖ üzemeltette.‖ A‖ tengerészek‖

ut{npótl{sa‖gyakran a‖sz{razföldön‖zajló‖gazdas{gi kil{t{stalans{g – 

így‖ péld{ul‖ a‖ közösen‖ haszn{lt‖ földek‖ kisaj{tít{sa‖ nyom{n‖ fellépő‖

munkanélküliség – volt,‖ha‖nem‖éppen‖akaratuk‖ellenére‖besorozott‖

emberekről‖van‖szó.‖Pedig‖a‖kereskedelmi‖és‖hadiflott{ban‖szolg{ló‖

tengerészek‖ sorsa‖ legend{san‖ sanyarú‖ volt:‖ a‖ rossz‖ élelmezés,‖ a‖

skorbut,‖ a‖ fertőző‖ betegségek,‖ a‖ balesetek‖ és‖ a‖ brut{lis‖ büntetések‖

nyom{n‖a‖hal{loz{si‖ar{ny‖a‖rabszolga‖kereskedő‖hajók‖rakom{nya‖

és legénysége‖között‖megegyezett.‖Samuel‖Johnson‖szavai‖szerint 

„Akinek volt elég esze, hogy börtönbe jutassa mag{t, nem ment 

tengerésznek, hiszen hajón lenni olyan, mint börtönben lenni, azzal 

a különbséggel, hogy a hajón könnyebb megfulladni. Egy 

bebörtönzött embernek több tere, jobb élelme, és legtöbbször jobb 

t{rsas{ga is van.‛ (Boswell, 1832) idézi‖(Rediker, 2004. 43. o.). 

A‖ tengerész‖ nem‖ csak‖ a‖ fedélzeten‖ tapasztalható‖ embertelen 

körülményeknek‖ volt‖ kiszolg{ltatva,‖ de‖ a‖ legitim‖ munkaerő-piaci 

kereslet‖ fluktu{ciój{nak‖ is.‖ A‖ h{borús‖ időszakokban‖ felduzzasztott‖

hadiflott{k‖ tízezersz{m‖ bocs{jtott{k‖ el‖ az‖ embereket,‖ amint‖ béke‖

köttetett.‖ E‖ munka‖ és‖ gyökér‖ nélkül‖ maradt‖ embertömeg‖ egyik 

legfontosabb‖ felvevő‖ piaca‖ a‖ kalózkod{sból‖ élő‖ {rnyék‖ gazdas{g‖

volt. 

A‖ legitim‖ és‖ illegitim‖ kereskedelmi‖ h{lózati‖ ko-evolúciója‖

természetesen‖ azt‖ is‖ jelenti,‖ hogy‖ amint‖ enyhül‖ a‖ legitim‖ piacokon‖

tapasztalható‖ feszültség,‖ úgy‖ v{lik‖ okafogyott{‖ és‖ politikailag is 

elfogadhatatlann{‖ az‖ illegitim‖ piac.‖ Ha‖ a‖ legitim‖ munkaerőpiacon‖

nincs‖túlkín{lat,‖úgy‖a‖kalózhajók‖egyre‖ fogyatkozó‖legénysége‖sem‖

tal{l ut{npótl{st.‖ Amint‖ a legitim‖ kereskedelmi‖ h{lózatok‖

megerősödnek,‖ és‖ a‖ monopol-helyzetben‖ levő‖ kereskedelmi 

t{rsas{gok‖ helyébe‖ a‖ szabad‖ kereskedelem‖ kerül,‖ úgy‖ v{lik egyre 

kevésbé‖kifizetődővé‖a‖kalózkod{s‖is. 
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1.3 A kalóz és a király 

A‖ gazdas{gi‖ területen‖ tapasztalható‖ hi{ny (ok) azonban 

önmagukban‖nem‖nyújtanak‖elégséges‖magyar{zatot‖az‖időről‖időre‖

fell{ngoló‖kalózkod{sra.‖A‖piac‖kudarca‖szükséges,‖de‖nem‖elégséges‖

feltétele‖a‖kalózok‖hosszú‖t{vú‖fennmarad{s{nak; pontosabban nem 

lehet‖a‖piac‖kudarcait‖ függetlenül‖vizsg{lni‖attól‖a‖politikai‖ rendtől,‖

mely‖a‖kereskedelmi‖birodalmakat‖létrehozza,‖fenntartja: 

„Az a politikai akarat és rend, mely megteremtette e kor kereskedelmi 

birodalmait, egyúttal a kalózkod{st is életre hívta. Az az elterjedt 

nézet, mely szerint a kalózok ott jelennek meg, ahol »aktív 

kereskedelem zajlik‛ nem teljes, mivel nem veszi figyelembe, a 

legal{bb ilyen fontos politikai szempontokat. *<+ Az e korban 

tapasztalható kalózkod{s története arra figyelmeztet, hogy 

mindenekelőtt a politikai rendben bekövetkezett v{ltoz{sok v{ltj{k ki 

a kalózkod{s megjelenését – legyen szó arról, hogy egy {llam 

kereskedelmi hegemóni{t kív{n megteremteni ott, ahol kor{bban csak 

gyengén vagy egy{ltal{n nem volt jelen, vagy arról, hogy konfliktus 

t{mad két hatalom, egy m{r betelepült és egy újonnan érkező között. 

A kalózkod{s jutalma lehet ugyan gazdas{gi jellegű, de mint 

történeti jelenség, az őt életre hívó folyamatok politikai 

természetűek.‛ (Pérotin-Dumon, 2001. 26. o.) 

A‖ kalóz‖ és‖ a‖ hatalom‖ nem csak egym{s‖ antitéziseiként léteztek 

egym{s‖ mellett.‖ A‖ történelem‖ sor{n‖ sz{mtalan‖ péld{t‖ tal{lunk‖ a‖

kalóz‖ és‖ az‖ uralkodó‖ szövetségére: a hatalomnak gyakran van 

szüksége‖a‖kalózra.12 A török‖Porta jóv{hagy{s{val‖és‖megbíz{s{ból 

keresztényeket‖ fosztogató‖ észak‖ afrikai‖ kalózok (Wilson, 1996), 

Francis‖ Drake‖ és‖ a‖ hozz{‖ hasonló‖ francia,‖ holland,‖ portug{l,‖ angol‖

mag{nzók (privateers and corsairs) – akik‖ kir{lyi‖ felhatalmaz{ssal‖

fosztogatt{k‖ a‖ tordesillasi‖ szerződés‖ nyom{n‖ a‖ spanyol‖ koron{hoz‖

került‖ tengerentúli‖ területek‖ újraeloszt{s{ért‖ folytatott‖ h{borúkban‖

az‖ellenséges‖nemzetek‖hajóit –, az‖európai‖hatalmak‖egym{s‖közötti‖

                                                 

12 Tal{n‖ az‖ egyik‖ legérdekesebb‖ példa‖ a‖ kalóz‖ és‖ a‖ hatalom‖ bonyolult‖

viszonyrendszerére‖ a‖ XV-XIX.‖ sz{zadi‖ könnyűlovass{gnak,‖ a‖ husz{roknak‖ a‖

története.‖Nyelvészeti‖forr{sok‖a‖husz{r‖szót‖a‖latin corsarius ("kalóz"),‖illetve‖olasz‖

corsaro‖ szavakból‖ eredeztetik,‖ mely‖ a‖ délszl{v‖ nyelvekben‖ haszn{latos‖ hurszar 

("rabló")‖ form{n‖ keresztül‖ került‖ {t‖ a‖ magyar‖ nyelvbe. (Pallas Nagy Lexikona, 

Pallas‖ Irodalmi‖ és‖ Nyomdai‖ Rt.,‖ 1897)‖ A‖ mag{nyos,‖ lovas‖ harcosok,‖ úton{llók‖

csapatba‖szerveződése,‖később‖szervezése‖jó‖péld{ja‖a‖kalóz‖színev{ltoz{s{nak. 
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konfliktusaiban‖ fél-autonóm‖ fegyverek,‖ akik‖ a‖ zs{km{ny‖ egy‖

részének‖ lead{sa‖ fejében‖ szabadon‖ fosztogathatt{k‖ a‖ ellenség‖ javait 

(Benton, 2005).‖ Az‖ egyik‖ nemzet‖ ünnepelt‖ hőse‖ a‖ m{sik‖ nemzet‖

legkeresettebb‖ bűnözője.‖ Az‖ {llamilag‖ legitim{lt‖ kalóz‖ a‖ hatalom‖

kiterjesztésének‖eszköze,‖és egyben terrorista (Chomsky, 2002). Ez az 

ellentmond{s‖ a‖ forr{sa‖ a‖ kalóz‖ fogalm{ban‖ rejlő‖ immanens‖

poliszémi{nak. 

‚*Az Erzsébet-kori] Angli{ban a megengedett és tiltott 

tevékenységek közötti hat{rvonal meglehetősen képlékeny volt, amit 

gyakran figyelmen kívül is hagytak, nem utolsó sorban azért, mert 

ugyan egy 1536-ban hozott rendelet a kalózkod{st bűntettnek 

minősítette, a privatér (privateer) kifejezés, mely „private man of 

warre‛ kifejezés, - szó szerint partiz{n - rövidült form{ja, egészen a 

17. sz{zad közepéig hi{nyzott a szót{rból. Természetesen az a 

tevékenység, melyre e fogalom vonatkozott, azaz olyan, 

mag{nszemélyek birtok{ban és kezelésében lévő felfegyverzett hajó, 

mely {llami felhatalmaz{s vagy megbíz{s birtok{ban ellenséges 

nemzetek ellen hajt végre hadi cselekményeket (különösen 

kereskedelmi hajók elfog{s{t) – egészen az {llamok és gazdag egyének 

{ltal kibocs{tott p{tensek 12. sz{zadra tehető megjelenése óta bevett 

gyakorlat volt. Ennek köszönhetően a 16. és 17. sz{zad angliai 

kalózai között mindenféle t{rsadalmi, vall{si, etnikai h{tterű figur{t 

megtal{lunk, és épp ezért nehéz is alakj{t pontosan megrajzolni. A 

késő-Erzsébet-kori kalózokról alkotott kép erősen ambivalens, mely 

attól függően v{ltozik, hogy kit írnak le így, hogy kitől sz{rmazik a 

leír{s, illetve, hogy mi volt a kalóz jelző haszn{lat{nak oka. A ki és 

miért szempontjai nem hagyhatók figyelmen kívül. *<+ Ahogy 

Kenneth R. Andrews megfogalmazta: »A hétköznapi, v{logat{s 

nélkül elkövetett kalózkod{s komoly t{rsadalmi probléma volt, mely 

ellen a korm{nyzat hi{bavaló harcot folytatott. Krízishelyzetben 

azonban a kalózok hasznos szövetségesnek bizonyultak, de csak 

akkor, ha a megfelelő ellenségre koncentr{ltak’‛ (Jowitt, 2007) 

A‖ hatalom‖ alapvetően‖ m{sképpen‖ működik‖ a‖ tengeren‖ és‖ a‖

sz{razföldön:‖ míg‖ ez‖ utóbbi‖ esetében‖ a‖ terület‖ tot{lis‖ ellenőrzése‖

alapvetően‖ nem‖ jelent‖ gondot,‖ s‖ így‖ a‖ terület‖ felosztható,‖ addig‖ a‖

tenger‖ esetében‖ a‖ hatalom‖ hatósugara‖ erősen‖ korl{tozott,‖ és‖ a‖

sz{razföldi‖b{zisokra,‖ és‖a‖közöttük‖húzódó‖útvonalakra‖ terjed‖ki.13 

                                                 

13 A‖ nehezen‖ j{rható‖ sz{razföldi‖ terep‖ ugyanilyen‖ tulajdons{gokkal‖ bír,‖ l{sd‖ az‖

Afganiszt{n‖és‖Pakiszt{n‖között‖ elterülő‖hegyvidéket,‖mely‖a‖nemzetközi‖haderő‖
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A‖ tenger‖ de‖ facto‖ a‖ birodalmak‖ közötti,‖ meghódíthatatlan‖ terület,‖

melyben‖ a‖ folyamatosan‖ mozgó‖ hat{rokat‖ a‖ kereskedelmi‖ és‖

hadiflott{k‖hatósugara‖jelöli‖ki.‖A‖tengerentúli‖területekért,‖a‖tengeri 

dominanci{ért‖ folytatott‖ küzdelemben‖ a‖ hatalomnak szüksége‖ van‖

azokra‖ fél-autonóm‖ szereplőkre,‖ melyek‖ képesek‖ a‖ hatalom‖

hatókörét‖ kiterjeszteni. Ez‖ az‖ {llami‖ erőszak-monopóliummal‖

összemérhető‖ erőt‖ felmutatni‖ képes‖ szervezet‖ azonban‖ egyszerre‖ a‖

mindenkori‖hatalommal‖ többé-kevésbé‖ egy‖szinten‖{lló‖ szövetséges‖

és‖potenci{lis‖vetélyt{rs. 

Ennek‖ megfelelően‖ a‖ kalózok‖ kor{nak‖ akkor‖ követezett‖ el‖ az‖

alkonya,‖amikor‖a‖privatérok‖kora‖véget‖ért,‖azaz‖amikor‖a‖hatalom‖

úgy‖döntött,‖hogy‖az‖erőszak‖alkalmaz{s{nak‖lehetőségét‖nem‖teszi‖

priv{t‖ érdekek‖ sz{m{ra‖ elérhetővé.‖ A‖ kalózkod{s‖ ugyanis‖ abban‖ a‖

pillanatban‖ defini{lhatóv{‖ v{lt,‖ amint‖ megszűntek‖ az‖ {llamilag‖

szentesített‖priv{t‖erőszakszervezetek (Thomson, 1996. 117. o.). Ami 

ezut{n‖ következik,‖ az‖ a‖ minden‖ nemzet‖ {ltal‖ ellenségként‖ kezelt‖

autonóm‖ kalóz‖ kora,‖ aki‖ a‖ tengeri‖ hatalmak‖ erőfeszítései nyom{n‖

form{lódó‖ vil{grend‖ {ltal‖ a‖ térképen‖ szabadon‖ hagyott‖ fehér‖

foltokon lelt menedéket. 

                                                                                                                            

minden‖ erőfeszítése‖ ellenére‖ sem‖ ellenőrizhető‖ terület,‖ néh{ny‖ meglehetősen‖

ingatag‖ biztons{gú helyőrség‖ közvetlen‖ környezetét‖ kivéve.‖ A‖ terület‖ de‖ jure‖

felosztható‖ különféle‖ politikai‖ entit{sok‖ között,‖ de‖ facto‖ a‖ térkép‖ tele‖ van‖ fehér‖

foltokkal,‖ melyek‖ autonóm‖ életet‖ élnek.‖ Hasonló,‖ de‖ m{s‖ okból‖ létrejött,‖ majd‖

megszűnt‖fehér‖folt‖volt‖Kína‖és‖Hong‖Kong‖között‖a‖Kowloon‖Walled‖City.‖Ennek‖

irodalm{t‖ l{sd:‖Girard,‖Greg‖and‖Lambot,‖ Ian.‖City of Darkness: Life in Kowloon 

Walled City. London: Watermark, 1999. Maas, Winy and van Rijs, Jacob. FARMAX: 

Excursions on Density. Rotterdam: 010 Publishers, 1998., Miyamoto, Ryuji. 

Kowloon Walled City. Heibonsha, 1998. Shintaro Nakamura. Kowloon's Last the 

complete. Japan: Shinpusha, 2003. 
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1.4 Az autonóm kalóz a valóságban és a képzeletben 

2. {bra Női kalózt (feltehetőleg Anne Bonny-t vagy Mary Read-et) {br{zoló metszet 

Johnson könyvének 1725-ös, amszterdami kiad{s{nak címlapj{ról és Eugène Delacroix: A 

Szabads{g vezeti a népet című 1833-as festményének részlete.14 

Az‖autonóm,‖ senkinek‖nem‖ felelő,‖ senki‖ {ltal‖ el‖nem‖sz{moltatható‖

kalóz ugyan‖ a‖ tengeri‖ nagyhatalmakkal‖ verseng,‖ de‖ ez‖ csup{n‖

következménye‖ egy‖ m{sik‖ szinten‖ zajló‖ konfliktusnak.‖ Mint 

kor{bban‖m{r‖szó‖volt‖róla,‖a kalózok‖fennmarad{sa‖nem‖lett‖volna‖

elképzelhető‖anélkül‖az‖ember-ut{npótl{s‖nélkül,‖melynek‖ forr{sa‖a‖

kereskedelmi‖ és‖ hadiflott{k‖ legénysége volt.‖ Az‖ ezeken‖ a‖ hajókon‖

uralkodó‖viszonyok‖lökték‖a‖legénység‖tagjait‖a‖kalózkod{s‖ir{ny{ba,‖

s a belőlük‖ verbuv{lódott‖ kalózband{k a‖ fenn{lló‖ rend‖ valós‖

alternatív{j{t‖ voltak‖ képesek‖ megteremteni.‖ Ebben‖ persze‖ semmi‖

meglepő‖ nincs,‖ ha‖ tudjuk,‖ hogy‖ a‖ hajók‖ fedélzetén‖ uralkodó‖ rend‖

pontos‖ tükörképe‖ volt‖ a‖ hajók‖ {ltal‖ projekt{lt‖ rend‖ viszonyainak,‖

függetlenül‖ attól,‖ hogy‖ az‖ angol‖ haditengerészet‖ vagy‖ a‖

Bartholomew Roberts kapit{ny‖kalózhajój{ról‖van-e‖szó: 

‚A hajóskapit{nyok jogi autorit{sa egy volt az ebben az időszakban 

megfigyelhető al{rendelt és fél-autonóm jogi autorit{sok között. *<+ 

                                                 

14 Véletlen‖ egybeesés,‖ a‖ vizu{lis‖ toposz,‖ vagy‖ a‖ közvetlen‖ inspir{ció‖ az,‖ ami‖

összeköti‖a‖két‖képet? 
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*A+ hajók, mint a rend forr{sai kettős szerepet j{tszottak az 

óce{nokon: egyrészt jogi szigetek voltak, mindegyik a maga 

szab{lyaival és jogi személyzetével, m{srészről a helyi hatalom 

képviselői voltak, a korona hatalm{nak hordozói az óce{nok üres 

terében.‛ (Benton, 2005) 

A‖kalózok‖legfontosabb‖ut{npótl{sa‖a‖megt{madott‖s‖legyőzött‖hajók‖

legénységéből‖verbuv{lódott,‖ akik‖önként‖ jelentkeztek‖a‖kalózhajók‖

legénységébe.‖ A‖ tengerészek‖ ut{npótl{sa‖ folyamatos‖ volt,‖ mivel‖ a 

katonai‖ és‖ kereskedelmi‖ flott{k‖ szigorú,‖ sokszor‖ embertelen rendet 

dikt{ltak,‖az‖olcsó,‖könnyen‖helyettesíthető‖munkaerővel‖szemben. 

„A tengerészeknek zsúfolt, klausztrofób sz{ll{s, kevés és gyakran 

rothadt »élelem« volt az oszt{lyrésze. Napi rutinnak sz{mítottak a 

pusztító betegségek, a megnyomorító balesetek, a hajótörés és a korai 

hal{l. A tisztek {ltal kikényszerített fegyelem jobb esetben csak 

brut{lis, gyakran egyenesen gyilkos volt. Ezért a hal{lt megvető 

munk{ért alig j{rt cserébe valami: békeidőben a bérek alacsonyak 

voltak, és a kifizetés körül gyakran akadtak problém{k. A tengerészek 

aligha fordulhattak a törvényhez segítségért, mert ahogy Jesse 

Lemisch megfogalmazta, a törvénynek egyetlen funkciója volt a 18. 

sz{zadi atlanti óce{non, és ez pedig »az olcsó és engedelmes 

munkaerő ut{npótl{s{nak biztosít{sa volt’. A kereskedelmi hajósokra 

emellett ott leselkedett az a veszély is, hogy a haditengerészet 

egyszerűen besorozza őket.‛ (Rediker, 2004. 43. o.) 

Ez az alternatív{kat‖ felkín{lni‖ nem‖ kív{nó‖ birodalmi rend tette 

megfogalmazhatóv{‖ a‖ közösségi‖ szerveződés‖ alternatív‖ struktúr{it.‖

Ez‖ az‖ alternatív‖ rend – ak{rcsak‖ az‖ azt‖ megvalósító‖ kalóz –,‖ félig‖

mitikus,‖ félig‖ valós,‖ létező‖ t{rsadalmi‖ berendezkedés,‖ egy‖

egalit{ri{nus,‖ szabad‖ és‖ önfeledt‖ életéről‖ szóló‖ legenda,‖ mely‖ a‖

legitim‖ munkaadók {ltal‖ biztosított‖ munkakörülményekhez‖ képest‖

egy radik{lisan‖ m{s‖ vil{got‖ ígért. Mint ahogy azt Daniel Defoe 

közvetítésével‖Bartholomew Roberts kalózkapit{nytól‖megtudhatjuk,‖

ezek‖a‖legend{k,‖legal{bb‖részben‖igazak‖voltak: 

„Hogy megmagyar{zza e gonosz v{ltoz{st, Roberts nem 

hivatkozhatott arra, hogy nem kapott munkalehetőséget, sem arra, 

hogy ne lett volna képes kenyerét tisztességes módon megkeresni, - de 

nem is volt olya gy{va, hogy ezt megprób{lja. Őszintén vallotta be, 

hogy azért történt mindez, mert meg akart szabadulni egynémely 

Mester kellemetlen hatalm{tól, és mert vonzotta őt az újdons{g és a 

v{ltoz{s, amelyhez tengeri v{ndorútjai sor{n hozz{szokott. A 
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becsületes szolg{lat jutalma a sov{ny közös, az alacsony bér, a 

kemény munka, e m{sik mesterség viszont a bőséget és jóllakotts{got, 

a gyönyört és a könnyűséget, a szabads{got és a hatalmat kín{lta, és 

ugyan ki lenne az, aki nem ez utóbbit v{lasztja, ha a kock{zat csak a 

fuldokl{s közbeni egy-két szomorú pillant{s. Nem! Vid{m és rövid 

élet, ez legyen a mottóm! Így beszélte r{ mag{t olyan dolgok 

helyeslésére, melyektől kor{bban irtózott, és a napi zene, iv{szat, 

mulatoz{s és a t{rsai t{rsas{ga nyom{n e hajlamok gyorsan 

felerősödtek, elnyomva a félelmet és a lelkiismeret szav{t. És b{r 

gonosz és gyal{zatos tettek fűződnek a nevéhez, dac{ra sokak 

vallom{s{nak, azt mondj{k, soha nem kényszerített egyetlen embert 

sem arra, hogy szolg{lat{ba szegődjék, és kiadta az őt elhagyni 

kív{nók részét.‛ (C. Johnson, 1724) 

A‖ kalózt{rsadalmat‖meghat{rozó‖ értékrend‖ részben‖ a‖ XVII.‖ sz{zad‖

közepén‖ a‖ jobb‖ bérek,‖ ell{t{s,‖ b{n{smód‖ érdekében‖ lezajlott 

matrózl{zad{sokra‖ vezethető‖ vissza, részben‖ a‖ spanyolok‖ {ltal‖

elűzött‖ francia,‖ holland,‖ angol‖ telepesekből‖ lett buccaneer-ek 

egalit{ri{nus‖kultúr{j{nak örökségét‖őrzi (Rediker, 2004). A korabeli 

besz{molóknak15 minden‖ bizonnyal‖ igazuk‖ van,‖ amikor‖ úgy‖ ítélik‖

meg, hogy: „a kalóz elpusztítja a korm{nyzatot és a rend minden nyom{t, 

mivel felsz{molja azokat a kötelékeket, melyek a civiliz{lt embereket minden 

korm{nyzat alatt összefűzik.‛ (C. Johnson, 1724), amennyiben a 

t{rsadalmat a kiz{rólag‖ az ellene‖ fordult‖ kalózokban‖ univerz{lis‖

fenyegetést‖ l{tó‖ hatalom perspektív{j{ból defini{ljuk.‖ Pedig a 

kalózok‖ élete‖ nem‖ volt‖ minden‖ szab{ly‖ nélkül‖ való.‖ Az,‖ amit‖ a‖

kort{rsak‖ pusztító‖ anarchi{nak‖ l{ttak,‖ belülről‖ valój{ban‖ egy‖

szigorúan‖szab{lyozott‖egalit{ri{nus‖rend‖volt. 

1.4.1 A kalóztársadalmak néhány jellegzetessége 

Az‖ egalit{ri{nus‖ kalózt{rsadalomban‖ egy‖ alapvetően‖ demokratikus‖

döntéshozatali‖mechanizmus tartotta‖fenn‖a‖rendet,‖ahol‖a‖legénység‖

az‖expedíció‖előtt‖írott‖meg{llapod{sban‖rögzítette‖az‖erőforr{sok‖és‖

a‖zs{km{ny‖eloszt{s{nak‖rendjét,‖az‖expedíció‖közben‖alkalmazandó‖

rendszab{lyokat.‖A‖kapit{nyt,‖ és‖ a‖ kapit{ny‖hatalm{t‖ ellensúlyozni‖

hivatott‖ negyedmestert‖ szintén‖ demokratikusan‖ v{lasztott{k‖ meg.‖

                                                 

15 A‖ két‖ legfontosabb,‖ kalózokat‖ t{rgyaló‖ korabeli‖ forr{s‖ A.O.‖ Exquemelin‖ „De 

Americaensche Zee-Roovers”‖ című‖ munk{ja‖ (1678) és‖ a‖ sokak‖ szerint‖ Daniel‖

Defoe-t‖rejtő‖Captain‖Charles‖Johnson‖név‖alatt‖publik{lt‖„A General History of the 

Robberies and Murders of the Most Notorious Pyrates”‖(1724). 
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Harc,‖ üldözés,‖ és‖ menekülés‖ kivételével‖ a‖ legénység hatalmat 

gyakorolt‖ a‖ kapit{ny‖ felett,‖ aki‖ jellemzően‖ nem‖ részesült‖ extra‖

kiv{lts{gokban‖ sem‖ az‖ ell{tm{ny,‖ sem‖ a‖ zs{km{ny‖ feloszt{sakor 

(Bromley, 2001). 

A‖ kalózok‖ és‖ az‖ {ltaluk‖ foglyul‖ ejtett‖ kereskedelmi‖ kapit{nyok‖

besz{molóin‖ túl‖ a‖ t{rgyi‖ bizonyítékok‖ is‖ egy‖ egalit{ri{nus‖

t{rsadalom‖képét‖ tűnnek‖ al{t{masztani.‖A Massachusetts partjain{l‖

elsüllyedt, Sam Bellamy kalózkapit{ny‖ {ltal‖ vezetett Whydah 

roncsainak‖ felt{r{sakor‖ a hajón‖ tal{lt‖ kincsek‖ közül‖ néh{nyon‖ arra‖

utaló‖ sérüléseket‖ tal{ltak,‖ hogy‖ a‖ legénység‖ megprób{lta‖ azt‖

egyenlően‖ elosztani‖ egym{s‖ közt (Osborne, 1998). Korabeli 

besz{molók‖ egyöntetűen‖ {llítj{k,‖ hogy – a‖ kor‖ körülményei‖ között‖

elképzelhetetlen‖módon – a‖kalózhajók‖legénysége‖közt‖nagy‖sz{mú‖

színes‖bőrű volt,‖ami‖egy‖sok‖nyelvű,‖sok‖kultúr{jú,‖s‖a‖jelek‖szerint‖

egalit{ri{nus‖közösség‖lehetőségét‖sejteti‖(Kinkor, 2007). 

A‖szigorúan‖hierarchiz{lt‖t{rsadalmi‖rend‖képletes‖és‖valós‖korb{csa‖

alól‖megszabadult‖ kalózband{k16 esetében‖ nem‖ is‖ a‖ tevékenységük‖

jelentette‖ a‖ legnagyobb‖ veszélyt,‖ b{r‖ sz{muk – különösképpen‖ az‖

{llamilag‖ t{mogatott‖ kalózkod{s‖ bealkonyul{s{val – és‖ az‖ {ltaluk‖

okozott‖ k{r‖ összemérhető‖ volt‖ a‖ transzatlanti‖ forgalom‖ teljes‖

volumenével.‖Sokkal‖ink{bb‖a‖létük volt‖az,‖ami‖veszélyes‖volt:‖a‖kor‖

uralkodó‖ rendjének‖ tökéletes‖ antitézise‖ és‖ kifigur{z{sa,‖ a‖ politikai,‖

gazdas{gi‖autonómia,‖amit‖ezek‖a‖közösségek‖a‖maguk‖sz{m{ra‖újra‖

és‖újra‖megteremtettek. 

A‖térkép‖fehér‖foltjait‖éppen‖felsz{moló‖glob{lis‖kapitalista‖vil{grend‖

sz{m{ra‖ az‖ e‖ rendet‖ felforgató‖ vagy‖ éppen‖ semmibe‖ vevő‖

                                                 

16 „Úgy tűnik, hogy a nukle{ris csal{d a vele együtt j{ró „ödipuszi nyomorral‛ a 

neolitikum tal{lm{nya, v{lasz a „mezőgazdas{gi forradalom‛ előírt ínségére és előírt 

hierarchi{j{ra. A paleolitikus modell egyszersmind ősibb és radik{lisabb: a banda. A tipikus 

vad{szó/gyűjtögető nom{d vagy félig nom{d banda körülbelül 50 emberből {llt. Nagyobb 

törzsi t{rsadalmakban a banda szerepét a kl{nok vagy beavat{son alapuló t{rsulatok vagy 

titkos t{rsas{gok, vad{szó vagy h{borús egyletek, nemi közösségek, „gyermekek 

közt{rsas{gai‛ töltötték be. Amíg a nukle{ris csal{dot az ínség termelte ki (és nyomorús{g 

az eredménye), addig a banda a bőségen alapul és a bőkezűség az eredménye. A csal{d z{rt, 

úgy genetikai szempontból, mint a nőnek és a gyermeknek a hím {ltali birtokl{sa és a 

mezőgazdas{gi/ipari t{rsadalom hierarchikus totalit{sa folyt{n. A banda nyitott – nem 

mindenki sz{m{ra persze, hanem az affinit{s csoportok, beavatottak sz{m{ra. A banda nem 

egy t{gabb hierarchia része, hanem egy horizont{lis minta szerint, kiterjesztett jellembeli 

hasonlós{g, szerződés, szövetség, szellemi rokons{g stb. mentén helyezkedik el.‛ (Bey, 

2008) 
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autonómi{k‖ léte‖ akkor‖ is‖ hal{los‖ fenyegetés,‖ ha‖ e‖ l{zad{snak‖ nem‖

volt‖ célja‖ a‖ hatalom{tvétel. Hal{los‖ fenyegetés,‖ mert‖ az‖ {ltaluk‖

nyújtott‖ alternatíva‖ nemcsak‖ működőképes,‖ sokszor‖ hatékony‖

katonai‖és‖kereskedelmi‖erő,‖de‖vonzó‖t{rsadalmi‖berendezkedés‖ is,‖

ahol a demokratikus rend,‖a‖szabads{g‖ígérete‖és‖nem‖utolsó‖sorban‖

a‖ bőven‖mért szesz‖ olyan‖ vil{g‖ lehetőségét‖ kín{lja,‖mely‖ a‖ többiek‖

sz{m{ra‖ csak‖ a‖ t{rsadalmi‖ hierarchi{t‖ feje‖ tetejére‖ {llító‖ karnev{lok‖

és‖ forradalmak egy-egy‖ bódult‖ éjszak{j{nak‖ erejéig‖ volt‖ elérhető 

(Bakhtin, 1984; Bey, 2008). 
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1.5 Az autonóm kalóz a képzeletben 

A saj{t‖nemzete‖és‖a‖hatalom‖ellen fordult,‖autonóm‖vil{got‖teremtő‖

kalóz‖ egy‖ népesebb kategória‖ tagja,‖ melyben‖ ott‖ tal{ljuk‖ a‖ Robin‖

Hood-szerű‖népi‖hősöket: „ a nemes rablót, a primitív szabads{gharcost, 

a terrort elszabadító bosszú{llót‛ (Blok, 1972);‖az‖asszasszin‖kolóni{kat,‖

a‖ magyar‖ bety{rokat (Csepeli‖ és‖M{tay,‖ 2001),‖ azokat‖ a‖ törvényen‖

kívül‖élő,‖az‖elnyomottak‖soraiból‖sz{rmazó,‖mitikus‖figur{kat,‖akik 

a‖szegények,‖a‖gyengék‖és‖az‖elnyomottak‖oldal{n‖{llva,‖nem‖egyszer‖

értük,‖ a‖ nevükben‖ elj{rva‖ sértik‖ meg‖ a‖ törvényt.‖ A „t{rsadalmi 

bandita‛ fogalm{t Eric Hobsbawm alkotta meg: 

‚Azok a törvényen kívüli parasztok, akiket a földesúr, az {llam 

bűnözőknek tekint, de akiket a paraszti t{rsadalom részeként t{rsaik 

hősöknek, az igazs{g bajnokainak, őrzőinek, harcosainak, net{n a 

megszabadul{s vezetőinek l{tnak, és minden esetben b{mulatra, 

segítségre és t{mogat{sra méltók.‛ (Hobsbawm, 1969) 

A‖ fenn{lló‖ rend‖ ellen‖ tudatosan,‖ vagy‖ tettein‖ keresztül‖ öntudatlan‖

l{zadó,‖ a‖ nép‖ körében‖ünnepelt‖ bandita‖m{r‖ nem‖ a‖m{sik érdekeit,‖

törvényeit‖ sérti,‖ hanem‖ az‖ adott‖ t{rsadalmon‖ belül‖ fenn{lló‖ rend‖

megsértésével‖ az‖ uralkodó oszt{lyt‖ fenyegeti.‖ Nemcsak‖ a‖ hatalom‖

ellen‖ való‖ l{zad{sa‖módja,‖ de‖ e‖ l{zad{s‖ ténye‖ is‖ bűnözővé‖ teszi.‖ A‖

direkt‖ politikai‖ t{mad{s,‖ a‖ forradalmi‖ fellépés‖ helyett‖ a‖

kiv{lts{gosok,‖ az‖ uralkodó‖ oszt{ly‖ vagyona‖ és‖ biztons{ga‖ elleni‖

t{mad{s‖az‖eszköze. 

Veszélyességét‖mégsem‖ez,‖hanem‖a‖népszerűsége,‖és‖az‖al{vetettek17 

közötti‖ t{mogatotts{ga‖ jelenti, azaz az, amikor a hatalomnak a rend 

kereteit‖ meghat{rozó‖ autorit{sa‖ vonatik‖ kétségbe. A‖ t{rsadalmi‖

bűnözés‖kategóri{j{ba‖kétféle‖törvénysértő‖tett‖kerülhet: 

„Azok a bűnök, melyek a kollektív legitim{ciójukat az ellen{ll{s 

explicit jellegéből nyerik, és azok a tettek, melyeket, b{r 

törvénysértők, a benne résztvevők többsége nem tekint bűnnek, 

függetlenül attól, hogy ellen{ll{s volt-e a céljuk. A »t{rsadalmi 

                                                 

17 Az‖al{vetettek‖mellett‖paradox‖módon‖a‖hatalom‖is‖irigyli‖és‖elismeri‖a‖törvényen‖

kívülit:‖ „A törvényen kívülit nem csak a bosszút szomjazó szenvedő üdvözli, de a 

kitüntetettek is, akik egyszerre v{gyj{k és féltékeny sértődöttséggel megtagadj{k azt a fajta 

hatalmat, melyet tisztelnek, melytől függnek, de mely mellett nyíltan nem {llhatnak ki.‛ 

(Mackie, 2005)  



Ki‖a‖kalóz?‖A‖kalózfogalom‖jelentésv{ltoz{sa 

a‖tengeri‖kalózoktól‖a‖f{jlcserélőkig 

 

33 

bűnözés« legfontosabb jellegzetessége nem az ellen{ll{s, hanem a 

pozitív t{rsadalmi megítélés.‛ (Rule, 1979: 51–2)‖idézi‖(Lea, 1999) 

Ez: a‖ hatalom‖ és‖ a‖ t{rsadalmi‖ bandit{t‖ felnevelő‖ al{vetettek‖

bűnösségfogalma‖ közötti‖ ambivalencia‖ termeli‖ ki‖ a‖ sokszor‖ tényleg‖

véreskezű‖ bandita‖ alakj{nak‖ felhaszn{l{s{val‖ a‖ nemes‖ rabló‖

mítosz{t,‖ mely‖ egyszerre‖ a‖ legend{k‖ délib{bos‖ vil{g{ban‖ élő‖

v{gykép;‖utólag pedig politikai‖ célok‖érdekében‖megalkotott‖ fikció,‖

és e‖mítoszok‖mögött‖{lló,‖ellentmond{sos‖történelmi‖személy. 

E‖két‖személyt,‖a‖ tényleges,‖ történelmi‖ figur{t,‖és‖annak‖a‖népszerű‖

kultúr{ban‖ túlélő,‖ fennmaradó‖ lenyomat{t‖ a‖ történeti‖ forr{sok‖

hi{ny{ban‖sokszor‖nehéz‖szétv{lasztani.‖A‖hobsbawm-i‖felvetés {ltal‖

induk{lt‖ kutat{sok‖ sorra‖ kérdőjelezték‖ meg‖ az‖ {ltala‖ felfestett‖

történelmi‖ figura tisztas{g{t, s‖mutattak‖ r{‖ a‖ bandita‖ és‖ a‖ hatalom‖

komplex‖ viszony{ra.‖ Ezek‖ a‖ kutat{sok‖ r{mutattak‖ arra‖ a‖

paradoxonra‖is,‖miszerint‖a‖paraszti‖sorból‖kitört‖l{zadó,‖ha‖elveihez‖

hű‖ maradt,‖ szükségszerűen‖ elbukott, mert‖ az‖ életben‖ marad{s‖

feltétele‖ a‖ hatalommal‖ való‖ együttműködés‖ volt.‖ B{r 

megkérdőjeleződött‖ a‖ legtöbb‖ bandita – őt‖ a‖ többi,‖ hétköznapi‖

bűnözőtől‖ megkülönböztető – „t{rsadalmi‖ ellen{lló”, l{zadó,‖

forradalm{r‖ szerepe, e‖ kutat{sok‖ mégsem‖ tudt{k‖ lerombolni‖ azt‖ a‖

mítoszt‖mely‖e‖figur{k‖köré‖szövődött. 

„A bandita [Hobsbawm t{rsadalmi bandit{j{nak+ mítosza egy m{s 

t{rsadalom, egy emberségesebb vil{g ut{ni v{gyakoz{s szimbóluma, 

ahol az emberekkel igazs{gosan b{nnak, és ahol nincs szenvedés. 

Ezekre a mítoszokra oda kell figyelnünk, mert az alvó tiltakoz{s 

olyan institucionaliz{lódott kifejezési form{i, melyek bizonyos 

körülmények között felerősödhetnek, és képesek {ttörni azokat a 

kultur{lisan elfogadott mint{kat, melyek képesek azokat az 

institucionaliz{lt keretek között tartani.‛ (Blok, 1972) 

A‖tengeri‖kalóz,‖b{r‖a vil{g,‖mely‖őt‖életre‖hívta‖és‖fenntartotta,‖a 18. 

sz{zad‖ közepére‖ jórészt‖ szertefoszlott,‖ végül‖ olyan‖ figur{nak‖

bizonyult,‖ aki‖ tettein‖ keresztül‖ bebizonyította,‖ hogy‖ képes‖

megteremteni‖ azt‖ az‖ alternatív‖ t{rsadalmi‖ berendezkedést,‖ mely‖

addig‖legink{bb‖a‖képzelet‖és‖a‖hit‖vil{g{ban‖létezett.‖A‖tengeri‖kalóz‖

popul{ris‖ kultúr{ban‖ tapasztalható‖ töretlen‖ népszerűsége‖ is‖ ennek: 

az‖ utópia‖ megvalósíthatós{g{ról‖ szóló‖ bizonys{gtételnek‖

köszönhető. 
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Ki‖ is‖ teh{t‖ a‖ tengeri‖ kalóz?‖ Egyrészről‖ minden‖ bizonnyal‖ bandita,‖

tisztességes‖ kereskedőket‖ fosztogató‖ tengeri‖ úton{lló,‖ kegyetlen‖

eszközökkel‖oper{ló,‖csak‖a‖saj{t‖jólétét‖és‖vagyon{t‖szem‖előtt‖tartó‖

alvil{gi‖ figura,‖ akit‖ haszn{l‖ a‖ hatalom,‖ és‖ aki‖ a‖ maga‖ céljaira‖

haszn{lja‖ a‖ hatalmat.‖ A‖ történeti‖ kutat{sok‖ azonban‖ arra‖

figyelmeztetnek,‖hogy‖a‖kalóz‖ennél‖ jóval‖ több.‖Egyértelmű,‖hogy‖a‖

kalóz‖ nem‖ helyezhető‖ tiszt{n‖ a‖ legitim‖ hatalmakkal‖ szembe.‖ A‖

tengeri kalóz‖ egy, a fluid viszonyokkal jellemezhető‖ térben‖

egym{ssal‖ versengő‖ hatalmak‖ közül.‖ Erejét‖ épp‖ a‖ versenyt{rsai‖

hi{nyoss{gai‖adj{k.‖A‖kalózt‖az‖egym{ssal‖h{borúban‖és‖versenyben‖

{lló‖ {llamok‖ hívt{k‖ életre,‖ és‖ az‖ {ltaluk‖ kín{lt‖ kereskedelmi‖ rend‖

hi{nyoss{gai‖ tartj{k‖ fenn.‖ Léte‖ teh{t‖ szükségszerű,‖ amennyiben‖

pontosan‖ leképezi‖ és‖ tükrözi‖ azokat‖ a‖ viszonyokat, melyek életre‖

hívt{k. 

A‖tengeri‖kalózok‖története‖mintegy‖előre‖vetíti‖azokat‖a‖kérdéseket,‖

melyek‖ a‖ szerzői‖ jogi‖ kalózok‖ történeteiben‖ is‖ rendre‖ felmerülnek.‖

Milyen‖ piaci‖ torzul{sokhoz‖ vezet‖ a‖ mindent‖ {tható‖ kereskedelmi‖

monopólium?‖Hol‖vannak‖a‖hat{rai‖az‖{llam‖vagy‖egyes‖t{rsadalmi 

csoportok abbéli‖igyekezetének,‖hogy‖egy‖t{rsadalmi‖jelenséget‖vagy‖

egy‖ piacot‖ az‖ ellenőrzésük‖ alatt‖ tartsanak?‖Milyen‖ rend‖ alakul‖ ki‖ a‖

hatalom‖{ltal‖nem‖ellenőrzött‖ terekben?‖Milyen‖szerepe‖van‖a‖kalóz‖

mitikus‖ figur{j{nak‖ a t{rsadalmi,‖ politikai,‖ gazdas{gi‖ alternatív{k‖

fennmarad{s{ban?‖Milyen‖szövetséget‖köthet‖a‖kalóz‖és‖a‖hatalom? 

Ha‖ a‖ tengeri‖ kalóz‖ az‖ a‖ szonda,‖ melynek‖ segítségével‖ fényt‖

deríthetünk‖a‖kereskedelmi‖birodalmak‖kiépülésének‖{rnyoldalaira,‖

úgy‖ a‖ szerzői‖ jogi‖ kalóznak‖ is‖ lehetséges‖ ez‖ az‖ értelmezése.‖ Ehhez‖

viszont‖ az‖ szükségeltetik,‖ hogy‖ ne‖ elégedjünk‖ meg‖ azzal‖ a‖ kalóz-

figura‖ azon‖ értelmezésével,‖ melyet‖ sz{munkra‖ a‖ hegemón‖

forgatókönyvek‖felkín{lnak (Scott, 1990). 
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1.6 A szerzői jog kalózfigurája 

‚Tragédia volna ha az illegalit{st, különösen a médi{t körülvevő 

illegalit{st csup{n saj{t v{rakoz{sainak horizontj{n belül 

értelmeznénk. Az a feladatunk, hogy felfedjük e t{rsas vil{gok 

hétköznapjait kijelölő fant{zi{k, mobilit{s és innov{ció szerkezetét.‛ 

(Liang, 2003). 

A‖ könyvpiaci‖ normasértőkre‖ alkalmazott‖ kalóz-metafora‖ első 

felbukkan{sa‖ az‖ első szerzői‖ jogi‖ törvény‖ megjelenése‖ előtti‖

évtizedekre‖ tehető.18 A‖ szerzői‖ jogi‖ diskurzusban a kalóz, mint a 

szerzői‖ jog‖ {ltal‖ felv{zolt‖ tiszta‖ renddel‖ szembefordult, tolvaj, 

bűnöző figur{ja‖hihetetlen‖népszerűségre‖tett‖szert,‖olyannyira,‖hogy‖

az‖elmúlt‖évek‖hírei‖között‖a‖szerzői‖jogi‖kalóz‖említése‖sokszorosan‖

felülmúlja‖ a‖ tengeri‖ kalózokét. A‖ tengeri‖ kalóz‖ fogalm{nak‖ ilyen‖

zökkenőmentes‖ {tvitele‖ a‖ szerzői‖ jog‖ területére‖ részint‖ érthető, 

m{sfelől‖ igencsak‖ meglepő.‖ Érthető, amennyiben az eredeti – 

jelentsen‖ e‖ szó‖ most‖ b{rmit – kiadv{nyok elő{llítói‖ legal{bb‖ olyan‖

kiszolg{ltatottak‖ a‖ kultur{lis‖ javak‖ piacain‖ uralkodó‖ írott‖ és‖ íratlan‖

szab{lyokat‖megsértő‖m{solatkészítőknek, mint amilyen‖védtelenek 

voltak‖ a‖ kalózokkal‖ szemben‖ a‖ tengeri‖ hajósok. Meglepő‖ viszont e 

fogalom‖ haszn{lata‖ annyiban, hogy a tengeri kalózt‖ övező‖

jelentésbeli‖ambivalencia legal{bb‖olyan‖jól‖{tültethető‖a‖szerzői‖jogi‖

környezetbe,‖ mint‖ a‖ puszt{n‖ negatív‖ kép. Az is igaz, hogy ez az 

ambivalencia legink{bb‖ csak‖ bizonyos‖ konfliktusokra‖ utólag‖

visszatekintve‖ érhető‖ tetten.‖ Amilyen‖ népszerű‖ ma‖ az‖ internetes‖

f{jlcserélők‖ kapcs{n‖ a‖ kalóz‖ figur{ja,‖ s‖ amilyen‖ szorosan‖

összekapcsolódik‖ az‖ internetes‖ kalózkod{s‖ a‖ kalóz‖ mitikus, Robin 

Hood-i‖ jelentésével,‖ olyannyira‖ hi{nyzik‖ ez‖ a‖ fajta‖ megközelítés‖ a‖

kor{bbi‖kalózok‖kort{rsi megítéléséből. 

Annak, hogy a létező‖pozitív‖olvasatok ellenére‖sem‖tal{lunk‖péld{t‖

kor{bbról‖ a pozitív‖ fényben‖megjelenő‖ copyright-kalózra, egyszerű‖

oka van. A szerzői jog nem nélkülözi‖ azt‖ az „underclass”-t, az 

al{vetettek,‖ a‖ kizs{km{nyoltak‖ azon‖ konzisztens,‖ történetileg‖

kontinuus‖csoportj{t,‖akik megteremthették‖volna‖a‖szerzői‖jogi‖kalóz 

t{rsadalmi‖ bandita‖ értelmezését,‖ hiszen‖ a‖ kiadói‖ monopol-

hatalomnak kiszolg{ltatott‖v{s{rlók,‖az‖olvasók,‖a‖fogyasztók‖épp‖ez 

a csoport lehetnének. [m‖ a‖ szerzői‖ jog‖ történetéből ez a csoport, 

                                                 

18 A‖pontos‖helyet‖és‖kontextust‖l{sd‖a‖következő‖fejezetben. 
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érdekeikkel,‖elv{r{saikkal egyetemben szisztematikusan kimaradtak, 

illetve rendre‖ alulmaradtak‖ a‖ szab{lyoz{s‖ alakít{s{ban‖ az‖ erkölcsi 

igazat‖maguk‖mögött‖ tudó‖ alkotók‖ és‖ a‖ politikai‖ és‖ gazdas{gi‖ tőke‖

felett‖rendelkező‖üzleti‖szereplőkkel‖szemben.19 

A‖ szerzői‖ jogi‖ kalózok‖ egészen‖ az‖ internetes‖ P2P-kalózokig‖ a‖

kultur{lis‖ piacok‖ professzion{lis és‖ profitérdekelt‖ szereplői‖ közül‖

kerültek‖ ki,‖ s‖ a‖ konfliktusok‖ első‖ sorban‖ piaci‖ konfliktusok‖ voltak.‖

Azok‖ a‖ jótétemények,‖ melyek‖ az‖ alacsonyabb‖ {rakban‖ és‖ a‖ széles 

körű‖hozz{férhetőségben‖a v{s{rlókn{l‖lecsapódtak, csup{n‖mellékes‖

következményei‖voltak‖ennek‖a‖küzdelemnek.‖A‖szerzői‖jogi‖kalózok‖

– néh{ny‖ kivételtől‖ eltekintve – nem‖ tudtak‖ és‖ nem‖ is‖ akartak‖

semmiféle‖ utópisztikus‖ alternatív{t‖ felkín{lni‖ az‖ olvasónak,‖ hiszen‖

mindenekelőtt‖ önmagukhoz‖ voltak‖ szolid{risak.‖ Ahogy azt Henry 

Hills‖ esetében‖ l{tni‖ fogjuk,‖ ugyan akadnak‖ olyan‖ szerzői‖ jogi‖

ellen{llók,‖ akik‖ tudatosan‖ j{tszanak‖ r{ a‖ szegényekkel‖ való‖

szövetségre, de a‖ szerzői‖ jog‖ {ltal‖ szab{lyozott‖ kultur{lis‖ piacok‖

feletti‖ ellenőrzésért‖ zajló konfliktusok‖ zöme‖ egyazon t{rsadalmi‖

csoportra‖korl{tozódik: a‖kiadókéra. 

A‖szerző,‖aki szintén‖ki‖van‖szolg{ltatva‖a‖kiadóknak, egy‖ idő‖ut{n‖

ugyan szót‖ kér‖ a‖ diskurzusban, de kiszolg{ltatotts{g{ba‖ – a piacra 

vezető‖ egyéb‖ út‖ híj{n – kénytelen‖ hamar‖ beletörődni.‖ A‖

konfliktusokból‖ viszont‖ végig‖ és‖ feltűnően‖ hi{nyzik az‖ a‖ szereplő,‖

akinek‖ a‖ legtöbb‖ veszteni‖ valója‖ lehet.‖ Az‖ olvasó,‖ illetve a „közjó”‖

érdekei‖ ugyan‖ rendre‖ előkerülnek – leggyakrabban‖ és‖

legmark{nsabban‖ a‖ felvil{gosod{s‖ idején‖ Franciaorsz{gban‖

lefolytatott‖ vit{kban‖ –, ezek az absztrakt‖ ide{lok‖ segítségével‖

megokolt‖érdekek20 végül‖rendre‖alulmaradnak‖a‖nyers‖és‖közvetlen‖

politikai‖és‖gazdas{gi‖érdekek‖{ltal‖dikt{lt‖megold{sokkal‖szemben. 

Ez‖ a‖ helyzet‖ egészen‖ a‖ történet‖ utolsó‖ fejezetéig,‖ az‖ elektronikus‖

copyright-kalózokig {ll‖ fenn. A XXI.‖ sz{zad‖ internetes‖ copyright-

kalózai‖ javarészt‖ ugyanis nem a profit-motiv{lt‖ kiadói‖ kasztba‖

                                                 

19 Az‖ első‖ szerzői‖ jogi‖ törvény‖ – a‖ monopol‖ {rakra‖ adott‖ reakcióul‖ - péld{ul‖

tartalmazott‖ az‖ {rak‖ elfogadható‖ szinten‖ tart{s{ról‖ szóló‖ rendelkezéseket,‖ {m‖ e‖

rendelkezések‖ az‖ ezzel‖ foglalkozó‖ elemzések‖ egyöntetű‖ véleménye‖ szerint‖

betarthatatlanok,‖így‖hat{stalanok‖maradtak.‖ 

20 Az‖ igazs{goss{g,‖ a‖ tud{shoz‖ való‖ szabad‖ hozz{férés,‖ a‖ kultur{lis‖ javak‖

cseréjének‖szabads{ga,‖és‖így‖tov{bb.‖E‖tém{val‖később‖részletesen‖is‖foglalkozom.‖ 
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tartoznak,‖ hanem‖ a‖ fogyasztók:‖ olvasók,‖ nézők,‖ hallgatók‖ közül‖

verbuv{lódnak. 

Ugyanazok a digit{lis‖ technológi{k,‖ melyek‖ képesek‖ eljuttatni‖ a‖

kultur{lis‖ javakat‖ a‖ fogyasztókhoz,‖ azt‖ a‖ hatalmat‖ is‖ e‖ felhaszn{lók‖

kezébe‖adt{k,‖hogy‖aktív‖és‖erőteljes‖ résztvevőként‖ lépjenek‖be egy 

olyan‖ területre, ahonnan addig‖ kiszorította‖ őket‖ a‖ reprodukciós‖

technológi{k‖ {ra,‖ mint‖ belépési‖ küszöb.‖ Ez{ltal‖ lehetőségük‖ nyílik‖

arra is, hogy‖beavatkozzanak‖a‖piaci‖értékl{nc‖minden‖olyan‖pontj{n, 

ahol valamilyen‖ működési‖ zavart,‖ problém{t‖ érzékelnek.‖ E‖

beavatkoz{suk‖azt{n‖maga‖is‖zavarforr{ss{‖v{lik,‖a‖status‖quo‖ellen‖

akaratlanul vagy tudatosan intézett‖t{mad{ss{,‖melyet‖a‖tradicion{lis‖

piaci‖szereplők‖első‖sorban‖a‖jog‖eszközeivel‖igyekeznek‖elh{rítani. 

Ennek a felhaszn{lók‖ ellen‖ zajló‖ tot{lis‖ jogi‖ h{borúnak az egyik 

legfontosabb,‖előre‖nem‖l{tható‖és‖nem‖tervezett‖következménye‖az‖

lett, hogy a‖ legújabb kori‖ szerzői‖ jogi‖ kalózok (ön)tudatlan‖

szab{lysértőkből‖ politikai‖ öntudatukra,‖ gazdas{gi hatalmukra 

r{ébredt t{rsadalmi‖ „bandit{kk{” nőtték‖ ki‖ magukat,‖ akik‖ imm{r‖

tudatos‖ellen{ll{st‖folytatnak‖a‖tartalomipari‖szereplők‖hagyom{nyos‖

csoportjai ellen.‖ Nevet,‖ z{szlót,‖ ideológi{t‖ is‖ tal{ltak‖ maguknak. A 

szerzőket,‖ kiadókat,‖ kereskedőket‖ romba‖ döntő‖ lelkiismeretlen 

copyright-kalóz‖ figur{ja‖ mögött‖ hosszú‖ idő‖ ut{n‖ először‖ felsejlik‖ a 

t{rsadalmi‖ bandita copyright-kalóz‖alakja is,‖mert‖ a‖kalóz‖a‖ szerzői‖

jog‖történetében‖először‖annak‖a‖t{rsadalmi‖csoportnak‖a‖gyermeke,‖

melynek a kultur{lis‖piacokon‖tal{n‖a‖legtöbb vesztenivalója‖van. 

Ez‖ az‖ érdekeltek‖ szeme‖ előtt‖ zajló,‖ de‖ rejtve‖ maradt‖ v{ltoz{s‖

radik{lisan‖ {tértékelheti‖ a‖ szerzői‖ jogi‖ kalóz‖ szerepét‖ – ak{r‖

visszamenőleg‖ is.‖ Azzal,‖ hogy‖ a‖ kalózkod{s‖ lehetősége‖ mindenki‖

előtt‖ nyitva‖ {ll, a‖ kalóznak‖ lehetősége‖ nyílik‖ kitörni‖ abból‖ a‖

szerepből, ahol‖ mint‖ egy‖ egyszerű‖ kereskedelmi‖ konfliktus‖ m{sok‖

sz{m{ra‖nehezen‖elmagyar{zható‖szereplőjeként‖kellett‖vívja‖sokszor‖

nem‖ csak‖ kereskedelmi‖ jelentőségű‖ küzdelmeit.‖ A‖ végfelhaszn{lók,‖

fogyasztók,‖olvasók‖be{raml{sa‖a‖kalózok‖közé‖hirtelen‖a‖kívül{llók‖

sz{m{ra‖ is‖ l{thatóv{,‖ tapinthatóv{‖ teszi‖ azt‖ a‖ végtelenül‖ komplex‖

teret,‖ melyben‖ a‖ kultur{lis‖ javak‖ elő{llít{sa,‖ disztribúciója,‖ cseréje,‖

fogyaszt{sa‖ zajlik.‖ Ezen‖ keresztül‖ pedig‖ l{thatóv{,‖ tapinthatóv{‖

v{lnak‖mindazon‖ e‖ folyamatokról‖ vallott‖ alternatív‖ elképzelések‖ is,‖

melyeket‖ eddig‖ a‖ pontig‖ a‖ szerzői‖ jog‖ foglalt‖mag{ba,‖ vagy‖ éppen‖

fedett el. 
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Az‖ ezeket‖ az‖ alternatív{kat‖ keresők,‖ vallók‖ jelenleg‖ akarva-

akaratlanul‖ a‖ kalóz‖ címkét‖ viselik‖ magukon.‖ M{r‖ csak‖ ezért‖ is‖

elkerülhetetlen,‖ hogy‖ a‖ kor{bbról‖ örökölt‖ kategóri{kat‖ feloldva‖

felfedjük‖ezt‖a‖gazdags{got. 

 

 

3. {bra: A Pirate Bay elnevezésű internetes f{jlcserélő h{lózat logója21 

A‖szerzői‖ jog‖körül‖ a‖ technológiai‖v{lt{s‖ és‖ bizonyos‖piacon‖ lezajló‖

folyamatok kapcs{n‖ fell{ngolt‖ h{borúkban‖ sz{mos‖ fronton‖ zajlik‖

helyi‖konfliktus.‖ Ilyen‖konfliktuspontot‖ jelent‖péld{ul‖ a‖ szerzői‖ jogi‖

védelem‖ hossza,‖ és‖ a‖ növelésére‖ tett‖ erőfeszítések‖ nyom{n‖ egyre‖

szűkülő‖public‖domain‖problém{ja;‖a‖szerzői‖joggal‖védett‖alkot{sok‖

kreatív‖újrahasznosít{sa,‖remixe‖előtt‖{lló‖jogi‖akad{lyok;‖a‖közösségi‖

tulajdonban,‖ haszn{latban‖ {lló‖ kultur{lis‖ javak,‖ tud{sok‖ védelme‖ a‖

kisaj{tít{ssal‖ szemben;‖a‖glob{lis‖ szellemi‖ tulajdonvédelmi‖ rendszer‖

{ltal‖gener{lt‖egyenlőtlenségek‖és‖kiszolg{ltatotts{gok‖kezelése,‖hogy‖

csak‖ a‖ néh{nyat‖ említsek‖ a‖ legégetőbb,‖ mostan{ban‖ legnagyobb‖

figyelmet‖ kapó‖ kérdések‖ közül.‖ Ezek‖ mellett‖ a‖ kérdések‖ mellett‖

gazdas{gi,‖ politikai‖ jelentőségükhöz‖ képest‖ meglepően‖ kevés‖

figyelmet kapnak azok a dilemm{k,‖amiket‖a‖mindenféle kreativit{st‖

nélkülöző‖egyszerű‖m{solók,‖a‖szerzői‖jog‖P2P-kalózai‖vetnek‖fel.‖A 

ma a‖ szerzői‖ jog‖ reform-lehetőségeivel‖ aktívan‖ foglalkozó‖ jogi 

                                                 

21 Forr{s:‖ http://thepiratebay.org/doodles,‖ utolsó‖ hozz{férés‖ d{tuma‖ 2010.‖ janu{r‖

10. 

http://thepiratebay.org/doodles
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szakemberek – egyetlen‖kivétellel22 – a‖jogvédett‖alkot{sok transzfor-

matív‖felhaszn{l{sban‖l{tj{k‖azt‖a‖végső‖hat{rvonalat,‖ameddig‖még‖

ki‖lehet‖tolni‖a‖törvénysértő‖felhaszn{lóknak‖j{ró‖védelmet. Nagyon 

kevesen‖ gondolj{k‖ úgy,‖ hogy‖ érdemes‖ lenne‖ kísérletet‖ tenni, 

erőforr{st‖sz{nni‖a‖mindenféle‖kreativit{st‖nélkülöző‖m{sol{s,‖m{sok‖

szellemi‖javainak‖üzletszerű‖vagy‖éppen‖csak‖aj{ndékképpen‖történő‖

lem{sol{s{nak,‖többszörözésének,‖megoszt{s{nak‖megértésére. 

A‖ tov{bbiakban‖ arra‖ teszek‖ kísérletet,‖ hogy‖ ezeket‖ az‖ „egyszerű”,‖

mindenféle‖ kreatív‖ hozz{j{rul{st‖ nélkülözve, sz{mít{sból‖ vagy‖

önzetlenségből‖ m{solókat:‖ a‖ kalózkiadókat, és‖ a‖ tevékenységüket‖

lehetővé‖ tevő‖{llamokat,‖ s‖végül‖ az‖ internetes‖ f{jlcserélőket‖ tegyem‖

alaposabb‖ vizsg{lat‖ t{rgy{v{,‖ hogy‖ kiderülhessen,‖ vannak-e olyan 

érvek,‖ melyek‖ gazdagíthatj{k,‖ színesíthetik‖ azt‖ a‖ meglehetősen‖

sötétre‖ sikerült‖ képet,‖ mely a szerzői‖ jog‖ eme‖ kalózairól az 

évsz{zadok‖ sor{n‖ kialakult. Ha‖ ugyanis‖ sikerül‖ nyom{t‖ tal{lni‖

annak,‖hogy‖az‖egyszerű‖m{sol{snak‖is‖lehet‖t{rsadalmilag‖relev{ns,‖

pozitív‖hat{sa,‖úgy‖megnyílik‖annak‖a‖lehetősége‖is,‖hogy‖a‖ma‖P2P 

kalózaira‖ ne‖ csak‖ mint‖ elh{rítandó‖ fenyegetésre,‖ hanem‖ mint‖

erőforr{s‖tekinthessünk. 

                                                 

22 Charles Nesson, a Harvard Law School professzora RIAA v. Joel Tenenbaum eset 

sor{n‖ vetette‖ fel‖ – kollég{i‖ meglepetését‖ és‖ értetlenségét‖ kiv{ltva‖ – azt, hogy a 

f{jlcserében‖való‖részvétel‖esetében,‖ha‖hi{nyoznak‖a‖ leg{lis‖hozz{férés‖csatorn{i,‖

megfontolandó‖a‖fair‖use‖védelem,‖ha‖nem‖is‖szigorú‖ jogi,‖de‖mor{lis‖értelemben‖

mindenképp.‖ 
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1.7 A kalózok szerepe a szerzői jog történetében 

„A vil{g leg{lisra és illeg{lisra, kalózokra és a többiekre történő 

leegyszerűsítő feloszt{sa szinte tökéletesen ellehetetleníti a 

kalózkod{s jelenségének megértését, az ezzel való foglalkoz{st. 

Nietzschét követve tal{n nem {rtana a lassú olvas{s erényét 

gyakorolnunk. Az a v{laszad{si sebesség, amit a globaliz{ció 

folyamatai tőlünk megkív{nnak néha megnehezíti az {tgondolt 

v{lasz megfogalmaz{s{t. Először is ellent kell {lljunk a 

„Felvil{gosod{ssal való zsarol{snak‛, annak, ami ma a „vagy a 

terror ellenes h{ború, vagy a terrorist{k oldal{n vagy‛ form{j{ban 

fogalmazódott újra. M{s szóval, mielőtt elkezdenénk a gyakran csak 

a fekete és fehér színeket ismerő normatív policy szintjén beavatkozni 

a folyamatokba, fel kell fedeznünk a szürke különböző {rnyalatait is. 

Amit a kalózkod{ssal kapcsolatban kérünk, az a public domain-nel 

foglalkozó tudósok türelme, és ugyanaz az óvatos figyelem, amit ők a 

szerzői jog t{gabb politikai és kultur{lis környezetének szentelnek.‛ 

(Liang, 2005) 

Az‖ itt‖ következő‖ esetek‖ tanús{ga‖ szerint‖ a kalózok‖ kétféle‖ szerepet‖

j{tszhatnak‖ a‖ szerzői‖ jog történetében.‖ Nyugalmasabb‖ periódu-

sokban, amikor a status quo-t‖ nem‖ veszélyezteti földcsuszaml{s-

szerű‖ politikai,‖ gazdas{gi,‖ kultur{lis‖ vagy‖ éppen‖ technológiai‖

v{ltoz{s,‖ a‖ konvenciók‖ és‖ törvények‖megszegőinek‖ tettei a‖ fenn{lló‖

rend‖ megerősödését,‖ kifinomod{s{t‖ eredményezik.23 A kiskapukat 

folyamatosan‖megtal{ló‖ kalózok nem sokat tudnak elérni azon‖ túl,‖

hogy‖ e‖ kiskapuk‖ az‖ ut{nuk‖ jövők‖ sz{m{ra‖ sorra‖ bez{rulnak. Az 

apró-cseprő‖ konfliktusok‖ nyom{n‖ a‖ szellemi‖ javakhoz‖ fűződő‖

jogszab{lyok‖ gazdagod{s{nak‖ és‖ egyre‖ pontosabb{‖ v{l{s{nak‖

lehetünk‖tanúi. 

Ezeket‖a‖hosszabb,‖békésebb‖időszakokat‖rendre‖megszakítj{k‖azok‖a‖

rövidebb‖periódusok,‖amikor‖kiderül,‖hogy‖a‖status‖quo-t nem lehet 

tov{bb‖ fenntartani.‖ Ezekben‖ az‖ időszakokban‖ a‖ felerősödő‖ kalóz-

tevékenység‖ a‖ fenn{lló‖ rend‖ struktur{lis‖ gyengeségeit‖ kihaszn{lva‖

végül‖az‖addig‖érvényes‖viszonyrendszer összeoml{s{hoz, és‖egy‖új‖

rend‖ kialakul{s{hoz‖ vezet,‖ melyben‖ az‖ addigi‖ érdekcsoportok 

kénytelenek‖ engedni‖ a‖ kívül{llók‖ gyakorlat{nak,‖ s‖ valamilyen‖

                                                 

23 Cooper (2005) sz{mos‖ amerikai‖ péld{val‖ illusztr{lja‖ a‖ törvényi‖ szab{lyoz{s‖

egyértelműsítésével‖végződő‖kalóz‖p{nikokat. 
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módon‖ alkalmazkodni‖ a‖ kalózokhoz,‖ üzleti‖ gyakorlataikhoz,‖ a‖

szellemi‖ javak‖ termeléséről,‖ eloszt{s{ról,‖ fogyaszt{s{ról,‖ cseréjéről‖

alkotott‖elképzeléseikhez. A‖kalózok ilyen‖ időszakokban‖kataliz{tor‖

szerepet‖ töltenek‖be,‖ tevékenységükkel‖új‖p{ly{ra‖ lökik‖a‖kultur{lis‖

javak‖ termelésének,‖ eloszt{s{nak,‖ cseréjének,‖ fogyaszt{s{nak‖addigi‖

rendszerét. 24 

Aligha‖ kérdéses,‖ hogy‖ a‖ kultur{lis‖ rendszer‖ egésze‖ szempontj{ból‖

mindkét‖ hat{s‖ hasznos‖ és‖ kív{natos.‖ Jól‖ működő‖ berendezkedés‖

esetén‖szükség‖van‖a‖rendszer‖folyamatos‖„auditj{ra”, egy‖idejétmúlt‖

viszonyrendszert pedig nem‖tan{csos‖sok{ig‖konzerv{lni. A szerzői‖

jog‖kalózainak szerepe‖és‖ jelentősége‖e‖ tekintetben‖nem‖különbözik‖

szignifik{nsan‖a‖sz{mítógépes‖rendszerek‖(autók,‖riasztórendszerek)‖

feltörésén‖ dolgozó‖ hackerek szerepétől.‖ A‖ biztons{gi‖ rések 

felfedezése valój{ban‖ a‖ rendszer‖ biztons{gosabb{‖ tételét‖

eredményezi,25 míg‖ az‖ alapvetően‖ elhib{zott‖ logik{ra‖ épülő‖

technológi{k‖feltörése‖e‖technológi{k‖alkalmaz{s{nak‖elhagy{s{ra‖és‖

új‖megold{sok‖keresésére‖ösztönzi‖a‖piaci‖szereplőket.26 

Az‖ elkövetkező‖ oldalakon‖ a‖ szerzői‖ jog‖ fejlődését‖ ez‖ utóbbi‖

csoportra, a paradigmatikus v{ltoz{sok‖ kikényszerítésében‖ aktív‖

kalózokra koncentr{lva‖igyekszem bemutatni. Ez azt is jelenti, hogy 

az‖ elemzések‖ sor{n‖ eltekintettem‖ a‖ szerzői‖ jogi‖ tankönyvekben‖

szereplő‖ bírós{gi‖ esetek‖ nagyobb‖ részének‖ ismertetésétől,‖ hiszen‖

ezek,‖ legyenek‖ b{rmennyire‖ is‖ korszakhat{rok‖ egy-egy‖ szerzői‖ jogi‖

                                                 

24 Sz{mos‖péld{t‖sorol‖erre‖a‖funkcióra‖(Mason, 2008). 

25 A‖biztons{gi‖rések‖felfedezése‖– történjék‖az‖etikus‖szereplők‖vagy‖rosszindulatú‖

hackerek‖ tevékenysége‖ nyom{n – biztons{gosabb‖ rendszert‖ eredményez.‖ E‖

macska-egér‖ j{ték‖ következményei‖ j{tékelméleti‖ kategóri{kkal‖ leírhatók,‖ l{sd:‖

(Felten, 2007) 

26 Ez‖utóbbi‖szerepre‖a‖legjobb,‖tém{ba‖v{gó‖példa‖a‖Digital‖Rights‖Management,‖a‖

digit{lis‖ m{sol{svédelmi‖ technológi{k‖ esete‖ az‖ azokat‖ rendre‖ feltörőkkel.‖ Cory‖

Doctorow (2004)  ír{sa arról,‖hogy‖miért‖logikai‖képtelenség‖a‖feltörhetetlen‖DRM-

rendszer jó,‖de‖a‖ folyamat‖egésze‖ szempontj{ból‖súlytalan‖érv‖volt‖ahhoz‖képest,‖

amilyen‖ sebességgel‖ és‖ sikerrel‖ semlegesítették‖ a‖ hackerek‖ az‖ újabb‖ és‖ újabb‖ a‖

DRM-megold{sokat.‖ M{ra‖ sz{mos,‖ az‖ ipar{gnak‖ és‖ a‖ felhaszn{lóknak‖ egyar{nt‖

k{rt‖ okozó,‖ vagy‖ egyszerűen‖ csak‖ hat{stalan‖ kísérlet‖ ut{n‖ úgy‖ tűnik‖ az‖ ipari‖

szereplők‖ is‖bel{tt{k‖ennek‖az‖útnak‖a‖ j{rhatatlans{g{t.‖Legal{bbis‖erre‖utal‖Paul‖

Birch-nek, International Federation of Phonographic Institutes (IFPI)‖ igazgatós{gi‖

tan{cs{nak‖ tagj{nak‖ a‖ következő‖ nyilatkozata: „A DRM-nek, ahogy ma ismerjük, 

vége. Lehet, hogy lesz majd egy DRM-utód, de ez egy m{sik történet. Ebben a pillanatban a 

legnagyobb v{llalatok m{r egy m{sik, új modell ir{ny{ba mozdultak el.‛ (Dubber, 2006) 
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kategória‖ (péld{ul‖ a‖ fényképek‖ vagy‖ hangfelvételek‖ szerzői‖ jogi‖

védelme)‖ kialakul{s{ban,‖ valój{ban‖ nem‖ lépnek‖ ki‖ a‖ kor‖ uralkodó‖

felfog{s{ból. 

Ezen‖ alkalmak‖ helyett‖ olyan‖ eseményeket,‖ korokat,‖ konfliktusokat‖

keresek,‖ melyek‖ a‖ szerzői‖ jogot‖ „több*é teszik+, mint egy t{rsadalmi 

nyom{sra adott intézményi v{lasz‛ (Bowrey, 1996), azaz túllépnek‖azon‖

a‖ felfog{son,‖ mely‖ a‖ szerzői‖ jogot‖ az‖ adott‖ kor‖ technológiai,‖

gazdas{gi,‖ politikai‖ kihív{saira‖ adott‖ törvényhozói‖ és‖ bírói‖

v{laszaként‖ értelmezi. A‖ szerzői‖ jog‖ intézménye‖ és‖ a‖ gazdas{gi,‖

politikai,‖ technológiai‖ környezet‖kapcsolata‖ugyanis‖kétir{nyú,‖ ahol‖

az‖ előbb‖ említett‖ folyamatok‖ mellett‖ legal{bb‖ ilyen‖ fontosak – ha 

tetten‖érni‖nem‖is‖olyan‖könnyű‖– azok‖a‖v{ltoz{sok,‖melyek‖az‖adott‖

jogi‖ környezetre‖ v{laszul‖ születnek.‖ E‖ v{ltoz{sokat‖ legjobban‖

azoknak kalózoknak‖ a‖ tevékenységén‖ keresztül lehet megragadni, 

akik a‖szerzői‖jog‖folyamatosan‖alakuló az intézményi keretére adtak a 

megszokottól‖radik{lisan‖eltérő‖t{rsadalmi v{laszokat. 
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1.8 A kalózkodás,  
mint a szerzői jogra adott társadalmi válasz 

Annak‖kiderítése,‖hogy‖miért‖éppen‖az‖a‖jogi‖konstrukció‖alakult‖ki,‖

mint‖ ami,‖ jellemzően‖ a‖ jogtörténeti‖ kutatómunka‖ feladata.‖

Jogtörténetet‖ írtam,‖ mégpedig‖ azért,‖ mert‖ az‖ e‖ t{rgyban‖ született‖

irodalmak‖ java‖része‖a‖szerzői‖ jog‖vagy‖a‖copyright,‖mint‖ jogterület‖

fejlődését‖követi‖végig,‖s‖ezzel‖egy‖többé-kevésbé‖z{rt‖univerzumon 

belül‖marad,‖ahol‖a‖jogterület‖és‖e‖területen‖bekövetkezett‖v{ltoz{sok‖

képezik‖ a‖ vizsg{lat‖ t{rgy{t.‖ Azok‖ a‖ t{rsadalom-, politika- és‖

gazdas{gtörténeti‖ aspektusok‖ pedig,‖melyek‖ a‖ v{ltoz{s‖ kontextus{t‖

adhatn{k,‖ csak‖ annyiban‖ érdekesek, amennyiben‖ onnan‖ érkeznek‖

azok‖ az‖ impulzusok,‖ melyek‖ nyom{n‖ a‖ jogi‖ intézményrendszer‖ a‖

v{ltoz{s‖következő‖szakasz{ba‖lép. 

Tudatosan‖ v{ltoz{sról‖ és‖ nem‖ fejlődésről‖ beszélek,‖ pedig‖ nem‖

szokatlan‖ az‖ irodalomban‖ a‖ szerzői‖ jog‖ történetét‖ egyfajta‖konstans‖

fejlődésként‖értelmezni,‖mely‖a‖szerény,‖és‖bizony‖m{r‖akkor‖ is‖sok‖

ponton‖ kifog{solható‖ kezdetektől‖ valamiféle‖ teleologikus‖ folyamat‖

mentén,‖ egyenes‖ vonalban‖ közelít‖ a‖ szerzői‖ jog‖ ide{ltípus{hoz,‖

melyet,‖ha‖nem‖is‖l{tunk‖ma‖még‖a‖maga‖teljességében,‖de‖létezéséről‖

és‖elérhetőségéről‖semmiféle‖kétségünk‖nem‖lehet.‖Jól‖illusztr{lja‖ezt‖

a gondolatmenetet Lendvai (2008) a‖ szerzői‖ jog‖ történetéről‖ írott‖ – 

egyébként‖ kitűnő‖ – munk{j{ból‖ sz{rmazó‖ al{bbi‖ részlet:‖ „A római 

gondolkod{s *<+ elemei – mivel kiz{rt{k a vagyoni szempontokat – 

nagymértékben h{tr{ltatt{k b{rmiféle szerzői jog fejlődését.‛ A‖szerzőben‖

fel‖ sem‖ merül,‖ hogy‖ azok‖ a‖ szempontok,‖ melyeket‖ ő‖ h{tr{ltató‖

tényezőknek‖ l{t,‖ valój{ban‖ a‖ kor‖ viszonyai‖ közt‖ adekv{t‖ keretet‖

teremtettek‖a‖szellemi‖javak‖létrejötte,‖terjedése‖sz{m{ra. 

Ezzel szemben én‖a‖ szerzői‖ jog‖ fejlődése‖helyett‖ annak‖v{ltoz{s{ról‖

beszélek,‖ egym{st‖ követő‖ {llapotokról, melyek minden korban 

szoros‖ összefüggésben‖ {llnak‖ azokkal‖ a‖ t{rsadalmi,‖ politikai,‖

gazdas{gi,‖ technológiai,‖ hatalmi‖ környezetekkel,‖ melyekben‖ a‖

szerzői‖jog‖testet‖öltött.‖Egy‖adott‖kor‖szerzői‖jogi‖szab{lyai‖pontosan‖

tükrözik‖ azokat‖ a‖ helyi‖ viszonyokat, melyek‖ között‖ e‖ szab{lyoz{s‖

működött.‖ Ennek‖ ok{n‖ arról‖ sem‖ szabad‖megfeledkeznünk,‖ hogy‖ e‖

szab{lyok‖pontosan‖tükrözik‖a‖t{gabb‖t{rsadalmi‖kontextuson‖belüli‖

hatalmi viszonyokat is. 

A‖ kérdés‖ innen‖ nézve‖ teh{t‖ az,‖ hogy‖mi‖ az‖ adott‖ helyen,‖ az‖ adott‖

korban megfigyelhető‖ norm{k viszonya‖ a‖ t{gabb‖ t{rsadalmi‖
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kontextushoz?‖Mit‖ tudhatunk‖meg‖a‖ szerzői‖ jog‖adott‖ {llapot{ból‖ a‖

kor‖hatalmi‖viszonyairól?‖Milyen‖t{rsadalmi‖folyamatok‖vezetnek‖el‖

a jogterületen‖ lezajló‖ v{ltoz{sokhoz?‖ És,‖ ami‖ a‖ mi‖ történetünk‖

szempontj{ból‖ tal{n‖ még‖ ennél‖ is‖ fontosabb:‖ milyen‖ t{rsadalmi‖

v{ltoz{sok‖indulnak‖be‖a‖ jogterületen‖ lezajló‖v{ltoz{sok‖nyom{n?‖E‖

v{ltoz{sok‖közül‖mi‖ az,‖ ami‖ a‖ szerzői‖ jogi‖ intézményrendszer‖ ellen‖

ir{nyult?‖Miért‖ ébredtek‖ ezek‖ az‖ ellenerők‖ és‖mennyiben‖ érték‖ el‖ a 

céljukat? 

Az‖ elemzésünk‖ t{rgyai‖ teh{t‖ ezek‖ a‖ konfliktusok‖ lesznek:‖ a‖

konfliktusokban‖ részt‖ vevő‖ szereplők,‖ e‖ szereplők‖ érdekei,‖

motiv{ciói,‖adotts{gai‖és‖lehetőségei,‖stratégi{i‖és‖az‖a‖mód,‖ahogyan‖

a‖ konfliktust‖ megvívt{k.‖ B{r‖ a‖ küzdelem‖ mindig‖ egy‖ jogterület‖

kereteinek és‖ tartalm{nak‖ meghat{roz{s{ról‖ szól,‖ hiba‖ lenne‖ azt‖

gondolni,‖ hogy‖ e‖ küzdelmek‖ terepe‖ kiz{rólag‖ a‖ jog‖ volt.‖ Mint‖ azt‖

majd‖ l{tni‖ fogjuk,‖ a‖ törvényhoz{son‖ és‖ a‖ bírós{gokon‖ kívül‖ a‖

nyilv{noss{gban,‖ a‖ piacon,‖ a‖ technológia‖ szintjén‖ legal{bb‖ olyan 

fontos‖küzdelmek‖zajlottak/zajlanak,‖mint‖a‖ jogon‖belül.‖E‖ területek‖

nyomon‖ követése‖ hagyom{nyosan‖ kívül‖ esik‖ a‖ jogtörténet‖

érdeklődési‖ és/vagy‖ kompetencia‖ körén,‖ e‖ tanulm{nyban‖ teh{t‖

mindenekelőtt‖ezt‖a‖hi{nyoss{got‖igyekszem‖pótolni. 

A „rule‖ of‖ law”,‖ a‖ jog{llamis{g, mint idea azt sugallja, hogy nincs 

törvények‖ felett‖ {lló‖ személy,‖ aki‖ szabadon‖ semmibe‖ vehetné‖ a‖

törvény‖ hatalm{t.‖ Ebből‖ az‖ is‖ következik,‖ hogy‖minden‖ küzdelmet‖

végső‖soron‖a‖ jogi‖ intézményrendszeren‖belül27 kell‖megvívni.‖Ezzel‖

szemben‖ azt‖ l{thatjuk,‖ hogy‖ a‖ kor{bban‖ m{r‖ említett, piaci, 

technológiai,‖ nyilv{noss{gban,‖ közösségen‖ belül‖ zajló‖ küzdelmek‖

kimenetele‖ legal{bb‖akkora‖hat{ssal‖van‖arra,‖hogy‖a‖törvény‖végül‖

milyen‖ alakot‖ ölt,‖ mint‖ amekkora‖ a‖ törvény‖ ereje,‖ befoly{sa‖ e‖

területek‖felett. 

Hogy‖a‖törvényen‖kívül {llók,‖törvényen kívül rekedtek felette {llnak-e 

a‖ törvénynek,‖ nem‖ tudom.‖ Annyi‖ azonban‖ bizonyos,‖ hogy‖ a‖

törvényen‖ kívüliek‖ jogi,‖ és‖ a‖ jogi‖ intézményrendszeren‖ kívül‖ eső‖

küzdelmei‖ elengedhetetlenül‖ fontos‖ részét‖ képezik‖ annak‖ a‖

v{ltoz{ssorozatnak,‖ mely‖ nyom{n‖ a‖ ma‖ ismert‖ szerzői‖ jogi‖

szab{lyoz{s kialakult. 

                                                 

27 A‖ jogi‖ intézményrendszeren‖ belül‖ zajló‖ küzdelmek‖ alternatív{ja‖ a‖ jogi‖

intézményrendszer‖ ellenőrzéséért‖ folytatott‖ harc,‖ melyre‖ szintén‖ sz{mos‖ péld{t‖

fogunk‖a‖közvetkezőben‖l{tni. 
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2 A Gutenberg előtti kalózok kora 

Amit‖ ma‖ szerzői‖ jogként‖ ismerünk‖ az egyrészt‖ a kultur{lis‖ piacok 

szab{lyoz{s{nak eszköze,‖m{srészt a‖kreatív‖teljesítmény és‖alkotója‖

egym{shoz‖való‖viszony{nak rendezése. Ez‖a‖két‖szempont‖azonban‖

rendre‖kiegészül‖egy‖harmadikkal,‖mégpedig‖az‖{llam‖és‖az‖egyh{z‖

hatalma‖ szempontj{ból‖ kritikus‖ inform{ciók‖ forgalmaz{s{nak‖

ellenőrzésével.‖ A‖ kultur{lis‖ termelést,‖ eloszt{st,‖ cserét,‖ fogyaszt{st‖

szab{lyozó‖ jogi/konvenciókra‖ épülő környezet‖ alakul{sa‖ teh{t‖nem 

függetleníthető‖ azoknak‖ a‖ szereplőknek‖ a‖ történeteitől, akik a 

kultur{lis‖ javak‖ termelésében,‖ eloszt{s{ban‖ valamilyen‖ módon 

érdekeltek‖ voltak,‖ kezdve‖ az‖ egyh{zzal‖ és‖ az‖ uralkodóval,‖ a‖

nyomd{szokon,‖ könyvkötőkön,‖ kereskedőkön‖ {t‖ a‖ szerzőkig,‖

könyvt{rakig,‖olvasókig. 

A‖hegemón‖ azon‖ érdeke,‖ hogy‖korl{tozza‖ a‖ heterodox‖ inform{ciók‖

terjedését, illetve‖monopoliz{lja‖a‖hatalom‖működése‖szempontj{ból‖

kulcsfontoss{gú‖ inform{ciók‖ kezelését, jóval‖ kor{bbra‖ dat{lható, 

mint‖ a‖ reprodukciós‖ technológi{k‖ megjelenése‖ nyom{n‖ kialakuló,‖

tiszt{n‖ kereskedelmi‖ szempontú‖ piacszab{lyoz{s. A 

könyvnyomtat{sra‖vonatkozó‖első‖ szab{lyok‖ így‖az‖egyh{z‖és/vagy‖

az‖ uralkodó‖ inform{ciós‖ hegemóni{j{nak‖ fenntart{s{t‖ szolg{lj{k.‖

Ennek‖ első‖ nyomait‖ a‖ nyomtat{st‖ Gutenberg‖ előtt‖ majd‖ egy‖

évezreddel‖alkalmazó‖Kínai‖Birodalomban‖fedezhetjük‖fel. 



Szükség‖törvényt‖bont 

 

46 

2.1 Kína: a szabályozás mint az információs monopólium 
fenntartásának eszköze 

A‖ fadúc‖ alapú‖ nyomtat{s‖ Kín{ban‖ az‖ i.sz.‖ 590‖ és‖ 650‖ között‖

kezdődött,‖ a‖ betűnyom{s‖ megjelenése‖ az‖ első‖ ezredforduló‖

környékére‖tehető.‖A‖modern szerzői‖joghoz‖hasonlatos,‖a‖kultur{lis‖

piacokon‖ keletkező‖ jövedelem‖ eloszt{s{t‖ szab{lyozó‖ jogi‖

konstrukcióra‖ azonban‖ annak‖ ellenére‖ sem‖ tal{lunk‖ péld{t,‖ hogy‖ a‖

Kínai‖Birodalomban‖léteztek‖kultur{lis‖piacok‖és‖egym{ssal‖versengő‖

kiad{sok.‖ Legal{bbis‖ erre‖ lehet‖ következtetni‖ abból‖ a‖ r{nk‖ maradt‖

kolofonból,‖melyben‖ a‖Meshian-beli Cheng mester figyelmezteti az 

olvasóit‖és‖a‖reménybeli‖kalózokat‖arra,‖hogy 

‚Ezt a könyvet Cheng mester csal{dja nyomtatta, és regisztr{lta a 

korm{nyzón{l. Senkinek nem engedélyezett az ut{nnyom{s.‛ Idézi‖

(Alford, 1993. 13. o.) 

A‖ kínai‖ központi‖ hatalom‖ azonban‖ Cheng‖ mester‖ érdekei‖ helyett 

ink{bb‖ saj{t‖ politikai‖ céljaira‖ koncentr{lt,‖ s‖ míg‖ kifinomult‖

rendszab{lyok‖ vonatkoztak‖ arra,‖ hogy‖ mely‖ művek‖ tartoznak‖ a‖

cs{sz{r‖kiz{rólagos‖engedélyezési‖és‖ jóv{hagy{si‖körébe,‖s‖ így‖mely‖

művek‖engedély‖nélküli‖nyomtat{s{hoz‖milyen‖szankciók‖fűződnek 

– azaz‖ kifinomult‖ közigazgat{si‖ szab{lyrendszer‖ vonatkozott‖ a‖

cenzúr{ra. 

„Az első, ilyen jellegű rendelkezést a jelek szerint i.sz. 835-ben adta 

ki ediktum form{j{ban Wen Zong cs{sz{r, ami a szok{soknak 

megfelelően a Tang törvénykönyv része lett. A rendelet megtiltotta a 

napt{rak, almanachok, és hasonló művek engedély nélküli 

lem{sol{s{t, mely gyakorlat, mint az a szövegből kiderül, elterjedt 

volt az egész Délnyugaton, ahonnan azt{n Kína teljes területére 

jutottak el m{solatok. Az idő és az asztronómia jelentősége 

túlmutatott a misztikumon: ezeknek az inform{cióknak az – udvari 

asztronómusok {ltali – ellenőrzése kulcsfontoss{gú volt annak a 

szerepnek a fenntart{s{ban, amit a cs{sz{r töltött be, mint az emberi 

és természeti vil{g közötti összekötő kapocs. E hivatalos iratok 

m{sol{s{ra kivetett tilalom hamar m{s területeken is megjelent. A 

Tang dinasztia, összeoml{sa előtt hasonló tilalommal g{tolta a {llami 

jogi hirdetmények, hivatalos történelmi munk{k lem{sol{s{t és 

terjesztését, illetve ezeken túlmenően az »ördögtől való könyvek és 

beszédek’, a legtöbb buddhista és taoista mű m{sol{s{t, terjesztését és 

birtokl{s{t.‛ (Alford, 1993. 12. o.) 
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Ezzel szemben az‖uralkodó‖érdekeit‖nem‖keresztező‖művek‖esetében‖

egészen‖XX.‖sz{zad‖első‖évtizedéig‖nyom{t‖sem‖tal{ljuk‖a‖nyomtatott‖

szövegek‖ piaci‖ forgalm{t szab{lyozó,‖ központi‖ hatalomtól‖

eredeztethető‖törvényeknek, rendeleteknek (Huang, 1971). A piaci, és‖

ezen‖ keresztül‖ a t{rsas‖ viszonyokat‖ az‖ írott‖ törvény‖ helyett‖

konvenciók:‖ az‖ égi‖ harmónia,‖ a‖ moralit{s,‖ a‖ rítus,‖ a szok{s,‖ a‖

közösségi‖ és‖ csal{di‖ szab{lyok‖ rendezték (Alford, 1993. 8. o.). A 

nyomtatott‖anyagoknak‖teh{t‖létezett‖a‖birodalom‖egészére‖kiterjedő‖

piaca, még‖ akkor‖ is,‖ ha‖ egyes‖ forr{sok‖ szerint‖ a‖ kínai‖

könyvkereskedelemből‖hi{nyoztak‖azok‖a‖v{llalkozó‖kiadók,‖ akiket‖

kevésbé‖a‖ szövegek‖ szeretete, mint ink{bb‖a‖ tetszőleges‖nyomtatott‖

anyagból‖ kinyerhető‖ haszon‖ vezérelt (Kaser, 1969). Alford (1993) 

szerint‖ ennek‖ oka‖ legink{bb‖ abban‖ keresendő,‖ hogy‖ a‖ birodalom 

t{rsadalmi‖rendjének,‖hatalmi‖struktúr{inak‖fennmarad{sa‖a‖múltba‖

való‖ szoros‖ be{gyazotts{gnak volt a függvénye,‖ ami‖ egyrészről‖ a‖

múlt‖ feletti‖ szigorú‖ ellenőrzést,‖ m{srészről‖ viszont‖ e‖ tud{s‖ szabad‖

hozz{férhetőségét feltételezte. Nem az egyéni kreativit{s, vagy e 

kreativit{s nyilv{nos elismerése hi{nyzott, hanem az ily módon létrejött 

tud{s kisaj{tít{s{nak, kiemelésének v{gya a mindenki sz{m{ra szabadon 

hozz{férhető dolgok köréből.28 

Ez persze nem jelenti azt, hogy ne lettek volna konfliktusok a 

hatalom‖ {ltal‖ nem‖ ellenőrzött‖ szövegek‖ piacai felett,‖ {m‖ e‖

konfliktusok‖ felold{sa, úgy‖ tűnik, soha nem absztrakt jogi elvek 

mentén‖ történt.‖ A‖ különböző‖ helyi‖ konfliktusokban‖ a‖ központi‖

hatalom helyett (annak‖ nyilv{n‖ ellent‖ nem‖ mondva),‖ a‖ helyi‖

közösségek‖vezetői‖a szok{s‖és‖a‖mélt{nyoss{g‖szab{lyait‖alkalmazva‖

hoztak‖döntést. Hasonló‖helyzettel‖ tal{lkozhatunk‖m{s‖pre-modern 

közösségekben,‖ így‖ péld{ul‖ az‖ észak-amerikai‖ indi{n‖ törzseknél‖

(Gana, 1995. 131. o.) is,‖illetve,‖mint‖azt‖később‖l{tni‖fogjuk,‖hasonló‖

önszab{lyozó‖ mechanizmusok‖ alakulnak‖ ki‖ a‖ törvényen‖ kívüli‖

működő‖európai‖és‖amerikai‖kalóz‖kiadók‖között. 

                                                 

28‚Ha a verseim, festményeim, melyek oly kevés f{radts{gomba kerülnek, haszn{ra v{lnak a 

hamisítóknak, miért sajn{ln{m tőlük e dolgokat?‛ Shen Zhou (1427-1509), idézi: 

(Alford, 1993. 34. o.)  
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2.2 Az ókori Róma: a szerző és alkotása kapcsolata 

Szintén‖ a‖ kultur{lis‖ piacok‖ előtt‖ megjelenő,‖ {m‖ – azzal szemben – 

kor{ntsem‖ kultúra-független‖ szempont‖ a‖ szerzőt‖ alkot{s{hoz‖ fűző,‖

ma‖ a‖ szerzői‖ jog‖ {ltal‖ szab{lyozott‖ viszonyrendszer.‖ A ma ismert, 

foucault-i‖ értelemben‖ vett‖ (Foucault, 1999/1979) modern,‖ autonóm‖

szerző‖ és‖ az‖ őt‖ a‖ művéhez‖ fűző‖ kapcsolat‖ a‖ XVIII.‖ sz{zadban‖

emancip{lódni‖ v{gyó‖ értelmiség‖ tudatosan‖ végrehajtott‖ programja‖

nyom{n‖alakult‖ki.‖Ha ezt a ma ismert modellt‖tekintjük a lehetséges‖

megközelítések‖egyik‖végpontj{nak,‖akkor‖a‖m{sik‖oldalon‖azokat‖a‖

kultúr{kat‖tal{ljuk,‖melyekben‖a‖szerzőnek‖nincs‖kitüntettet‖szerepe‖

az‖ alkot{s‖ létrehoz{s{ban,‖ s‖ így‖ extra‖ jogok‖ vindik{l{sa‖ sem‖merül‖

fel. E korokban az‖ istenségtől,‖ múzs{któl,‖ ősöktől‖ kapott,‖

megörökölt,‖ ellesett‖ alkot{sok‖ szabad‖ {raml{s{nak‖ az‖ individu{lis‖

szerző‖ sem‖ akad{lya,‖ sem‖ ellenőrzője,‖ sokkal‖ ink{bb‖ elősegítője‖ és‖

t{mogatója. 

A‖ szerző‖ és‖műve‖ között‖ elképzelhető‖ jogok közül,‖melyeket ma a 

vagyoni‖ és‖ személyhez‖ fűződő‖ jogokként‖ ismerünk,‖ legkor{bban‖

tal{n‖ a‖pl{gium‖kérdése‖merül‖ fel.‖A‖m{s‖ szellemi‖ teljesítményével‖

való‖ékeskedés,‖vagy‖m{s‖szóval‖a‖szerző‖hamis‖feltüntetése‖m{s‖az‖

ókori‖Róm{ban‖is‖ismert‖probléma‖volt: 

„B{r az ókori népek a szellemi termékeknek nem tulajdonítottak 

vagyoni értéket, a mai fogalmak szerinti személyhez fűződő jogok 

túlnyomórészt ismertek voltak sz{mukra. *<+ A személyhez fűződő 

jogok megsértése a szerző hírnevének elvesztéséhez vezethetett, 

amivel együtt a halhatatlans{gra való reményt is elveszítette. Ezért 

prób{lt{k azok megsértését megakad{lyozni. Ezek a „személyhez 

fűződő jogok‛ és megsértésük szankcion{l{sa azonban az egész 

ókorban a t{rsadalmi norm{k keretei között maradtak.‛(Lendvai, 

2008. 78-79. o.) 

A kor szofisztik{lt‖ jogi‖intézményrendszere azonban nem ismerte el 

ezt a viszonyrendszert,‖ ahogy‖ hi{nyoztak a‖ művek‖ piaci‖ életét‖

szab{lyozó‖ törvények is,‖ annak‖ ellenére,‖ hogy‖ a‖ római‖ mag{n- és‖

közkönyvt{rak,‖és‖az‖írni-olvasni‖tudók‖relatív‖magas‖sz{m{ból‖arra‖

kell‖ következtessünk,‖ hogy‖ m{r‖ ekkor‖ is‖ létezett‖ a‖ kéziratoknak,‖

papirusz-tekercseknek piaca,‖ s‖ így‖ jelen voltak azok is, akik a 

könyvek‖kereskedelmével‖foglalkoztak. 
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[llami‖ szab{lyoz{s,‖ és‖ különösen‖ az‖ {llami‖ szankciók‖ hi{nyban‖ a‖

kultur{lis‖ javak‖ termelésének,‖ cseréjének,‖ felhaszn{l{s{nak‖

szab{lyait‖az‖ezekben‖a‖ folyamatokban‖részt‖vevők‖közötti‖ form{lis‖

és inform{lis‖ meg{llapod{sok,‖ szok{sok,‖ a‖ hagyom{ny‖ szervezték. 

Az‖ {llam‖ {ltal‖ szankcion{lt‖ szab{lyok‖ hi{nyból‖ arra‖ is‖

következtethetünk,‖ hogy‖ ezek‖ az‖ inform{lis‖ norm{k‖ kielégítően‖

szolg{lt{k‖ az‖ érintetteket,‖ és‖ megfelelő‖ megold{sokat‖ kín{ltak‖ a‖

felmerült‖konfliktusra. 

Az‖inform{lis‖meg{llapod{sokból‖szőtt‖rend‖nemcsak‖a‖könyvnyom-

tat{s‖ megjelenéséig,‖ de‖ jóval‖ azut{n,‖ egészen‖ napjainkig‖

kulcsszerepet‖ j{tszik‖ egyes‖ kultur{lis‖ piacok‖ működésében,‖

működtetésében. 
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3 Kalózok a könyvnyomtatás-kapitalizmus korai 
időszakában 

3.1 A könyvpiacot szabályozó jogok 
megjelenése Európában 

A‖ könyvnyomtat{sra29 vonatkozó‖ első‖ európai‖ szab{lyok‖ a‖

nyomdatechnológia‖ elterjedésének‖ ösztönzésére‖ születtek.30 Az‖ első‖

könyvpiaci‖kiv{lts{g‖Johann‖Speyer‖nyomd{szi‖tevékenységét‖védte‖

Velencében‖ 1469 és‖ 1474‖ között.‖ E‖ védelem‖ célja‖ az‖ új‖ technológia‖

meghonosít{s{hoz‖szükséges‖beruh{z{s‖megtérülésének‖garant{l{sa‖

volt.‖ A‖ könyvnyomtat{s‖ korai‖ szakasz{ban,‖ amíg‖ a‖ nyomd{szok‖

sz{ma‖ relatív‖ alacsony,‖ a‖ nyomtat{sban‖ való‖ megjelenésre‖ v{ró‖

kéziratok‖és‖kódexek‖sz{ma‖elég‖magas‖volt,‖nem‖is‖volt‖nagyon‖m{s‖

ok‖a‖versengő‖kiad{sok‖korl{toz{s{ra.‖P{r‖ évtizeden‖ belül‖azonban 

l{bra‖ kapott‖ a‖ nyomtatott‖ kötetek‖ egész‖ Európ{t‖ beh{lózó‖

kereskedelme,‖ megnőtt‖ a‖ nyomd{szok‖ sz{ma,‖ ahogy‖ megnőtt‖ a‖

kort{rs‖művek‖ ir{nti‖ kereslet‖ is.‖ Ebben‖ a‖ helyzetben‖m{r‖ tényleges‖

veszélye‖ volt‖ annak,‖ hogy‖ egy‖ lyoni‖ nyomd{sz‖ piacra‖ dob‖ egy‖

Velencében‖ vagy‖ Baselben‖ megjelent‖ könyvet,‖ így‖ egyre‖ többen‖

kerestek‖ védelmet‖ azokkal‖ a‖ kiadókkal‖ szemben,‖ akik‖ alacsonyabb‖

nyereségh{nyaddal,‖ olcsóbb‖ anyagokkal,‖ az‖ eredeti‖ oldaltükrök‖

lem{sol{s{val‖ jóval‖olcsóbban‖tudt{k‖piacra‖dobni‖a‖m{solataikat.‖E 

védelem‖ elsődleges‖ forr{sai‖ a‖ helyi‖ uralkodók‖ (egyh{z,‖ egyetemek)‖

{ltal‖kibocs{tott‖privilégiumok,‖kiv{lts{glevelek‖voltak. 

                                                 

29 Természetesen‖a‖kézi‖m{sol{sra‖is‖vonatkoztak‖szab{lyok.‖Ezek‖– nem‖meglepő‖

módon‖– nagyon‖hasonlítottak‖a‖könyvnyomtat{sra‖vonatkozó‖első‖szab{lyokhoz, 

melyek‖sok{ig‖szintén‖az‖uralkodó‖vagy‖az‖egyh{z‖{ltal‖kibocs{tott‖kiv{lts{gokra,‖

v{rosi‖céhkiv{lts{gokra‖épültek. 

30 Angli{ban‖William‖Claxton‖ honosította‖meg‖ a‖ könyvnyomtat{st,‖ 1476-ban. Az 

1484-től‖ 1533-ig‖ életben‖ lévő‖ szab{lyoz{s‖ első‖ sorban‖ a‖ nyomdai tevékenység‖

elterjesztését,‖ a‖ külföldi‖ mesterek‖ és‖ a‖ tud{suk‖ importj{nak‖ megkönnyítését‖

szolg{lta,‖ egészen‖ a‖ hazai‖ ipar‖ megerősödéséig,‖ amikortól‖ is‖ a‖ protekcionista‖

politika‖domin{l. 
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4. {bra: A nyomdatechnológia terjedése Európ{ban 1480-ig31  

Az‖ első‖ ilyen‖ típusú‖ védelemmel‖ 1481-ben‖Mil{nóban‖ tal{lkozunk,‖

ahol Andrea de Bosiis kapja Jean Simoneta Sforziade-jének‖

kiz{rólagos‖ nyomtat{si‖ jog{t.‖ [m‖ e‖ privilégiumok‖ térbeli‖ hat{lya‖

pontosan az‖ azokat‖ osztó‖ hatalom (legyen‖ az‖ helyi‖ vagy‖ központi)‖

hat{raival‖ esett‖ egybe,‖ így‖ csak‖ olyan‖ nagy,‖ egységes‖ birodalmak‖

estében‖ nyújtott‖ valamekkora‖ védelmet‖ mint‖ Nagy-Britannia, 

Franciaorsz{g‖vagy‖Spanyolorsz{g;‖az‖olasz‖v{ros{llamok‖és‖a‖német‖

hercegségek‖ aligha‖ voltak‖ elég‖ nagyok‖ ahhoz,‖ hogy‖ képesek‖

legyenek‖felvenni‖egy‖egész‖kiad{st. 

A‖ nagy‖ forgalmú,‖ így‖ jelentős‖ profitot‖ termelő‖ címek32 kiad{si‖

jog{nak‖erőteljes‖koncentr{lód{sa‖néh{ny‖nagyhatalmú‖könyvkiadó‖

kezében,‖ illetve‖ e‖ monopóliumok‖ egyre‖ hosszabb‖ időbeli‖ hat{lya‖

azonban‖a‖nagy‖piacokon‖belül‖is‖erősen‖ösztönözte‖a‖munka‖nélkül‖

maradt‖ kiadókat‖ a‖ kalózkiad{sok‖ piacra‖ dob{s{ra.‖ Így‖ mind‖ a‖

nagyobb‖ belső‖ piacokon,‖ mind‖ a‖ kisebb‖ piacok‖ között‖ sz{mítani‖

lehetett‖az‖egym{ssal‖versengő‖kiad{sok‖közötti‖konfliktusra. 

                                                 

31 Forr{s: (Eisenstein, 1983. 18. o.) 

32 A‖ „cím”‖ szót‖ ‖ itt‖ és‖ az‖ elkövetkezőkben‖ „ön{lló‖ mű”‖ értelemben‖ fogom‖

haszn{lni,‖igazodva‖a‖könyvipar‖bevett‖terminológi{j{hoz. 
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3.2 A könyvpiac feletti ellenőrzés kialakulása Angliában  

A‖ reform{ció‖ megjelenésével‖ az‖ uralkodó‖ {ltal‖ osztogatott 

privilégiumok‖újabb‖fontos‖szerephez‖jutottak.‖Az‖új‖technológi{nak‖

köszönhetően‖alig‖p{r‖ éve‖ leforg{sa‖alatt‖ egész‖Európa‖megismerte‖

Luther‖ nevét‖ és‖ tanait‖ (Eisenstein,‖ 1983;‖ Febvre‖ és‖Martin,‖ 1976). A 

nyomtatott‖ szövegek‖ felborított{k‖ az‖ {llam‖ és‖ az‖ egyh{z‖ addig‖

fenn{lló‖ ellenőrzését‖ az‖ inform{ciók‖ terjedése‖ felett.‖ Ennek‖

köszönhető,‖ hogy‖ rövid‖ időn‖ belül – Angli{ban‖ 1529-ben – 

megjelennek‖az‖első,‖ tiltott‖könyveket‖ felsoroló‖ rendeletek (Feather, 

1994). E‖ rendeletek‖ list{ba‖ szedték‖ azokat‖ a‖ szövegeket, melyek 

nyomtat{sa,‖terjesztése,‖import{l{sa‖tilos‖volt. 

A‖ tilalomlist{ból‖ logikusan‖ következik‖ a‖ szövegek‖ előzetes‖

engedélyezésének‖rendszere,‖azaz‖a‖Korona‖cenzori‖hatalm{t‖jelentő‖

intézményrendszer‖kiépülése.‖Az‖uralkodó,‖ illetve‖megbízottai‖ {ltal‖

kibocs{tott‖ engedélyek‖ nem‖ egy‖ esetben‖ csup{n‖ a‖ szöveg‖ tartalmi‖

jóv{hagy{s{t‖ tartalmazt{k.‖ M{s‖ esetekben‖ az‖ engedély‖ a‖ m{s‖

ipar{gakban‖m{r‖megszokott‖ privilégiumok‖ form{j{t‖ vette‖ fel,‖ ahol‖

az‖ uralkodó‖ {ltal‖ kibocs{tott‖ kiv{lts{gok‖ ritk{bban‖ egyes‖ szerzők‖

konkrét‖művei,‖ gyakrabban‖ teljes‖mű-oszt{lyok (pl.: katekizmusok, 

olvasókönyvek,‖prédik{ciók,‖törvénykönyvek)‖esetében‖biztosítottak‖

a‖kedvezményezett‖részére‖kiz{rólagos‖nyomtat{si‖jogot. 

A‖ privilégiumok‖ rendszere,‖ mint‖ l{ttuk,‖ eleinte‖ a‖ nagy‖ befektetést‖

kív{nó,‖ {m‖ bizonytalan‖ megtérülést‖ ígérő‖ művek33 védelmét‖

szolg{lta,‖később‖az‖udvar‖inform{ciós‖hegemóni{ja34 szempontj{ból‖

fontos‖ művek‖ és‖ műtípusok‖ feletti‖ ellenőrzés‖ eszköze,‖ idővel‖

azonban‖ ink{bb‖ az‖ uralkodó‖ jutalmaz{si/büntetési‖ eszközt{r{nak‖

része‖ lett, legfőképpen‖ azonban‖ fontos‖ jövedelemforr{s‖ a‖ kincst{r‖

sz{m{ra (Patterson, 1968). 

Az‖ udvar‖ a‖ nyomd{k‖ terjedésével‖ egyre‖ nehezebben‖ tudta‖ kézben‖

tartani‖a‖szövegek‖feletti‖ellenőrzést.‖E‖problém{ra‖a‖megold{s‖végül‖

                                                 

33 Mint Ludovic Loyd 1573-as‖Plutarkhosz‖fordít{sa,‖vagy‖Thomas‖Cooper‖1563-as 

Angol-Latin‖szót{ra.‖ 

34 Inform{ciós‖hegemónia‖alatt‖itt‖és‖a‖következőkben‖a‖központi,‖(vagy‖a‖glob{lis‖

kontextusban‖ domin{ns)‖ hatalom‖ inform{ciós‖ tér‖ felett‖ gyakorolt‖ ellenőrzését‖

értem,‖mely‖ellenőrzés‖elsődleges‖célja‖az‖inform{ciós‖piac‖szereplőnek‖kontrollj{n‖

keresztül‖a‖piacon‖elérhető‖tartalmak‖körének‖ellenőrzése,‖befoly{sol{sa.‖ 
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az lett, hogy I. M{ria‖ az‖ ellenőrzés‖ felelősségét‖ és‖ a‖ betartat{s‖

feladatait‖ {tadta‖ a‖ szövegek‖ elő{llít{s{val‖ foglalkozó‖ iparosokból‖

megszervezett Stationers Company-nek.35 A‖ T{rsas{g,‖ a‖ Korona‖

cenzori‖hatalm{nak36 gyakorlati‖működtetéséért‖cserébe‖megkapta‖a‖

kialakulóban‖ lévő‖ piac‖ feletti‖ ellenőrzés‖ monopólium{t.‖ A‖ létrejött‖

meg{llapod{s‖értelmében‖könyvet‖csak‖a‖T{rsas{g‖tagja,‖a‖megfelelő‖

regisztr{ciót‖ követően‖ nyomtathatott,‖ a‖ vit{s‖ esetekben‖ a‖ T{rsas{g 

volt jogosult‖ elj{rni,‖ ide‖ értve‖ a‖ büntetések‖ kiszab{s{t‖ és‖

végrehajt{s{t‖ is.‖ Angli{ban‖ a‖ könyvpiac‖ ellenőrzése a‖ Könyves‖

T{rsas{g‖ 1557-es‖ megalakul{s{tól‖ egészen‖ az‖ első‖ szerzői‖ jogi‖

törvény‖megszületéséig,‖ 1710-ig37 teljes‖ egészében‖ a‖ nyomd{szokat,‖

könyvkötőket‖ és‖ könyvkereskedőket‖ tömörítő‖ szervezet‖ kezében‖

volt. 

A‖ T{rsas{g‖ Regisztere‖ eredetileg‖ a‖ cenzori‖ jóv{hagy{s‖ meglétét‖

rögzítette,‖{m‖valamikor‖1557 (a‖regiszter‖elő‖éve)‖és‖1563 (a‖T{rsas{g‖

belső,‖ regisztr{ció‖ szab{lyait‖ is‖ rendező‖ rendeletének‖megszületése)‖

                                                 

35 A Stationers‖ Company‖ jelentheti‖ a‖ könyvkereskedők,‖ de‖ ugyanígy‖ a‖

könyvkiadók,‖vagy‖éppen‖a‖papírkereskedők‖t{rsas{g{t.‖A‖szövegekkel‖foglalkozó‖

iparosok‖ története‖ 1403-ig‖ nyúlik‖ vissza,‖ ekkor‖ alakult‖ meg‖ a‖ m{solók,‖

illumin{torok,‖könyvkötők‖és‖könyvkereskedők‖céhe‖Londonban.‖A‖céh‖1556-ban 

kapott‖ kiv{lts{glevél‖ nyom{n‖ alakult‖ ön{lló‖ T{rsas{gg{.‖ Az‖ erőviszonyok‖ a‖

szervezeten‖belül‖folyamatosan‖mozg{sban‖voltak.‖A‖legtöbb‖nyomd{sz‖a‖T{rsas{g‖

megalakul{s{ig‖péld{ul m{s‖céh‖tagjaként‖foglalkozott‖könyvnyomtat{ssal.‖A‖piac‖

fejlődésével‖ a‖ kéziratm{solókat‖ először‖ a‖ nyomd{szok,‖ a‖ nyomd{szokat‖ a‖ XVI. 

sz{zad‖ 70-es, 80-as‖ éveiben‖ a‖ kereskedők‖ szorított{k‖ ki.‖M{r‖ csak‖ ezért‖ is‖ lenne‖

hiba‖egyiket‖vagy‖m{sikat‖megnevezni‖a‖fordít{sban,‖ így‖jobb‖híj{n‖maradunk‖az 

eredeti‖ megnevezés‖ haszn{lat{n{l,‖ illetve‖ a‖ kérdésben‖ való‖ {ll{sfoglal{st‖

megkerülő‖„T{rsas{g”‖elnevezésnél. 

36 Az‖ uralkodó‖ cenzori‖ akarata‖ természetesen‖ a‖ könyvnyomtat{st‖ megelőző‖

időkben‖ is‖ létezett.‖A‖nyomda‖megjelenésével,‖ s‖különösen‖Anglia‖Róm{val‖ való‖

szakít{s{val‖ a‖ vall{si‖ művek‖ ellenőrzésének‖ igénye‖ felerősödött.‖ A‖ VIII.‖ Henrik‖

hal{l{t‖követő‖felekezeti‖csat{roz{sok‖idején‖a‖heterodox‖szövegek‖megjelenésének‖

ellenőrzése‖különösen‖fontos‖lett.‖A‖Könyvesek‖Céhének T{rsas{gg{‖alakít{s{val‖I. 

M{ria‖ egyértelműen‖ a‖ vall{si‖ cenzúr{t‖ kív{nat‖ megerősíteni.‖ M{s‖ értelmezések‖

szerint a T{rsas{g‖ prób{lta‖ a‖ cenzúra‖ működtetésének‖ {tv{llal{s{ért‖ cserébe‖

megszerezni‖ a‖ könyvpiac‖ feletti‖ kiz{rólagos‖ ellenőrzést. (l{sd‖ ez‖ ügyben:‖ (A. W. 

Pollard, 1920. 10. o.).‖Az‖igazs{g‖minden‖bizonnyal‖valahol‖középen‖van:‖az‖udvar‖

cenzori‖ törekvései‖ tökéletesen‖ egybe‖ v{gtak‖ a‖ T{rsas{g‖ gazdas{gi‖ érdekeivel,‖

melynek‖eredményeképpen‖mindkét‖ fél‖ sz{mra‖különösen‖előnyös‖meg{llapod{s 

jöhetett‖ létre.‖ Patterson‖ szerint „a cenzúra hosszú t{vú fennmarad{sa Angli{ban 

legal{bb annyira betudható a T{rsas{g copyright érdekeinek, mint viszont.‛ (Patterson, 

1968. 39. o.) 

37 De‖facto‖egészen‖1774-ig, a‖Donaldson‖v‖Beckett‖ítéletig. 
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között‖ egyszer‖ csak‖ az‖ egym{ssal‖ versengő‖ kiadók‖ és‖ kiad{sok‖

közötti‖ igazs{gtétel‖ eszköze‖ is‖ lett.38 Ha‖ van‖ az‖ angolsz{sz‖

copyrightnak‖gyökere,‖akkor‖azt‖valahol‖itt,‖ezekben‖az‖években‖kell‖

keresnünk,‖ amikortól‖ a‖ regiszterbeli bejegyzés‖ m{r‖ nemcsak‖ a‖

cenzori‖ engedély‖ meglétét‖ tanúsítja,‖ de‖ a‖ m{solatok‖ készítésének‖

kiz{rólagos‖ jogosultj{t‖ is‖ kijelöli.‖ E‖ v{ltoz{s‖ egyértelműen‖ az‖

egym{ssal‖ versengő‖ kiad{sok‖ okozta‖ konfliktusokra‖ vezethető‖

vissza,‖ az‖ a‖ mód‖ pedig,‖ ahogy‖ e‖ problém{t‖ megoldott{k,‖

mindenekelőtt‖ a‖ T{rsas{g‖ tagjainak‖ érdekeit‖ szolg{lta.‖ Azaz‖ sem‖ a‖

szerzők,‖ sem‖ az‖ olvasók‖ közösségének‖ érdekei‖ ezidő‖ alatt‖ nem – 

vagy csak alig – jelennek meg.39 

Egy‖könyv‖kiad{s{nak,‖a‖kézirat‖nyomdai‖m{sol{s{nak‖kiz{rólagos‖

joga‖ teh{t‖ nem‖ törvényből‖ levezethető‖ jog,‖ csup{n‖ az‖ ipari‖

szereplőket‖ tömörítő‖ szervezet‖ belső‖ szab{lyaira‖ vezethető‖ vissza.‖

Ennek‖ ellenére‖ a‖ T{rsas{g‖ belső‖ szab{lyai‖ {ltal‖ létrehozott‖ jogok‖

valódi‖tulajdont‖teremtettek:‖a‖Regiszterbe‖való‖bejegyzéssel‖szerzett‖

jog‖ de‖ facto‖ ugyanolyan‖ erővel‖ bírt,‖ mint‖ az‖ uralkodó‖ {ltal‖

kibocs{tott‖ privilégium,‖ {m‖ azzal‖ szemben‖ korl{tozottan‖

forgalomképes, (korl{tozottan)‖ örökölhető‖ és‖ elz{logosítható,‖

megosztható,‖{tadható‖volt (Holdsworth, 1920. 844. o.). 

3.2.1 A kalózok első hulláma: John Wolfe, Roger Ward, Robert 
Waldegrave és Simon Stafford 

A‖ kiv{lts{gok‖ eleinte‖ két,‖ később‖ hét‖ évre‖ szóltak,‖ {m‖ ahogy‖ a‖

Korona felismeri e kiv{lts{gokon‖ keresztül‖ beszedhető‖ jövedelmek‖

mértékét‖és‖fontoss{g{t,‖úgy‖lesznek‖e‖kiv{lts{gok‖egyre‖hosszabbak‖

és‖ sz{mosabbak.‖ A‖ privilégiumok‖ legfőképpen‖ I. Erzsébet‖

uralkod{sa‖ alatt‖ burj{noztak‖ el,‖ s‖ kiterjedtek‖ olyan‖ nagy‖ forgalmú,‖

                                                 

38 Ehhez‖ hozz{‖ tartozik‖ az,‖ hogy‖ a‖ T{rsas{g‖ megalakul{s{t‖ megelőző‖ időből‖

sz{rmazik‖ az‖ első‖ kalózkiad{s {ltal‖ kiv{ltott‖ konfliktus.‖ Ennek‖ főszereplője‖

Wynkyn de Worde volt, aki 1533-ban‖ VIII.‖ Henriktől‖ megkapta‖ Whittington‖

Syntaxis-{nak‖ privilégium{t,‖ {m‖ azt‖ kellett‖ l{tnia,‖ hogy‖ Peter‖ Treveris‖ szintén‖

piacra‖dobta‖e‖könyvet‖egy‖előző‖kiad{s‖alapj{n.‖L{sd‖még: (Judge, 1934. 30. o.) 

39 B{r‖ nem‖ példa‖ nélküli,‖ de‖ meglehetősen‖ ritka,‖ hogy‖ a‖ Regiszterben‖ nem‖ a‖

nyomd{sz‖ vagy‖ könyvkereskedő,‖ hanem‖ a‖ szerző‖ kapja‖ meg‖ a‖ m{solatkészítés‖

jog{t.‖Ez‖akkor‖ fordult‖ elő,‖ha‖ a‖ szerző‖egyben‖nyomd{sz,‖vagy‖kereskedő,‖ teh{t‖

megfelel‖ a‖ T{rsas{g‖ „szakmai”‖ feltételeinek,‖ vagy‖ olyan‖ jogviszony‖ meglétét‖

igazolta,‖ amelynek‖ alapj{n‖ biztosítottnak‖ l{tszott‖ a‖ monopólium‖ megfelelő‖

gyakorl{sa.‖Idővel,‖ahogy‖a‖szab{lyok‖közé‖bekerül‖a‖T{rsas{gon‖kívüli jogosultak 

bejegyzésének‖tilalma,‖ezek‖a‖kivételek‖még‖ink{bb‖megritkulnak. 
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alapvető‖ szövegekre,‖ mint‖ az‖ ABC-s‖ könyv,‖ a‖ Biblia,‖ az‖ összes‖

törvénykönyv,‖ az‖ almanachok‖ és‖ nyelvtankönyvek.‖ E‖ művek‖

monopoliz{l{sa‖ hihetetlen‖ jövedelmekhez‖ juttatott‖ néh{ny‖

kivételezett‖ könyvpiaci‖ szereplőt,‖ miközben‖ megfosztotta‖ a‖ kisebb‖

kiadókat‖a‖biztos‖jövedelemforr{stól. 

A XVI.‖ sz{zad‖ sor{n‖ egyre‖ nőtt‖ a‖ nincstelen,‖ munka,‖ megbíz{s‖ és‖

nyomtat{si‖ jog‖nélkül tengődő‖nyomd{szok‖sz{ma.40 Ennek‖részben‖

az‖ volt‖ az‖ oka,‖ hogy‖ a‖ sz{zad‖ közepére‖ nagysz{mú‖ céhlegény‖

v{lhatott‖ maga‖ is‖ mesterré,‖ jelentősen‖ megnövelve‖ a‖ munk{ért‖

versenyzők‖ sz{m{t.‖ M{srészről‖ ekkorra‖ nyilv{nvalóv{‖ v{lik‖ a‖

nyomd{szok‖ könyvkereskedőkkel‖ szembeni‖ h{tr{nya‖ az‖ eredeti‖

kéziratok‖ és‖ a‖ copyright‖ megszerzéséért‖ folytatott‖ versenyben.‖ A‖

tőkeintenzív‖ nyomdaipari‖ tevékenység‖ beindít{s{nak,‖

fenntart{s{nak‖ költségei‖ mellett‖ a‖ nyomd{szok‖ nem‖ tudt{k‖

finanszírozni‖ a‖ kéziratok‖ megszerzésének,‖ a‖ kiad{si‖ jogok 

biztosít{s{nak‖ költségeit,‖ szemben‖ a‖ könyvkereskedőkkel,‖ akiknek‖

nem‖ kellett‖ {llóeszközre‖ költeniük.‖ Az‖ ön{lló‖ karriert‖ kezdő‖

nyomd{szok‖ zöme‖ így‖ nemcsak‖ a‖ biztos‖ jövedelmet‖ ígérő‖ nagy‖

forgalmú‖címek‖nyomtat{s{tól,‖de‖ a‖kock{zatosabb,‖ {m‖mégis‖ saj{t‖

egzisztenci{t‖ ígérő‖ saj{t‖ portfolió‖ kialakít{s{nak‖ lehetőségétől‖ is‖

elesett.‖ A‖ nyomd{szok,‖ és‖ velük‖ együtt‖ a‖ könyvkötők‖ h{ttérbe‖

szorul{sa‖ a‖ T{rsas{g‖ copyright-szab{lyainak‖ egyenes‖ következ-

ménye‖volt (G. Pollard, 1937). 

A‖módosak‖és‖a‖nincstelenek‖közötti‖feszültség‖végül‖nyílt‖h{borúba‖

csapott‖ {t.‖ A‖ harcban‖ a‖ legveszélyesebb‖ és‖ egyben‖ a‖ legjövedel-

mezőbb‖fegyver‖a‖privilégiummal‖védett‖művek‖kalózkiad{sa‖lett.‖És‖

b{r‖ a‖ l{zad{s‖ célpontja‖ a‖ kir{lyi‖ privilégiumok‖ rendszere‖ volt,‖ a‖

h{ború‖ legink{bb‖ a‖ T{rsas{gon – s‖ nem‖ egyszer‖ csal{don – belül‖

zajlott. 

„Sokak sz{m{ra meglepő volt az az eltökéltség, mellyel a felbőszült 

Day, mint a T{rsas{g vezetője 1580-ben bosszút {llt saj{t fi{n. 

Richard Vernon-tól tudjuk, aki ezidőt{jt a Szt. P{l székesegyh{z 

udvar{ban működő könyvesboltot vezette, hogy John Day 

irgalmatlanul lesz{molt a fi{val, amikor tudom{st szerzett annak 

kalóz tevékenységéről. Nem csak péld{t statu{lt vele, de arra is 

ügyelt, hogy a felszerelés és az anyagok elkobz{s{val a jövőben is 

                                                 

40 Pollard‖szerint‖ezidőt{jt‖kevesebb‖mint‖200-an‖foglalkoznak‖könyvnyomtat{ssal,‖

kiad{ssal (A. W. Pollard, 1916. 35. o.). 
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megakad{lyozza, hogy a monopólium{hoz tartozó, vagy b{rmely m{s 

szöveget nyomtatni tudjon. Richard Day igencsak el volt adósodva 

saj{t apja felé. Minden bizonnyal John Day-től sz{rmaztak azok az 

összegek, melyekből fia megvette azokat az eszközöket, amikkel azt{n 

kalózkodni kezdett. A fi{val való kíméletlen elb{n{ssal John Day 

egyértelműen jelezte, hogy a T{rsas{g vezetőjeként mi az {ll{spontja 

a kalózokkal szemben. Míg m{sok vezették a T{rsas{got, eleget 

szenvedett a kalózoktól, most, hogy ő {llt a szervezet élén, 

egyértelművé tette, hogy nem tűri a kalózkod{st.‛ (Evenden, 2004) 

A munka‖ nélkül‖ maradt‖ nyomd{szok‖ első‖ csoportj{t‖ John‖ Wolfe‖

szervezte meg, aki 1572-ben‖fejezte‖be‖a‖ tanoncéveit‖ John‖Day-nél.41 

A‖ fennmaradt‖ bejegyzések‖ szerint‖ nem‖volt‖ különösképpen‖ aktív‖ a‖

saj{t‖jogon‖nyomtatható‖művek‖megszerzésében (Judge, 1934. 33. o.). 

Ann{l‖ gyakrabban‖ tal{ljuk‖ viszont‖ a‖ T{rsas{g‖ bírós{g{nak‖ v{dlotti‖

padj{n‖ és‖ a‖ börtönben‖ különböző‖ privilégiummal‖ védett‖ művek‖

engedély‖ nélküli‖ nyomtat{s{ért.‖ Wolfe‖ 1582-es, m{sodik‖

bebörtönzése‖ sor{n‖ a‖ kalózok‖ egy‖ csoportja‖ petícióban‖ kéri‖ Wolfe‖

szabadon‖bocs{t{s{t.‖A‖Sir‖Francis‖Walsingham-nek,‖Erzsébet‖akkori 

belügyminiszterének‖ írt‖ petíció‖ a‖ privilégiumok‖ rendszere‖ miatt‖

munka nélkül maradt nyomd{szok‖ sanyarú‖ sors{ra‖ hívja‖ fel‖ a‖

figyelmet.‖ A‖ T{rsas{g v{lasz{ban‖ amellett‖ érvel,‖ hogy‖ a‖

privilégiumok‖ nyújtotta‖ monopólium‖ elengedhetetlen‖ a‖ könyvek‖

megjelentetéséhez‖ szükséges‖ beruh{z{s‖ megtérüléséhez,‖ s‖ a‖

rendbontók‖ tevékenysége‖ csak‖ a‖ könyvpiac‖ összeoml{s{t‖

eredményezheti (Judge, 1934. 34-35. o.). Wolfe-ot mindez alig 

érdekelte.‖ Amellett,‖ hogy‖ úgy‖ érezte,‖ erkölcsi‖ fölényben‖ van‖ a‖

T{rsas{ggal‖szemben,‖arra is nyugodtan hivatkozhatott, hogy szabad 

emberként‖ joga‖ van‖ könyvet‖ nyomtatni‖ anélkül,‖ hogy‖ b{rmilyen‖

kapcsolatban‖ {llna‖ a‖ T{rsas{ggal. Wolfe a Halkereskedők‖ Céhének 

volt a tagja,‖ s‖ így‖nem‖kötötték‖a‖Stationers Company regisztr{ciós‖

előír{sai,‖sem‖m{s‖szab{lyai. 

Ahogy‖egyre‖nyilv{nvalóbb{‖v{lt,‖hogy‖a‖T{rsas{g‖nem‖képes‖h{zon‖

belül‖ megoldani‖ a‖ kalózok‖ okozta‖ konfliktust,‖ úgy‖ kapott‖ egyre‖

nagyobb szerepet‖ a‖ vita‖ rendezésében‖ az‖ udvar,‖ melynek‖ szintén‖

érdeke‖fűződött‖a‖konfliktus‖mielőbbi‖rendezéséhez. A munka‖nélkül‖

maradt‖ nyomd{szok‖ sz{m{ra‖ nemcsak‖ a‖ Katekizmus‖ kalózkiad{sa‖

jelenthetett‖extra‖jövedelmet,‖de‖a‖betiltott‖szövegek‖nyomtat{sa‖is. A 

                                                 

41 Day‖kora‖egyik‖legbefoly{sosabb,‖legtöbb‖kiv{lts{ggal‖bíró‖kiadója‖volt. 
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Csillagkamara42 sz{mos‖ alkalommal‖ figyelmezteti‖ a‖ T{rsas{got‖ a‖

rend‖ fenntart{s{ra,‖ amihez‖ egy‖ 1586-os‖ rendelettel‖ külön‖

jogosítv{nyokat‖ is‖rendel.‖A‖Kamara‖egyrészt‖megerősíti‖a‖T{rsas{g‖

jogsértés‖ esetén‖ alkalmazható‖ retorziós‖ eszközeit,43 m{srészről‖

limit{lja‖ a nyomd{szlegények,‖ így‖ az‖ egym{ssal‖ versengő‖

nyomd{szok‖ sz{m{t,‖ kisebb‖ kiad{sokat‖ ír‖ elő,‖ hogy‖ a‖ nagyobb‖

forgalmú‖ műveket‖ többen‖ tudj{k‖ nyomtatni,‖ és‖ megtiltja‖ a‖

céhlegényekkel‖ való‖ dolgoztat{st‖ ott,‖ ahol‖ a‖ munk{t‖ a‖ T{rsas{g‖

szabad‖tagjai‖is‖el‖tudj{k‖végezni. 

A‖ privilégium‖ ellenőrzése‖ felett‖ vívott‖ harc‖ tétjét‖ és‖ mértékét‖ jól‖

érzékelteti,‖ hogy‖ a‖ kalózok‖ egyikénél,‖ Roger‖ Ward-n{l‖ tartott‖

h{zkutat{s‖sor{n‖10 000‖péld{ny‖illeg{lisan‖kinyomott‖ABC-s‖kötetet‖

tal{ltak,‖ egy‖ olyan‖ korban,‖ ahol‖ a‖ legtöbb‖ mű‖ legfeljebb 500 

péld{nyban‖jelent‖meg.‖Richard‖Day‖egy‖1585-ös‖feljelentése‖alapj{n‖

azt‖ is‖ tudjuk,‖ hogy‖ Humphrey‖ Frank‖ és‖ Anthony‖ Hill‖ 4000‖

zsolt{roskönyvet‖nyomtatott‖10‖hónap‖alatt,‖Thomas‖Dunn‖és‖Robert‖

Robinson 10 000 ABC-s‖ könyvet‖ nyomott‖ ki‖ 8‖ hónap‖ alatt,‖ hogy 

m{sik‖11‖nyomd{sz‖10 000 ABC-s‖könyvet‖és‖2000‖zsolt{roskönyvet‖

nyomott‖ki,‖kötött‖be‖és‖adott‖el‖alig‖egy‖év‖alatt. 

Ekkora‖ péld{nysz{mokban‖ feketén‖ könyvet‖ nyomtatni‖ csak‖ akkor‖

volt‖ érdemes,‖ ha‖ voltak‖ kereskedők,‖ akik‖ ezeket‖ a‖ péld{nyokat‖

{tvették és‖ piacra‖ dobt{k.‖ A‖ feketepiac‖ fenntart{s{ban‖ teh{t‖ a‖

privilégiumok‖ kedvezményezettjein‖ kívül‖ szinte‖ mindenki‖ érdekelt‖

volt. Ennek‖köszönhető,‖hogy‖b{r‖nem‖egy‖péld{t‖tal{lunk‖arra,‖hogy‖

a‖vélt‖vagy‖tényleges‖kalózok‖h{z{ban‖h{zkutat{sra‖kerül‖sor,‖az‖ott‖

tal{lt,‖illeg{lisan‖kinyomott‖péld{nyokat‖elkobozz{k,‖a‖nyomdagépet‖

összetörik,‖ a‖ kiszedett‖ oldalakat‖ szétszedik,‖ a‖ privilégiumok 

                                                 

42 Szépsége‖ ok{n‖ {lljon‖ itt‖ magyar{zatként‖ az‖ idézet‖ Pallas‖ Nagy‖ Lexikon{ból: 

„Csillagkamara: (angolul Star-Chambre), rossz hirü s {tkos emlékezetü angol törvényszék, 

amelyet VII. Henrik kir{ly {llított fel az {llam elleni s felségsértési perek elbir{l{s{ra. Állott 

a lordkancell{r elnöklete alatt, a kir{ly {ltal kinevezett tan{csosokból, s főleg az utolsó 

Stuartok idejében kegyetlen szigori s törvénytapodó önkénye {ltal tette mag{t gyülöltté, s 

ezzel nagy mértékben j{rult a forradalom kitöréséhez. 1641. lett megszüntetve e 

szégyenfoltja a szabad Angli{nak. A gyülésterem boltozata csillagokkal volt díszítve, s 

innét vette nevét; e csillagok azonban nem a szabads{g és igazs{g fényét sug{rozt{k ki, 

hanem vészt jelentő üstökösök voltak mindazokra nézve, kiket a fejedelmi önkény s a 

p{rtszenvedély üldözőbe vett.‛  

43 E‖ rendeletben‖ szerencsésen‖ tal{lkozott‖ a‖ T{rsas{g‖ igyekezete‖ saj{t‖ piaci‖

pozíciój{nak‖megerősítésére‖és‖a‖Korona‖a‖Puritanizmus‖terjedésének‖időszak{ban‖

újra‖felerősödő‖inform{ció-ellenőrzési‖sz{ndékai. 



Kalózok‖a‖könyvnyomtat{s-kapitalizmus‖korai‖időszak{ban 

 

59 

kedvezményezettjei‖ az‖ ellen{ll{s‖ leverése‖ helyett‖ végül‖ annak‖

lekenyerezése,‖koopt{l{sa‖mellett‖kénytelenek‖dönteni. 

John‖ Wolfe‖ az‖ egyik‖ legrettegettebb‖ rablóból‖ a‖ T{rsas{g‖ egyik‖

legmegbízhatóbb‖pandúra‖lett‖azut{n,‖hogy‖részt‖kapott‖Richard‖Day‖

jövedelmező‖monopólium{ban,‖és‖felvették‖őt‖a‖T{rsas{gba.‖1583/84-

ben‖ a‖ T{rsas{g‖ 82‖ privilégiummal‖ védett‖ mű‖ nyomtat{s{t‖

engedélyezi‖a‖szegény‖tagok‖sz{m{ra.‖A‖l{zadók‖megbékítésére‖tett‖

engedmények‖ nyom{n‖ lehetővé‖ v{lt‖ a‖ privilégium‖ kedvezmé-

nyezettje‖ {ltal‖ nyomtat{sban‖ nem‖ tartott‖ művek‖ újranyomtat{sa.‖

Ekkortól‖ dat{lódik‖ a‖ nyomtat{si‖ jog‖ és‖ a‖ tulajdonjog‖ szétv{laszt{sa‖

is,‖ami‖ha‖a‖privilegiz{lt‖művek‖feletti‖ellenőrzést‖nem‖is‖adta‖{t,‖rajta‖

keresztül‖ munk{hoz,‖ így‖ jövedelemhez‖ jutottak‖ néh{nyan.‖

Létrehoztak tov{bb{‖ egy‖ Törvénykönyvekből‖ és‖ a‖ Zsolt{rok‖ skót,‖

francia,‖ holland‖ és‖ olasz‖ verzióiból‖ kialakított,‖ szabadon44 

nyomtatható‖ {llom{nyt,‖ valamint – köszönhetően‖ annak,‖ hogy‖ a‖

kalózok‖ jó‖ része‖ m{s‖ T{rsas{g‖ tagjai‖ közül‖ került‖ ki – 

megkönnyítették‖a‖Könyves‖T{rsas{gba‖való‖belépést. 

Ezek‖a‖v{ltoz{sok‖m{r‖az‖ún. English Stock-ot‖készítették‖elő.‖1603-

ban meghalt I. Erzsébet.‖Az‖ angol trónt‖ I. Jakab foglalta el, s ez az 

alkalmat‖adhatott‖volna‖a‖kir{lyi‖privilégiumok‖újraoszt{s{ra,‖a‖régi‖

kedvezményezettek‖ körének‖ megv{ltoztat{s{ra,‖ vagy‖ a‖ monopó-

liumok‖ megszűntetésére.‖ A‖ T{rsas{g‖ természetesen‖ a status quo 

fenntart{s{ban‖ volt‖ érdekelt,‖ és‖ ezt‖ úgy‖ lehetett‖ biztosítani,‖hogy a 

kor{bban‖ m{r‖ a‖ t{rsas{g‖ tagjai‖ sz{m{ra‖ részben‖ megnyitott‖

privilégiumokat‖ tov{bbi‖ jogokkal‖ kiegészítve‖ létrehozt{k‖ az‖ ún. 

English Stock-ot, melyet‖imm{r‖nem‖a‖t{rsas{g‖egyes‖tagjai,‖hanem‖a‖

t{rsas{g‖maga‖ellenőrzött. A‖szövegek‖kiad{s{ra‖vonatkozó‖jogokat‖a‖

T{rsas{g‖ különböző‖ értékű‖ részvényekre‖ osztotta‖ fel,‖ s‖ a‖ T{rsas{g‖

tagjai jogosultak voltak‖ e‖ részvényeket‖ a‖ T{rsas{gon‖ belül‖ egym{s‖

között‖adni-venni. 

A‖ monopólium‖ teh{t‖ nem‖ szűnt‖ meg,‖ azonban‖ a‖ kalózok‖ {ltal‖

kirobbantott‖ h{borúnak‖ köszönhetően‖ a‖ T{rsas{g‖ többi‖ tagja‖ is‖

lehetőséget‖kapott‖a‖ legnépszerűbb,‖ legnagyobb‖ jövedelmet‖ termelő‖

könyvek‖ kiad{s{ra.‖ Ezek‖ az‖ engedmények‖ aligha‖ születtek‖ volna‖

                                                 

44 A‖ szabadon‖ itt‖ természetesen‖ úgy‖ értendő,‖ hogy‖ e‖ lehetőség‖ tov{bbra‖ is‖ a‖

T{rsas{g‖ tagjaira‖ volt‖ korl{tozva,‖ és‖ szigorú‖ szab{lyok‖ rendezték‖ a‖ versengő‖

kiad{sok‖{rait. 
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meg‖maguktól:45 A zsíros‖üzletből‖kihagyott‖elégedetlenek‖ l{zad{sa‖

kellett‖ahhoz,‖hogy‖a‖status‖quo‖megv{ltozzon. 

3.2.1.1 A kalózok első hullámának tanulságai 

A XVI. sz{zadi‖ kalózok‖ története‖ több,‖ m{ig‖ érvényes tanuls{got 

hordoz. 

Mindenekelőtt‖ azt‖ l{tjuk,‖ hogy‖ a‖ piaci‖ szereplők‖ minden‖ egyéb‖

törvényi‖ kényszer‖ és‖ előír{s‖ nélkül‖ is‖ érdekeltek‖ az‖ egym{ssal‖

versengő‖ kiad{sok‖ okozta‖ verseny‖ korl{toz{s{ban,‖ melynek‖ az‖

elsőbbséget‖valamiféleképpen‖rögzítő‖regiszter‖lesz‖az‖eredménye.‖E‖

versenykorl{tozó‖meg{llapod{sokról‖ később‖még‖ sok‖ szó‖ fog‖ esni,‖

így‖ehelyütt‖most‖csak‖azokkal‖a‖saj{toss{ggal‖foglalkozunk,‖mely‖a‖

belső,‖ önszab{lyozó‖ mechanizmus‖ és‖ a‖ külső,‖ a‖ Korona‖ {ltal‖

megfogalmazott‖ kényszerek‖ és‖ előír{sok‖ egym{sra‖ épüléséből‖

fakadnak. 

E‖ saj{toss{gok‖ közül‖ az‖ első‖ a‖ Korona‖ (vagy‖ az‖ Egyh{z)‖ cenzori‖

törekvéseinek‖ hat{sa.‖ A‖ tiltott‖ könyvek‖ list{ja‖ egyben‖ a‖

legkeresettebb‖és‖legnagyobb‖haszonnal‖kecsegtető‖könyvek‖list{ja‖is.‖

A‖cenzúra‖teh{t‖szinte automatikusan hozza létre‖azt‖a‖feketepiacot,‖

mely‖ szükségszerűképpen‖ kívül‖ reked‖ a‖ könyvnyomtat{s‖ legitim‖

mezőjén. 

A‖ cenzúra csup{n‖ az‖ egyik,‖ és‖ tal{n‖ nem‖ is‖mindig‖ a‖ legfontosabb‖

szempont,‖ ami‖ miatt‖ a‖ központi‖ hatalom‖ érdekelt‖ a‖ könyvpiaci 

kiv{lts{gok‖és‖privilégiumok‖rendszerének‖fenntart{s{ban.‖Mint‖azt‖

kor{bban‖ említettem,‖ a‖ privilégiumok‖ egyszerre‖ alkalmasak‖ az‖

udvari‖ klientúra‖ jutalmaz{s{ra/büntetésére,‖ a‖ hatalomhoz‖ hű‖

inform{ció-piaci‖kapuőrök‖megerősítésére,‖s‖ezeken keresztül‖direkt‖

nyilv{noss{gpolitikai‖ megfontol{sok‖ érvényesítésére,‖ és‖ emellett‖

komoly‖jövedelmeket‖is képesek biztosítani. 

A privilégiumok‖ e rendszere a‖ kiv{lts{gokat‖ birtokló‖ szereplők‖

kivételével‖mindenki‖sz{m{ra‖k{ros.‖A‖privilégiumokkal‖védett‖nagy‖

forgalmú‖ alkot{sok‖ képesek‖ a‖ piacról‖ élő‖ kiadók‖ kock{zat{t‖

csökkenteni,‖ illetve‖ folyamatosan‖ biztosítj{k‖ a‖ működéshez‖

szükséges‖ tőkét.‖A privilégiumokhoz‖nem‖ jutott‖ kiadók‖ folyamatos‖

és‖behozhatatlan‖h{tr{nyba‖kerülnek‖privilegiz{lt‖t{rsaikhoz‖képest,‖

                                                 

45 B{r‖a‖XVI.‖sz{zadban‖egyre‖növekvő‖ellen{ll{s‖tapasztalható‖a‖monopóliumokkal‖

szemben.  
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melynek‖ részben‖ e‖ t{rsas{g‖ elszegényedése,‖ részben‖kalózz{‖v{l{sa‖

lett‖az‖eredménye.‖„A speci{lis kiv{lts{gok sz{m{nak növekedése miatt az 

irodalmi kalózkod{s vir{gzott, különösen a nyomdaipar szegényebb tagjai 

között, akik nehezen tal{ltak munk{t, és ha tal{ltak is, rosszul fizették őket.‛ 

(Judge, 1934. 24. o.). A kiv{lts{gok‖ezen‖túl‖megemelik a‖vevők‖{ltal‖

fizetendő‖ {rat46,‖ elszegényítik azokat‖ a‖ kiadókat,‖ akik‖ képesek‖

lennének‖ a‖ versengő‖kiad{sok‖ elkészítésére,‖ {m‖ahhoz‖nincs joguk, 

miközben‖ jelentős‖ extra‖ jövedelmekhez (j{rulékhoz)‖ juttatja‖ a‖

monopóliumok‖birtokosait. 

Mint‖azt‖l{ttuk,‖ebben‖az‖időben‖m{r‖felmerült‖a‖kivételezett‖kiadók‖

felől‖az‖az‖érv,‖hogy‖a‖monopóliumból‖ sz{rmazó‖ jövedelmek‖olyan‖

művek‖kiad{s{t‖is‖lehetővé‖teszik,‖amik‖e nélkül‖nem‖jelenhetnének‖

meg,47 a‖ monopóliumok‖ felsz{mol{sa‖ azonban‖ annak‖ ellenére‖ sem 

igazolta‖ vissza‖ ezt‖ az‖ érvet,‖ hogy‖ földcsuszaml{s-szerű‖ v{ltoz{s‖ – 

mint a 1776-os‖Donaldson‖v‖Beckett‖ítélet‖ut{n‖– nem‖következett‖be‖

a tulajdonviszonyokban. 

A‖m{sik‖ fontos‖ tanuls{ga‖ ennek a‖ küzdelemnek‖ az‖ volt,‖ hogy‖ egy‖

alapvetően‖ piacellenes,‖ néh{ny‖ kivételezett‖ partikul{ris‖ érdekeit‖

védő‖szab{lyoz{st‖nem‖lehet‖ezen‖érdekek‖egyre‖szigorúbb‖törvényi‖

körülb{sty{z{s{val‖megvédeni.‖Hi{ba‖szigorodtak‖meg‖a‖kalózokkal‖

szemben‖ alkalmazható‖ eszközök,‖ önmagukban‖nem‖voltak‖képesek‖

megakad{lyozni‖ a‖ folyamatos‖ és‖ nagy‖ volumenben‖ zajló‖

kalózkod{st.‖ M{r‖ csak‖ azért‖ sem,‖ mert‖ a‖ kalózkod{s‖ nem‖ puszt{n‖

üzleti‖ v{llalkoz{s.‖ A‖ kalózkiad{sra‖ kiv{lasztott‖ művek‖ gondos‖

kiv{laszt{s{val‖egyben‖politikai‖célokat‖is‖el‖lehetett‖érni: 

„Abban a rendszerben, mely a T{rsas{g tagjainak szab{lyozói 

erőfeszítéseire épült, a „priv{t‛ nyomd{szok gyakran t{madt{k 

azoknak a tagoknak a profit{bilis címeit, akik épp a kalózok 

                                                 

46 Robert‖ Robinson‖ egyike‖ volt‖ az‖ ezidőt{jt‖ perbe‖ fogott‖ kalózoknak.‖ A‖

csillagkamara‖ előtt‖ tett‖ vallom{s{ban‖ megemlíti,‖ hogy‖ az‖ {ltala‖ jog‖ nélkül‖

kinyomtatott Accidence {ra‖kerek‖halfpenny-vel‖lenne‖olcsóbb,‖ha‖nem‖terhelnék‖a‖

privilégiumot‖birtokló‖Francis‖Flowernek‖fizetendő‖díjak (Judge, 1934. 83. o.). „Ez 

az utolsó megjegyzés teszi egyértelművé hogy a fogyasztó ugyanúgy szenvedett Erzsébet 

kor{ban mint napjainkban‛ - teszi‖hozz{ Judge ugyanott. 

47 Ez‖ az‖ érv‖ m{r‖ 1586-ban‖ a‖ Csillagkamar{nak‖ írt‖ Petícióban‖ is‖ felmerül,‖ l{sd: 

(Patterson, 1968. 105. o.).‖ A‖ feljegyzések‖ alapj{n‖ John‖ Day‖ a‖ monopóliumokból‖

sz{rmazó‖ bevétellel‖ a‖ h{ta‖ mögött‖ nem‖ egy‖ nagyon‖ jó‖ minőségű,‖ kis 

péld{nysz{mban‖ kinyomtatott‖ művet‖ jelentetett‖ meg.‖ Ezekről‖ részletesen: 

(Evenden, 2004). 
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felderítésével voltak megbízva. Maga a T{rsas{g sem volt mentes a 

kalózkod{stól: 1640-es években céljaik elérése végett egyesek engedély 

nélkül nyomtatt{k a T{rsas{g közgyűlési meghívóit, a reformerek egy 

későbbi gener{ciója pedig a T{rsas{g hierarchi{j{t kív{nta az 

alapítólevél újranyomtat{s{val al{{sni.‛ (Johns, 1998. 171. o.) 

3.2.2 A brit kalózok második generációja – az árháború 

3.2.2.1 Az angliai könyvpiaci szabályozása 
az első copyright törvény megjelenéséig 

Nem‖ tévedünk‖ nagyot,‖ ha‖ azt‖ gondoljuk,‖ hogy‖ a‖ T{rsas{g‖

megerősödve‖ jött‖ ki‖ a‖ kalózokkal‖ folytatott‖ első‖ konfliktusból.‖ A‖

kalózok‖ bevétele‖ az‖ üzletbe,‖ és‖ az‖ English‖ Stock‖ feletti‖ ellenőrzés‖

megszerzése‖megszil{rdította‖a‖T{rsas{g‖pozíciój{t,‖és‖kiz{rólagoss{‖

tette‖az‖angliai‖könyvpiac‖feletti‖ellenőrzését.48 

A‖ T{rsas{g‖ pozíciój{t,‖ és‖ a‖ Korona‖ sajtó‖ feletti‖ ellenőrzését‖ a‖

Csillagkamara 1586-ban,‖ a‖ kalózok‖ ellen‖ vívott‖ h{ború‖ csúcs{n‖

kibocs{tott‖ rendelete‖ kisebb‖ nagyobb‖ módosít{sokkal‖ majd‖ egy‖

évsz{zadon‖keresztül‖biztosítja.‖E‖módosít{sok‖nyom{n‖1598-tól‖csak‖

a‖ T{rsas{g‖ tagjai‖ tehetnek‖ bejegyzést‖ a‖ Regiszterbe,‖ 1607-től csak a 

T{rsas{g‖ Londonban‖ székelő‖ szabad‖ tagjai‖ tehetik‖ ugyanezt.‖ A‖

könyvnyomtat{s‖ monopóliuma‖ kimarad‖ a‖ Korona‖ monopólium-

osztogató‖ lehetőségeit‖ jelentősen‖korl{tozó‖1624-es Monopolies Act-

ből,‖ melynek‖ legfőbb‖ oka‖ az‖ volt,‖ hogy‖ egy‖ polg{r – és‖

vall{sh{borúkkal‖ terhes‖ időszakban‖ a szemben{lló‖ frakciók 

mindegyike – a‖ nyomtatott‖ szövegek‖ piac{nak‖ minél‖ szorosabb 

kontrollj{ban‖volt‖érdekelt.49 Az 1586-os rendeletet 1623-ban‖és‖1637-

                                                 

48 Ez‖ persze‖ nem‖ jelenti‖ azt,‖ hogy‖ a‖ külföldről,‖ elsősorban‖ Hollandi{ból‖ nagy‖

tételben‖ becsempészett‖ kiad{sok‖ ne‖ jelentettek‖ volna‖ folyamatos‖ és‖ jelentős‖

problém{t.‖Az‖ importtilalom‖ugyan‖ a‖ kezdetektől‖ fogva‖ része‖ a‖ szab{lyoz{snak,‖

megtartat{sa‖ azonban‖ ann{l‖ nagyobb‖ nehézségekbe‖ ütközik,‖ köszönhetően‖ a‖

külföldön‖ nyomott‖ péld{nyok‖ alacsonyabb‖ {r{nak‖ és‖ jobb‖ minőségének‖ – 

pontosabban‖ az‖ otthoni‖monopóliumok‖ {ltal‖ elő{llított‖ rossz‖minőségű‖ és‖ dr{ga‖

könyveknek. 

49 Johns (1998) 5.‖ fejezete‖ részletesen foglalkozik azzal a folyamattal, ahogy a 

könyvpiaci‖ privilégiumok‖ Monopolies‖ Act-re‖ hivatkozva‖ megkísérelt‖ lebont{sa‖

végül‖ kudarcba‖ fulladt.‖ A‖ kísérlet‖ kulcsmozzanata‖ a‖ könyvnyomtat{s-történet‖

újraír{s{ra‖ tett‖ prób{lkoz{s‖ volt,‖ egy‖ olyan‖ narratíva‖ felv{zol{sa,‖ melyben‖ nincs‖

hely‖a‖privilégiumoknak.‖ 
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ben‖is‖megerősítik,‖ez‖utóbbi‖a‖Csillagkamara‖1641-es‖feloszlat{s{val‖

veszti‖érvényét. 

Mivel‖ a‖ T{rsas{g‖ kiv{lts{gai,‖ az‖ English‖ Stock‖ feletti‖ ellenőrzés,‖

illetve‖a‖Regisztr{ción‖alapuló‖copyright‖a‖felségjogon‖alapultak,‖így‖

a‖Közt{rsas{g‖kiki{lt{s{val‖ a‖T{rsas{g‖könyvpiac‖ feletti‖ ellenőrzése‖

h{ttér‖és‖t{masz‖nélkül‖maradt.‖A‖Közt{rsas{g‖majd‖a‖Protektor{tus‖

sor{n‖elfogadott,‖a‖könyvpiacot‖szab{lyozó törvények‖közül‖az‖1647-

es‖ a‖ T{rsas{got‖ egy{ltal{n‖ nem‖ is‖ említi,‖ míg‖ az‖ 1649-es „An Act 

against Unlicensed and Scandalous Books and Pamphlets, and for 

the Better Regulating of Printing”‖ mintegy‖ mellékesen,‖ az‖

engedélyezési‖ folyamatban‖ kulcsszerepet‖ j{tszó‖ Clerk‖ of‖ the‖

Parliament mellett említi‖csak‖a‖T{rsas{got.‖A‖közt{rsas{g‖ideje‖alatt‖

meghozott‖ utolsó,‖ 1653-as‖ törvény‖ az‖ [llamtan{cs‖ al{‖ rendeli‖ a‖

könyvpiacot,‖ csup{n‖ néh{ny‖ kötelességet‖ és‖ a‖ törvénysértésként‖

kiszabott‖ büntetések‖ felét‖meghagyva‖ a‖ T{rsas{g‖ tisztviselőinek. A 

monarchia 1660-es‖ restaur{ciója‖ sem‖ jelentett‖ megkönnyebbülést‖ a‖

T{rsas{g‖ sz{m{ra.‖ A‖ Közt{rsas{g‖ törvényei‖ érvényüket‖ vesztették, 

{m‖a‖felségjog-alapú‖szab{lyoz{shoz‖sem‖volt‖m{r‖visszaút. 

A‖jogi‖v{kuum‖felsz{mol{s{ra‖1662-ben‖született‖meg‖a‖Printing‖Act,‖

ami‖ szellemében‖ az‖ 1637-es‖ szab{lyoz{st‖ követte,‖ annyi‖

különbséggel,‖ hogy‖ forr{sa‖ imm{r‖ nem‖ az‖ uralkodó, hanem a 

parlament volt.‖ Ezt‖ a‖ törvényt‖ először‖ 1685-ben,‖ utolj{ra‖ 1693-ban 

hosszabbítj{k‖ meg,‖ lényegi‖ v{ltoztat{s‖ nélkül.‖ A‖ törvény‖ újbóli‖

meghosszabbít{sa‖ azonban 1695-ben elbukik a Parlamentben, s 

ennek‖ következtében,‖ egészen‖ az‖ új‖ törvény‖ 1710-es‖ kihirdetéséig‖

olyan ex-lex‖{llapotnak‖lehetünk‖tanúi,‖melyben‖nemcsak‖a‖modern,‖

a‖szavaiért‖ felelősséget‖v{llaló,‖s‖munk{ja‖gyümölcsét‖élvezni‖akaró‖

szerző‖ alakja‖ form{lódik‖ ki,‖ de‖ a‖ monopóliumokkal‖ szembeni‖

ellen{ll{s‖is‖hat{rozott‖form{t‖ölt. 

E‖ törvény‖ nélküli‖ korszak‖ leghíresebb‖ kalóz{ról, Henry Hills-ről a 

következő‖ fejezet‖ beszél‖ részletesen,‖ de‖ fontos‖ l{tni,‖ hogy‖ a 

kalózkod{s‖ azonban‖ nemcsak‖ a‖ törvény‖ hi{ny{ban‖ vir{gozott.‖ A‖

besz{molók‖ szerint‖ m{r‖ a‖ Közt{rsas{got‖ megelőző‖ években‖ is‖

mindennapos‖gyakorlatnak‖sz{mított‖m{s‖kiadók‖címeinek‖engedély‖

nélküli‖ kinyomtat{sa,‖ illetve‖ a‖ nyomd{szok‖ között‖ az‖ extra‖

m{solatok‖ készítése‖ és‖ forgalomba‖ hoz{sa.‖ Az‖ egyedüli‖

bizonytalans{g‖abban‖van‖csup{n,‖hogy‖kik‖közül‖is‖kerültek‖ki‖ezek‖

a‖ kalózok.‖ L'Estrange (1663) a‖ könyvpiac‖ javasolt‖ szab{lyoz{s{ról‖

írott‖ pamfletjében‖ a‖ könyvpiacon‖ tapasztalható‖ kaotikus‖ {llapotok‖

egyik‖forr{saként‖azt‖jelölte‖meg,‖hogy‖a‖T{rsas{g‖belső‖hierarchi{ja‖
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okozta‖egyenlőtlenségek‖miatt‖ túl‖sok‖nyomd{sz‖tengődik‖a‖munka‖

nélkül,‖ akiknek‖ nem‖ sok‖ v{laszt{suk‖ van,‖ mint‖ kalózkod{sból‖

fenntartani magukat. 

A kalózok‖miatt sokat‖szenvedett‖kiadó,‖Kirkland‖{ltal‖megjelentetett‖

könyv‖(Head, 1680) azonban‖egészen‖m{s‖képet‖fest‖arról‖hogy‖kik‖is‖

voltak‖ a‖XVII.‖ sz{zad‖m{sodik‖ felének‖ kalózai.‖ Szerinte‖ a‖ T{rsas{g‖

hierarchikus‖ szervezetéből‖ kiszorult,‖magukat‖ ezzel‖ a‖ hierarchi{val‖

szemben‖ defini{ló‖ kiadók‖ helyett‖ a‖ kalózkod{s‖ a‖ T{rsas{g‖minden‖

rangú‖ és‖ rendű‖ tagj{ra‖ jellemző‖ volt.‖ Kirkland‖ besz{molója‖ szerint‖

különösen‖ a‖ T{rsas{g‖ hatalmasai‖ haszn{lt{k‖ a‖ kalózkiad{sokat,‖

mégpedig‖ arra,‖ hogy‖ a‖ kezdő,‖ szegényebb‖ tagok‖ címeinek‖

újranyomtat{s{val‖kézben‖és‖féken‖tarts{k‖a‖status‖quo-t‖fenyegető‖új‖

piaci‖szereplőket. 

„*A+ kalózkod{s gyakorlata a szakm{ba mélyen be volt {gyazódva, 

mert a T{rsas{g szegényebb és gazdagabb tagjainak egyar{nt képes 

volt hasznot hajtani. Ugyanolyan központi szerepet j{tszott az 

életükben, mint maga a nyomtat{s. Kirkman tanús{ga szerint a 

kalózok nem a pamfletek és egyéb efemer anyagok területén aktív 

r{szoruló, elesett nyomd{szok közül kerültek ki, és nem sorolhatók a 

magukat a T{rsas{g ortodox hierarchi{j{val szemben megfogalmazók 

jól körülírható csoportj{ba sem. *<+ A kalózok nem egy 

megkülönböztethető t{rsadalmi csoport. A kalózokat a T{rsas{g 

hierarchi{j{nak minden szintjén megtal{ljuk, voltak idők, amikor a 

legprominensebb és derekabb tagjai között is tal{lunk belőlük.‛ 

(Johns, 1998. 166. o.) 

Minden‖kornak‖megvoltak‖ teh{t‖a‖maga‖kalózai,‖ és‖minden‖korban‖

megvoltak‖ azok‖ a‖ kalózok,‖ akik‖ a‖ leghírhedettebbek‖ voltak‖ mind‖

között. A‖sz{mtalan‖kalózkiadó‖története‖közül‖nem‖azért‖emelkedik‖

ki az itt‖ következő‖ Henry‖ Hills‖ története,‖ mert‖ alkalmazott‖

technik{iban‖annyira‖különbözött‖volna‖a‖többiektől.‖Hills‖ története‖

sokkal‖ ink{bb‖ emblematikuss{ga‖ miatt‖ fontos:‖ a‖ kalózok‖ üzleti‖

logik{ja‖{ltal‖dikt{lt‖olcsó‖és‖egyszerű‖kiadv{nyok‖itt‖először‖v{lnak‖

explicit‖ kultúra- és‖ t{rsadalomform{ló‖ erővé. „Abban a pillanatban, 

amint a törvények kimúl{s{val a kalóz megszűnik jogi kategória lenni, a 

kalóz mint kultur{lis kategória vir{gz{s{nak lehetünk tanúi‛ (Johns, 2010. 

43. o.) 

3.2.2.2 Henry Hills 

„1709-ben Alexander Pope Cromwell bar{tj{nak írt levelében szentel 

egy bekezdést neki; november 1-én egy röplapban bukkan fel a neve: 
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»Henry Hills, a hírhedt, aki k{rt okoz a könyvkereskedőknek azzal, 

hogy kalózkodik«, mivel újranyomtatta egy bróker, John Castaing 

»An Interest Book« című könyvét. John How kétszer is megemlítette 

őt, azok között, akik »a nyílt rabl{s foglalkoz{s{t űzik«. A 

r{következő évben az éles szemű John Duton egyenesen »Fő-

Kalóznak, meg{talkodott szörnyetegnek« nevezte.‛ (Bond, 1963. 

264. o.) 

Henry‖ Hills,‖ a‖ Kalóz‖ életéről‖ viszonylag‖ keveset‖ tudunk,‖ és‖ ezt‖ a‖

keveset‖is‖tov{bb‖ködösíti‖egy‖m{sik‖Hills-szel, a kalózkiadó apj{val‖

való‖ név- és‖ foglalkoz{sbeli‖ azonoss{g.50 A fennmaradt 

dokumentumokból‖kih{mozható‖adatok‖alapj{n‖Henry‖Hills‖az 1670-

es‖ évek‖ végétől‖ kezdve‖ Bibli{k,‖ és‖ m{s,‖ a‖ T{rsas{g‖ Regiszterébe‖

annak‖ rendje‖ és‖ módja‖ szerint‖ bejegyzett‖ könyvek‖ nyomtat{s{val‖

foglalkozik. 

Hills, a kalóz,‖ ezt‖ az‖ akkoriban‖ mindenképpen‖ kétesnek‖ sz{mító‖

hírnevet‖ azzal‖ vívta‖ ki‖ mag{nak,‖ hogy‖ 1707-től‖ kezdve‖ egyre‖

nagyobb‖ péld{nysz{mban‖ dobott‖ piacra‖ olyan‖ műveket,‖ melyek‖

kor{bbi‖ kiad{sai‖ sikeresnek‖ bizonyultak.‖ Ez‖ persze‖ csak‖ m{sok‖

Regiszterben‖ feljegyzett,‖ az‖ első‖ kiad{s‖ {ltal‖ megteremtett, vagy 

éppen‖megörökölt/megv{s{rolt‖jogainak tökéletes‖semmibe‖vételével‖

volt‖lehetséges.‖H{rom‖feltétel‖döntötte‖el,‖hogy‖Hills‖mit‖nyomtatott‖

újra.‖A‖ szövegeknek‖ elég‖ rövidnek‖kellett‖ lenniük‖ ahhoz,‖ hogy‖ egy‖

nyomtatott‖ oldalon‖ elférjenek,‖ illetve‖ elég‖ népszerűnek‖ kellett‖

lenniük,‖ hogy‖ nagy‖ péld{nysz{mban‖ lehessen azokat piacra dobni. 

Ezen‖ kívül‖ Hills‖ jó‖ érzékkel‖ és‖ biztos‖ kézzel‖ v{lasztott‖ olyan‖

műveket,‖amelyek‖hosszabb‖t{von‖is‖értékesnek‖bizonyultak.‖P{r‖év‖

alatt‖nemcsak‖több‖sz{z‖költemény,‖pamflet,‖prédik{ció‖olcsó‖papírra‖

nyomott,‖ rossz‖ minőségű‖ v{ltozat{t‖ nyomtatta‖ újra‖ és‖ {rulta‖ az‖

eredeti‖{r‖töredékéért,‖de‖ő‖volt‖az‖is,‖aki‖hónapokkal‖a‖kiadó‖előtt,‖és‖

alig‖egy‖hónappal‖a‖100.‖ sz{m‖megjelenése‖ut{n‖piacra‖dobta‖a‖kor‖

egyik‖ legnépszerűbb‖ magazinja,‖ a‖ Tatler‖ első‖ sz{z‖ sz{m{ból‖

össze{llított‖gyűjteményes‖kiad{st (Bond, 1963. 267. o.). 

 

                                                 

50 Az‖idősebb‖Henry‖Hills‖egy‖időben‖a‖kir{ly‖nyomd{sza‖címet‖is‖birtokolta,‖illetve‖

a‖T{rsas{g‖Mestere‖1688-as‖sz{műzetéséig. 
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5. {bra: Henry Hills egy kiadv{ny{nak címlapja, rajta a hírhedt mottó: „For the benefit of 

the poor”, azaz „A szegények jav{ra”. 

Ettől‖ azonban‖ Hills még‖ nem‖ lett‖ volna‖ több,‖ mint‖ egy jó‖ ízléssel‖

meg{ldott,‖{m‖az‖ex-lex {llapot‖zavaros{ban‖saj{t‖zsebére‖hal{szgató‖

kalóz,‖ ha‖ nem‖ tal{ln{nk‖ az‖ ezidőt{jt‖ nyomtatott‖ egypennys‖

nyomtatv{nyokon‖Hills‖mottój{t: „For the benefit of the poor‛ azaz „A 

szegények‖ jav{ra”.51 A‖piaci‖{ron‖egy‖shillingbe‖kerülő‖művek‖csak‖

úgy‖kerülhettek‖egy‖pennybe,‖ha‖Hills‖nemcsak‖a‖szerzőnek,‖vagy‖az‖

                                                 

51 Hogy‖ e‖ szegények‖között‖ h{nyadik‖helyen‖ szerepelt‖ ő‖maga,‖ innen‖m{r‖ nehéz‖

meg{llapítani,‖ az‖ {rak‖ alapj{n‖ egyes‖ forr{sok‖ szerint‖ elenyésző‖ haszon‖ lehetett‖ a‖

kiadv{nyain,‖ha‖egy{ltal{n (Solly, 1885).  
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eredeti‖copyright‖tulajdonos{nak‖nem‖fizetett,‖nemcsak‖a‖legolcsóbb‖

alapanyagokat‖ haszn{lta,‖ de‖ a‖ saj{t‖ péld{nyonkénti‖ profitj{t‖ is‖ a‖

minimumra‖szorította‖vissza. 

A‖ kiv{logatott‖ szövegek‖ alapj{n‖ joggal‖ feltételezhetjük‖ Hills-ről,‖

hogy‖a‖puszta‖haszonszerzésen‖túl‖valamiféle‖kultur{lis‖missziója‖is‖

lehetett (McCracken, 1943. 34. o.). Hills – kort{rsai‖ közül‖

egyedüliként – felismerte, hogy a‖ nagy‖ tétel–kis nyereségh{nyad‖

üzleti‖modellje‖nemcsak‖haszonszerzésre‖alkalmas,‖de‖a‖többi‖kiadó‖

{ltal‖ kielégítetlenül‖ hagyott,‖ {m‖minőségi‖ irodalomra,‖ szórakoz{sra‖

v{gyó‖ új‖ olvasói‖ tömegek‖ színvonalas‖ alkot{sokkal‖ való‖

kiszolg{l{s{nak‖eszköze‖is lehet. Hills sikeressége‖nem‖elv{lasztható‖

azoktól‖a‖politikai,‖gazdas{gi‖v{ltoz{soktól,‖amik‖a‖17.‖sz{zad‖utolsó‖

évtizedeiben‖Angli{ban‖lezajlottak. 

A tizenhetedik-tizennyolcadik‖sz{zad‖fordulója‖nemcsak‖a‖szerző,‖de‖

az‖igényes‖irodalomra‖éhes‖olvasó‖közönség‖kialakul{s{nak‖kora‖is.‖

A‖ könyvpiaci‖ szereplők‖ zöme‖ ekkor‖ még‖ egy‖ m{sik‖ modellben‖

gondolkodik‖ és‖ egy‖ szűk,‖ de‖ a‖ dr{ga‖ műveket‖ megfizetni‖ képes‖

kereslet‖ kiszolg{l{s{ra‖ összpontosít.52 Pedig‖ az‖ előző‖ évtizedek‖

zsolt{ros‖ és‖ {bécé-s könyvei,‖ almanachjai, valamint‖ az‖ erőteljes‖

polg{rosod{s‖kitermelték‖azt‖a‖réteget,‖amelyik‖nemcsak‖a‖betűvetés‖

mesterségét‖érti,‖de‖igénye‖is‖van‖a‖friss,‖értékes‖irodalmi‖művekre. 

Ebben‖az‖ időben‖a‖tömegek‖sz{m{ra‖elérhető‖minőségi‖olvasnivalót‖

legink{bb‖ a‖ Biblia‖ jelentette. A‖ szintén‖ nagy‖ péld{nysz{mokban‖

megjelenő‖ almanachok mellett‖ a‖ filléres‖ romantikus‖ irodalmak,‖

illetve‖ az‖ ezidőt{jt‖ megerősödő‖ napilapok‖ és‖ beinduló‖ heti- és‖

havilapok‖ jelentették‖ a‖ nyomtatott‖ szövegekben‖ felüdülést,‖

szórakoztat{st,‖ kikapcsolód{st‖ vagy‖ éppen‖ inform{ciót‖ keresők‖

egyetlen‖ forr{s{t (Patterson, 1968. 5. o.). Az‖ egyetlen‖ probléma‖ a 

                                                 

52 Az‖ Interregnum‖ idején,‖ 1643‖ janu{rj{ban‖ a‖ T{rsas{g‖ petícióval‖ fordult‖ a‖

Parlamenthez.‖ Ebben‖ a‖ monopóliumok‖ fenntart{sa‖ mellett‖ érvelve‖ a‖ T{rsas{g‖

kifejti‖ azt‖ a‖ véleményét,‖ miszerint‖ a‖ T{rsas{g‖ könyvek‖ jogai felett gyakorolt 

kiz{rólagos‖ellenőrzése‖m{r‖csak‖azért‖sem‖lehet‖k{ros‖a‖köz‖sz{m{ra,‖mert‖az‖egy,‖

szent‖Biblia‖kivételével‖a‖könyvek‖ luxustermékek‖és‖nem‖ tartoznak‖a‖hétköznapi‖

élethez‖ szükséges‖ javak‖ közé (Patterson, 1968. 129. o.). Furcsa, de‖ ez‖ az‖ érv‖ újra‖

felmerült‖napjainkban,‖mikor‖is‖a‖film‖és‖zeneműkiadók‖haszn{lj{k‖a „luxusautót‖

sem lop az ember, filmet sem lophat”‖érvet‖az‖online‖kalózok‖elleni‖küzdelemben.‖

Akkor‖ sem‖ volt,‖most‖ sincs‖ igazs{g‖ ebben‖ az‖ érvben,‖ e‖ tém{val‖ a‖ későbbiekben‖

foglalkozunk. 
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művek‖{ra,‖egészen‖pontosan‖az‖az‖üzleti‖modell,‖amelyik‖a‖kevésbé‖

módos‖keresletet‖kielégítetlenül‖hagyja. 

Az‖1707‖és‖1710‖közé‖eső‖négy‖év‖sor{n‖Hills‖ több‖sz{z, a‖szok{sjog‖

szerint‖m{st‖ illető‖művet‖nyomtat‖ki,‖egyes‖becslések‖szerint‖a‖keze‖

alól‖ kikerült‖ péld{nyok‖ sz{ma‖ meghaladta‖ a‖ negyedmilliót (Solly, 

1885. 151-153. o.). Hills‖ tevékenységének‖ az‖ 1710‖ {prilis{ban‖

elfogadott‖Statute‖of‖Anne,‖illetve‖h{rom‖évre‖r{‖bekövetkezett‖hal{la‖

vetett‖ véget.‖ A‖ hagyatéka‖ azonban‖ jóval‖ több,‖ mint‖ az‖ olcsó,‖

barnapapíros‖ kiad{sai‖ ellen‖ kirohanó‖ tir{d{k,‖ vagy‖ a‖ h{trahagyott, 

egyoldalas‖ nyomatokból‖ szerkesztett‖ antológi{k.‖ Hills‖ volt az‖ első‖

kiadó,‖aki‖felfedezte‖az‖olcsó‖kiad{sú‖igényes‖irodalmi‖művek‖piac{t,‖

és‖ azt‖ az‖ üzleti‖ modellt,‖ amivel‖ ezt‖ ki‖ is‖ lehet‖ szolg{lni.‖ Ennek‖ is‖

köszönhető,‖hogy‖holta ut{n‖két‖és‖ fél‖ évsz{zaddal‖e‖kalózra „tal{n 

úgy illene emlékezni, mint akinek nagyon sokat köszönhetünk‛ (Solly, 

1885. 153. o.). 

3.2.3 Az első szerzői jogi törvény kialakulása Angliában 

A‖ XVII.‖ sz{zad‖ utolsó‖ évtizedeiben,‖ több‖ szempontból‖ is‖

fordulófonthoz‖érkezett‖az‖addig‖érvényes,‖könyvpiacot,‖inform{ciós‖

piacot‖ szab{lyozó‖ rend. A Korona a cenzori rendszer 

hatékonytalans{g{val,‖ a‖ felségsértőnek‖ vagy‖ l{zítónak‖ ítélt‖

kiadv{nyok‖ tömegével‖ kellett‖ szembesüljön.‖ E‖ kiadv{nyok – 

ak{rcsak‖ az‖ Ancien‖ Regime‖ utolsó‖ éveiben,‖ Franciaorsz{gban‖ – 

részben‖ az‖ egyéb‖ megélhetés‖ híj{n‖ a‖ feketepiacon‖ munk{t‖ kereső‖

nyomd{szok‖és‖kiadók‖kezei‖közül‖kerültek‖ki,‖m{srészről‖külföldről‖

érkeztek,‖ s‖ így‖ a‖ piaci‖ rend‖ fenntart{s{nak‖ lehetetlenségéről‖

meséltek. 

A‖kiadók‖– mint‖ azt‖ az‖ előbbiekben‖ l{ttuk‖ - a versenyt hatékonyan‖

korl{tozni‖ képes‖ rend‖ hi{ny{val‖ küzdöttek.‖ A‖ gazdagabb‖ kiadók‖

azzal‖ kellett‖ szembenézzenek,‖ hogy‖ a‖ szegényebb‖ kiadók‖ rendre‖

megsértették‖ a‖ copyrightjaikat,‖ a‖ szegényebb‖ kiadók‖ pedig‖ azzal,‖

hogy‖ a‖ gazdagabbak‖ {ltal‖ felhalmozott‖ copyright-ok mellett kevés‖

leg{lis‖munkalehetőség‖maradt.‖Ez‖utóbbiak‖v{laszthattak‖a‖között,‖

hogy‖ engedélyezett,‖ de‖ m{s‖ tulajdon{ba‖ tartozó‖ szövegeket‖

nyomtatnak‖ illeg{lisan,‖ vagy‖ tiltott‖ anyagokkal‖ kezdenek‖

foglalkozni. 

Az‖ olvasók‖ közül‖ egyre‖ többeket‖ zavar‖ a‖ könyvpiaci‖ monopólium‖

miatt‖ dr{ga,‖ a‖ kalózok‖ miatt‖ sokszor‖ rossz‖ minőségű‖ könyvpiaci‖

kín{lat. A‖ szerzőket‖ pedig‖ egyre‖ ink{bb‖ felh{borítja‖ a‖ Korona 
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publik{ciót‖ megelőző‖ cenzúr{ja,‖ illetve‖ a‖ kiadók,‖ különösen‖ a‖

kalózkiadók,‖szövegeikkel‖szemben‖elkövetett‖atrocit{sai. 

A‖ helyzet‖ megold{s{ra‖ ebben‖ az‖ időszakban‖ többféle‖ megold{s,‖

javaslat‖ született.‖ Az‖ 1695‖ előtti‖ időszak piaci‖ rendjének‖

helyre{llít{s{val‖ prób{lkozó kiadók folyamatosan‖ bomb{zt{k‖

petícióikkal‖ a‖ Parlamentet,‖ {m‖ azt‖ – és‖ a‖ közvéleményt‖ – sokkal 

ink{bb‖a‖sajtó ellenőrzésének‖jövője,‖és‖a‖fennmaradt‖monopóliumok‖

eltörlése‖ foglalkoztatta.‖ Abban‖ a‖ helyzetben,‖ ahol‖ a‖ szövegek‖

elő{llít{s{t,‖nyomtat{s{t,‖ termelését‖nem‖ lehetett‖ többé‖a‖klasszikus‖

hatalmi‖eszközökkel‖ellenőrizni,‖a‖kiadók‖az‖egyetlen‖nyitva‖maradt‖

lehetőséget‖ ragadt{k‖ meg:‖ a‖ disztribúció‖ feletti ellenőrzés‖

megszil{rdít{s{t. 

3.2.3.1 A disztribúció ellenőrzése: a Conger 

A Licensing Act először‖1679-ben vesztette hat{ly{t. Ekkor kerek hat 

évbe‖tellett,‖míg‖a‖Parlament‖újra‖meghosszabbította a‖szab{lyoz{st. 

Ebben‖az‖időszakban,‖a‖törvényi‖védelem‖hi{ny{ra‖adott v{laszképp‖

jött‖ létre‖ a‖Conger, ez a részben‖ kiadókból,‖ részben‖ kereskedőkből‖

{lló‖nagykereskedelmi‖h{lózat (Feather, 2006. 68-69. o.). A Conger a 

könyvpiac‖meghat{rozó‖ szereplőinek‖ szövetsége‖ nyom{n‖ kialakuló‖

kereskedelmi‖ h{lózat,‖ amelyiknek‖ az‖ volt‖ a‖ célja,‖ hogy‖ kellő‖ piaci‖

súlyt‖felhalmozva‖képes‖legyen‖nyom{st‖gyakorolni‖a‖kiskereskedői‖

h{lózatra,‖a‖ feketepiac‖méretére,‖s‖ezen‖keresztül‖a‖ legitim‖könyvek‖

keresletére.‖ A‖ különböző‖ congerek sikerrel gyűjtötték egybe a 

legkeresettebb,‖ legnagyobb‖ forgalmú‖ címeket,‖ s‖ teremtettek 

monopóliumot‖e‖könyvek‖nagykereskedelmi‖piac{n. 

Ennek‖ a‖ monopóliumnak‖ a‖ birtok{ban‖ azt{n‖ könnyen‖ r{‖ lehetett 

venni‖ az‖ {ltaluk ell{tott‖ kiskereskedőket‖ arra,‖ hogy‖ a‖ legitim‖

könyvek‖ biztos‖ ell{t{sa‖ fejében‖ mondjanak‖ le‖ a‖ feketepiacról‖

beszerzett‖ m{solatok‖ értékesítéséről.‖ A disztribúciós‖ csatorn{k‖

monopoliz{l{sa‖ teh{t‖két,‖egym{st‖erősítő‖hat{ssal‖ is‖ j{rt.‖A‖Conger 

tagjai értelemszerűen‖nem‖foglalkozhattak kalózkiad{sokkal,‖hiszen‖

ezzel elvesztették‖ volna‖ a‖ biztos‖ jövedelmet‖ ígérő‖ leg{lis‖ könyvek 

kereskedelmének‖ lehetőségét.‖De‖ ugyanez‖ az‖ ösztönző‖működött‖ a‖

congerek {ltal‖ ell{tott‖ kiskereskedőknél‖ is,‖ akik‖ a‖ kalózkiad{sok‖

{rusít{s{val‖a‖leg{lis‖beszerzési‖forr{saik‖elvesztését‖kock{ztatt{k. 

Az‖ egym{ssal‖ egyébként‖ versengő‖ kiadók‖ a disztribúciós‖ csatorna‖

ellenőrzése‖ célj{ból‖ kialakított‖ kooper{ciója a‖ kalózkiad{sok‖

megjelenését‖nem‖tudta‖ugyan‖teljes‖mértékben‖megakad{lyozni,‖de 

piacra‖ jut{suk‖ előtt‖ sikeresen‖ emelt‖ architektur{lis‖ g{tat. A Conger 



Szükség‖törvényt‖bont 

 

70 

sikerességének tal{n‖a‖ legjobb‖ jele az,‖hogy‖a‖piacról‖ így‖kiszorított‖

„kalóz”-kiadók‖ közül‖ egyesek‖ azonnal‖ „kalóz-congernek”‖ kezdték‖

hívni‖a‖szervezetet (Johns, 1998. 354. o.). 

A conger-rendszer‖ ugyan‖ sikerrel‖ kezelte‖ a‖ könyvpiaci‖ problém{k‖

egy‖ részét,‖ de‖ nem‖ nyújtott‖ megold{st‖ sem‖ a‖ cenzúra‖ kapcs{n‖

felmerülő‖kérdésekre,‖ sem‖a szövegek‖ tulajdonjoga‖kapcs{n‖ t{madt‖

vit{kra. A megold{s‖lehetősége‖végül‖egy‖v{ratlan‖helyről,‖mégpedig‖

az‖ előzetes‖ cenzúra‖ eltörlését‖ egyre‖ hangosabban‖ követelő,‖ és‖ a‖

kalózok‖{ltal‖ (is)53 megcsonkított‖ szövegeiket‖ sérelmező‖ szerző‖ felől‖

érkezett. 

3.2.3.2 Defoe, és a sajtópiaci szabályozása 

A‖szerző‖kialakul{s{ról‖a 3.4.‖fejezetben‖részletesen‖is‖esik‖majd‖szó,‖

a‖ történet‖ kronológi{ja‖ miatt‖ azonban‖ m{r‖ most‖ érdemes‖

megemlíteni‖ Daniel‖ Defoe-nak‖ azt‖ az‖ ír{s{t‖ (Defoe, 1704), mely 

egyetlen,‖ koherens‖ keretben‖ gondolja‖ újra‖ a‖ sajtó‖ szab{lyoz{s{nak‖

kérdését.‖Defoe‖a‖szövegek‖előzetes‖cenzúr{ja‖helyett‖előre‖rögzített,‖

tiszta‖ és‖ {tl{tható‖ tartalomra‖ vonatkozó‖ szab{lyok‖ kidolgoz{s{t‖

javasolja,‖ melynek‖ ismeretében‖ ki-ki‖ eldöntheti,‖ hogy‖ v{llalja-e 

{th{g{suk‖ kock{zat{t.‖ Csak‖ úgy‖ lehet‖ kisz{mítható,‖ a‖ politikai‖

szélj{r{stól‖ függetlenített,‖ a‖ korrupció‖ lehetőségétől‖megszabadított‖

sajtószabads{got‖ elérni,‖ ha‖ a‖ szövegek‖ szerzői‖ felelnek‖ az‖ {ltaluk‖

írottakért.‖Ennek‖az egyszerű‖– l{tszólag‖csak‖a‖cenzúr{ra‖vonatkozó‖

– javaslatnak messze‖ ható következményei‖ vannak‖ mind‖ a‖

kalózpiacokra,‖ mind‖ a‖ szövegek‖ tulajdonjog{ra‖ nézvést.‖ Hiszen,‖ a‖

felelősséggel‖jogok‖is‖kell,‖hogy‖j{rjanak: 

‚A törvény *értsd: Defoe javaslata+ *<+ kiv{lts{got ad a szerzőnek, 

és egyértelműen a személyéhez rendeli a mű tulajdonjog{t, vagy 

ahhoz, akihez a szerző rendeli, és ez helyes, hogy így van. Hisz 

igencsak problém{s lenne megbüntetni azt a szerzőt, kinek a 

könyvben, miut{n elkészült, semmiféle joga nincs. Elfogadhatatlanul 

súlyos igazs{gtalans{g lenne egy embert felelőssé tenni oly dolgok 

                                                 

53 A‖ nyomdatechnológia‖ egyszerre‖ vetette‖ fel‖ a‖ standardiz{ció‖ és‖ az‖ autenticit{s‖

kérdését.‖A‖nyomd{szok,‖szedők,‖kiadók‖szövegkezelési‖gyakorlata‖meglehetősen‖

sokban‖különbözött‖a‖mai‖gyakorlattól,‖amennyiben‖a‖szerző‖a‖kézirat‖{tad{s{val‖

jobb{ra‖ elvesztette‖ a‖ szöveg‖ felett‖ gyakorolt‖ ellenőrzését.‖ A‖ szövegek‖

megcsonkít{sa,‖ {tír{sa,‖ rövidítése‖ a‖ kalózkiadók‖ sz{m{ra‖ egyszerre‖ jelentette‖ a‖

költségek‖ csökkentésének‖ és‖ a‖ szövegek‖ piaci‖ kereslethez‖ való‖ adapt{l{s{nak‖

lehetőségét.‖Az‖egym{ssal‖versengő‖szövegverziók‖és‖a‖szerzők‖kapcsolat{ról‖l{sd‖

még‖a‖3.4. fejezetet.  
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hib{iért, melyek haszn{t nem húzhatja, ha dolg{t jól végezte el.‛ 

(Defoe, 1704) 

Az‖ autonóm,‖ a‖ szövegek‖ jogait‖ birtokló‖ szerző‖ képét‖ felv{zoló‖

defoe-i‖retorika‖{tvételében‖a‖kiadók‖ ink{bb‖lehetőséget‖l{ttak,‖mint‖

fenyegetést,‖hiszen‖ez‖a‖ javaslat‖ l{tszólag‖nem‖hoz‖érdemi‖v{ltoz{st‖

az‖ évsz{zadok‖ óta‖ bevett‖ gyakorlatba.‖ Kor{bban‖ a‖ copyright-ot a 

T{rsas{g‖regisztereibe‖csak‖a‖t{rsas{g‖tagja‖jegyezhette be. E javaslat 

értelmében‖ a‖monopoljogot‖ a‖ kézirat‖megv{s{rl{s{val‖ szerzi‖meg‖ a‖

szerzőtől‖ a‖ kiadó.‖ Ez‖ a‖ manőver‖ r{ad{sul‖ lehetőséget‖ adott‖ a‖

kiadóknak‖arra,‖hogy‖ellépjenek‖az‖újraéledő,‖piaci‖monopóliumokat‖

ostorozó‖vit{k‖elől,‖és‖a‖szerzőt‖maguk‖előtt‖tolva‖alapvetően‖újként‖

{llítsanak‖be‖egy‖olyan‖szab{lyoz{st,‖mely‖valój{ban‖az‖évsz{zados‖

szok{sjogon‖alapuló‖rendszer‖vissza{llít{s{t‖szolg{lja. 

A defoe-i‖ javaslat‖a‖kalózok‖okozta‖problém{kra‖ is‖megold{st‖ ígért.‖

Defoe‖kétféle‖kalózkod{st‖különböztetett‖meg,‖ezek‖közül‖a‖szövegek‖

csonkít{s{t‖végző‖kiadónak‖szentelt‖nagyobb‖figyelmet,‖mert‖ez,‖nem‖

elég,‖ hogy‖ megfosztja‖ a‖ szerzőt‖ „v{llalkoz{sa haszn{tól, tud{sa 

jutalm{tól, tanulm{nyai eredményeitől‛, de „kifosztja az olvasót, mert 

alattomos és hamis gyűjteményekbe szedve, sz{mtalan hib{val, 

javíthatatlanul és tökéletlenül nyomtatja ki m{sok munk{it, ezzel gyakran 

kifordítva, eltitkolva, megsemmisítve a szerző terveit; és az inform{ció, amit 

a vil{g egy tud{sv{gyó és tanult diskurzuson keresztül nyerhetne, 

értelmetlen zűrzavarr{ szegényedik.‛ 

Ez a megold{s,‖ l{tszólag‖ mindenki‖ sz{m{ra‖ megfelelő‖ volt:‖ a‖

Parlament végre‖megold{st‖tal{lt‖nem‖csak‖a‖kiadói‖monopóliumok,‖

de‖ a‖ cenzúra‖ problém{j{ra‖ is;‖ az‖ emancip{lódó‖ értelmiség‖ egy‖

csap{ssal‖ teremthette‖ meg‖ saj{t szellemi‖ és‖ anyagi‖ függetlenségét,‖

míg‖ a‖ kiadók‖ joggal‖ remélhették‖ azt,‖ hogy‖ mindeme‖ felfordul{s‖

ellenére‖ a‖ valós‖ piaci‖ erőegyensúly‖ mégsem‖ fog‖ radik{lisan‖

{talakulni. 

Az 1710. {prilis‖10-én‖a‖kir{lynő‖{ltal‖ is‖al{írt‖és‖kihirdetett‖törvény‖

szövege‖ végül‖ az‖ összes,‖ a kiadók‖ {ltal‖ fontosnak‖ tartott‖ elemet‖

tartalmazta:‖ elismerte‖ a‖ művekhez‖ kötődő‖ jogokat,‖ és‖ büntetni‖

rendelte‖ azok‖ megsértését,‖ lényegében‖ fenntartotta‖ az‖ 1695‖ előtt‖

működött‖ rendszert‖ a‖ Regisztr{cióval‖ egyetemben.‖ B{r‖ a‖ törvény‖

szövegében megjelennek‖ a‖ szerzők,‖ jogaik rosszul‖ defini{ltak‖ és‖ a‖

kor{bbi‖ javaslatokhoz‖ képest‖ erősen‖ korl{tozottak‖ maradtak.‖ A‖

törvény‖ nem‖ defini{l‖ olyan‖ alapvető‖ fogalmakat, mint‖ a‖ könyv,‖ a‖

m{solat,‖vagy, hogy‖milyen‖ jogokról‖ is‖van‖benne‖szó.‖Mindez‖arra‖
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enged‖ következtetni,‖ hogy‖ a‖ törvény‖ nem‖ kív{nta‖ alapvetően‖

újraszab{lyozni‖a‖könyvpiac‖kor{bban‖kialakult‖gyakorlat{t,‖hanem‖

azt‖adottnak‖véve, s csup{n‖a‖helyzetre‖aktualiz{lva‖kodifik{lta‖újra‖

a‖ T{rsas{g‖ 150‖ éves,‖ szok{sok‖ és‖ belső‖ szab{lyok‖ form{j{ban‖

működő‖rendszerét (Patterson, 1968. 43. o.). 

Volt‖ azonban‖ néh{ny‖ olyan‖ rendelkezés,‖ mely‖ később‖ dr{mai 

jelentőségűnek‖ bizonyult‖ a‖ könyvpiac‖ szab{lyoz{sa‖ szempontj{ból.‖

Ezek‖ közül‖ az‖ első‖ a‖ T{rsas{g‖ könyvipari‖ monopólium{nak‖

megtöréséhez‖ vezető‖ rendelkezés‖ volt,‖ mely‖ – a copyright 

bejegyzését‖ csak‖ a‖ céhtagokra‖ korl{tozó‖ szab{lyoz{ssal‖ szemben‖ – 

mindenki‖ sz{m{ra‖ lehetővé‖ tette‖ a‖ copyright megszerzését s 

szerzőtől. M{srészről‖ viszont – és‖ ez‖ az‖ igaz{n‖ fontos‖ m{sodik‖

v{ltoz{s‖– az‖első‖14‖évnyi‖védelemi‖ időszak‖lej{rta ut{n‖a‖szerzőre‖

sz{lltak‖ vissza‖ a‖ szöveghez‖ fűződő‖ jogok, akinek‖ így‖ lehetősége‖

nyílott‖ arra, hogy‖ az‖újabb,‖ imm{r‖utolsó 14‖ évnyi‖ védelem‖ idejére‖

újragondolja,‖ kinek‖ értékesíti,‖ ha‖ egy{ltal{n, a copyright-ot. A 

harmadik‖komoly‖v{ltoz{s‖a‖régebbi‖szövegek‖védelmének‖21‖évben‖

való‖limit{l{sa‖volt,‖mely‖a‖céhen‖belül‖a‖nagy‖forgalmú kiadv{nyok‖

és‖ a‖ klasszikusok‖ jogainak‖ felhalmoz{s{n‖ keresztül‖ kialakult‖

monopóliumokat‖igyekezett‖felsz{molni. 

Hogyan‖ lehet,‖ hogy‖ ezek‖ a‖ korl{toz{sok‖ bekerültek‖ a‖ törvény‖

szövegébe?‖ Erre‖ két‖ v{lasz‖ van.‖ Az‖ egyik‖ az,‖ hogy‖ a‖ beadott‖

javaslatokból‖kiderül,‖a‖kiadók‖e‖ törvényre, mint az addig kialakult 

mag{njogi‖ szab{lyokat‖ megerősítő,‖ illetve‖ kiegészítő‖ törvényre‖

tekintettek,‖ s‖ a‖ mag{njogi‖ szab{lyok‖ között‖ aligha‖ tal{lunk‖ a‖

szerzőtől‖ megv{s{rolt‖ kéziratok‖ tulajdonjog{nak,‖ vagy‖ a‖ regiszter-

beli‖ bejegyzés‖ elévülésére‖ vonatkozó‖ péld{kat.‖ M{s‖ szóval azt 

gondolt{k,‖hogy‖az‖új‖törvény‖megerősíti,‖és‖nem‖felülírja‖a‖kor{bbi‖

szok{sjogot.‖ M{srészről‖ feltételezhető,‖ hogy‖ a‖ limit{lt‖ védelmi‖ idő‖

okozta‖ potenci{lis‖ veszélyek‖ túl‖ messzik és‖ bizonytalanok‖ voltak‖

ahhoz‖a‖k{oszhoz‖képest,‖ami‖a‖törvény‖vit{ja‖alatt‖a piacon dúlt, s a 

kiadók‖a‖kérdés‖mielőbbi‖rendezésében‖voltak‖érdekeltek,‖ak{r‖ilyen‖

kompromisszum‖{r{n‖is. 

3.2.4 A brit kalózok harmadik generációja 
– a public domain-ért folytatott háború 

Az 1710-es‖törvényt‖követő‖évtizedek‖nem hoztak‖békét‖és‖felhőtlen‖

boldogs{got‖ a‖piacra.‖A‖ legértékesebb‖művek‖ jogai‖ tov{bbra‖ is‖ egy‖

viszonylag‖ szűk‖ kör‖ birtok{ban‖ voltak,‖ és‖ az ún.‖ trade-sale 
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rendszere,‖azaz‖e‖ jogok‖rendkívül‖z{rt‖piaca‖biztosította,‖hogy‖ott‖is‖

maradjanak.‖ A‖ legbefoly{sosabb‖ kiadók‖ és‖ kereskedők (gyakran 

ugyanazok, akik a trade-sale-eken‖ is‖ részt‖ vehettek)‖ disztribúciós‖

csatorn{k‖ feletti,‖ a‖ congereken‖ keresztül‖ gyakorolt ellenőrzése‖ is‖

megszil{rdult.‖A‖ belső‖ piaci‖ verseny‖ kiiktat{sa‖ azonban‖nem‖védte‖

meg‖e‖ csoportot‖a‖külföldön‖nyomtatott‖ és‖újranyomtatott‖könyvek‖

versenyétől.‖ A‖ főként‖ Írorsz{gban‖ és‖ Hollandi{ban‖ nyomtatott‖

péld{nyok‖ jelentős‖ veszteségeket‖ okoztak‖ a‖ kiadóknak – melyet a 

sz{zad‖ harmincas‖ éveinek‖ közepén‖ az‖ export‖ tilalm{t‖ kimondó‖

törvények‖kilobbiz{s{val igyekeztek‖mérsékelni – sikertelenül. 

A‖ londoni‖ kiadók54 XVIII.‖ sz{zadi‖ pozíciój{ra‖mégsem‖ a‖ külföldről‖

import{lt‖ könyvek,‖ hanem‖ az‖ ezidőt{jt‖ egyre‖ aktívabb‖ skót‖ kiadók‖

jelentették‖a‖legnagyobb‖veszélyt.‖Az‖angliai‖piacok‖földrajzi,‖jogi‖és‖

gazdas{gi‖ periféri{in‖ működő‖ skót‖ kiadók,‖ akiket‖ az‖ évsz{zadok‖

sor{n‖kialakult‖piaci‖viszonyok‖a‖ londoni‖kiadók‖{ltal‖ forgalmazott‖

könyvek‖ kiskereskedőinek‖ szerepére‖ k{rhoztattak, felismerték‖ az‖

1710-es‖ törvényben‖ rejlő üzleti‖ lehetőséget.‖London‖messze‖ volt,‖az 

észak-angliai piacok viszont‖közel,‖ így‖az‖1730-40-es‖évektől‖kezdve 

– ahogy‖ elkezdett‖ lej{rni‖ az‖ 1710-es‖ törvényen‖ a‖ klasszikusokra‖

megszabott‖ védelmi‖ idő – egyre‖ gyakrabban‖ tal{lunk‖ a‖ londoni‖ {r‖

töredékéért (30-50%-{ért)‖{rult,‖skót‖kiad{sú‖könyveket‖a piacon. 

A‖ skót‖ kiadók‖ b{tors{ga‖ nem‖ kis‖ részben‖ annak‖ is‖ tulajdonítható, 

hogy‖őket,‖ szemben‖a‖skót-angol‖hat{r‖túloldal{n‖ lakó‖kollég{ikkal,‖

nem‖kötötte‖ az‖ angliai‖ szok{sjog.‖M{rpedig‖ e‖ korszak‖ legfontosabb‖

kérdése‖ az‖ volt,‖ hogy‖ az‖ örökös‖ copyright‖ évsz{zadok‖ alatt‖

megszil{rdult‖ rendszere‖és‖a‖ limit{lt‖védelmi‖ időt‖kimondó‖1710-es 

törvény‖közül‖melyik‖élvez‖elsőbbséget.‖Mert‖amennyiben‖a‖törvény‖

nem‖teremtett‖új‖jogot,‖úgy‖az‖ott‖megszabott‖védelmi‖idő‖elteltével‖

sem‖ szűnik‖ meg‖ a‖ kiadók‖ szerzőktől‖ megv{s{rolt,‖ és‖ az‖ egym{s‖

közötti‖tranzakciókban‖komoly‖értéket‖képviselő‖tulajdonjog.‖[m‖ha‖

a‖ Statue‖ of‖Anne‖ a‖ szok{sjog‖ helyébe‖ lépett,‖ úgy‖ a‖ londoni‖ kiadók‖

legfontosabb‖ tőkéje,‖ a‖ szövegek‖ feletti‖ kiz{rólagos‖ ellenőrzés‖az‖ idő‖

haladt{val‖ semmivé‖ foszlik,‖ alapjaiban‖ rendezve‖ {t‖ a‖ könyvpiaci‖

erőviszonyokat.‖ E‖ tét‖ nagys{g{t‖ ismerve‖ nem‖ csoda,‖ hogy‖ a‖ XVIII.‖

sz{zad‖ közepétől‖ egészen‖ a‖ konfliktust‖ végelegesen‖ eldöntő‖

                                                 

54 A T{rsas{gnak‖ hosszú‖ időn‖ keresztül‖ csak‖ londoni‖ székhelyű‖ kereskedő,‖

nyomd{sz‖vagy‖kiadó‖ lehetett‖ tagja.‖ Ennek‖köszönhető,‖hogy‖ a‖ londoni‖ cégek‖az‖

1710-es‖ törvényt‖ követően‖ is‖ hosszú‖ ideig‖ megőrizték‖ súlyukat a‖ „vidéki” 

kiadókkal,‖kereskedőkkel‖szemben. 
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Donaldson‖ v‖ Beckett‖ ügyben‖ született,‖ 1774-es felsőh{zi‖ döntésig‖

Anglia a brit kalózok‖ harmadik, ez‖ esetben‖ skót gener{ciój{nak‖

küzdelmétől‖volt‖hangos. 

A‖ konkrét‖ esetek (Millar v. Kinkaid, Tonson v. Collins, Millar v. 

Taylor,‖ Hinton‖ v‖ Donaldson‖ és‖ Donaldson‖ v‖ Beckett)‖ részletes‖

ismertetésétől‖ ezúttal‖ megkímélnénk‖ az‖ olvasót.55 A jogtechnikai 

részleteknél‖ fontosabbak‖ azok‖ az‖ elvek,‖ melyek‖ ezidőt{jt‖

krist{lyosodtak‖ki.‖Ezek‖közül‖ is‖az‖első‖a‖szerző‖szöveghez‖ fűződő‖

tulajdonjoga‖ volt.‖ Az‖ a‖ tény,‖ hogy‖ a‖ szöveg‖ a‖ szerző‖ tulajdona,‖ a‖

XVII.‖sz{zad‖végétől‖kezdve‖egyre‖elfogadottabb{‖v{lt.‖Pontosabban‖

ez‖volt‖a‖nehezen‖vitatható‖következménye‖a locke-i‖munkaelmélet56 

elfogad{s{nak,‖ mely‖ szerint‖ minden‖ embert‖ megillet‖ saj{t‖

munk{j{nak‖gyümölcse. 

Az,‖ hogy‖ ez‖ az‖ elv‖ hogyan‖ alkalmazható‖ a‖ gyakorlatban,‖ még‖

tiszt{z{sra‖v{rt.‖Az‖első‖lépés‖a‖szöveg‖kéziratban‖testet‖öltött,‖fizikai‖

form{ja‖és‖a‖szöveg,‖mint‖ immateri{lis,‖ ide{k‖form{j{ban‖testet‖öltő‖

alkot{s‖ kapcsolat{nak‖ tiszt{z{sa‖ volt.‖ Amennyiben‖ a‖ szerző‖ és‖ a‖

kiadó‖közötti‖tranzakció‖t{rgya‖a‖kézirat,‖úgy‖az‖ad{svétellel‖a‖szerző‖

lemond‖ a‖ kéziratban‖megtestesülő‖ jogokról,‖ a‖ kiadó‖ pedig,‖ amíg‖ a‖

kéziratot birtokolja, e jogokat is birtokolni‖l{tszik.‖Nem‖evidens‖az‖a 

filozófiai‖v{lt{s,‖amely‖végül‖egyértelművé‖teszi,‖hogy‖a‖kézirathoz,‖

mint‖ t{rgyhoz, és‖a‖benne‖foglalt‖ ide{khoz‖és‖megfogalmaz{sukhoz‖

m{s‖és‖m{s‖jogok‖kapcsolódhatnak. 

[m ha‖ a‖ jog‖ t{rgya‖ a szöveg,‖ és‖ nem‖ a‖ hordozó,‖ akkor‖ miben 

különböznek‖ az‖ irodalmi‖ szöveghez‖ fűződő‖ jogok‖ a‖ műszaki‖

szabadalom‖ {ltal‖ lefedett,‖ kezdetektől‖ fogva‖ korl{tozott‖ jogoktól?‖

Miért‖működne‖m{sképp‖ az‖ irodalmi‖ alkot{s,‖ mint‖ egy‖ tal{lm{ny,‖

mely‖ addig,‖ míg‖ azt‖ szerzője‖ nyilv{noss{gra‖ hozza, 

szükségszerűképpen‖ a‖ megalkotója‖ tulajdon{t‖ képezi,‖ {m,‖ hogy‖ a‖

nyilv{noss{gra‖ hozatalt‖ követően‖ se‖ a‖ túl‖ kor{n‖ bekövetkező‖

verseny,‖ se‖ a‖monopólium‖veszélye‖ne‖ fenyegessen,‖ a törvény‖ csak 

időben‖ erősen‖ limit{lt‖ védelmet‖ biztosít‖ az alkotónak.‖ A‖ szok{sjog‖

{ltal‖ kijelölt‖ örökös‖ copyright‖ ellen‖ érvelők‖ szemében‖ a‖ két‖ eset‖

között‖nincs‖lényegi‖különbség: 

                                                 

55 Akit‖ érdekelnek‖a‖ részletek,‖ az‖ a‖ következő‖ irodalmakból‖ t{jékozódhat:‖ (Khan, 

2006;‖Mark‖Rose,‖1993;‖Sherman‖és‖Bently,‖1999) 

56 A‖későbbiekben‖részletesen‖t{rgyalom‖Locke‖elméletét‖a‖tulajdon‖keletkezéséről. 



Kalózok‖a‖könyvnyomtat{s-kapitalizmus‖korai‖időszak{ban 

 

75 

„Azonos a szellemi szubsztancia, ugyanaz a spiritu{lis egység. Egy 

mechanikus tal{lm{ny esetében a részek összessége, az erők 

összekapcsol{sa valamely cél elérését segíti. Egy irodalmi alkot{s 

nem m{s, mint gondolatok a célból összeszerkesztett egysége, hogy 

ezek valamely igazs{gra vil{gítsanak r{, valamely felfedezésre 

mutassanak, vagy, hogy bemutassanak egy olyan jelenséget, mellyel 

valamely hasonlatoss{g tapasztalható. Ennek ok{n az egyik nem 

tekinthető érdemesebbnek arra, hogy a szok{sjogi alapj{n tulajdon 

keletkezhessék rajta, mint a m{sik.‛ „Cases‖of‖the‖Appellants‖and‖

Respondents – idézi‖(Mark Rose, 1993. 88. o.) 

Erre‖ v{laszul‖ az‖ örökös‖ tulajdonjog‖ mellett‖ érvelők‖ azt‖ hozt{k‖ fel,‖

hogy‖ a‖mű nem‖ a‖ benne‖ foglalt‖ ide{kkal,‖ vagy‖ éppen‖ azok‖ fizikai‖

form{ival‖ azonos, hanem azzal a‖különleges‖ és‖ egyéni,‖ stílusban‖és‖

hangulatban‖ megragadható‖ móddal,‖ ahogy‖ ezek‖ az‖ ide{k‖

megjelennek. A tulajdonjog‖ teh{t‖ nem‖ az‖ ide{kra,‖ hanem‖ azok‖

kifejezésmódj{ra,‖ egészen‖ pontosan‖ az‖ adott‖ módon‖ kifejezett‖

tartalomra vonatkozik. Ez‖ az‖ érv‖ kifogta‖ a‖ szelet‖ az‖ örökös‖

tulajdonjogban‖ a‖ tud{s‖ terjedésének‖ akad{ly{t‖ l{tók‖ vitorl{j{ból,‖ és‖

olyan‖ dimenzióban‖ rögzítette‖ a‖ birtokjogot,‖ mely‖ egyértelműen‖

köthető‖ a‖ mű‖ alkotój{nak‖ személyéhez,‖ és‖ személyes,‖ egyedi‖ és‖

megismételhetetlen szerepéhez‖ az‖ alkot{s‖ folyamat{ban.‖ Ez‖ az‖ érv‖

később‖ a‖ kontinent{lis‖ szerzői‖ jog‖ személyhez‖ fűződő‖ jogainak‖

kialakít{sa‖ kapcs{n‖ merül‖ fel‖ újra,‖ s‖ alakítja‖ m{ig‖ hatóan‖ a‖

kontinent{lis‖jog‖{ll{spontj{t‖a‖szerző‖és‖műve‖kapcsolat{ról. 

E‖ vita‖ tétje‖ azonban‖ nem‖ egy‖ valamiféle‖ irodalomelméleti‖

bizonytalans{g57, hanem a‖ még‖ a‖ l{tszólag‖ a‖ londoni‖ kiadók‖

birtok{ban‖ lévő,‖ {m‖ a‖ törvény‖ szerint‖m{r‖ lej{rt‖ védelmű‖ korpusz‖

piaca volt. Ugyan menet‖ közben‖ sikerült‖ megragadni‖ az‖ irodalmi‖

alkot{s‖ absztrakt‖ t{rgy{t,‖ illetve‖ az‖ ezt‖ létrehozó,‖ autonóm‖ szerző‖

személyét,‖{m‖ezek‖az‖eredmények‖– legal{bbis‖a‖korabeli‖résztvevők‖

sz{m{ra‖– mellékesek‖ahhoz‖a‖kérdéshez‖képest,‖hogy‖ joga‖van-e a 

skót‖ kiadóknak‖ a‖ lej{rt‖ védelmű‖ címeket‖ kinyomtatni.‖ E‖ kérdés‖

tiszt{z{s{ban‖ végül‖ Alexander Donaldson-nak, egy‖ elsz{nt‖ skót‖

kiadónak‖jutott‖a‖főszerep. 

Donaldson 1750-ben Edinburgh-ben‖ kezdte‖ könyvkereskedői‖

p{lyafut{s{t,‖ és‖ hamar felismerte‖ az‖ olcsó‖ ut{nnyom{sokban‖ rejlő‖

                                                 

57 Azt‖a‖kérdést,‖hogy‖valój{ban‖mi‖is‖a‖szerző‖funkciója,‖majd‖a‖posztmodern‖veszi‖

újra‖elő.‖Erről‖későbbiekben‖részletesen‖is‖lesz‖szó. 
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piaci‖ lehetőséget.‖Mivel‖ügyvédei‖szerint‖a‖Statute‖of‖Anne‖nyom{n‖

lej{rt‖ a‖ védelmi‖ idő,‖ így‖ nem‖ l{tta‖ akad{ly{t‖ kora‖ klasszikusainak, 

Locke, Defoe, Milton, Pope, Shakespeare‖ szövegeinek‖ piacra‖

dob{s{nak.‖ Donaldson szerint az 1710-es‖ törvény‖ azon‖ klauzúr{ja,‖

mely‖ szerint‖ a‖ copyright‖ tizennégy‖ év‖ elteltével‖ a‖ szerzőre‖ sz{ll‖

vissza, egyértelmű‖helyzetet‖teremtett: 

„Elképzelhetetlen, hogy a törvényhozók olyan abszurdit{st akartak 

volna megvalósítani, mely csup{n néh{ny évre garant{lja a szerző 

sz{m{ra a könyv kinyomtat{s{nak és értékesítésének kiz{rólagos 

jog{t, miközben e biztosítéktól függetlenül, és jog szerint a szerző 

tulajdonjoga a szöveg felett örökös időkig tart.‛ (Donaldson, 1764) 

A londoni‖kiadók‖érezték,‖hogy‖a‖mag{t‖nyeregben‖érző‖Donaldsont‖

nem‖ lehet‖ egyszerű‖ bírós{gi‖ perekkel‖ térdre‖ kényszeríteni,‖ és‖ a‖

győzelemhez‖arra‖van‖szükség,‖hogy‖az‖angol‖Felsőh{z,‖mint‖legfőbb‖

jogi‖ autorit{s‖ mondja‖ ki‖ a‖ szok{sjog‖ alapú‖ örökös‖ copyrightot.‖ A‖

hosszadalmas‖ jogi‖ procedúr{t‖ Donaldson‖ helyett‖ egy‖ olyan‖

ellenféllel‖szemben‖kezdték‖meg,‖aki‖de‖facto‖a‖kiadók‖oldal{n‖{llt.‖A‖

perbe‖hívott‖Taylor‖maga‖nem‖ foglalkozott‖könyvkiad{ssal,‖ csup{n‖

terjesztette‖a‖Skóci{ban‖kinyomtatott‖könyveket,‖s‖ilyen‖minőségében 

jól‖ illeszkedett‖ a‖ londoni‖ kiadók‖ terjesztők‖ ellen‖ folytatott 

hadműveletébe58 is. A‖ londoni‖kiadók‖ legnagyobb‖b{nat{ra‖ a‖velük‖

szimpatiz{ló‖ Taylor‖ még‖ azelőtt‖ elhal{lozott,‖ hogy‖ a‖ Felsőh{z‖

döntést‖ hozott‖ volna,‖ így‖ végül‖ Donaldson‖ ellen‖ indult‖ per.‖ A‖

hat{rozottan‖ monopóliumellenes59 Felsőh{z‖ pedig‖ annak‖ ellenére‖

döntött‖ egyhangúan‖ a‖ copyright szok{sjogi‖ meghat{rozotts{ga,‖ és‖

                                                 

58 A Skóci{ban‖ kinyomott‖ kötetek‖ disztribúciój{t‖ megakad{lyozni‖ hivatott‖

hadművelet‖ keretében‖ a‖ londoni‖ kiadók‖ levélben‖ keresték‖ meg‖ az‖ összes‖

könyvterjesztéssel‖ foglalkozó‖ piaci‖ szereplőt,‖ és‖ a‖ mintegy‖ 3000‖ fontot‖ kitevő,‖ e‖

célra‖ fel{llított‖ h{borús‖ kassza‖ terhére‖ felkín{ltak‖ a‖ kereskedőknek,‖ hogy‖

bekerülési‖ {ron‖ {tveszik‖ a‖ skót‖ nyomd{kból‖ sz{rmazó‖ könyveket,‖ s‖ azokat 

„leg{lis”‖péld{nyokkal‖helyettesítik,‖ha‖a‖terjesztő‖el{ll‖a‖ jövőben‖a‖skót‖kiad{sok‖

értékesítésétől.‖A‖fenti‖üzlettel‖ösztönzött,‖s‖egyben‖perekkel‖fenyegetett‖terjesztők‖

azonban‖ aligha‖ {lltak‖ kötélnek:‖ túls{gosan‖ is‖ vonzó‖ volt‖ a‖ londoni‖ és‖ a‖ skóciai‖

kiad{sok‖ közötti‖ két-h{romszoros‖ {rkülönbség,‖ és‖ az‖ alacsonyabb‖ {r‖ miatti‖

magasabb forgalom. 

59 Chamden,‖ a‖ Lordkancell{r‖ Felsőh{zban‖ elmondott‖ beszédét‖ idézi‖ Rose‖ (1993. 

100. o.): „*A szok{sjog minden feltételezett előzménye+ szabadalmak, kiv{lts{glevelek, 

Csillagkamarai hat{rozatok, és a T{rsas{g szab{lyai között keresendő. Ezek mindegyike a 

legszörnyűbb Elnyom{s  és Bitorl{s eszközei, az utolsó helyek, ahol az ember e Kir{lys{g 

törvényeinek forr{s{t megtal{lni v{gyhatja.‛  
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így‖ a‖ kiadók‖ {ltal‖ megszerzett‖ tulajdonjog‖ időbeni‖ korl{tlans{ga‖

ellen,‖hogy‖a‖Kir{lyi‖Ítélőszék‖bír{i kor{bban, ha‖kis‖többséggel‖is, de 

épp‖fordítva‖foglaltak‖{ll{st.60 

A‖döntés‖a‖kiadók‖saj{t‖becslése‖szerint‖200 000 fontnyi copyrightban 

megtestesülő‖ tulajdont‖ törölt‖ el‖ egyik‖ pillanatról‖ a‖ m{sikra,‖ ennek‖

ellenére‖ elmaradt‖ az‖ a‖könyvpiaci‖ armageddon,‖melynek‖ rémével‖a‖

monopóliumokat‖ birtoklók‖ eddig‖ fenyegették‖ a‖ közvéleményt és‖ a‖

döntéshozókat.‖A‖Beckett‖v.‖Donaldson‖perben‖született‖döntés‖1784-

ben‖ végleg‖ lez{rta‖ azt‖ a‖ korszakot,‖ amikor‖ a‖ londoni‖ könyvkiadók‖

szűk‖ és‖ z{rt‖ köre‖ kiz{rólagos‖ és‖ megfellebbezhetetlen‖ uralmat‖

gyakorolt a szerzők‖ szövegei,‖ kinyomtat{sa,‖ kereskedelme,‖

értékesítése‖ felett.‖ B{r‖ az‖ a‖ politikai‖ rendszer,‖ amelyik‖ a‖ cenzúra‖

működtetéséért‖ cserébe‖ teljhatalmat‖ adott‖ néh{ny‖ kivételezett‖ piaci 

szereplőnek,‖majd‖egy‖évsz{zaddal‖kor{bban‖kimúlt,‖a‖monopólium‖

gazdas{gi,‖ piaci,‖ jogi‖ felsz{mol{sa‖ csak‖ nagyon‖ lassan‖ sikerült.‖

Túls{gosan‖ sok‖ pénz‖ és‖ túls{gosan‖ sok‖ hatalom‖ összpontosult‖ a‖

londoni‖ kiadók‖ kezében‖ ahhoz,‖ hogy‖ azt‖ minden‖ tov{bbi‖ nélkül‖

feladj{k.‖Az‖évsz{zados‖jogi,‖politikai,‖gazdas{gi‖csat{roz{sok‖sor{n‖

azonban kikrist{lyosodtak‖ azok‖ az‖ alapelvek,‖ melyek‖ a‖ kultur{lis‖

javak‖ megalkot{s{nak,‖ kiv{laszt{s{nak,‖ legy{rt{s{nak,‖

terjesztésének,‖értékesítésének,‖fogyaszt{s{nak‖jogi‖rendszerét‖a‖mai‖

napig‖meghat{rozz{k. 

3.2.5 A brit kalózok történetének tanulságai 

A‖brit‖kalózok‖eddig‖megismert‖történetének‖sz{mos,‖ma‖is‖relev{ns‖

tanuls{ga‖ van.‖ Ezek‖ közül‖ tal{n‖ a‖ legfontosabb‖ az,‖ hogy‖ a‖

könyvpiacon‖ is‖ érdemes‖ elv{lasztani‖ a‖ kalózkod{st,‖ az‖ engedély‖

nélküli‖ ut{nnyom{s,‖ mint‖ piaci‖ gyakorlat‖ tényét‖ attól‖ a‖ kérdéstől,‖

hogy‖ ki‖ és‖milyen‖ szempontok‖ szerint‖minősül‖ e‖ tettek‖ végrehajtói‖

közül‖ kalóznak.‖ Mint‖ l{ttuk,‖ a‖ piaci‖ versenyt‖ korl{tozó‖ norm{k,‖

ak{rcsak‖a‖megsértésük,‖sok{ig‖az‖ipar{g‖szereplőinek‖belső‖ügyének‖

sz{mítanak. A‖ könyvnyomtat{s‖ technológi{j{t‖ követően‖ viszonylag‖

hamar megjelennek‖ azok‖ a‖ rendszab{lyok,‖ melyek‖ rögzítik‖ a‖

copyrightban‖megtestesülő‖monopoljogot,‖ és‖kialakulnak‖az‖ ipar{gi‖

szereplők‖között‖e‖norm{k‖betartat{s{nak‖eszközei‖is. Végül‖azonban 

mégiscsak‖ az‖ adott‖ hatalmi,‖ politikai‖ viszonyok‖ döntik‖ el,‖ hogy‖ a‖

                                                 

60 A‖felsőh{z‖a‖Kir{lyi‖Ítélőszék (Court‖of‖King’s‖Bench)‖felett‖tal{lható‖legfelsőbb‖

jogi‖fóruma‖a‖brit‖igazs{gszolg{ltat{snak.‖ 
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szab{lysértők‖közül‖végül‖ki‖vonul‖be‖a‖kalóz‖stigm{val‖a‖homlok{n‖

a‖történelemkönyvekbe. 

A‖ belső,‖ ipar{gi‖ szab{lyokat‖ részben‖ felülírja,‖ részben‖ keresztül‖

metszi‖ a‖ kiv{lts{glevelekben,‖ privilégiumokban‖ és‖ cenzori‖

jóv{hagy{sokban,‖ illetve‖ ezek‖ hi{ny{ban‖ megtestesülő‖ uralkodói‖

akarat. A hatalom és‖ az‖ ipar{gi‖ szereplők‖ szab{lyoz{si‖ törekvései‖

együtt‖ végül‖ bonyolult,‖ és‖ kevéssé‖ transzparens‖ piaci‖ viszonyokat‖

hoznak‖ létre,‖ melybe‖ bele‖ van‖ kódolva‖ az‖ egyenlőtlenségek‖ és‖

torzul{sok‖létrejötte.‖A‖mindenkori‖hatalomnak‖szüksége‖van‖loj{lis‖

piaci‖ szereplőkre,‖ a‖ status‖ quo‖ fenntart{s{ban‖ érdekelt‖ piaci‖

szereplőknek‖érdekében‖{ll‖jóban‖lenni‖a‖hatalommal:‖ez‖a‖kölcsönös‖

érdekeltség‖sz{mos,‖komoly‖konfliktust‖okozott. 

A‖belső‖és‖külső‖szab{lyok‖folyamatos‖megsértéséből‖kiemelkednek 

azok‖a‖kalózok,‖akik‖a‖ szab{lyok‖megsértésével‖ többet is el akartak 

érni,‖ mint‖ a‖ m{s‖ k{r{rra‖ történő‖ rövidt{vú,‖ opportunista‖

haszonszerzést.‖ Az‖ itt‖ t{rgyalt‖ kalózok‖ azért‖ emelkednek‖ ki‖ a‖

normaszegők‖ népes‖ t{bor{ból,‖ mert‖ jól‖ artikul{lt‖ politikai‖ célokkal‖

indokolt{k‖ tetteiket.‖ Az‖ illeg{lis‖ ut{nnyom{sok‖ készítése‖ puszta‖

eszköz.‖Az‖ ezt‖ alkalmazók‖közül‖kalózz{‖az v{lik,‖ aki‖ elég‖ erősnek‖

bizonyul‖ahhoz,‖hogy‖az‖{ltala‖képviselt‖értékeket,‖az‖{ltala‖végzett‖

gyakorlatot ne lehessen minden tov{bbi‖nélkül‖felsz{molni. Az eddig 

t{rgyalt‖ kalózok‖ mindegyike‖ kalózként‖ indult,‖ hogy‖ azt{n‖ részei‖

legyenek‖a‖ tetteik‖nyom{n‖kialakult‖új‖ status quo-nak. Pont az teszi 

őket‖ a‖ kalózok‖ között‖ kiemelkedő‖ jelentőségűvé,‖ hogy‖ le‖ tudt{k‖

magukról‖vetni‖ezt‖a‖stigm{t. 

A‖ kalózok‖ okozta konfliktusok‖ sor{n‖ lassan kikrist{lyosodtak a 

kiadók‖ piaci‖ érdekei; a‖ kultur{lis‖ termelésre‖ fordított‖ beruh{z{sok‖

megtérülésének‖védelme mellett‖a‖szerző‖személye,‖érdekei‖és‖az‖őt‖

megillető‖ jogok;‖ megjelent‖ a‖ köz‖ érdeke és‖ a‖ köz‖ érdekében‖

bevezetendő‖ korl{toz{sok – jelezve,‖ hogy‖ a‖ piaci‖ szab{lyoz{sban‖

legaktívabb,‖ leghangosabb‖ kiadók‖ érdekei‖ ez‖ utóbbi‖ két csoport 

érdekeivel‖ legtöbbször‖ tökéletesen‖ ellentétesek.‖ Az‖ időről-időre‖

felfeslő‖rend‖azt‖is‖megmutatta,‖hogy‖a‖merev‖szab{lyoz{s‖és‖a‖status 

quo fenntart{s{ban‖ érdekelt‖ szereplők‖ komoly‖ g{tjai‖ lehetnek‖ az‖

innov{ciónak,‖és‖hosszú‖t{von‖jelentős‖problém{kat‖okozhatnak,‖m{r‖

ami‖az‖{ltaluk‖elő{llított‖javak‖minőségét‖és‖{r{t‖illeti.‖A‖kalózokkal‖

folytatott‖évsz{zados‖csat{roz{s‖sor{n‖arra‖is‖fény‖derült,‖hogy a jogi 

szab{lyoz{s‖ és‖ az‖ azt‖kikényszerítő‖nyers‖ erő‖ ritk{n‖az‖ egyetlen,‖ és‖

legtöbbször‖nem a legalkalmasabb‖eszköz‖a‖verseny‖mérséklésére,‖a‖

versenyt{rsak‖kiszorít{s{ra. 
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A‖ londoni‖ kiadók‖ {ltal‖ ezidőt{jt‖ kikísérletezett‖ eszközök:‖ a‖

fenyegetés,‖a‖disztribúciós‖ l{nc‖ellenőrzése,‖a‖koopt{l{s‖célj{ból‖ tett‖

engedmények‖m{ig‖ haszn{latban‖ vannak,‖ és‖ a‖ digit{lis‖ kalózokkal‖

szemben‖egyre‖gyakrabban‖kerülnek‖elő. 
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3.3 A kontinentális kalózvállalatok 
– a könyvipar nemzetközi önszabályozása 

„Ha nincs kalózkod{s, úgy - mondhatjuk- nincs Felvil{gosod{s 

sem.‛ (Johns, 2010. 50. o.) 

 

6. {bra: Daniel Chodowiecki: Werke der Finsternis. Der Beitrag zur Geschichte des 

Buchhandels in Deutschland. Allegorisch vorgestellt zum besten auch zur Warnung aller 

ehrliebenden Buchhändler. zu finden bei C. F. Himburg in Berlin, 177561 

Az‖ európai‖ kontinens‖ kalózainak‖ történetét‖ jóval‖ nehezebb‖

feldolgozni,‖mint‖a‖brit‖kalózokét.‖Ennek‖több‖oka‖is‖van. 

Először‖ is,‖ míg‖ a‖ brit‖ könyvpiacon‖ megismert‖ szab{lyok‖

mindenekelőtt‖ egy‖ többé-kevésbé‖ egyértelműen‖ piaci‖ alapú‖

szemléletet‖ tükröznek,‖ addig‖ a‖ kontinensen‖ ilyen‖ tiszta‖ fel{ll{ssal‖

nem‖tal{lkozunk.‖Európ{ban‖ebben‖az‖időszakban‖sz{mtalan,‖többé-

kevésbé‖ szuverén‖ {llamalakulat‖ tal{lható.‖Mindegyiknek‖megvan‖ a‖

maga‖saj{tos,‖egyéni‖története,‖a‖könyvkiad{st‖szab{lyozó‖törvények‖

és‖ rendeletek‖ saj{tos‖ rendszere,‖ melyek‖ részletesen‖ feldolgoz{sa‖

meghaladja ennek a dolgozatnak a kereteit. Annyit azonban 

                                                 

61 Chodowiecki‖ metszete‖ azt‖ a‖ jelenetet‖ {br{zolja,‖ amikor‖ a‖ sötétben‖ bujk{ló‖

kalózkiadók‖kifosztj{k‖a‖ becsületes‖kiadót,‖ aki‖ hi{ba‖v{rja,‖ hogy‖ a‖ sarokban‖alvó‖

Justitia‖a‖segítségére‖siessen 
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meg{llapíthatunk,‖hogy‖kilépve‖a‖brit‖kontextusból‖a kultur{lis‖mező‖

priv{t‖ piaci‖ érdekeket‖ tükröző,‖ arra‖ épülő‖ szab{lyoz{sa helyett a 

közösségi,‖ {llami‖ szempontok‖ szerint‖ szerveződő,‖ ezeknek‖ az‖

érdekeknek‖ legjobban‖ megfelelő‖ szab{lyoz{s v{lik‖ az‖ uralkodóv{ 

(Saunders, 1992. 75. o.). 

M{srészről‖ ezek az‖ ön{lló‖ történetek‖ a‖ hat{rok‖ porózuss{ga‖ miatt‖

szorosan‖ összekapcsolódnak:‖ a‖ p{neurópai könyvpiac‖ a‖

könyvnyomtat{s‖felfedezését‖követő‖p{r‖évtizeden‖belül‖kiépült,62 és‖

a‖nemzetközi‖könyvkereskedelem – mint‖azt‖nemsok{ra‖l{tni‖fogjuk 

– ritk{n‖ korl{tozódott‖ a‖ tiszt{n‖ legitim‖ kiad{sok‖ ad{svételére.‖ Ezt‖

jelentősen‖ megkönnyítette‖ az‖ a‖ tény,‖ hogy‖ még‖ az‖ olyan‖ erős‖

központi‖hatalommal‖bíró‖orsz{gokban‖is,‖mint‖amilyen‖a‖középkori‖

Franciaorsz{g,‖elenyésző‖kock{zata‖volt‖a‖kicsi,‖könnyen‖sz{llítható,‖

teh{t‖könnyen‖elrejthető‖könyvek‖csempészetének. 

A‖ kontinent{lis‖ kalózok‖ történetének‖ feldolgoz{s{t‖ megnehezítő‖

harmadik‖ és‖ tal{n‖ legfontosabb‖ ok‖ az, hogy a kor merkantilista 

szemléletében‖ az,‖ aki‖ az‖ egyik‖ orsz{gban‖ kalóznak‖ minősült,‖ a‖

m{sikban‖ e‖ tevékenységével‖ még‖ nyugodtan‖ lehetett‖ a‖ t{rsadalom‖

elismert‖ és‖ megbecsült‖ tagja,‖ hiszen‖ tevékenységével‖ nem‖ kevés‖

hasznot‖hajtott‖a‖helyi‖közösség‖sz{m{ra.‖A‖könyvkiad{st‖szab{lyozó‖

uralkodói‖ privilégiumok‖ érvényessége‖ nemzetközi‖ szerződések‖

hi{ny{ban‖ szükségszerűen‖ nem‖ terjedhetett‖ túl‖ az‖ {llamhat{rokon,‖

nem‖ egy‖ esetben‖ a‖ főv{ros‖ hat{rain.‖ A‖ hat{rok‖ túloldal{n‖

tevékenykedő‖ kiadók‖ büntetlenül‖ és‖ helyi‖ közösségeik‖ legnagyobb 

anyagi haszn{ra‖dolgozhattak‖a‖külföldi‖piacokra,‖így‖nyilv{nvalóan‖

nincs‖értelme‖egy-egy‖kiadó‖tevékenységét‖abban az egy kontextusban 

vizsg{lni,‖ amit‖ a‖ lakóhely‖ szerinti‖ szuverén‖ {llamalakulat‖ hat{rai‖

jelölnek‖ki. 

A kiadók tevékenységének igazi terepe még akkor is a frissen alakuló, a 

reform{ció, majd később a felvil{gosod{s eszméivel {titatott p{neurópai 

szellemi közeg, ha tevékenységük az ezen eszméket terjesztő könyvek 

ut{nnyom{s{ra és helyi terjesztésére korl{tozódott. Ennek‖ megfelelően‖

sokszor‖ a‖ helyi‖ szab{lyoz{s‖ sem‖ annyira‖ relev{ns,‖ hisz‖ ezen, csak 

lok{lisan‖érvényes‖szab{lyok‖helyett‖nagyobb‖biztons{got‖nyújtottak‖

az‖egyébként‖ is‖eleve‖nemzetközi‖piacon‖mozgó‖kereskedők‖közötti‖

                                                 

62 Febvre‖ és‖ Martin‖ (1976. 217. o.) 1480-ra‖ teszi‖ az‖ első‖ nemzetközi‖

könyvkereskedők‖megjelenését. 
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inform{lis‖ meg{llapod{sok – azaz‖ a‖ közösségi‖ norm{k inform{lis 

csatorn{kon‖keresztül‖kialakított‖és‖fenntartott‖rendszere: 

‚Első pillant{sra úgy tűnhet, mintha az {llamnak megkerülhetetlen 

szerepe lenne a kapitalista könyvipar sz{m{ra létfontoss{gú 

tulajdonjogok létrehoz{s{ban és betarttat{s{ban. Ez azonban nem 

mindig van így. A 16. sz{zadi német területeken különleges 

kiv{lts{gok megjelenésének lehetünk tanúi, melyek célja a könyvipar 

fejlődésének birodalmi és helyi szintű t{mogat{sa. E kiv{lts{gok 

t{rgya mindenekelőtt a klasszikus és középkori szövegek birtokjoga 

volt. B{r a korai könyvipar szereplői sz{m{ra elérhetők voltak e 

kiv{lts{gok, a piac fragment{lt szerkezete miatt a vezető kiadók 

jobbnak l{tt{k, ha a kalózkod{s és a verseny ellen különalkukkal, 

megnemt{mad{si szerződésekkel védekeznek. Ezeket a szerződéseket a 

céhen és a frankfurti illetve lipcsei könyvv{s{rokon keresztül 

érvényesítették. Az irodalmi tulajdon hasonló szab{lyoz{s{t tal{ljuk 

Hollandi{ban, ahol a jelek szerint az a védelem, melyre a kiadók a 

legink{bb sz{míthattak, az egym{s között kötött inform{lis 

meg{llapod{sok rendszere volt.‛ (Bettig, 1996. 17. o.) 

A XVI.–XIX.‖sz{zadi‖európai‖könyvpiacot‖teh{t‖az‖erős‖központi,‖{m‖

szükségszerűképpen‖ lok{lis szab{lyoz{s‖ és‖ az‖ ugyanolyan‖ erős 

inform{lis,‖nemzetközi‖piacra‖vonatkozó‖meg{llapod{sok‖kettőssége‖

jellemzi.‖ Ez‖ előbbi‖ a‖ helyi‖ cenzori‖ követelményeknek‖ eleget‖ tevő‖

legitim‖ kín{latra‖ vonatkozik,‖ míg‖ az‖ utóbbi‖ a‖ nemzetközi‖ szinten 

szab{lyozza a versenyt. 

Ennek‖megfelelően‖ kalózból‖ is‖ két‖ félét‖ tal{lunk.‖ Az‖ egyik‖ kalóz‖ a‖

Korona‖ szab{lyai‖ ellen‖ vét,‖ és‖ a‖ Korona‖ {ltal‖ a‖ helyi‖ szereplőknek‖

biztosított‖ privilégiumok‖ rendszerét veszi semmibe. Ennek 

köszönhetően‖ kalóznak‖ is‖ csak‖ ott‖ sz{mít,‖ ahol‖ érdeket‖ sért.‖Ha‖ ez‖

egy‖m{sik‖{llam,‖akkor a‖kor‖merkantilista‖felfog{s{nak‖megfelelően‖

otthon a‖ közösség‖ kifejezetten‖ hasznos‖ tagj{nak‖ sz{mít, hiszen 

kereskedelmi‖ aktívumot‖ képes‖ felmutatni‖ úgy,‖ hogy‖ az‖ otthoni‖

érdekviszonyok‖és‖szab{lyok‖nem‖sérülnek.‖A‖kalóz‖m{sik‖fajt{j{ba‖

azok tartoznak, akik az‖ inform{lis (nemzetközi)‖ meg{llapod{sokat 

rúgj{k‖ fel.‖Ők‖nem‖a‖ törvények‖ {th{g{sa,‖ hanem‖a‖ közösség‖ ítélete‖

nyom{n‖ v{lnak‖ illegitimmé‖ a‖ nemzetközi‖ piacokon, nemzeti 

hovatartoz{s{tól és‖a‖helyi‖szab{lyoktól‖függetlenül. 

A‖ kétféle‖ kalóz‖ között‖ a‖ legnagyobb‖ különbség‖ tal{n‖ ott‖ tal{lható,‖

hogy‖ a‖ helyi‖ szab{lyok – ha‖ követik‖ is‖ a‖ kiadói‖ közösség‖

önszab{lyoz{si‖ kezdeményezéseit – forr{sa‖ mindenekelőtt‖ az‖
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uralkodó,‖ így‖ funkciói‖ között‖ a‖ nemkív{natos‖ verseny‖ korl{toz{sa‖

csak‖egy‖és‖sok{ig‖nem‖is‖a‖ legfontosabb szempont. Az inform{ciós‖

monopólium‖fenntart{sa‖mellett mintegy‖mellékesen‖a‖piaci‖versenyt 

is‖szab{lyozó‖törvények azonban‖védtelenek‖a‖sz{ndékos‖torzít{ssal,‖

a‖kisaj{tít{ssal‖szemben.‖A‖tisztességtelen verseny korl{toz{s{t szolg{ló‖

szab{lyok‖ így‖ nagyon‖ hamar‖ a verseny tisztességtelen korl{toz{s{nak 

eszközévé‖ fajulhatnak‖ a‖ valamilyen‖ szempontból‖ kedvezőbb‖

helyzetben‖levő‖piaci‖szereplők‖nyom{s{ra.‖A‖feud{lis‖kiv{lts{gokat‖

lev{ltó‖ szerzői‖ jog‖ épp‖ erre‖ a‖ problém{ra‖ reakcióul‖ jön‖ létre:‖ „*A+z 

alanyi szerzői jog *<+ a polg{rosod{s {llamonként eltérően adott fok{n, a 

feud{lis iparűzési kiv{lts{gokat elsöprő, szabad piaci verseny szülötteként 

jött létre.”‖ (Boytha, 2008a) Ezt a folyamatot‖ Európ{ban‖ először‖ a‖

szerzői‖jog‖franciaorsz{gi‖kialakul{sa‖kapcs{n‖lehet‖megfigyelni. 

3.3.1 A könyvkiadás szabályozása Franciaországban 

Franciaorsz{gban,‖ ak{rcsak‖ a‖ többi‖ európai‖ {llamban,‖ nyom{t‖ sem‖

tal{ljuk‖ az‖ Angli{ban‖megismert,‖ a‖ piaci‖ szereplők‖ {ltal‖ kialakított‖

könyvpiaci‖szab{lyoz{si‖mechanizmusnak,‖a‖kiadók‖{ltal‖kital{lt,‖és‖

betartatott copyright-nak.‖ Európ{ban‖ az‖ Angli{ban‖ is‖ bevett‖

privilégiumok‖ rendszere‖ nem‖ egészült‖ ki‖ a‖ cenzori‖ hatalom‖

működtetésének‖ céhek‖ kezébe‖ ad{s{val,‖ azaz‖ nem‖ jöhetett‖ létre‖ a‖

m{solatok ellenőrzésének‖ részben‖ az‖ uralkodói‖ előjogra‖ épülő, 

részben‖ azzal‖ p{rhuzamosan‖ működő mag{njogi‖

intézményrendszere. 

A‖ jelentős‖ tőkebefektetést‖ igénylő‖ kiad{sok‖ megtérülését‖ biztosító,‖

szerzőknek‖ vagy‖ kiadóknak‖ megítélt‖ privilégiumok‖

Franciaorsz{gban‖ a‖ 16. sz{zad‖ első‖ évtizedeiben‖ jelentek‖ meg.‖ A‖

kir{lyi‖ udvar‖ mellett‖ privilégium‖ kibocs{t{s{ra‖ eleinte‖ a‖ P{rizsi‖

Egyetem,‖a‖Parlament‖és‖a‖chatelet-i‖bírós{g‖is‖jogosult‖volt.‖1566-től‖

a‖privilégiumok‖kiad{sa‖összekapcsolódott‖az‖első‖kiad{sok‖kötelező‖

engedélyeztetésével.‖A‖privilégiumok,‖ és‖ így‖a‖ francia‖könyvkiad{s‖

történetében‖ az‖ igazi‖ fordulatot‖ azonban‖ nem‖ ez,‖ hanem‖ a‖ limit{lt‖

időre‖szóló‖engedélyek‖megújít{s{nak‖1630-ban bevezetett rendszere 

hozta.‖A‖privilégiumok,‖ha‖arra‖nem‖is‖voltak‖alkalmasak,‖hogy‖g{tat‖

szabjanak‖ a‖ külföldi‖ és‖ vidéki‖ kiadók‖ versenyének,‖ a‖ nemzeti‖

könyvpiac‖ koncentr{ciój{ban‖ fontos‖ szerepet‖ j{tszottak.‖ Az‖ eleinte‖

Franciaorsz{gban‖{tlagosan‖3‖évre‖szóló‖privilégiumok (Armstrong, 

1990. 120-123. o.) meghosszabbít{sa‖a‖piacon‖sikeres‖művek‖esetében‖

a kiadók‖elemi‖érdeke‖volt.‖A‖privilégiumok‖megújít{sa,‖illetve‖a‖m{r‖

szabadon‖nyomtatható‖művek‖újra-privilégiz{l{sa‖az‖udvar‖kezében‖
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is‖ fontos‖ eszköznek‖ bizonyult:‖ a‖megújít{s‖ rendszere‖ lehetővé‖ tette‖

néh{ny‖ kiv{lasztott,‖ megbízhatónak‖ ítélt‖ kiadó‖ lojalit{s{nak‖

biztosít{s{t,‖valamint‖a‖meghosszabbít{sért‖cserébe‖az‖udvar időről-

időre‖ elv{rta‖ bizonyos‖ gazdas{gilag‖ kevésbé‖ kecsegtető‖ könyv‖

kiad{s{t‖is (Birn, 1970. 141. o.). 

Az‖intézkedések‖nyom{n‖szükségszerűen‖bekövetkező‖koncentr{ció‖

természetesen‖ sz{mtalan‖ érdeket‖ sértett.‖ Elégedetlenek‖ voltak a 

szerzők,‖akik‖maguk‖nem‖juthattak‖privilégiumhoz,‖s‖a‖műveik‖csak‖

akkor jelenhettek meg, ha‖ azokat‖ eladt{k‖ egy‖ kiadónak.‖

Elégedetlenek voltak a vidéki‖ kiadók,‖ akik‖ nemcsak‖ az‖ újonnan‖

elkészült‖ szövegekért‖ folytatott versenyben‖ érezték‖ magukat‖

h{tr{nyban, de a stabil üzletmenetet‖ szolg{ló régebbi‖ könyvek‖

biztosította‖jövedelmeik‖is‖veszélybe‖kerültek: 

„A privilégium-rendszer sz{mos h{tr{nnyal j{rt, amit – szükség 

esetén – csak tov{bb bonyolított a kiterjedt és gyakran 

ellentmond{sos törvénykezés is. A legink{bb vitatott kérdések közül 

egyesek a privilégiumok meghosszabbít{s{val, illetve a régi 

könyvekre vonatkozó privilégiumokkal kapcsolatosak. Elvben 

privilégiumot lehetett adom{nyozni régi és új munk{k esetében is; 

így a jó udvari kapcsolatokkal rendelkező kiadók sz{m{ra nagy 

cs{bít{s volt arra, hogy befoly{sukkal élve igazi monopóliumokat 

alakíthassanak ki – de éppilyen nagy volt a kísértés a hatalmi szervek 

sz{m{ra is arra, hogy a legengedelmesebbeket részesítsék előnyben.‛ 

(Febvre‖és‖Martin,‖2005. 242. o.) 

A‖rendszer‖egyértelmű‖nyertese az a néh{ny‖p{rizsi‖kiadó‖lett,‖aki‖a‖

jól‖ menő‖ művek‖ privilégiumai,‖ az‖ uralkodó‖ kegye,‖ a‖ közigazgat{s‖

t{mogat{sa‖mellett‖a‖tőkeerős‖kiadókat‖prefer{ló‖szerzők‖bizalm{t‖is‖

élvezte. A XVII.‖ sz{zad‖ m{sodik‖ felében‖ az‖ udvar‖ és‖ a‖ vidéki‖

kiadókkal‖ szimpatiz{ló‖ parlament‖ közötti‖ csat{roz{sok‖ nem‖ sok‖

eredménnyel‖ j{rtak:‖ az‖ udvar‖ annak‖ ellenére‖ bocs{tott‖ ki‖

klasszikusokra‖ vonatkozó‖ exkluzív‖ privilégiumokat,‖ hogy‖ az‖ erről‖

szóló‖1649-es‖rendelkezést‖a‖parlament‖nem‖volt‖hajlandó‖törvénybe 

iktatni.‖ Ezzel‖ szemben‖ a‖ privilégiumok‖ megújít{s{t‖ jelentős‖

v{ltoztat{sok‖ feltételéül‖ szabó‖ 1665-ös‖ rendelkezés‖ betartatlan‖

maradt. Arra,‖hogy‖a‖piac‖mennyire‖ki‖volt‖szolg{ltatva‖az‖uralkodó,‖

és‖ a‖ megbízható‖ kiadók‖ szövetségének‖ tal{n‖ az‖ az‖ 1675-ös‖

privilégium‖a‖ legjobb‖példa,‖melynek‖nyom{n‖Le‖Petit, a kor egyik 

legbefoly{sosabb‖p{rizsi‖kiadója‖megkapta‖az‖Ó- és‖Új‖Testamentum‖

kiz{rólagos‖nyomtat{si‖jogait,‖k{rpótl{sul‖a‖rakt{ra‖leégése‖miatt‖ért‖

veszteségekért. 
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„A 36 p{rizsi nyomd{szmester és a körülbelül sz{z könyvkereskedő 

pomp{ban és ragyog{sban töltötte életét. Az ünnepek alkalm{val 

ragyogó ruh{kban, aranyliliomokkal szegélyezett b{rsonyba öltözve, 

büszkén par{déztak az egyh{zfiak mögött. Ünnepélyes miséket 

tartottak védőszentjük, Keresztelő Szent J{nos Mathurin 

templomban elhelyezett ezüst szobra előtt. A t{rsas{g fényűző 

banketteket rendezett, s itt avatt{k be, ritu{lis eskük és vizsg{k 

rendszerén keresztül az új tagokat. Minden kedden és pénteken a céh 

székh{z{ban szemlézték a v{mh{zakból és a v{roskapuktól 

besz{llított, leg{lisan import{lt könyveket. Üzletembereknek 

meglehetősen z{rkózottak voltak, úgy {ltal{ban a saj{t dolgaikkal 

törődtek. Csak a 18. sz{zadban mintegy 3000 rendeletből és 

ediktumból {lló részletes szab{lyoz{s ir{nyított minden, a leg{lis 

kiadói iparral kapcsolatba kerülő személyt, egészen a 120 rongyos 

utcai {rusig, akik feloszthatt{k egym{s között az almanachok és 

hirdetmények utcai terjesztésének hivatalos monopólium{t, és akik 

bőrből készült jelvényt viseltek a testülethez való tartoz{suk jeleként. 

A ipari szervezettség, a monopóliumok és a csal{di sz{lak szőtték {t a 

piac minden szegletét. A piac e sarokba szorít{sa egyenes 

következménye volt a XVII. sz{zadban lezajlott v{ls{gnak.‛ 

(Darnton, 1982. 185. o.) 

A‖ könyvpiaci‖ koncentr{cióból‖ azonban‖ messze‖ nem‖ következett,‖

hogy a leg{lis‖piacról‖kiszorított,‖elsősorban‖vidéki‖és‖külföldi‖kiadók‖

felhagytak‖ volna‖ a‖ könyvnyomtat{ssal.‖ A‖ lyoni,‖ roueni‖ és‖ a‖ többi‖

vidéki‖kiadó, a‖helyi‖közigazgat{s‖hallgatólagos,‖vagy‖épp‖hathatós‖

t{mogat{s{val‖ tov{bbra‖ is‖ aktívan‖ kinyomtatta‖ azokat‖ a‖ köteteket,‖

melyekre‖ a‖ p{rizsi‖ kiadók‖ exkluzív‖ jogokat szereztek. Az egyre 

szigorodó szab{lyoz{s,‖ köztük‖Colbert‖ 1666-os rendelete,63 amely a 

p{rizsi‖ és‖ a‖ vidéki‖ kiadók‖ közötti‖ kereskedelmi‖ h{borút‖ lett‖ volna‖

hivatva – a‖ p{rizsi‖ kiadók‖ jav{ra‖ – eldönteni,‖ ugyan sikeresen 

korl{tozta‖ a‖ leg{lis‖ vidéki‖ könyvkiadók‖ sz{m{t‖ és‖ lehetőségeit,‖ {m‖

mindez‖ nem‖ vezetett‖ a‖ p{rizsi‖ kiadók‖ győzelméhez.‖ B{r‖ a XVII. 

sz{zad‖ utolsó‖ éveiben‖ lezajlott‖ lyoni‖ razzi{k‖ gyakorlatilag‖

minimumra – Lyonban‖ és‖ Rouenben‖ 12-12,‖ Bordeauxban‖ és‖

Tolouseban 10-10‖nyomd{ra (Birn, 1970. 140. o.) – szorított{k‖vissza‖a‖

                                                 

63 „1666-ra Colbert Cobert úgy vetett véget a p{rizsi és vidéki kiadók közötti 

h{borúskod{snak, hogy gyakorlatilag romba döntötte a vidéki könyvkiad{st, és az ipar{gat a 

Communauté des libraries et imprimateurs de Paris, azaz a p{rizsi kiadók és nyomd{szok 

céhének ellenőrzése al{ helyezte. A leg{lis francia könyvkiad{st a XVIII. sz{zad folyam{n a 

céhben befoly{ssal bíró néh{ny csal{d ellenőrizte.”‖(Darnton, 1982. 185. o.) 
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franciaorsz{gi‖ leg{lis‖ vidéki‖ könyvkiad{st,‖ a‖ leg{lis‖ kiadók‖

megfojt{sa‖ a‖ hazai‖ és‖ hat{ron‖ túli‖ kalózkiadók‖ megerősödését 

eredményezte. 

A‖ francia‖ könyvpiac‖ koncentr{ciója‖ és‖ a‖ vidéki‖ könyvkiad{s‖

ellehetetlenítése‖ide{lis‖helyzetet teremtett a francia hat{r‖túloldal{n,‖

de‖ a‖ francia‖ piacra‖ dolgozó‖ holland‖ és‖ sv{jci‖ kiadók‖ sz{m{ra,‖ akik‖

hamar‖felismerték‖a‖monopólium,‖a‖cenzori‖rendszer‖és‖a‖piacokhoz‖

való‖ könnyű‖ hozz{férés‖ sz{mukra‖ előnyös‖ kombin{ciója‖ kín{lta‖

lehetőséget.‖ R{juk,‖ nem‖ lévén‖ francia‖ alattvalók,‖ sem‖ a‖ P{rizsban 

kibocs{tott‖privilégiumok,‖sem‖a‖cenzori‖döntések‖nem‖vonatkoztak.‖

A‖monopolista‖kiadókén{l‖jóval‖alacsonyabb‖{rakon‖tudt{k‖kín{lni‖a‖

könnyen‖ csempészhető‖ ut{nnyom{sokat,‖ miközben‖ az‖ egym{ssal‖

való‖szoros‖kapcsolattart{snak‖köszönhetően‖egészen‖pontos‖képpel‖

rendelkeztek‖ a‖ francia‖ könyvpiaci‖ keresletről. A‖ francia‖ hat{rok‖

mentén‖elszórt‖kalózkiadók‖sikeresen‖hajtott{k‖a‖maguk‖haszn{ra‖a‖

p{rizsiak‖ monopólium{t,‖ ugyanúgy,‖ ahogy‖ jó‖ fél‖ évsz{zaddal‖

kor{bban‖ugyanők‖jelentették‖a‖menekvést‖XIV.‖Lajos‖cenzúr{ja‖elől: 

„Sz{mos francia olvasó sz{m{ra az olvasni v{gyott könyveket a 

szabadabb klím{jú Amszterdam, Rotterdam és Leiden nyomd{iban 

nyomtatt{k, és nem kevés olyan francia szerző akadt, aki ugyancsak 

hajlandó volt e nyomd{k sz{m{ra kéziratot küldeni. Sz{mos, a 

Nantes-i Ediktum visszavon{sa ut{n Hollandi{ba emigr{lt 

k{lvinista csal{d (mint a Desbordes és a Huguetan csal{dok) úgy {llt 

ironikus bosszút XIV. Lajoson, hogy olyan könyveket nyomtattak és 

export{ltak kor{bbi haz{jukba, melyek vall{si vagy {llami érdekekre, 

vagy a közerkölcsre hivatkozva nem jelenhettek meg 

Franciaorsz{gban.‛ (Birn, 1970. 134. o.) 

A‖sz{mos, francia‖piacra‖ termelő‖kalózkiadó64 közül‖ tal{n‖a‖Société‖

Typographique‖ de‖ Neuchâtel (STN)‖ története‖ a‖ legalaposabban‖

feldolgozott (Darnton, 2003). Az‖ ő‖ történetük‖ nemcsak‖ a‖

franciaorsz{gi‖legitim‖piacra‖gyakorolt‖hat{suk‖miatt‖érdekes,‖de‖jól‖

péld{zza‖ azokat‖ az‖ inform{lis,‖ alulról‖ jövő nemzetközi‖

meg{llapod{sokat‖ is,‖ melyek‖ a‖ könyvek‖ nemzetközi‖ piacait‖

szab{lyozt{k. 

                                                 

64 Péld{ul‖Gosse‖és‖Pinet H{g{ban,‖Changuyon‖és‖Rey‖Amsterdamban,‖Dufour‖és‖

Roux‖ Maastrichtban,‖ Boubers‖ Brüsszelben,‖ Bassompierre‖ és‖ Plomteux‖ Liègeben,‖

Pfaehler Berne-ben,‖ Heubach‖ és‖ Grasset‖ Lausanneban,‖ Cramer‖ és‖ Detournes‖

Genfben,‖Garrigan‖és‖Guichard‖Avignonban. 
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3.3.2 Svájc: a Société Typographique de Neuchâtel története 

Fréderic‖ Samuel‖ Ostervald‖ a‖ sv{jci‖ Neuchâtel‖ köztiszteletben‖ {lló‖

polg{ra,‖ v{rosi‖ elölj{ró‖ sz{mos‖ kitüntető‖ tisztség‖ birtokosa,‖ a‖

közösség‖ megbecsült‖ tagja.‖ És‖ persze‖ az‖ egyik‖ legrettegettebb‖

kalózkiadó‖ a‖ 18.‖ sz{zad‖ m{sodik‖ felében.‖ V{llalkoz{sa‖ egy‖ azok‖

közül‖ a‖ francia‖ piacra‖ dolgozó,‖ egym{ssal‖ szoros‖ kapcsolatban‖ {lló‖

kalózkiadók‖közül,‖akik‖ezidőt{jt‖a‖francia‖könyvtermelés‖ túlnyomó 

részét‖adt{k (Darnton, 2003. 4. o.). 

Ostervald,‖ b{r‖ maga‖ is‖ művelt,‖ kifinomult‖ irodalmi‖ ízlésű‖ ember‖

volt,‖ v{llalkoz{s{t‖ mégis‖ elsősorban‖ üzleti‖ szempontok‖ szerint‖

építette‖ fel,‖ melynek‖ legfontosabb‖ kérdése‖mindig‖ is‖ az‖ volt,‖ hogy‖

mely‖művek‖újrakiad{s{val‖lehet‖a‖maxim{lis‖haszonra‖szert‖tenni. 

„A legnagyobb különbség a kalóz- és a többi kiadó között az volt, 

ahogy ezek az üzletről gondolkodtak. A kalózkiadók a kapitalizmus 

egy különösen agresszív fajt{j{t gyakorolt{k. Ahelyett, hogy a céh 

nyújtotta biztons{g pozíciój{ból megszerzett kiv{lts{gok kiakn{z{s{n 

f{radoztak volna, a kereslet kielégítésével foglalkoztak, vonatkozzon 

ez a kereslet b{rmire, b{rhol. Ezt a tervüket szisztematikusan 

valósított{k meg, többek között úgy, hogy saj{t piackutató 

szakértelmet fejlesztettek ki, és minden esetben gondosan 

kisz{mított{k a v{llalkoz{ssal j{ró költségeket, kock{zatokat és 

nyereséget.‛ (Darnton, 2003. 28. o.) 

A‖könyörtelen‖szabadverseny‖azt‖ jelentette,‖hogy‖a‖kalózkiadóknak‖

nemcsak‖a‖ legitim‖kiad{sokkal‖kellett‖megküzdeniük,‖de‖egym{ssal‖

is.‖Amint‖egy‖mű‖a‖piacra‖került – sőt‖nem‖egyszer‖még‖annak előtte 

–, a‖ lehetőség‖ mindenki‖ előtt‖ nyitva‖ {llt‖ az‖ ut{nnyom{sok‖

elkészítésére.‖ Ahhoz,‖ hogy‖ el‖ tudj{k‖ dönteni,‖ érdemes-e‖ belev{gni‖

egy‖meglehetősen‖ költséges,‖ így‖ kock{zatos‖ v{llalkoz{sba,‖ legal{bb‖

hozz{vetőleges‖ képpel‖ kellet‖ bírniuk‖ a‖ keresletről,‖ arról,‖ hogy‖ az‖

mennyire‖{llandó,‖vagy‖épp‖mennyire‖időleges,‖tudniuk‖kellett,‖hogy‖

h{nyan‖ készülődnek‖még‖ kiadni‖ a‖ könyvet,‖ és‖ az‖ előkészületekről‖

szóló‖hírek‖mekkora‖része‖egyszerű‖blöff.‖Ismerniük‖kellett‖annyira‖a‖

helyi‖piacokat,‖hogy‖meg‖tudj{k‖ítélni,‖az‖adott‖könyv‖tém{ja,‖stílusa,‖

megfelel-e‖a‖helyi‖divatnak‖és‖ízlésnek. 

Mivel‖ a‖ legitim‖ kiadók‖ rendre‖ lépéselőnyben‖ voltak‖ a‖

kalózkiadókhoz‖ képest,‖ ezért‖ a‖ piacra‖ m{sodikként‖ érkezők‖

kénytelenek‖ voltak‖ új‖ piacokat‖ tal{lni‖ maguknak.‖ Az‖ eredeti‖

kiad{sok töredékéért‖{rusított‖contrefaçon-ok‖sokban‖különböztek‖az‖
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eredetiktől.‖ A‖ költségkímélés‖ jegyében‖ az‖ ut{nnyom{sok‖ olcsóbb‖

papírra,‖ elhaszn{lt‖ betűkkel‖ készültek,‖ a‖ költségcsökkentés‖ fontos‖

eleme‖volt‖ az‖ illusztr{ciók,‖ a‖ tipogr{fiai‖ huncuts{gok‖ elhagy{sa,‖ de‖

sokszor‖mag{nak‖a‖szövegnek‖a‖megcsonkít{sa65 is. A nagy, sokezres 

kiad{sok‖helyett‖ink{bb‖kevesebb‖péld{nyt‖nyomtattak,‖de‖többször:‖

ha‖ menetközben‖ kiderült,‖ hogy még sincs akkora kereslet egy 

könyvre,‖ mint‖ ahogy‖ azt‖ remélték,‖ még‖ mindig‖ olcsóbb‖ volt‖

szétszedni‖ a‖ m{r‖ kiszedett‖ oldalakat,‖ mint‖ arra‖ v{rni,‖ hogy‖ lassú‖

elad{sokból‖ visszajöjjön‖ a‖ dr{ga‖ papírba‖ fektetett‖ tőke. A piaci 

kock{zatot‖tov{bb‖növelték‖a‖papírbeszerzés‖nehézségei,‖a‖megfelelő‖

munkaerő66 hi{nya,‖ illetve‖ a‖ legy{rtott‖ péld{nyok‖ Franciaorsz{gba‖

csempészének‖körülményes‖és‖sokszor‖veszélyes‖feladata.67 

Ilyen‖viszonyok‖között‖a‖kock{zat-minimaliz{l{s‖egyik‖legfontosabb‖

eszköze‖ a – kor‖ körülményeihez‖ képest‖ kifinomult‖ – piackutat{si‖

h{lózat‖volt. Az‖STN‖történetéről‖az‖{ltala‖bonyolított‖és‖fennmaradt‖

levelezés‖ {rul‖ el‖ a‖ legtöbbet.‖ Ostervald‖ az‖ STN‖ működésének‖ két‖

évtizede‖ alatt‖ mintegy‖ 25 ezer levelet‖ kapott‖ az‖ egész‖ Európ{t‖

{tszövő‖ h{lózat‖ tagjaként.‖ E‖ h{lózatban‖ francia‖ könyvkereskedők,‖

holland,‖ sv{jci‖ kalózkiadók,‖ utazó‖ ügynökök‖ és‖ francia‖ nyelvű‖

szerzők‖ egyar{nt‖ aktívan‖ részt vettek.‖ A‖ levelezés‖ egy‖ része‖ a‖

versenyről‖ szól,‖ egy‖ m{sik‖ része‖ azonban‖ a‖ kalózkiadók‖ között‖

form{lódó‖szövetség‖dokumentuma. 

Ahogy azt a conger-ek‖esetében‖m{r‖l{ttunk‖péld{t,‖és‖ahogy‖majd az 

amerikai‖ kiadók‖ esete‖ is‖ péld{zza,‖ a‖ törvényi‖ szab{lyoz{s‖ hi{nya‖

nem‖ feltétlenül‖ vezet‖ tot{lis‖ k{oszhoz.‖ Az‖ egym{ssal‖ versengő‖

kiadók‖ egy‖ bizonyos‖ ponton‖ érdekeltté‖ v{lnak‖ az‖ egym{s‖ közötti‖

versenyt korl{tozó‖ szab{lyok‖ kialakít{s{ban‖ és‖ önkéntes‖

betart{s{ban. 

Erre‖ a‖ folyamatra‖ példa‖ a‖ neuchatel-i,‖ a‖ berni‖ és‖ lausanne-i‖ Societé‖

Typographique 1778-as‖ meg{llapod{sa‖ a‖ kooperatív‖ kalóztevé-

                                                 

65 Hozz{‖ kell‖ tennünk,‖ hogy‖ a „nagylelkű”‖ kiadói‖ szövegkezelés‖ nemcsak‖ a‖

kalózkiadókra‖ volt‖ jellemző.‖ Az‖ elmaradt‖ jövedelmek‖ mellett‖ a‖ szövegek‖ feletti‖

ellenőrzés‖volt‖a‖szerzők‖és‖kiadók‖közötti‖konfliktus‖m{sik‖fő‖oka. 

66 Darnton‖ idézi‖ annak‖ a‖ berni‖ kiadónak‖ a‖ panaszos‖ levelét,‖ aki‖ megfelelő‖

munkaerő‖ hi{ny{ban‖ úgy‖ kellett‖ francia‖ nyelvű‖ szövegeket‖ nyomtasson,‖ hogy‖ a‖

szedő‖nem‖értett‖franci{ul. 

67 A‖ kalózkiadók‖ működésének‖ hétköznapjairól‖ Darnton‖ (1982) ad‖ kitűnő‖

összefoglalót. 
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kenység‖ szab{lyairól.‖ A‖ meg{llapod{s‖ értelmében‖ a‖ h{rom‖ kiadó‖

nemcsak‖ a‖ piaci‖ inform{ciókat‖ osztotta‖ meg‖ egym{ssal,‖ de‖ a‖

Konföder{ció‖ fenn{ll{s{nak‖ négy‖ esztendeje‖ alatt‖ közösen‖ hoztak 

döntést‖a‖kiadandó‖könyvekről‖és‖a‖kiad{sok‖egy‖ részét‖ is‖közösen‖

{llított{k‖elő. 

„Amint működni kezdett, figyelemre méltó vit{k bontakoztak ki a 

Sv{jci Konföder{cióban a kort{rs irodalomról, mivel mindegyik kiadó 

hat{rozott véleménnyel volt arról, hogy melyek az újranyom{sra 

legink{bb érdemes könyvek, és e t{rgyban széleskörű levelezést 

folytattak, mielőtt döntésre jutottak volna. Naponta érkeztek levelek 

a Neuchâtel-Lausanne-Bern h{romszögben, csordultig telve a 

szövegek minőségére, a közönség ízlésére, a legkeresettebb műfajokra 

és szerzőkre vonatkozó megjegyzésekkel; a többi kiadó tevékeny-

ségéről, a kereskedők megbízhatós{g{ról szóló besz{molókkal; a 

könyvipar, a papír, a nyomtat{s, a terjesztés, a marketing sors{ra 

hat{st gyakorló politikai eseményekkel – azaz mindazzal, ami a 

könyvek vil{g{ban mozgó szakember érdeklődésére sz{mot 

tarthatott.‛ (Darnton, 2003. 18. o.) 

Hasonló,‖ kalózok‖ között‖ létrejött,‖ mindenféle‖ törvényi‖ h{tteret‖

nélkülöző,‖ csup{n‖ az‖ íratlan‖ norm{kra‖ épülő‖ egyensúlyt‖

figyelhetünk‖meg‖a‖18.‖sz{zadi‖ír‖kalózkiadók‖között. 

3.3.3 Könyvkalózok Írországban 

Az‖ elsősorban‖ az‖ angol‖ és‖ amerikai‖ piacokra‖ termelő‖ írorsz{gi‖

kiadókat, b{r‖ tökéletesen‖ hidegen‖ hagyta‖ a‖ Statute‖ of‖ Anne‖

kihirdetése,‖tiszteletben‖tartott{k‖egym{s‖vad{szterületét: 

„Van a dublini könyvkereskedők között egy, a közös jóv{hagy{s és 

szok{s {ltal kialakult szab{ly, mely szerint az, aki egy könyv 

címoldal{t először kitűzi a célból, hogy a többiekkel közölje e könyv 

kinyomtat{s{nak sz{ndék{t, a könyv felett tulajdonjogot szerez.‛ 

Idézi (Johns, 2004) 

Első‖pillant{sra‖ezek‖a‖meg{llapod{sok‖nem‖sokban‖különböznek‖a‖

londoni T{rsas{g‖ copyrightj{tól,‖ amennyiben‖ mindah{ny‖ esetben‖

egy‖ adott‖ szöveg‖ kiad{s{nak‖ szok{sjogon‖ alapuló‖ elsőbbségére‖

vonatkoznak.‖ A‖ különbség‖ nem‖ is‖ itt,‖ hanem‖ a‖ konfliktusok‖

rendezésének‖módj{ban‖és‖a‖normasértés‖következményeiben‖rejlik.‖

Míg‖ ugyanis‖ a‖ törvényi‖ h{ttérrel‖ vagy‖ egyszerűen‖ csak‖ uralkodói‖

jóv{hagy{ssal‖ felvértezett‖ versenyszab{lyoz{s‖ végső‖ esetben‖ az‖
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{llami‖ erőszakszervezetek‖ bevon{s{val‖ rendezi‖ a‖ felmerülő‖

konfliktusokat, addig e h{ttér‖ híj{n‖ a‖ konfliktusban‖ {lló‖ felek‖

kénytelenek‖megegyezni‖egym{ssal,‖illetve‖a‖teljes‖közösség‖érdekelt‖

a‖konfliktus‖rendezésében.68 

Viszonylag‖ kicsi,‖ jól‖ azonosítható‖ tagokkal‖ rendelkező,‖ z{rt‖

közösségek‖ esetében‖ a‖ konvenciók‖ fenntart{sa‖ nem‖ ütközik‖

különösebb‖problém{kba,‖viszont‖elkerülhető,‖hogy‖a‖közösség‖tagjai‖

közül‖b{rkik visszaélhessenek‖esetleges‖erőfölényükkel.‖Mint‖azt‖az 

angol T{rsas{g esetében‖ l{ttuk,‖ nehezebb‖ homeosztatikus‖

egyensúlyban‖tartani‖egy‖közösség‖tagjainak‖érdekeit,‖ha‖a‖komplex,‖

elsőbbséget,‖ tulajdont,‖ igazs{goss{got,‖ szolidarit{st‖ egyar{nt‖ötvöző‖

közösségi‖ norm{k helyett az‖ uralkodói‖ önkény‖ {ltal‖ kijelölt‖ vagy a 

hatalmi‖ pozícióval‖ való‖ visszaéléssel‖ zs{km{nyolt‖ tulajdonjog 

személytelenné‖ tett‖ konstrukciója‖ szervezi a rendet. Ahogy azt az 

Írorsz{g‖Nagy‖Britanni{val‖való‖egyesülését‖követő‖piaci‖összeoml{s‖

is jelzi, e konvenciók‖ csak‖ akkor‖ képesek‖ a‖ hosszú‖ t{vú‖ egyensúly‖

fenntart{s{ra,‖ha‖lehetőség‖van‖a‖folyamatos‖újrat{rgyal{sukra,‖ha‖a‖

környezet‖ v{ltoz{saihoz‖ való‖ alkalmazkod{s‖ képessége‖ a‖ rendszer‖

része: 

                                                 

68 E‖ kutat{s‖ következő,‖ logikus‖ lépése‖ az‖ lesz,‖ hogy‖megprób{lom‖ felderíteni‖ az‖

online‖kalóz-csoportokon‖belül‖megfigyelhető‖norm{k‖kialakul{s{nak‖ folyamat{t.‖

A‖részletes‖leír{s‖helyett‖itt‖most‖csak‖utalok‖azokra‖az‖irodalmakra,‖melyek‖azokat‖

a‖ mechanizmusokat‖ vizsg{lj{k‖ és‖ modellezik,‖ melyek‖ segítségével‖ a‖ közösségek‖

elkerülhetik‖a‖közlegelők‖tragédi{jaként‖ismert‖problém{t:‖ (Bulte‖és‖Horany,‖2010;‖

Hess‖és‖Ostrom,‖2003;‖Ostrom,‖1990;‖Ostrom,‖Walker‖és‖Gardner,‖1992).‖Tal{n‖némi‖

magyar{zatra‖ szorul,‖ hogy‖ miért‖ éppen‖ a‖ közlegelők‖ kezelésével‖ kapcsolatban‖

létrejött‖ irodalmat‖ tartom‖ a‖ kalózokkal‖ kapcsolatban‖ relev{nsnak.‖Az‖ inform{ció‖

közjósz{g‖ jellege‖ régről‖ ismert‖ jelenség.‖ Közlegelővé‖ ezt‖ az‖ erőforr{s-tömeget‖ az‖

teszi,‖ hogy‖ a‖ fizikai‖ piacokon‖ a‖ kalózkod{s‖ a‖ túlhal{sz{snak‖ feleltethető‖meg:‖ az‖

egym{ssal‖ ugyanazon‖ címek‖ kiad{s{val‖ versengő‖ kiadók‖ mindegyike 

tönkremehet,‖ ha‖ e‖ verseny‖ nincs‖ valamilyen‖ módon‖ korl{tozva.‖ A‖ copyright,‖

illetve‖ a‖ szerzői‖ jog‖ e‖problém{t‖ a‖ tulajdonjogok‖ egyértelmű‖kijelölésével,‖ azaz‖ a‖

hagyom{nyos‖ közgazdas{gi‖ logik{nak‖ megfelelően‖ rendezi.‖ A‖ kalózok‖ közötti‖

kooper{ció‖ennél‖némileg‖összetettebb‖helyzetet‖hoz‖létre,‖hiszen‖a‖kalózok‖között‖

létrejött‖kv{zi‖tulajdonjog,‖azaz‖az‖exkluzív‖kiadói‖jogosítv{ny‖kor{ntsem‖abszolút:‖

azt‖ a‖ közösség‖ a‖ piac‖ egésze‖ szempontj{ból‖ optim{lis‖ szinten‖ korl{tozza.‖ A‖

digit{lis‖kalózok‖esetében‖a kérdés‖nem‖is‖annyira‖az‖egym{ssal‖versengő‖kiad{sok‖

okozta‖ potenci{lis‖ k{r,‖ ‖ hanem‖ a‖ közösség‖ erőfeszítései,‖ egym{ssal‖ megosztott‖

erőforr{sai‖ nyom{n‖ létrejött‖ közlegelő‖ fenntart{s{hoz‖ szükséges‖ erőforr{sok‖

biztosít{sa,‖a‖potyautasok‖szűrése,‖korl{toz{sa. Itt‖teh{t‖nem‖a‖túlhaszn{lat,‖hanem‖

az‖ elégtelen‖ termelés‖ problém{j{nak‖ megold{sa‖ kerül‖ a‖ ön-szab{lyoz{si‖

erőfeszítések‖fókusz{ba. 
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„Az Egyesülési Törvény nyom{n a brit copyright-rendszer 

Írorsz{gban is érvényessé v{lt. A brit címek ír ut{nnyom{sa 

illeg{liss{ v{lt. A könyvipar ennek nyom{n szinte teljesen eltűnt. Az 

aktív nyomd{szok és kereskedők sz{ma élesen zuhanni kezdett, a 

kibocs{t{s 80%-kal csökkent. Sok munk{s az USA-ba emigr{lt, 

m{sok felhagytak az iparral. *<+ A kalózkod{sról azt tartj{k, hogy 

alapvető veszélyt jelent a felvil{gosult és kereskedelmi alapokon {lló 

könyvnyomtat{s-kultúr{ra. Mégis, a dublini könyves ipar kor{bban 

gyorsan nőtt, a életrevalós{g minden jelét felmutatta, és időben 

egybeesett az ír irodalom aranykor{val. Az ír kalózok joggal 

érvelhettek amellett, hogy az igazi Felvil{gosod{s p{rtj{n {lltak. És 

amikor a szerzői jogi törvény r{juk is érvényessé v{lt, ez az ipar 

hirtelen összeomlott. Azért omlott össze, mert az az erő, amely ezt az 

ipart összetartotta, a gyakorlatból eredt, nem a doktrín{ból. És ez az 

a pont, ami felett a szerzőség és modernit{s történetével foglalkozó 

kutatók, ak{rcsak a londoni könyvipar korabeli szereplői elsiklottak. 

A gyakorlati meg{llapod{sok és szab{lyok helyett a jogi doktrín{kra 

fókusz{ltak.‛ (Johns, 2004. 36. o.) 

A‖ sors‖ iróni{ja,‖ hogy‖ az‖ Egyesülési‖ Törvény‖ nyom{n‖ a‖ brit‖ piacról‖

kiszorult‖ ír‖ nyomd{szok‖ közül‖ sokan‖ az‖ Egyesült‖ [llamokba‖

emigr{lva – imm{r‖ az‖ amerikai‖ copyright-szab{lyoz{s‖ védelmében 

(melyről‖ a‖ következő‖ fejezetben‖ lesz részletesen‖ szó) – ott 

folytathatt{k‖ a‖ brit‖ művek‖ kalózkiad{s{t,‖ ahol‖ Dublinban‖

abbahagyt{k (Redmond, 1990). 

3.3.4 Az európai könyvkereskedelem és 
a felvilágosodás dél-német ügynökei 

Hasonló,‖ önszervező‖ folyamatoknak tal{lunk‖ a‖ német‖ nyelvű‖

könyvpiac‖XVIII.‖ sz{zad‖m{sodik‖ felében‖ lezajlott‖v{ls{ga‖kapcs{n.‖

A‖német‖nyelvű‖kiadók – akik‖m{s‖kiadók‖termékeinek‖v{s{rlójaként‖

egyben‖ a‖ könyvkereskedő‖ szerepét‖ is‖ betöltötték – a frankfurti 

könyvv{s{ron‖tal{lkoztak,‖itt‖cserélték‖ki‖egym{ssal‖a‖kiadv{nyaikat.‖

A‖ v{s{r‖ sok{ig‖ barter‖ alapú‖ volt,‖ a‖ német‖ nyelvterület‖ minden‖

sark{ból‖összesereglő‖kiadók‖itt‖tettek‖szert‖az‖otthoni‖piacon‖később‖

pénzzé‖ tehető‖ könyvekre,‖ cserébe‖ a‖ saj{t‖ maguk‖ {ltal‖ nyomtatott 

szövegekkel „fizettek”. A XVIII.‖ sz{zad‖ m{sodik‖ felére‖ azonban‖ a‖

kereskedelem‖ szab{lyai‖ v{ltozni‖ kezdtek.‖ A‖ frankfurti‖ könyvv{s{r‖

veszteni‖ kezdett‖ a‖ jelentőségéből,‖ a‖ hangsúly‖ Lipcsébe‖ helyeződött‖

{t.‖ A‖ reform{tus‖ észak‖ egyre‖ kevésbé‖ volt‖ vevő‖ a 

„Reichsbuchhandel”,‖ azaz a‖ katolikus‖ dél, a Habsburg-Ausztria, 
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Sv{jc,‖Bajororsz{g,‖Sv{bföld,‖Frankföld,‖az‖Alsó‖és‖Felső Rajna‖vidék 

területein‖ tal{lható,‖ néh{ny‖ sz{z‖ könyvkereskedő‖ {ltal‖ kín{lt‖

könyvekre,‖ miközben‖ rendre‖ északon‖ jelentek‖ meg‖ először‖ a‖

felvil{gosod{s‖legfontosabb‖művei,‖melyekre‖délen‖is‖egyre‖nagyobb‖

kereslet volt. 

Az‖ egyre‖ nehezebben‖ működtethető‖ barter‖ alapú‖ kereskedelem‖

helyett megszaporodtak a – déli‖ kereskedők‖ sz{m{ra‖ egyre‖

kedvezőtlenebb‖ kondíciókat‖ kín{ló – készpénzes‖ ügyletek,‖ a‖

sz{llít{si költségek‖megnövekedtek,‖a‖kereskedői‖{rrés‖szűkebb‖lett,‖

miközben‖ a‖ déli‖ kiadók‖ északi‖ piacai‖ egyre‖ csak‖ zsugorodtak.‖ Az‖

igazi‖ kereskedelmi‖ h{ború‖ azonban‖ akkor‖ kezdődött,‖ amikor‖ a‖

prominens‖ lipcsei‖ kiadó,‖ Philip‖ Erasmus‖ Reich‖ radik{lis‖ lépésre‖

sz{nta‖el mag{t: 

„1764-ben, egy évvel a biztons{gosabb kereskedelmet ígérő 

hubertusburgi békekötés ut{n Reich l{tv{nyosan kivonult a 

frankfurti könyvv{s{rról. Ezzel egy időben 50%-kal felemelte az 

{rait, a délnémet kollég{ival csak készpénzes tranzakciókat volt 

hajlandó kötni, és körlevelekben indított t{mad{st komolyan be sem 

indult kalózkiad{sok ellen. Valój{ban e „Reichsbuchhandel‛ ellen 

indított t{mad{s jelzi a kalózkiadók aranykor{nak kezdetét a német 

nyelvterületen.‛ (Wittmann, 2004) 

Mint‖azt‖l{ttuk,‖egy‖m{s‖{ltal‖m{r‖megjelentetett‖könyv‖kalózkiad{sa‖

sor{n‖ a‖ v{rható‖ hasznok‖ kalkul{ciójakor‖ minden‖ egyes‖ kiadónak‖

sz{mba‖ kellett‖ vennie‖ a‖ v{rható‖ költségeket‖ is.‖ E‖ költségek‖ nem‖

csup{n‖ az‖ üzleti‖ v{llalkoz{s‖ materi{lis‖ és‖ immateri{lis‖ költségeit‖

jelentik,‖ de‖ a‖ hosszú‖ t{vú‖ t{rsas‖ kapcsolatokban,‖ a‖ reput{cióban,‖

bizalmi‖ tőkében‖ bekövetkező‖ v{ltoz{sok‖ költségeit‖ is,‖ melyek‖ a‖

kereskedelmi‖ kapcsolatokon‖ keresztül‖ a‖ hosszú‖ t{vú‖ üzleti‖

lehetőségekre,‖azok‖v{rható‖haszn{ra‖voltak‖komoly‖hat{ssal.‖Ebben‖

a‖ kontextusban‖ kulcsfontoss{gú‖ az,‖ hogy‖ a‖ t{gan‖ értelmezett‖

könyvkiad{sban‖ érdekelt‖ közösség‖ elfogadhatónak‖ tekintette‖ a‖

kalózkiad{sok‖megjelentetését‖minden‖olyan‖esetben,‖amikor 

„az eredeti {ra megnövekedett, a diszkont csökkent, a magatart{si 

kódexet megsértették, ha valaki a kollég{inak vagy a köznek k{rt 

okozott, vagy ha a kalózkiad{s csak olyan területeken volt kapható, 

ahol az eredeti nem volt elérhető.‛ (Wittmann, 2004) 

A XVIII.‖ sz{zad‖m{sodik‖ felére‖ a‖ fenti‖ feltételek‖ szinte‖mindegyike‖

elő{llt.‖ 1750-es‖ évek‖ és‖ 1785‖ között‖ az‖ északról‖ sz{rmazó‖ könyvek‖
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{tlag{ra‖ majd‖ tízszeresére‖ növekedett,‖ miközben‖ az‖ északi‖ kiadók‖

{ltal‖ felkín{lt‖ kereskedelmi‖ {rrés‖ a‖ sz{llít{s‖ költségeit‖ sem‖ fedezte. 

Ebben‖ a‖ környezetben‖ a‖ dél-német‖ könyvkereskedők‖ sz{m{ra‖ a‖

kézenfekvő‖ és‖ r{ad{sul‖ a‖ közösség‖ tagjai‖ sz{m{ra‖ is‖ elfogadható‖

megold{st‖a‖piacok‖kalózkiad{ssal‖való‖ell{t{sa‖jelentette. 

3.3.5 Az európai kalózkiadók történetének tanulságai 

A nemzetközi‖és‖kiegyensúlyozott‖helyi‖szab{lyoz{sok‖hi{ny{ban‖az,‖

hogy‖ki‖is‖sz{mít‖ebben‖az‖időszakban‖kalóznak‖mindenekelőtt‖attól‖

függ, hogy milyen‖ perspektív{ból‖ tekintünk‖ a‖ születésétől‖ fogva‖

nemzetközi‖ könyvpiacra.‖ A‖ nyomd{szok‖ és‖ kereskedők‖ piacokért‖

folytatott‖ küzdelmében‖ a‖ szövegek‖ nyomtat{s{ra,‖ terjesztésére‖

vonatkozó‖ kiz{rólagoss{g‖ biztosít{sa‖ a‖ legfontosabb, ha nem is az 

egyetlen fegyver. Ez‖a‖kiz{rólagoss{g‖azonban‖csak‖akkor‖ér‖b{rmit,‖

ha‖azt‖a‖többi‖piaci‖szereplő‖hajlandó‖tiszteletben‖tartani.‖Mind‖helyi,‖

mind‖nemzetközi‖szinten‖sz{mos‖péld{t‖l{thattunk‖arra, hogy a piaci 

szereplőknek‖{llami‖szankciók‖hi{nyban‖is‖érdekükben‖{llhat‖m{sok‖

kiz{rólagos‖ jogainak‖ – nem is annyira tiszteletben‖ tart{sa,‖ mint‖

ink{bb – megteremtése,‖mégpedig‖ azért,‖mert‖ csak‖ így‖ sz{míthatnak 

arra,‖ hogy‖ saj{t‖ kiz{rólagoss{guk‖ is‖ tiszteletben‖ tartatik‖ m{s‖

alkalommal.69 

Az‖ európai‖ könyvpiac a‖ kezdetektől‖ fogva‖ nemzetközi‖ volt.‖ A‖

nyomd{k‖ viszonylag‖ szűk‖ kapacit{sa,‖ a‖ helyi‖ felvevőpiacok‖

kapacit{s{hoz‖mérten‖ is‖ kis‖mérete,‖ a‖ latin‖ nyelvű‖ könyvek magas 

sz{ma, mint‖okok‖nyom{n‖azokon‖az‖utakon,‖melyeken‖kor{bban‖a 

nyomd{szmesterek,‖ betűv{gók‖ és‖ a‖ könyvnyomtat{s‖ technológi{ja‖

utaztak, kisv{rtatva‖ a‖ nyomtatott‖ szövegek‖ is terjedni kezdtek. A 

kialakuló‖ kereskedelmi‖ h{lózat‖ nemcsak‖ a‖ piacokról‖ sz{llított 

inform{ciókat,‖ de‖ – ak{rcsak‖ évsz{zadokkal‖ később‖ az‖ Egyesült‖

[llamokban – az‖ egyes‖ szereplők‖ közötti‖ békés‖ kooper{ciót‖ is‖

biztosította.‖A‖békés‖egyensúly‖alatt‖ itt‖ természetesen‖az‖egym{ssal‖

                                                 

69 A‖ j{tékelméletben‖ ezt‖ a‖ helyzetet‖ Ismételt‖ Fogoly‖ Dilemmaként‖ (Iterated‖

Prisoner's Dilemma) ismerik.‖ A‖ fogoly‖ dilemma‖ „egyfelvon{sos”‖ nem‖ ismételt‖

verziój{ban‖ a‖mindkét‖ fél‖ sz{m{ra‖ előnyösebb,‖de‖kooper{ciót‖ igénylő‖kimenetel‖

soha‖nem‖valósul‖meg,‖mert‖az‖ösztönzők‖(a‖j{ték‖kifizetései)‖miatt‖mindkét‖félnek,‖

ha‖ csak‖ saj{t‖ érdekeit‖ követi,‖ a‖ dezert{l{s‖ éri‖meg‖ jobban.‖Az‖ ismételt‖ verzióban‖

viszont‖ megnyílik‖ a‖ lehetőség‖ a‖ mindkét‖ felet‖ jobb‖ helyzetbe‖ hozó,‖ kooperatív‖

kimenetel‖ előtt,‖ mert‖ a‖ j{tékosoknak‖ lehetőségük‖ nyílik‖ felismerni‖ a‖ kooper{ció‖

okozta‖ előnyöket,‖ és‖ olyan‖ stratégi{t‖ dolgozhatnak‖ ki,‖ amelyik‖ a‖ m{sikat‖ is‖

kooper{cióra‖ösztönzi. 
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versengő‖ kiad{sok‖ okozta‖ kereskedelmi‖ h{borúk‖ korl{toz{s{t‖ kell 

érteni:‖ha‖úgy‖hozta‖a‖sors,‖hogy‖két‖kiadó‖egym{s‖útj{t‖keresztezve‖

konfliktusba‖került,‖a‖h{lózat‖többi‖tagja‖szükségszerűképpen‖abban‖

volt‖ érdekelt,‖ hogy‖ a‖mindenkinek‖ k{rokat‖ okozó‖ {rh{ború‖ helyett‖

békés‖ megold{s‖ szülessen.‖ A‖ kalózkiad{sra‖ ugyanis két‖ lehetséges‖

v{lasz‖ születhetett:‖ a‖ kalózkiad{s‖ ellehetetlenítése‖ egy‖még‖ olcsóbb‖

kiad{s‖ dömpingszerű,‖ masszív‖ veszteségek‖ {r{n‖ történő‖

terjesztésével,‖ vagy‖ a‖ vétkes‖ kiadó‖ portfoliój{nak‖ kalózkiad{sa.‖

Mindkét‖ lehetséges‖ retorzió‖ jelentős‖ költségeket‖ rótt nem csak az 

érdekelt‖ kiadókra,‖ de‖ a‖ terjesztési‖ l{nc‖ minden‖ egyes‖ tagj{ra:‖ a‖

papírba,‖dr{ga,‖s‖végül‖rakt{rakban‖rothadó‖könyvekbe‖fektetett‖tőke‖

elvesztését‖ egyik‖ könyvpiaci‖ szereplő‖ sem‖ kock{ztatta‖ szívesen.‖

Különösen‖ akkor,‖ ha‖ egyébként‖ a‖ leg{lis,‖ közösség‖ {ltal elfogadott 

módszerekkel‖ is‖ tisztes,‖ és‖ az‖ előbbieknél‖ jóval‖ kevésbé‖

kock{zatosabb‖haszonra‖lehetett‖szert‖tenni. 

Ha tapasztalunk zavart a rendszerben, akkor az rendre amiatt van, 

hogy‖ a‖ kiz{rólagoss{g‖ többféle‖ forr{sból‖ is‖ t{pl{lkozik.‖ A‖ tiszt{n 

piaci‖ viszonyok‖ az‖ elsőségen‖ alapuló‖ kiz{rólagoss{got‖ dikt{lnak, 

mely‖ gyakorlat‖ folyamatosan‖ al{rendelődik‖ a‖ közösség‖

értékrendjének.‖A‖klasszikusok‖vagy‖a‖Biblia‖kiz{rólagos‖nyomtat{si‖

joga‖körül‖zajló‖vita‖ezt‖a‖helyzetet‖illusztr{lja:‖ugyan‖értelmezhető‖a‖

klasszikusok‖esetében‖ is‖ az‖ első‖nyomtat{s‖ {ltal‖ létrejött‖ jog,‖de‖ ezt‖

egy‖idő‖ut{n‖felülírja (felülírn{) az‖ ilyen‖szövegek‖kisaj{títhatós{g{t‖

tiltó‖mor{lis‖konszenzus.‖A‖német‖könyvpiac‖esetében‖azt‖ is‖ l{ttuk,‖

hogy‖ milyen‖ korl{tai‖ alakulhatnak‖ ki‖ az‖ elsőbbségen‖ alapuló‖

kiz{rólagoss{gnak:‖ amennyiben‖ az‖ visszaéléshez‖ vezet,‖ úgy‖ a‖ piaci‖

szereplők‖ kollektíven‖ büntetik‖ meg‖ a‖ közösség‖ {ltal‖ biztosított‖

jogokkal‖visszaélő‖szereplőt. 

A‖kiz{rólagoss{g‖m{sik‖forr{sa‖az‖uralkodói‖hatalom,‖a‖korona‖{ltal‖

biztosított nyomtat{si,‖és/vagy‖kereskedési‖privilégium.‖Az‖uralkodó‖

kezében‖ a‖ privilégium‖ politikai‖ fegyver.‖ Célja‖ a‖ loj{lis‖ sajtó‖

biztosít{sa,‖ a‖ heterodox‖ politikai,‖ vall{si‖ anyagok‖ terjedésének‖

korl{toz{sa,‖ illetve‖ a stabil kamarai jövedelmek‖ biztosít{sa.‖ A‖

politikai‖ lojalit{sért‖ cserébe‖biztosított‖ piaci‖ kiv{lts{g‖ természetesen‖

felülírja‖ és‖ torzítja‖ a‖ piaci‖ önszab{lyozó‖ mechanizmusok‖ nyom{n‖

kialakuló‖ egyensúlyt,‖ hiszen‖ a‖ kultur{lis‖ piacok‖ kereslet‖ {ltal‖

determin{lt‖ valós{ga‖m{r‖ ekkor‖diverg{l‖ a‖hatalom‖{ltal‖ ide{lisnak‖

gondolt‖{llapottól.‖Így‖az‖sem‖meglepő,‖hogy‖a‖kétféle‖megközelítés‖

képviselői‖között‖folyamatosak‖a‖konfliktusok. 
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A‖ kalózkiadók‖ elszaporod{sa,‖ mint‖ a‖ megbomlott – vagy soha 

teljesen ki nem alakult – piaci‖ egyensúlyra‖ adott,‖ szinte‖

természetesnek‖ vehető‖ v{laszreakció‖ nem‖ csak‖ a‖ helyi,‖ nemzeti‖

monopóliumok‖ kapcs{n‖ volt megfigyelhető.‖ Míg‖ az STN 

részvételével‖megalakított‖Sv{jci‖Konföder{ció‖az‖ugyanarra‖a‖piacra‖

dolgozó,‖ egym{ssal‖ versengő‖ kiadók‖ közötti‖ önkéntes‖

meg{llapod{sokra‖ példa,‖ addig‖ a‖ délnémet‖ kalózkiadók‖ története‖

arra‖ enged‖ következtetni,‖ hogy‖ a‖ nemzetközi‖ kereskedelmi‖

egyensúly‖ felboml{sa‖ esetén‖ is‖ a‖ kalózkiad{sok‖ jelentették‖ az‖

egyensúly‖ helyre{llít{s{nak‖ legfontosabb‖ és‖ a közösségben legitimnek 

tekintett eszközét. 

Ez‖ a‖ helyi‖ egyensúlyra‖ érzékeny‖ hozz{{ll{s‖ tükröződik‖ Gosse,‖ az‖

STN-nel‖ is‖ kapcsolatban‖ levő‖ h{gai‖ kiadó‖ Ostervaldnak‖ küldött‖

levelében‖is.‖Gosse‖itt‖Ostervald‖egy‖üzleti‖aj{nlat{ra‖v{laszol: 

„A leideni könyvkereskedők azzal, hogy ők nyomtatt{k az első 

kiad{st, nem kiv{lts{got szereztek, hanem azt, amit mi itt a m{sol{s 

jog{nak („droit de copie‛) hívunk, és mivel mi, akik a holland 

könyviparban dolgozunk ezt a m{sol{si jogot egym{s között szinte 

vall{sos tiszteletben tartjuk, ezért ezt a könyvet nem {rulhatom 

ebben az orsz{gban.‛ (Darnton, 2003. 6. o.) 

M{s‖ szóval‖ Gosse-nak,‖ mint‖ prominens‖ németalföldi‖ szereplőnek‖

egyszerűen‖ nem‖ érte‖ meg‖ felrúgni‖ a‖ kollég{ival‖ kialakított,‖ s‖

meglehetősen‖jövedelmező‖üzleti‖kapcsolatokat‖egy‖kétes‖haszonnal‖

kecsegtető‖kalózkiad{s‖kedvéért. 

Ki‖teh{t‖a‖kalóz? A‖XVII.‖sz{zadban‖Angli{ban‖elterjedt‖nézet‖szerint 

„a kalózok olyan t{rsas intézményekhez tartoznak, melyek nem 

integr{lódtak a t{gabb közösség szab{lyrendszerébe. A legtöbb kollektív 

csoport, mint a céhek, t{rsas{gok, vagy az egyetemek {ltal fenntartott 

szok{sok egyszerre szolg{ltak a közösség összetart{s{ra és a t{gabb közösség 

többi részével való harmonikus együttélés megteremtésére. *<+ A 

kalózbanda minden bizonnyal kollektíva volt, de semmi olyan szab{lyt nem 

tisztelt, ami ismerős lett volna a közösség többi tagja sz{m{ra, és nem 

tartozott hűséggel a közjónak sem.‛ (Johns, 2010. 37. o.) 

Ez‖ a‖ kép‖ azonban,‖mint‖ azt‖ l{thattuk‖ nem‖pontosan‖ igaz.‖ Egyrészt‖

azért‖nem,‖mert‖a‖ jav{ban‖form{lódó‖könyvnyomtat{s-kapitalizmus 

e‖definíció‖ szerint‖ „tisztességes”‖ v{llalkozói is,‖miközben‖kultur{lis‖
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javak‖ cirkul{ciój{nak‖ monopoliz{l{s{val‖ foglalkoznak,‖ hajlamosak‖

megfeledkezni‖a‖közjóról – azaz‖a‖többi‖közösség‖érdekéről.70 

A‖m{sik‖oldalról‖viszont‖a‖csak‖a‖saj{t‖érdekükre‖figyelő‖kalózkiadók‖

tevékenységének,‖az‖egym{s‖közötti‖verseny‖és‖kooper{ció‖ar{ny{tól‖

függően‖sz{mos‖pozitív‖extern{li{ja,‖nem‖sz{ndékolt‖következménye‖

van.‖Ha‖elhisszük,‖hogy‖az‖inform{ciók,‖tud{sok‖piac{n‖az‖optim{lis‖

{llapotot‖e‖tud{sok‖minél‖korl{toz{smentesebb, szabadabb {raml{sa‖

jelenti,‖ úgy‖ az‖ egym{ssal‖ versengő‖ kiadók‖ {ltal‖ megteremtett‖

szabadpiac – a‖ privilégiumokból‖ sz{rmaztatott‖ monopóliumokkal‖

szemben – épp‖ ennek‖ az‖ {raml{snak‖ a lehetőségét‖ maximaliz{lja.‖

Természetesen‖a‖versenyt{rsak‖közötti‖kooper{ció‖azt‖a‖célt‖szolg{lja,‖

hogy‖ez‖a‖verseny‖ne‖legyen‖teljes,‖azaz‖ne‖vezessen‖az‖ inform{ciós‖

piac‖szereplőinek‖gazdas{gi‖ellehetetlenüléséhez. 

A verseny azonban a‖ kooper{ció‖ hat{rait is‖ kijelöli.‖ Egy‖

önszab{lyozó‖ környezetben‖ a‖ kooper{ció‖ pontosan‖ addig‖ a‖ pontig‖

tart, ameddig a kooper{ció‖eszközeivel‖korl{tozott verseny‖nyom{n‖

olyan‖ mértékű‖ piaci‖ egyensúlytalans{gok‖ nem‖ t{madnak,‖ melyek‖

indokoltt{‖ teszik‖ a‖ kooper{ció‖ időleges‖ felmond{s{t,‖ és‖ új‖

versenyt{rs‖ belépését‖ az‖ addig‖ a‖ kooper{ció‖ norm{i‖ {ltal‖ védett‖

piacra. A piaci kiz{rólagoss{g és monopolhelyzet teh{t nem abszolút, és 

objektív feltételekkel megragadható, hanem relatív, és lok{lis szitu{cióba, 

helyi közösségbe {gyazott. A kiadók‖ versenyt‖ korl{tozó‖ belső‖

meg{llapod{sai‖ valój{ban‖ nem‖ abszolút‖ korl{tok,‖ hanem‖

folyamatosan‖ v{ltozó‖magass{gú‖ belépési‖ küszöbök,‖ ahol‖ a‖ küszöb‖

magass{g{ra‖a‖piaci‖viszonyok,‖a‖közösség‖belső‖struktúr{ja‖és‖külső‖

tényezők‖egyar{nt hat{ssal‖vannak. 

Ez a homeosztatikus‖ egyensúly‖ egyszerre‖maximaliz{lja‖ a‖ versenyt‖

és‖biztosítja‖a‖piac‖működéséhez‖szükséges‖anyagi‖ösztönzőket.‖M{s‖

szóval‖ úgy‖ biztosítja‖ a‖ közjót‖ legink{bb‖ biztosító, ide{lis‖ piaci‖

viszonyokhoz‖közeli‖{llapotokat,‖hogy‖e‖szempontot‖egy{ltal{n‖nem 

kell‖ figyelembe‖ vennie.‖ A‖ közjó‖ növekedése‖ ebben‖ a‖ szcen{rióban‖

tiszta‖extern{lia,‖nem‖sz{ndékolt,‖nem‖tervezett‖következmény. 

                                                 

70 Ezt‖ a‖ T{rsas{g‖ regiszterében‖ foglalt‖ jogok‖ ellen‖ az‖ 1660-as‖ években‖ t{mad{st‖

indító‖ Richard‖ Atkins‖ úgy‖ fogalmazta‖ meg,‖ hogy‖ az‖ egész‖ kiadói‖ közösség‖

kalózband{nak‖ tekinthető‖ – ha‖ tevékenységükre‖ úgy‖ tekintünk,‖ mint‖ a‖ közös‖

kultur{lis‖ kincs priv{t‖ érdekeknek‖ történő‖ al{rendelésére.‖ Ő‖ a‖ fenti‖ problém{t‖ a‖

könyvnyomtat{s‖kir{lyi‖előjogg{‖történő‖nyilv{nít{s{val‖kív{nta‖orvosolni (Johns, 

2010),‖azaz‖függetlenítette‖volna‖a‖közkincsnek‖tekintett‖kultur{lis‖területet‖a‖piaci‖

szereplők‖döntéseitől,‖érdekeitől. 
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3.4 A szerző és a szerzői jog születése 

„A szövegeket, a könyveket, a diskurzusokat csak akkor és annyiban 

kezdték valós{gos szerzőknek (teh{t nem mitikus vagy m{s fontos 

vall{si személyeknek) tulajdonítani, amikor és amennyiben szerzőik 

büntethetővé v{ltak, azaz a diskurzus normaszegőnek 

bizonyulhatott. A mi kultúr{nkban – és bizony{ra m{sokban is – a 

diskurzus eredetileg nem dolog, termék, tulajdon volt, hanem 

cselekvés, amely a szent és a prof{n, a törvényes és a törvénytelen, a 

vall{sos és a szentségtörő kétpólusú mezején helyezkedett el. 

Kock{zattal teli gesztus volt, mielőtt a tulajdon körforg{s{t alkotó 

javak egyikévé v{lhatott volna‛ (Foucault, 1999/1979. 127. o.). 

Eddig‖ a‖ pontig‖ a‖ kalóz‖ jelenségét‖ a‖ kiadók‖ közötti‖ konfliktusok 

kontextus{ban‖ vizsg{ltuk. A‖ XVIII.‖ sz{zadban‖ azonban‖ egy‖ addig‖

jobb{ra‖margin{lis‖ szereplő‖ is‖ felbukkan‖ a‖ folyamatban. Az angliai 

sajtó‖ szab{lyoz{sa‖ körüli‖ polémi{kban‖ megjelenő‖ szerző‖ fogalma‖

igazi‖szubsztanci{val‖csak a‖sz{zad‖folyam{n‖lezajló‖vit{k‖évtizedei 

alatt telik meg. Mivel ezekben a vit{kban‖ a‖ szerző‖ többek‖ között‖ a‖

kiadók‖közötti‖konfliktusokon‖keresztül‖képes‖önmag{t‖is‖defini{lni,‖

így‖a‖ szerző‖kialakul{s{nak‖ története‖ integr{ns‖ része‖a‖kalózkiadók‖

történetének:‖a „Mi‖ a‖kalóz?”‖ kérdés‖ értelmetlen a foucault-i‖ „Mi‖ a‖

szerző?”‖kérdés‖megv{laszol{sa‖nélkül (Philip, 2005). És‖ fordítva:‖ a‖

„Ki‖a‖szerző?”‖kérdés‖nem‖megv{laszolható‖anélkül,‖hogy‖ismernénk‖

azokat‖ a‖ kalózokat,‖ akiknek‖ a‖ tevékenysége‖ a‖ szerző‖ személyének,‖

jogainak‖tiszt{z{s{t‖végeredményben‖kikényszerítette. 

Az‖ al{bbiakban‖ a‖ szerző‖ születését‖ irodalomtörténeti,‖

t{rsadalomtörténeti‖ és‖ jogtörténeti‖ szempontból‖ egyar{nt‖ leíró‖

munk{k‖ felhaszn{l{s{val‖ (Hesse, 1990; Jaszi, 1991; M. Rose, 1988; 

Woodmansee,‖ 1984;‖ Woodmansee‖ és‖ Jaszi,‖ 1994) megprób{lom‖

rekonstru{lni‖ azt‖ a‖ folyamatot,‖ ahogy‖ a‖ szerző,‖ a‖ kiadó‖ egym{s‖

közötti‖konfliktusait‖felhaszn{lva‖megtal{lta‖saj{t‖helyét‖a‖kultur{lis‖

piacok mechanizmusaiban. 

A XVI–XVII.‖sz{zad‖sor{n‖kikrist{lyosodott‖gyakorlat‖szerint‖szerzők‖

nem, vagy‖ csak‖ alig‖ szerezhettek‖ privilégiumot‖ (vagy‖ Angli{ban‖

copyright-ot) a‖ műveikre,‖ ez‖ a‖ jog‖ kevés‖ kivételtől‖ eltekintve‖ a‖

kiadókat illette. E jog (-fosztotts{g)‖azt‖is‖jelentette,‖hogy‖a‖szerzők‖a‖

műveik‖ haszn{ból‖ közvetlenül‖ nem,‖ csup{n‖ a‖ kézirat‖ elad{s{val‖

részesedhettek,‖ mely‖ az‖ esetek‖ túlnyomó‖ részében‖ egyszeri,‖ fix‖

összeget‖jelentett‖és‖csak‖ritk{n‖tal{lunk‖olyan‖meg{llapod{st, mely a 
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kiad{sok‖haszn{nak‖megoszt{s{ról‖rendelkezett‖volna.71 A‖szerző,‖a‖

kézirat‖elad{s{val‖örökre72 lemondott‖a‖szöveg‖{ltal‖termelt‖jövőbeni 

haszonról.‖A‖kéziratért‖kapott‖összeg‖sok‖mindentől‖függött,‖de‖tal{n‖

egyetlen‖ irodalmi‖ kvalit{s‖ nem‖ esett‖ olyan‖ súllyal‖ a‖ latba,‖ mint‖ az‖

eladható‖ péld{nysz{mra‖ mindennél‖ nagyobb‖ hat{ssal‖ levő‖

kalózkiad{sok‖okozta‖verseny. 

Ahogy az a saj{t‖ kor{ban‖ viszonylag‖ híres‖ londoni‖ író, Samuel 

Richardson‖és‖dublini‖kiadója,‖George‖Faulkner‖közötti‖ levelezésből‖

kiderül,‖ amint Faulkner‖ tudom{st‖ szerzett‖ arról,‖ hogy‖ minden‖

óvintézkedés‖ellenére‖kisziv{rgott‖az‖a‖kézirat,‖aminek‖a‖kiad{s{ról‖

Richardson-nal‖meg{llapodott,‖ és‖ h{rom‖m{sik‖ ír‖ nyomda‖ is‖ e‖mű‖

nyomtat{s{val‖van‖elfoglalva, 

„Faulkner arról értesítette Richardsont, hogy kisz{ll az egyezségből, 

és a m{sik h{romhoz csatlakozik ink{bb. Jelezte, nem fogja kifizetni a 

kéziratért a kialkudott 70 Guinea-t, legfeljebb annak ötödét. Az eddig 

megszerzett 12 ívet pedig {tadta az újdonsült t{rsainak.‛ (Johns, 

2004. 5. o.) 

Az‖effajta‖érv{g{st‖csak‖az‖olyan‖kaliberű‖szerzők‖engedhették‖meg‖

magunknak,‖mint‖Voltaire,‖ aki‖élete‖vége‖ felé‖a‖kiadók‖{ltal‖ fizetett‖

összeg‖ nagys{ga‖ helyett‖ ink{bb‖ a‖ szövegek‖ minél‖ szélesebb‖ körű‖

elterjesztésére‖ügyelt. 

Voltaire nyíltan‖ soha‖ nem‖ fordult‖ kiadója, Cramer ellen. Darnton 

besz{molój{ból‖mégis‖az‖derül‖ki,‖hogy‖Voltaire‖a‖ színfalak‖mögött‖

meglehetősen‖szabadon‖üzletelt‖a‖kor{bban‖m{r‖említett‖neuchatel-i 

kalózkiadó‖Ostervald-dal. 

„Ostervald 1770 m{rcius{ban egy m{solat reményében ell{togatott 

Fereney-be [ahol Voltaire ezidőt{jt tartózkodott]. Voltaire szívesen 

engedett a kérésnek, mivel ebben az időszakban m{r nem érdekelte, 

keres-e az ír{saival. Több mint ötven évnyi, kiadókkal szerzett 

tapasztalattal a h{ta mögött ismerte azok minden fog{s{t, és azt is 

                                                 

71 Az‖első‖és‖ sok{ig‖egyetlen‖kivétel‖ tal{n‖Milton‖Samuel‖Simmons-szal 1667-ben 

Az‖ elveszett‖ paradicsom‖ kiad{s{ra‖ megkötött‖ szerződése‖ volt,‖ melyben‖ Milton‖

képes‖ volt‖ alaposan‖ körbeb{sty{zni‖ saj{t‖ jogait‖ a‖ kiadóval‖ szemben (Mark Rose, 

1993. 27. o.). 

72 Az‖örökre‖alatt‖természetesen‖azt‖kell‖érteni,‖hogy‖az‖angol‖copyright‖a‖szok{sjog‖

szerint‖időben‖nem‖volt‖korl{tozott,‖illetve‖a‖kontinensen‖a‖privilégiumok‖egy‖idő‖

ut{n‖automatikusan‖kerültek‖meghosszabbít{sra 
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megtanulta, hogyan haszn{lhatja ezeket a trükköket egy nemesebb 

cél, a Felvil{gosod{s terjesztésére, a „gyal{zatos eltapos{s{ra‛. Ez a 

magyar{zata annak, hogy Voltaire beleegyezett abba, hogy ell{tja 

Ostervaldot Cramer kefelevonatainak javított és kibővített 

m{solataival, feltéve, ha minderről Cramer nem szerez tudom{st. 

M{s szóval Voltaire boldogan kalózkodott önmaga ellen. A módszer 

alkalmas volt arra, hogy a m{solatok sz{ma növekedjen. Emellett 

azzal is tiszt{ban volt, hogy a »Kérdések az Enciklopédi{ról« 

egyébként is a kalózok {ldozata lesz – m{r ha nem lenne furcsa ezt a 

kifejezést egy eleve illeg{lis könyv esetében haszn{lni. Az STN-nel 

való kooper{ció lehetőséget adott arra, hogy ezt a folyamatot az 

ellenőrzése alatt tartsa, miközben úgy tudjon újabb szemtelen 

megjegyzéseket írni a szöveghez, hogy azokat később letagadhassa. 

*<+ Voltaire az itt következő, Ferney-ben kibocs{tott, komikus 

engedélyhez hasonló elmésségekkel tompította a kalózkod{s élét: 

„Ezúton engedem meg minden könyvterjesztőnek, hogy saj{t 

kock{zat{ra, roml{s{ra és haszn{ra újranyomja butas{gaim, 

legyenek azok igazak vagy hamisak.‛ *<+ Mindezek ellenére Voltaire 

hű kív{nt maradni kiadój{hoz, és nem akarta őt azzal megb{ntani, 

hogy nyíltan együttműködik a kalózokkal. *<+ Szerette volna 

Cramert jobb munk{ra ösztönözni, aki elhanyagolta a Kérdések 

nyom{s{t, és az Enciklopédia új kiad{s{n dolgozva késében volt 

Voltaire összes műveinek kiad{s{val is.‛ 73 (Darnton, 2003. 11-16. 

o.) 

Voltaire‖ kezében‖ a‖ kalózokkal‖ való‖ üzlet‖ a‖ legitim‖ kiadó‖

ellenőrzésének‖az‖eszköze.‖Mint‖szerző‖abban‖érdekelt,‖hogy‖művei‖a‖

lehető‖ leggyorsabban,‖ a‖ lehető‖ legjobb‖ {ron‖ jussanak‖ el‖minél‖ több‖

olvasóhoz.‖ Voltaire‖ azt‖ is‖ felismeri,‖ hogy‖ ha‖ több‖ helyre‖ adja‖ el a 

kéziratot,‖ úgy‖ magasabb‖ jövedelemre‖ tud‖ szert‖ tenni,‖ legal{bb‖

részben‖lefölözve‖a‖nem‖hivatalos‖kiad{sok‖{ltal‖termelt‖hasznot‖is. 

Természetesen‖ az‖ is‖ igaz,‖ hogy‖ csak‖ bizonyos,‖ népszerű‖ szerzők‖ és‖

bizonyos, nagyon keresett szövegek‖esetében‖éri‖meg‖ez‖a‖stratégia‖a‖

kiadókkal‖ szemben.‖ A‖ kalózkiadók‖ a‖ szerzők‖ nagyobbik‖ részére‖

valószínűleg‖ ink{bb‖ a‖ magyar‖ Tak{cs‖ [d{m‖ történetéhez‖ hasonló‖

hat{ssal‖voltak: 

                                                 

73 Vesd‖ össze‖ a‖ digit{lis‖ kor‖ szabad‖ felhaszn{l{st‖ engedő‖ (péld{ul‖ Creative‖

Commons)‖ licenceivel,‖ melyek‖ segítségével‖ a‖ szerzők‖ ennél‖ formaliz{ltabb‖

eszközökkel,‖de‖ lényegében‖ugyanígy‖engedhetik‖meg‖műveik‖szabad‖m{sol{s{t,‖

terjesztését,‖{tdolgoz{s{t. 
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„a gönyi reform{tus lelkész arra hívta fel a helytartótan{cs figyelmét, 

hogy a halotti beszédeit kiadó Paczkó pesti nyomd{sz munk{j{t 

megbecstelenítve Landerer nyomd{sz az egész kötetet ut{nnyomta. 

Az ezzel okozott k{r miatt Paczkó el{llt attól, hogy a m{sodik kötetet 

is kiadja, félvén, hogy azt Landerer ismét elorozza.‛ (Mezei, 2004) 

A‖ két‖ történetben‖ azonban‖ közös‖ az,‖ hogy‖ a 18.‖ sz{zadban‖

bekövetkezett‖könyvpiaci‖ robban{s‖a‖ szerzők‖sz{m{ra‖ is‖ elérhetővé‖

tette a‖ piacról‖ való‖ megélhetés‖ lehetőségét.‖ Ehhez‖ azonban‖ meg‖

kellett küzdeniük‖ nemcsak‖ a‖ legitim,‖ de‖ a‖ kalózkiadókkal‖ is‖ a‖

jövedelmek‖igazs{gosabb‖eloszt{s{ért.‖E‖küzdelemben a legnagyobb 

sikert‖ a‖ szellemi‖ alkot{sok‖ és‖ a‖ tulajdonjog‖ egym{shoz‖ való‖

viszonynak‖tiszt{z{sa‖ígérte. 

A‖ szellemi‖ alkot{sok‖ st{tusza‖ a‖ 16‖ és‖ a‖ 18.‖ sz{zad‖ között‖ jelentős‖

v{ltoz{son‖ esett‖ {t.‖ Kezdetben,‖ mikor‖ a‖ nyomtatott‖ szövegek‖

túlnyomó‖része‖vall{sos‖mű,‖ezek‖st{tusza‖aligha‖lehet‖m{s,‖mint‖az‖

Isten‖ {ltal‖ dikt{lt,‖ így‖ egyedül‖ csak‖ hozz{‖ rendelhető‖ tud{s.‖ Ezt‖ a‖

szöveghez‖ fűződő‖ viszonyt‖ Carla Hesse (2008/2002. 28-29. o.) egy 

Luthernek‖ tulajdonított‖ szövegrészlettel, a „Ingyen‖vettétek,‖ ingyen‖

adj{tok.”74 jézusi‖mondat{val‖ jellemzi.‖Luthernek a nyomd{szokkal,‖

a‖könyvpiac‖egészével‖és‖a‖szellemi‖munka‖jutalm{val‖való‖viszonya‖

azonban jóval‖ összetettebb‖ ann{l,‖ hogy‖ ezzel a maxim{val‖ jól‖ le‖

lehetne‖ azt‖ írni.‖ A‖ reform{ció‖ tanainak‖ elterjedése‖ nyilv{nvalóan‖

nem‖ lehetett‖ volna‖ lehetséges‖ anélkül,‖ hogy‖ a kulcsszövegeket‖ ne‖

nyomtatt{k‖ volna‖ újra‖ és‖ újra‖ nyomd{szok,‖ akikről‖ Luther‖ adott‖

esetben‖még‖csak‖nem‖is‖hallott.‖Luther‖azzal‖is‖tiszt{ban‖volt,‖hogy‖a‖

megnövekedett‖kereslet‖milyen‖piaci‖ lehetőséget‖hordoz,‖ezért‖ tal{n‖

pontosabb‖képet‖kaphatunk‖a‖protest{ns‖etik{ról,‖ha‖a‖Hesse‖{ltal‖a‖

forr{s‖ nélkül‖ megadott idézet‖ helyett‖ megnézzük‖ mit‖ írt‖ Luther‖ a‖

kérdésről: 

„Mert Krisztus azt mondta. »mert méltó a munk{s az ő jutalm{ra«, 

Nos, ha méltó, akkor senkit nem érhet szemreh{ny{s azért, mert bért 

szed a munk{j{ért. Szent P{l még tiszt{bban fejezi ki mag{t: 

»Ekképen rendelte az Úr is, hogy a kik az evangyéliomot hirdetik, az 

evangyéliomból éljenek.« A törvény hivatal{ról szólva azt mondja: 

»Nem tudj{tok-é, hogy a kik a szent dolgokban munk{lkodnak, a 

szent helyből élnek, és a kik az olt{r körül forgolódnak, az olt{rral 

együtt veszik el részüket?« Még tov{bb, egy gyönyörű hasonlattal 

                                                 

74 M{té‖10:8 
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élve azt mondja: »Kicsoda katon{skodik valaha a maga zsoldj{n? 

Kicsoda pl{nt{l szőlőt, és nem eszik annak gyümölcséből? Vagy 

kicsoda legeltet ny{jat, és nem eszik a ny{jnak tejéből?« De 

különösképpen figyeljetek arra az összehasonlít{sra, amit a 

korintosziakhoz írott levelében ír: »Ha mi néktek a lelkieket vetettük, 

nagy dolog- é, ha mi a ti testi javaitokat aratjuk?«‛ (Luther, 1535, 

1962) 

Ezek‖szerint‖m{r‖ itt‖ felmerül‖a‖később‖Locke-n{l‖hangsúlyoss{‖v{ló‖

kérdés‖az‖elvégzett‖munk{ról‖és‖annak‖gyümölcséről.‖Ennek‖ellenére‖

úgy‖ tűnik,‖ hogy‖ a‖ kalózkiad{sok‖ Luther‖ sz{m{ra‖ nem‖ annyira‖ az‖

elmaradt‖jövedelmek,‖mint‖ink{bb‖a‖szövegek‖hanyag‖kezelése‖miatt 

okoztak‖ gondot,‖ legal{bbis‖ a‖ nyomd{szokhoz‖ intézett‖ dörgedelem‖

erre‖enged‖következtetni: 

„Áld{s és békesség! Mi ez, kedves urak, hogy egym{s roml{s{t 

okozva, m{r nyíltan ki lehet rabolni a m{sikat, el lehet lopni a m{sét? 

H{t mindannyian úton{llók és tolvajok lettetek? Vagy tényleg azt 

hiszitek, hogy az Úr megengedi és elnézi, hogy ily gaztettek nyom{n 

gyarapodjatok? Egészen Húsvétig dolgoztam a komment{rokon, 

amikor is a szedő, ki a mi munk{nk verejtékéből él, titokban kilopta a 

nyomd{ból, és személyesen vitte el nagyra becsült v{rosotokba, ahol 

mindenki legnagyobb k{r{ra még mielőtt elkészülhetett volna, sietve 

kinyomtatt{k azokat. De még elviseltem volna ezt a k{rt, ha nem úgy 

b{ntak volna könyveimmel, ahogy – sietve és hib{san kinyomtatva 

őket – olyannyira, hogy mire kezemhez érnek, aligha ismerhetek 

r{juk. Némely részeket kihagytak, itt elcseréltek p{rat, néh{nyat 

meghamisítottak amott, megint m{s részek javít{s nélkül maradtak. 

És ezek még tanultak Wittenbergben betűvetést, nem úgy mint azok, 

akik Wittenbergnek még csak a t{jék{n sem j{rtak. Ez egyszerűen 

gazemberség. Figyelmeztetek teh{t mindenkit, hogy óvakodjon a hat, 

szombati komment{rtól, merüljenek ezek feledésbe, mert nem 

ismerem el őket saj{tomként. Hallj{tok a figyelmeztetésem, kedves 

nyomd{szok, akik így loptok és raboltok. A Rajna m{s v{rosai, 

Strassburg stb. nyomd{szai nem tesznek úgy, ahogy ti tesztek, és ha 

tennének is, nem b{ntana minket ennyire, mivel kiad{saik nem érnek 

így el hozz{nk, ahogy a tieitek, kik jóval közelebb vagytok. Mert 

tudj{tok, mit mondott Szent P{l a Thessalonikabeliekhez írott 

levelében: »Hogy senki túl ne lépjen és meg ne k{rosítsa valamely 

dologban az ő atyjafi{t: mert bosszút {ll az Úr mindezekért, a mint 

elébb is mondottuk néktek és bizonys{got tettünk.« Egy nap még 

megismeritek e szavak jelentését. Nem úgy lenne-e illendő, hogy egy 
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keresztény, puszt{n felebar{ti szeretetből v{rjon egy-két hónapot, 

mielőtt lem{solja m{sok munk{j{t? Tűrtünk, míg tűrhetetlenné nem 

v{lt a helyzet, és meg nem akad{lyozott minket abban, hogy 

folytassuk a prófét{k nyomtat{s{t, mivel nem akarjuk ezek roml{s{t 

is szemmel követni. A mohós{g és irigység így késlelteti az Isteni Szó 

terjedését, és minderről ti tehettek. Engedjetek a mohós{gotoknak, 

ahogy tetszik, míg barb{rnak nem neveztetünk mi Németek, de 

könyörgöm, ne Isten nevében tegyétek mindezt. Az ítélet bizonyosan 

eljő. Jobb idők reményében. Ámen.‛ (Luther, 1525, 2009) 

A‖szövegek‖szerzőtől‖való‖függetlenségének‖ide{ja,‖de‖ legal{bbis‖az‖

alkot{s‖ anyagi‖ motiv{lts{g{nak‖ visszautasít{sa‖ különböző‖

kontextusokban‖ még‖ évsz{zadokon‖ keresztül‖ fennmarad.‖ Defoe 

kor{bban‖m{r‖idézett,‖a sajtó‖szab{lyoz{s{ról‖írott‖esszéjében‖(Defoe, 

1704) pontosan‖ a‖ ugyanezek‖ az‖ érvek‖ merülnek‖ fel‖ majd‖ két‖

évsz{zaddal‖később,‖és‖hasonló‖a‖kétféle‖kalózkod{shoz:‖a‖szöveget‖

csonkító‖ transzformatív‖ kalózkod{shoz‖ és‖ az‖ egyszerű‖ m{sol{shoz‖

való‖ viszonya‖ is.‖ Defoe‖ ugyanúgy‖ az‖ {ltala‖ írt‖ szövegek‖

megcsonkít{sa‖ ellen tiltakozik a leghevesebben mint Luther. Ehhez 

képest‖ a‖ szöveghű‖ m{solatok‖ miatt‖ kieső‖ jövedelmek‖ problém{ja‖

m{sodlagos.75 

A‖ vil{gi‖ hívs{gokat‖ nem‖ ismerő‖ irodalom‖ és‖ költészet‖ magasztos‖

képe‖a‖Felvil{gosod{sban‖kiegészül‖az‖objektív‖természeti‖igazs{gok‖

szerzőtől‖ való‖ függetlenségével.‖ Ha‖ a‖ vil{g,‖ a‖ természet‖

megismerhető,‖ felt{rható‖ objektív‖ igazs{gokból‖ {ll,‖ akkor‖ a‖ szerző‖

nem‖ feltal{ló,‖ csup{n‖ felfedező,‖ s‖ így‖ a‖ hangsúly‖ nem‖ a‖ szerzőn,‖

hanem‖ az‖ igazs{gon‖ kell‖ legyen.‖ E‖ felfog{s‖ mellett,‖ és‖ a‖ szerinte‖

puszt{n‖a‖ form{ban megtestesülő‖szellemi‖ tulajdon‖ellen‖Condorcet‖

érvelt‖a‖legszenvedélyesebben: 

„Tételezzük fel teh{t, hogy egy könyv hasznos, mert az igazs{g, amit 

tartalmaz, azz{ teszi. A szerző {ltal megszerzett kiv{lts{g nem terjed 

el od{ig, hogy megakad{lyozhasson m{st ugyanezen igazs{gok 

kifejtésében, hogy m{svalaki érthetőbben fejezze ki, vagy 

                                                 

75 Érdekes‖ és‖ szembetűnő‖ a‖ kontraszt,‖ hogy‖ m{ra‖ milyen‖ radik{lisan‖ m{s‖ lett‖ a‖

transzformatív‖és‖a‖transzformativit{st‖nélkülöző‖m{sol{s‖egym{shoz‖viszonyított‖

kultur{lis‖megítélése.‖A‖remix-kultúra‖apostolai‖(Lessig, 2001) a‖szerzői‖jogi‖rezsim‖

reformj{nak‖ egyik‖ legfontosabb‖ kérdését‖ a‖ transzformatív‖ felhaszn{l{sok‖útj{ban‖

{lló‖ jogi‖ akad{lyok‖ lebont{s{ban‖ l{tj{k,‖ s‖ ezzel‖ amellett‖ érvelnek,‖ hogy‖ a‖ szerző‖

{ltal‖évsz{zadokon‖{t‖hangoztatott,‖a‖fentiekhez‖hasonló‖érvek‖minden‖aggodalom‖

nélkül‖sutba‖dobhatók.‖ 
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meggyőzőbben bizonyítsa azokat, hogy jobbítsa vagy kiterjessze a 

következtetéseket. Így ez igaz{n hasznos könyv szerzője valój{ban 

nem élvez kiv{lts{got. A kiv{lts{g teh{t a kifejezésre, a mondatokra 

létezhet csup{n, de nem vonatkozhat a tartalomra és az ide{kra. A 

szerző szavaira, nevére vonatkoznak csup{n. Létokuk teh{t nem az, 

hogy a feltal{lónak hasznos tal{lm{ny{ért j{ró jutalmat biztosíts{k, 

csak arra jók, hogy a szerző, kellemes szófordulataiért magasabb {rat 

szabhasson.‛ (Condorcet, 2002. 58. o.) 

Ezek‖ az‖ elképzelések a XVIII.‖ sz{zadban‖ lezajlott‖ könyvpiaci 

keresleti‖ robban{s‖ {ltal‖ lehetővé‖ tett‖ anyagi‖ függetlenség‖ ígéretével‖

szemben egyre nehezebben voltak tarthatók.‖ Különösen‖ igaz‖ ez‖

azokra‖a‖könnyedebb,‖kevésbé‖emelkedett‖ szövegtípusokra,‖melyek‖

az‖ újonnan‖ megjelenő‖ olvasóknak:‖ nőknek,‖ újs{gokban‖

kikapcsolód{st‖ keresőknek,‖ szegényebb,‖ alacsonyabb‖ iskol{zott-

s{gúaknak‖ és/vagy‖ t{rsadalmi‖ st{tuszúaknak‖ készültek.‖ Ahhoz‖

azonban,‖ hogy‖ a‖ szerzők‖ részt‖ kaphassanak‖ a‖ néh{ny‖ évized‖ alatt‖

sokszoros{ra‖bővült‖piac‖jövedelmeiből, létre‖kellett‖hozni‖a‖modern‖

szerzőt,‖ aki‖ a‖ munk{j{val‖ valami‖ egyedi,‖ megismételhetetlen‖ és‖

különleges‖dolgot‖hoz‖ létre,‖mely‖ természetszerűleg‖ tulajdonként‖ is‖

megjelenik.‖Tulajdonként,‖mely‖szabadon‖elidegeníthető,‖örökölhető,‖

hasonlóan‖ a‖ fizikai‖ javakban‖ megtestesülő‖ tulajdonjoghoz.‖

Tulajdonként,‖ mely‖ képes‖ az‖ ön{llósod{sra‖ törekvő‖ szerző‖ anyagi‖

függetlenségének‖ z{loga‖ lenni.‖ Ezt‖ a‖ csat{t‖ h{rom‖ fronton‖ is‖ meg‖

kellett‖ vívnia‖ a‖ szerzőknek.‖ A‖ patrónusok‖ helyett‖ a‖ piacról‖

megszerzett‖ anyagi‖ függetlenséget‖ a‖ legitim‖ és‖ a‖ kalózkiadókkal‖

szemben‖ egyar{nt‖ meg‖ kellett‖ védeni,‖ s‖ emellett‖ a‖ cenzúra‖

elnyom{sa‖ alól‖ szellemileg‖ is‖ felszabadult‖ autonóm‖ szerzőt‖ is‖ meg‖

kellett teremteni. 

A XVII–XVIII.‖ sz{zadi‖ szerző‖ előtt‖ {lló‖ e‖ h{rmas‖ kihív{s‖ kapcs{n‖

Defoe‖ lehengerlően‖ érvel‖ a‖ szövegek‖ előzetes‖ cenzori‖ ellenőrzése‖

ellen,‖ azt‖ {llítva,‖ hogy‖ a‖ felforgató‖ szövegek‖ megjelenése‖ ellen‖ a‖

legjobb‖ védekezés‖ nem‖ a‖ cenzúra,‖ hanem‖ az‖ anonim‖ szövegek‖

betilt{sa,‖azaz‖a‖szerző‖nevének‖feltüntetése.‖A‖véleményéért‖ki{lló,‖

azért‖ felelősséget‖ v{llaló, teh{t‖ sz{mon‖ kérhető‖ szerző‖ nemcsak‖ a‖

sajtó‖ ellenőrzésének‖ legigazs{gosabb‖módja,‖ de‖ a‖ sajtó‖ ellenőrzését‖

kív{nó‖ politikai‖ erők‖ ellenőrzésének‖ eszköze‖ is.‖ [m‖ igazs{gtalan‖

lenne – folytatja Defoe –,‖ha‖ez‖a‖felelősség‖nem‖t{rsulna‖a‖szövegek‖

haszn{nak‖szerző‖kezébe‖ad{s{val. 

Defoe‖ szövegéből‖Milton‖ és‖ Locke‖ kor{bbi‖ érvei‖ köszönnek‖ vissza.‖

Milton 1644-ben megjelent Aeropagitica-ja‖ fél‖ évsz{zaddal‖ Defoe‖
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előtt‖ szintén‖ a‖ szövegek‖ előzetes‖ engedélyeztetése‖ ellen‖ tiltakozik.‖

Miltont‖ nem‖ a‖ szerző‖ anyagi‖ érdekei‖ érdeklik,‖ ő‖ ink{bb‖ a‖ cenzori 

gy{mkod{st‖ prób{lja‖ ler{zni‖ az‖ értéket‖ és‖ autorit{st‖ teremtő, 

autonóm‖ szerző‖ személyének‖ felrajzol{s{val.‖ Tal{n‖ Miltonn{l‖ is‖

fontosabb‖ Locke,‖ és‖ az‖ 1689-ben‖ megjelent‖ Két‖ értekezés-ben 

megfogalmazott‖természetjogi‖érvelés (Locke, 1689/1986), ami ugyan 

nem‖ foglalkozik‖ a‖ szellemi‖ tulajdonnal,‖ {m‖ a‖ tulajdon‖ eredetével‖

kapcsolatban‖ ott‖ megfogalmazott‖ okfejtés‖ később‖ újra‖ és‖ újra‖

felbukkan‖ a‖ szerzők‖ művekhez‖ való‖ joga‖ mellett‖ érvelők‖

eszközt{r{ban. 

A‖ cenzúra‖ elleni‖ küzdelmet‖ nagyban‖ segítette,‖ hogy‖ a‖ kor‖ gyorsan‖

v{ltozó‖ erőviszonyai‖ között‖ az‖ előzetes‖ cenzúra‖ intézményei‖ egyre‖

kevésbé‖voltak‖működőképesek,‖m{r‖ csak‖azért‖ sem, mert a bel- és‖

külföldi‖nyomd{k‖és‖kiadók‖egyéb,‖legitim‖munka‖hi{ny{ban‖előbb-

utóbb‖ szükségszerűképpen‖ r{fanyalodtak‖ a‖ tiltott‖ művek‖

nyomtat{s{ra.‖ Az‖ erősen‖ koncentr{lt,‖ az‖ ipar‖ sz{mos‖ szereplőjét‖ a‖

legitim‖ szövegek‖ kiad{s{ból‖ kiszorító‖ piacszerkezet,‖ és‖ az‖ erős,‖

kiad{s‖ előtti‖ ellenőrzést‖ prefer{ló‖ cenzori‖ hatalom‖ kombin{ciója‖ az‖

ellenőrzés‖ gyengeségének‖ köszönhetően‖ előbb-utóbb‖ mindenhol‖ a‖

betiltani‖tervezett‖szövegek‖feketepiacainak felvir{gz{s{hoz‖vezetett.‖

Ezt‖a‖helyzetet,‖és‖az‖adott‖körülmények‖között‖ lehetséges‖egyetlen‖

megold{st,‖ azaz‖ a‖ privilégiumok‖ felsz{mol{s{t‖ és‖ a‖ sajtó‖ előzetes‖

ellenőrzésének‖lazít{s{t‖Angli{ban‖is,‖Franciaorsz{gban‖is‖viszonylag‖

gyorsan‖ felismerték.‖ A‖ központi hatalom‖ célja‖ mindig‖ is‖ az‖

inform{ciós‖ hegemónia‖ fenntart{sa‖ és‖ megőrzése‖ volt.‖ Ezt‖ a‖ célt‖

szolg{lta‖a‖privilégiumok‖rendszere,‖ezt‖a‖célt‖szolg{lta‖Angli{ban‖a‖

Stationers’‖copyright-j{nak‖t{mogat{sa,‖és‖végül‖a‖célt‖szolg{lta‖az‖is,‖

amikor‖az‖{llamhatalom végül‖elismerte‖a‖szerzőt: 

„Az abszolutista {llam {ltal megteremtett szerző sokkal ink{bb a 

kir{lyi adminisztr{ción belül született politikai kezdeményezésnek 

köszönhető, mint valamely piaci tiltakoz{snak, és azt az explicit célt 

szolg{lja, hogy a szerző és az {llam közé ékelődött kiadó kiiktat{s{val 

megerősítse a az {llam ellenőrzését a forma, a tartalom és a tud{s 

terjesztésének módjai felett. Ettől a pillanattól fogva a szerző a tud{s 

nyilv{noss{gra hozatalért közvetlenül a Koron{nak és a 

törvényeknek tartozott elsz{mol{ssal.‛ (Hesse, 1990. 114. o.) 

A‖szövegeiért‖felelősséget‖v{llaló‖és‖azok‖haszn{ból‖részesedni‖akaró‖

szerző‖azonban‖szükségszerűképpen‖konfliktusba‖kerül‖a‖szövegeket‖

kinyomtató,‖ terjesztő,‖ piacra‖ juttató‖ kiadók‖ érdekeivel.‖ E‖ konfliktus‖

kor{ntsem‖új keletű.‖Gyökerei‖részben‖a‖kiadók‖privilégiumokon – és‖
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Angli{ban‖ a‖ copyright‖ rendszeren – keresztül‖ szerzett‖

monopóliumaira,‖ és‖ e‖ monopóliumok‖ kor{bban‖ t{rgyalt‖ negatív‖

hat{saira‖vezethetők‖vissza.‖Locke‖az‖ angol‖Licensing‖Act‖ 1695-ben 

esedékes‖ meghosszabbít{s{t‖ megelőző‖ vit{k‖ sor{n‖ írta‖ a‖

következőket: 

„Irracion{lis és igazs{gtalan az az {llapot, hogy b{rmely személy 

vagy t{rsas{g kiv{lts{ga lehet a régi szerzők kinyomtat{s{nak 

kiz{rólagos joga; azok *a kiadók+ esetében pedig, akik ma élő és író 

szerzőktől v{s{rolnak kéziratot, megfontolandó lenne e tulajdonjog 

fenn{ll{s{nak hossz{t a könyv első kiad{s{t vagy a szerző hal{l{t 

követő néh{ny, mondjuk ötven vagy hetven évben korl{tozni. 

Meggyőződésem, hogy abszurd és nevetséges az az {llapot, amikor 

b{rki úgy tehet, mintha birtokolhatn{ vagy {truh{zhatn{ oly szerzők 

munk{it, kik a azelőtt éltek, hogy a könyvnyomtat{st ismerték vagy 

haszn{lt{k volna Európ{ban‛ Locke, Memorandum on the 1662 

Act‖(1693),‖idézi‖(Mark Rose, 1993. 33. o.) 

Locke felismerte,‖hogy‖a‖kiadói‖monopólium‖korl{toz{sa‖nemcsak a 

klasszikus‖művek‖esetében‖ fontos,‖de‖a‖kort{rs‖szövegek‖ is‖hasonló‖

sorsra‖ juthatnak‖ a‖ jövőben,‖ ha‖ a‖ kiadók‖ örökös‖ jogot‖ szereznek‖ a‖

szerzőtől‖ megv{s{rolt‖ szövegekre.‖ A‖ szerzők‖ olvasóként‖ megélt‖

negatív‖ tapasztalatai,‖ és‖ a‖ Felvil{gosod{s‖ ide{inak,‖ szövegeinek 

szabad‖{raml{sa‖ felett‖érzett‖ izgalom‖azonban‖kor{nt‖sem‖ jelentette‖

azt,‖hogy‖a‖kiadói‖tulajdonjog‖korl{toz{s{val‖egy‖időben‖a‖szerzők‖ne‖

szerették‖volna‖saj{t‖tulajdonjoguk‖maxim{lis‖kiterjesztését.‖Locke,‖és‖

később‖Young‖természetjogi‖érveléséből‖ez‖utóbbi‖természetszerűleg‖

következett,‖mint‖ahogy‖a‖ szerzők‖ legnagyobb‖b{nat{ra‖az‖ is,‖hogy‖

ezeket‖ a‖ jogokat‖ a‖ kiadók‖ a‖ szerzőkkel‖ kötött‖ szerződéseken‖

keresztül‖ ugyanolyan‖ feltételekkel‖ gyakorolhatj{k,‖ mint‖ maguk‖ a‖

szerzők.‖ E‖ skizofrén‖ helyzet‖ legjobban Denis Diderot-nak‖ a‖ p{rizsi‖

kiadók‖ {ltal‖ megrendelt, a‖ szellemi‖ tulajdont‖ védő‖ ír{s{ban‖ érhető‖

tetten, aki úgy‖kénytelen‖védeni‖a‖tőle‖megrendelt‖kiadói‖{ll{spontot,‖

hogy nem‖egy‖esetben‖maga‖is‖{ldozata‖volt76 azoknak‖a‖kiadóknak‖

akik‖mellett‖érvelt: 

                                                 

76 „A Diderot-t megbízó könyvkereskedők érthető módon elégedetlenek voltak az 

eredménnyel. Csak azut{n terjesztették be az elkészült irom{nyt Sartin-hez, hogy jelentősen 

{tírt{k és új címet is adtak neki: ’Jelentés Form{j{ban Megfogalmazott Vélemények és 

Megfigyelések a Könyvkereskedelem és Különösképpen a Kiv{lts{gok Tulajdonviszonyainak 

Jelen- és Múltbeli Állapot{ról’ Ez az új cím tanúskodik arról a t{vols{gról, ami Diderot 

eredeti sz{ndéka – a sajtószabads{g és a szerzőt illető tulajdonjogok melletti ki{ll{s – és a 
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„Nem tartozik-e a szerzőhöz legal{bb annyira munk{ja, mint h{za 

vagy birtoka? Nem idegenítheti-e el a tulajdon{t mindörökre? Meg 

kell-e sz{m{ra engednünk, hogy b{rmilyen okból visszavonhassa a 

tulajdonjogot attól a személytől, akinek kor{bban szabad akarat{ból 

{tadta azt? Vajon nem ugyanolyan jogokat kell-e élvezzen az, akinek 

a tulajdonjog {tad{sra került, mint amilyet m{s tulajdonosoknak 

biztosít a korm{ny a bitrolókkal szemben? *<+ Milyen tulajdona 

lehet egy{ltal{n az embernek, ha a szelleme munk{ja – e 

neveltetéséből, tanulm{nyaiból, estéiből, kor{ból, kutat{saiból, 

megfigyeléseiből létrejött különös gyümölcs, legszebb ór{i, élete 

leggyönyörűbb pillanatai, saj{t gondolatai, szívében ébredt érzései, 

önmaga legértékesebb része, mindaz, ami múlhatatlan, ami 

halhatatlann{ teszi őt – nem tartozhat hozz{? Mily csod{latos a 

hasonlós{g mely az ember, az ő legalapvetőbb lényege, a lelke, és a 

mező a rét, a fa és a szőlőtőke között van, melyet a természet a 

kezdetekkor mindenki sz{m{ra egyenlően felkín{lt, s melynek 

művelése jelenti a birtokl{s első legitim forr{s{t? Kinek lenne a 

szerzőnél több joga elaj{ndékozni vagy eladni mindazt, amit 

megalkotott? Nos, a tulajdonjog igazi mércéje a vevő {ltal élvezett 

jogok köre. Ha gyermekeimre hagyom a műveimre vonatkozó 

kiv{lts{gokat, ugyan ki merné tőlük elvenni azokat? Ha magam vagy 

gyermekeim szükségletei arra kényszerítetnének, hogy e 

kiv{lts{gokat eladjam, vitatható lenne-e a vevő tulajdonjoga anélkül, 

hogy az igazs{goss{g minden alapelve meg ne sérülne? Mily 

nyomorús{gos lenne e nélkül a szóból élő ember sorsa! Örökös 

gy{ms{g alatt úgy lenne kezelve, mint a fogyatékos gyermek, kinek 

kiskorús{ga soha véget nem érhet. Persze a méh sem mag{nak gyűjti 

a mézet, de van-e joga b{rkinek úgy haszn{lni egy m{sik embert, 

ahogy e méz-készítő rovart haszn{lja? *<+ Ha rossz üzletet kötök, 

azt magam k{r{ra teszem. Nem kényszerített senki, hogy így tegyek. 

Ugyanaz a sorsom, mint b{rki m{snak, és ha rossz a helyzetem, 

vajon hogy remélhetitek, hogy javítotok rajta azzal, hogy elveszitek 

tőlem a tulajdonom elidegenítésének jog{t, és semmissé teszitek a 

vevővel kötött szerződésem?‛ (Diderot, 1763, 2002) 

                                                                                                                            

könyvkereskedőket egyedül érdeklő téma – nevesül a kiv{lts{gok rendszerének fenntart{sa és 

e tulajdon örökkévalós{g{nak, visszavonhatatlans{g{nak és {truh{zhatós{g{nak 

elismertetése – között volt. Ak{rcsak az Enciklopédia egyes cikkeit, a kiadók Diderot Levelét 

is drasztikusan újraírt{k, eredeti form{j{ban majd csak 1861-ben jelenhetett meg‛ 

(Chartier, 2002. 65. o.) 
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A XVII.‖ sz{zad‖ m{sodik‖ felében‖ Angli{ban‖ megkezdett‖ vit{k‖

Európ{ban‖a‖XVIII. sz{zad‖sor{n‖tov{bb‖folytatódtak.‖E vit{k‖épp‖a‖

két‖véglet,‖az‖idejétmúlt‖privilégiumok‖és‖a‖szab{lyoz{s‖teljes‖hi{nya‖

közötti‖ egyensúlyi‖ pont‖ megtal{l{s{t‖ szolg{lt{k:‖ vajon‖ az‖ irodalmi‖

művek‖ tulajdonjoga‖ ugyanolyan‖ jog-e‖ mint‖ b{rmely‖ m{s‖ jósz{g‖

tulajdonjoga,‖s‖mint‖ilyen‖örök‖időkre‖szól,‖vagy‖épp‖ellenkezőleg,‖az‖

irodalmi,‖képzőművészeti‖művekben‖megtestesülő‖innov{ció‖ink{bb‖

az‖ ipari‖ tal{lm{nyokhoz,‖ felfedezésekhez‖ van‖ közelebb,‖ melyek‖ a‖

t{rsadalom‖ vagy‖ az‖ uralkodó‖ {ltal‖ biztosított‖ privilégiumon‖

keresztül‖élvezhetnek‖csak‖védelmet?‖E‖kérdés‖tétje‖részben‖a‖kiadók‖

{ltal‖ felhalmozott‖ szövegekhez‖ kapcsolódó‖ jogok értéke‖ volt:‖

amennyiben‖ azok‖ nem‖ tekinthetők‖ ugyanolyan‖ tulajdonnak,‖ mint‖

b{rmely‖ m{s‖ tulajdon,‖ úgy‖ a‖ jogok kimerülésével‖ azok‖ értéküket‖

vesztik,‖ami‖több‖mint‖érzékenyen‖érinti‖a‖legnagyobb‖kiadókat.‖De‖e‖

vit{k‖sor{n‖arra‖is‖fény‖derült,‖hogy‖a‖kiadók‖és‖szerzők‖érdekein‖túl‖

is‖vannak‖a‖kérdésben‖érintett‖szereplők. 

A‖ köz,‖ a‖ közösség‖ érdekeinek‖ felismeréséhez‖ két‖ út‖ is‖ vezetett.‖Az‖

erősen‖kereskedelmi‖ orient{lts{gú‖Angli{ban‖ a‖ közérdek‖ az‖ időben‖

végtelen‖monopóliumok‖t{rsadalomra‖rótt‖költségein‖keresztül‖jelent‖

meg.‖ Európ{ban‖ ezzel‖ szemben‖ a‖ szerzők‖ Felvil{gosod{sban‖

v{llalt/elv{rt‖szerepe‖dikt{lta‖a‖tulajdonjog‖korl{toz{s{t. 

„Minden kiv{lts{g a szabads{gra kivetett korl{toz{s, a többi polg{r 

jogainak korl{toz{sa. Ebben az esetben a kiv{lts{g nemcsak azok 

sz{m{ra okoz k{rt, akik m{solatot szeretnének készíteni, de azoknak 

is, akik m{solathoz szeretnének jutni, mivel igazs{gtalan minden, 

ami az {rat megnöveli. Indokolja-e a közérdek ilyen {ldozat 

meghozatal{t? Ez az a kérdés, amit körbe kell j{rnunk; m{s szóval a 

kérdés az, hogy szükségesek és hasznosak-e a kiv{lts{gok, vagy 

k{rtékonyan hatnak a felvil{gosod{s terjedésére? Bacon akkor is 

megmutatta volna az igazs{ghoz vezető utat, ha nem lettek volna a 

könyvipari kiv{lts{gok. Kepler, Galileo, Huygens és Descartes 

felfedezései is megszülettek volna, Newton is felfedezte volna a 

vil{got alkotó rendszert, d'Alembert is megoldotta volna azt a 

problém{t, amit a napéjegyenlőség időpontj{nak v{ndorl{sa jelent. A 

vér{ram és az ingerek felfedezése, Stahl, Bergman, Scheele, Priestley 

és a hozz{juk hasonló férfiak sikeres kutat{sai nem a kiv{lts{gok 

eredménye. A Felvil{gosod{shoz m{s területeken legtöbbet 

hozz{tevők munk{i – az Enciklopédia, Montesquieu, Voltaire, 

Rousseau művei szintén nem élvezték a privilégium {ltal nyújtott 

előnyöket.‛ (Condorcet, 2002) 
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Hosszú‖ út‖ vezetett‖ a‖ közösség‖ érdekeinek‖ elismeréséhez.‖ A‖

merkantilista‖ gazdas{gpolitika‖ az‖ {llamban‖megtestesülő‖ gazdas{gi‖

közösség‖ érdekeit‖ fogalmazta‖ meg‖ a‖ nemzetközi‖ kereskedelem‖

viszonyai‖között.‖A‖XVII.‖ sz{zadban az angliai‖monopólium-ellenes 

törekvések‖ ugyancsak‖ a‖ közérdek‖ gazdas{gi‖ szempontjaira 

koncentr{ltak,‖ ezúttal‖ imm{r‖ az‖ adott‖ közösségen‖ belül.‖ A‖

felvil{gosod{ssal‖ következett‖ be‖ a‖ kultur{lis,‖ nyelvi‖ közösség,‖

monet{ris‖ mutatókkal,‖ gazdas{gi‖ szempontokkal‖ nem‖ leírható‖

érdekeinek‖felismerése.‖A‖gazdas{gi‖{talakul{s‖nyom{n‖bekövetkező‖

t{rsadalmi,‖ kultur{lis (r)evolúció‖ szükségszerűképpen‖

kikényszerítette‖ a‖ szerző‖ és‖ a‖ kultur{lis‖ közösség‖ egym{shoz‖ való‖

viszony{nak‖tiszt{z{s{t‖is. 

„A francia forradalm{rok a jelentések és igazs{gok maxim{lis 

cseréjében, ütközésében és t{rsadalmi megt{rgyal{s{ban hittek és 

ennek megvalósul{s{t prób{lt{k elérni, nem e jelentések egyéni 

dikt{lhatós{g{t. A megértés csak úgy fejlődhet – hitték –, hogy a 

hozz{férés és csere lehetőségei javulnak. A kultur{lis rezsim 

{talakít{s{val a forradalm{rok nem az abszolutista rendőr{llamnak, 

hanem a konfliktusra és t{rgyal{sra épülő liber{lis {llamnak 

szerettek volna kedvező feltételeket teremteni. A szerző fogalm{nak 

konszolid{ciój{ban a demokratikus polg{ri forradalom nem hozott 

előrelépést. A forradalm{rok explicit célja ehelyett az volt, hogy 

letaszíts{k trónj{ról az abszolút szerzőt, a kiv{lts{gok e 

teremtményét, és újrafogalmazz{k őt, nem mint priv{t individuum, 

de mint a köz szolg{lója, mint a mintaszerű {llampolg{r. Nemcsak 

olyan liber{lis {llamférfiak osztott{k a szerzőség ezen {llampolg{ri 

megközelítését, mint Condorcet and Sieyès, de olyan kapitalista 

kiadók is, mint amilyen Panckoucke volt. A közjó ir{nt érzett 

felelősség magyar{zza, hogy a szerző hatalm{t a forradalmi 

törvénykezés a tov{bbi konszolid{ció helyett erod{lni és 

destabiliz{lni igyekezett.‛ (Hesse, 1990. 130. o.) 

A‖ francia‖ forradalom‖ sor{n‖ eltörölt‖ mindennemű‖ könyvpiaci‖

szab{lyoz{s,‖ és‖ az‖ ennek‖ nyom{n‖ bekövetkezett‖ tot{lis‖ k{osz‖ és‖

könyvpiaci‖ összeoml{s‖ azonban‖ r{mutatott‖ arra‖ is,‖ hogy‖ a‖ tud{sok‖

piacaira a‖ norm{k‖ nélküli‖ szabadrabl{s‖ ugyanolyan‖ k{ros‖ hat{ssal‖

van, mint‖ az‖ uralkodói‖ előjogból‖ sz{rmaztatott‖ kiv{lts{gok‖

rendszere. A francia forradalom‖ eltörölte‖ az‖ Ancien‖ Régime 

privilégiumait‖ és‖ a‖ cenzori‖ rendszert.‖ Ezek‖ a‖ döntések‖ logikusan‖

következtek‖ az‖ abszolutista‖ monarchia‖ lebont{s{nak‖

követelményéből‖és‖a‖Felvil{gosod{s‖tud{sok‖szabad‖{raml{s{t‖célul‖
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kitűző‖ filozófiai‖ alapvetéséből. Az‖ eredmény‖ azonban‖ felem{sra‖

sikeredett.‖A‖kor{bban‖vir{gzó kiadók‖tönkrementek,‖a‖könyvkiad{s‖

eltolódott‖ a‖ nagyobb‖ befektetést‖ igénylő,‖ dr{g{bb‖ művek‖ felől‖ a‖

kevesebb‖ befektetést‖ és így‖ alacsonyabb‖ kock{zatot‖ jelentő‖

pamfletek,‖egyéb‖efemer‖anyagok‖felé,‖mely‖efemer‖anyagok‖között‖a‖

gúnyiratok,‖l{zító‖anyagok‖voltak‖többségben. 

Míg‖ az‖ Ancien‖ Régime‖ esetében‖ a‖ monopóliumok‖ és‖ a‖ cenzúra‖

intézményei,‖azaz‖a‖túlszab{lyoz{s vezettek el a heterodox‖szövegek‖

nem‖kív{nt‖terjedéséhez,‖addig‖a‖Francia‖Forradalom‖törvény‖nélküli‖

periódus{ban‖ épp‖ a‖ piaci‖ szab{lyoz{s‖ hi{nya‖ v{ltotta‖ ki‖ a‖ l{zító‖

szövegek‖elterjedését. 

„Ha a könyvnyomtat{s kereskedelmi bizonytalans{gai arra 

ösztökélték a nyomd{szokat és kiadókat, hogy az efemer anyagok 

nyomtat{s{ban keressenek menedéket, úgy az efemer anyagok (értsd: 

l{zító és r{galmazó pamfletek) {radata meg{llítható azzal, hogy 

helyre{ll a könyvkiad{s kisz{míthatós{ga és jövedelmezősége.‛ 

(Hesse, 1990. 120. o.) 

Ennek‖ fényében‖ érthető,‖ hogy‖ miért‖ a‖ l{zít{ssal‖ kapcsolatos‖

törvénykezés‖keretében‖tal{ljuk‖a‖forradalmi‖rezsim‖első,‖könyvpiaci‖

szab{lyoz{s{nak‖nyom{t.‖Ez‖a‖törvényalkot{si‖kísérlet‖végül‖nem‖jut‖

eredményre,‖ és‖ csak‖ 1793-ban‖ születik‖ meg‖ az‖ első‖ francia‖ szerzői‖

jogi‖törvény.‖Szerzői‖jogi‖törvényt‖írtam,‖mert‖az‖időközben‖lezajlott‖

vit{k‖ végül‖ kirajzolt{k‖ azt‖ a‖ konstrukciót,‖ mely‖ a‖ felvil{gosod{s‖

eszméivel‖ {titatott,‖ a forradalmi‖ szellemiség‖ {ltal‖ megfogalmazott‖

filozófiai‖ elv{r{sokat‖ képes‖ volt‖ összehangolni egy, az angliai 

önszab{lyoz{shoz‖hasonló‖szabadversenyes‖piaci‖ logik{t‖hírből‖sem‖

ismerő‖gazdas{gi‖hagyom{nnyal. 

A Condorcet‖ {ltal‖ képviselt‖ megközelítés‖ a‖ közérdeket‖ az‖ ide{k‖

szabad {raml{s{val‖azonosította,‖s‖igyekezett‖minden‖akad{ly‖ez‖elől‖

az‖ {raml{s‖ elől‖ lebontani.‖ Ezzel‖ szemben‖ a‖ p{rizsi‖ kiadók‖ a 

privilégiumok‖ modelljét, azaz a‖ kiadókhoz‖ rendelt‖ örökös‖

monopoljog intézményét‖ kív{nt{k‖ újraéleszteni.‖ Ez‖ utóbbinak‖ soha‖

nem‖ volt‖ komolyabb‖ t{mogatotts{ga,‖ de‖ a‖ törvények‖ híj{n‖
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bekövetkezett‖ szabadrabl{s {llapota‖ is‖ kikövetelte‖ a‖ Condorcet‖ féle‖

{ll{spont‖revíziój{t.77 

Az 1793-as‖törvény‖végül‖a‖szerző‖hal{la‖plusz‖tíz‖évben‖limit{lta‖a‖

szerzőknek‖j{ró,‖{truh{zható‖kiz{rólagoss{got.‖A‖tulajdonjog‖időbeli‖

limit{l{sa‖ mögött‖ felsorakoztatott‖ érvek‖ egyértelműen a 

felvil{gosod{s‖ inform{ciós‖ szabads{gról,‖ a‖ közérdekről‖ alkotott‖

elképzeléseit‖tükrözik. 

„Condorcet eredeti {ll{spontj{val szemben a *z elfogadott törvényt 

előkészítő+ Sieyes {ltal benyújtott javaslat úgy érvelt, hogy a 

felvil{gosod{s elterjedésének ügyét nem az ide{k birtokviszonyokból 

való kiemelése szolg{lja a legink{bb, hanem a könyv, mint jogilag 

defini{lt és védett jósz{g fennmarad{s{hoz szükséges körülmények 

biztosít{sa‛ (Hesse, 1990) 

Innen‖ eredeztethető‖ a‖ kontinent{lis‖ szerzői‖ jog‖ és‖ az‖ angolsz{sz‖

copyright‖ közötti‖ különbségek‖ egyik‖ legfontosabbika:‖ míg‖ a‖

copyright‖ rendszerben‖a‖ szerző‖ egy‖autonóm‖gazdas{gi‖ érdekekkel‖

rendelkező‖ individuum,‖ akiknek‖ a‖ szövegek‖ felett‖ gyakorolt‖

tulajdonjog{t‖ a‖ monopóliumok‖ elkerülése‖ végett‖ szükséges‖

korl{tozni,‖ addig‖ a‖ francia‖ forradalomban‖ megszületett‖ szerző‖ a‖

felvil{gosod{s‖ {ltal‖ megteremtett‖ és‖ a‖ felvil{gosod{s‖ értékeivel‖

{titatott‖nyilv{noss{g‖főhőse,‖akit‖épp‖csak annyi‖anyagi‖ösztönzővel‖

kell‖ell{tni,‖amennyi‖képes‖e‖nyilv{noss{g‖gazdas{gi fennmarad{s{t‖

biztosítani. 

Az‖ „épp‖ csak‖ annyi”‖ mértékének‖ pontos‖ meghat{roz{sa‖ azóta‖

központi‖ problém{ja‖ a‖ szerzői‖ jogi‖ diskurzusoknak,‖ mióta‖ a‖

tulajdonjog‖ e‖ limitje‖ megjelent.‖ Sokféle‖ különböző‖ diszciplína‖

kísérletezik‖azzal,‖hogy‖érvényes‖{llít{sokat‖tegyen‖a‖köz‖és‖a‖szerző‖

érdekei‖között‖egyensúlyt‖teremtő‖korl{toz{s‖szükséges‖és‖elégséges‖

mértékéről.‖ A‖ forradalmi‖ hevület‖ múlt{val‖ azonban‖ sajnos‖ e‖ vit{k‖

sorsa‖ hasonlatoss{‖ lett‖ a‖ könyvpiaci‖ monopoljogok‖ kor{bbi 

alakul{s{hoz.‖Először‖is‖a‖köz,‖a‖t{rsadalom,‖a‖nyilv{noss{g‖érdekei‖

gyorsan‖m{sodlagoss{‖ lettek‖a‖kereskedelmi‖megfontol{sok‖mellett,‖

melyek‖különösen‖az‖– alapvetően‖kollaboratív‖ erőfeszítést‖ és‖nagy‖

tőkebefektetést‖ igénylő‖ – audiovizu{lis‖ ipar{gak‖ megjelenésével‖

                                                 

77 Az‖ időközben‖ elfogadott,‖ a‖ sajtó‖ tartalmi‖ kérdéseit‖ rendező‖ törvény‖ végül‖

sikeresen‖emelte‖ki‖a‖szövegek‖tulajdonjog{ról‖szóló‖diskurzust‖az‖aktu{lpolitikai‖

megfontol{sok‖mezőjéből. 
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v{ltak‖ szinte‖ kiz{rólagos‖ szempontt{.‖ M{srészről‖ az‖ ipar{gra‖

jellemző,‖a‖piaci‖kock{zatot‖az‖integr{cióval‖kezelő‖gazdas{gi‖logika‖

ismét‖ kitermelte‖ azokat‖ a‖ piaci‖ szereplőket,‖ akik‖ végül‖ újfent‖ elég‖

erősek‖ ahhoz,‖ hogy‖ a‖ maguk‖ érdekei‖ felé‖ hajlíts{k‖ a‖ törvényi‖

védelem‖köréről‖és‖mértékéről‖szóló‖diskurzust‖és‖döntéseket. 

Végeredményben‖ ugyanis‖ mindegy,‖ hogy‖ a‖ T{rsas{g‖ Regiszterébe‖

bejegyzett copyrightról,‖ a‖ kir{lyi privilégiumokról,‖ vagy‖ a‖ szerzői‖

jogi‖ védelmi‖ idő‖ meghosszabbít{s{ról‖ van-e‖ szó,‖ ha privatiz{lható‖

ezeknek az intézményeknek a sors{ról‖ szóló‖ vita‖ és‖döntés,‖ úgy‖ az‖

pontosan‖ugyanolyan‖eredményre‖vezet,‖mintha‖a‖művek‖ lennének‖

minden‖ megkötés‖ nélkül‖ privatiz{lhatók.‖ Ez‖ a‖ logika‖ vezette‖

Lawrence Lessig-et‖ az‖ amerikai‖ Copyright‖ Act‖ vég‖ nélküli‖

hosszabbít{sa‖ kapcs{n‖ indított‖ Legfelsőbb‖ Bírós{gi‖ elj{r{sa‖ sor{n78, 

és‖ ugyanez‖ a‖ logika‖ vezeti‖ a‖ nemzetközi‖ szerzői‖ jogi‖ rezsimek 

fejlődésének‖ legutolsó,‖ a‖ WTO TRIPS‖ és‖ az‖ ACTA‖ szerződésekkel‖

fémjelzett‖szakasz{t. 

                                                 

78 Lessig‖ {ll{spontja‖ az‖ amerikai‖ copyright‖ szab{lyoz{s‖ kapcs{n‖ az,‖ hogy‖ az a 

védelmi‖szint,‖melyet‖a‖törvény‖jelenleg‖a‖jogosultaknak‖biztosít,‖a‖közösség‖egésze‖

szempontj{ból‖ k{ros‖ mértékben‖ akad{lyozza‖ a‖ remix-re‖ épülő‖ kreativit{st‖ és‖

innov{ciót,‖ illetve‖ sz{mos‖ művet‖ tesz‖ a‖ jogok‖ tiszt{zatlans{ga‖ miatt‖ a‖ piacon‖

elérhetetlenné.‖ Mivel‖ ezt‖ az‖ {ll{spontj{t‖ az‖ amerikai‖ bírós{gi‖ rendszeren‖ belül‖

sikertelenül‖prób{lta‖megvédeni‖*Eldred v. Ashcroft, 537 U.S. 186 (2003)+,‖ezért‖az‖

utóbbi‖ időben‖ m{r‖ a‖ törvényhoz{st‖ rabul‖ ejtő‖ (tartalomipari)‖ lobbicsoportok‖

politikai‖ befoly{s{nak‖ korl{toz{s{val‖ igyekszik‖ r{ir{nyítani‖ a‖ figyelmet‖ arra‖ a‖

régről‖ ismert‖ jelenségre,‖ hogy‖ a‖ politikai‖ döntéshozatali‖ folyamatok‖ gyakran‖

védtelenek‖a‖befoly{sos‖lobbik‖közérdeket‖sértő‖erőfeszítéseivel‖szemben. 
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3.5 A helyi normák korszakának lezárulása 

A‖ 18.‖ sz{zad‖ végével‖ lez{rul‖ a‖ szerzői‖ jog,‖ s‖ így‖ a‖ kalózok‖

történetének‖első‖felvon{sa.‖Az‖összes‖szereplő‖megjelent‖a‖színen:‖a‖

saj{t‖ agend{j{t‖ követő‖ központi‖ hatalom,‖ az‖ ipar,‖ a‖ szerző‖ és‖ az‖

olvasó‖ (pontosabban‖ a‖ köz-) érdekei,‖ motiv{ciói‖ többé‖ kevésbé‖

tiszt{n‖ {llnak‖ előttünk.‖ Ugyanígy‖ körvonalat‖ öltöttek‖ azok‖ a‖

konfliktusok‖ és‖ problém{k,‖ melyek‖ az‖ egyes‖ szereplők‖ között‖

feszülnek,‖ illetve‖ amiket‖ a‖ szereplők‖ inherens‖ módon‖ hordoznak‖

magukban. A‖Diderot‖{ltal‖feltett‖praktikus‖kérdések‖javarésze‖ma‖is‖

érvényes: 

„Ma – pontosabban b{rmely hipotézisben – a kérdések, amiket meg 

kell vizsg{lnunk, a következők: milyen v{lasz adható a 

könyvkereskedőket eddig ért, és a jövőben v{rható k{rra; meddig kell 

tűrjük a külföldiek hazai kereskedelemre mért csap{sait; mi a viszony 

a kereskedelem és az irodalom között; lehetséges-e gyengíteni az 

egyiket anélkül, hogy k{rt okozn{nk a m{siknak; a könyvekre milyen 

kiv{lts{gok vonatkozzanak, és hogy e kiv{lts{gokat a többi, ut{latos 

monopóliummal (kiz{rólagoss{ggal) egy kalap alatt kell-e kezelni; 

van-e legitim alapja e kiv{lts{gok időbeli korl{toz{s{nak, vagy 

megújít{suk korl{toz{s{nak; mi a könyvkereskedő {rukészletének 

természete; milyen tulajdonra vonatkozó jogokat szerez meg a 

könyvkereskedő a szerzőtől; és vajon e jogok örökösek-e vagy 

időszakosak?‛ (Diderot, 1763, 2002) 

Az‖ ebben‖ az‖ időben‖ kialakult‖ fogalmak‖ m{ig‖ {thatj{k‖ a‖ kultur{lis‖

piacok‖működéséről,‖működtetéséről‖ zajló‖diskurzusokat.‖Az‖ ekkor 

körvonalazódott‖konfliktusok,‖és‖a‖konfliktusokra‖adott‖v{laszok‖ma‖

is‖újra‖és‖újra‖felmerülnek‖anélkül,‖hogy‖lényeges‖v{ltoz{son‖mentek‖

volna‖ keresztül.‖ Mi‖ a‖ szellemi‖ alkot{s‖ ontológiai‖ st{tusza?‖

Függetleníthető-e‖ alkotój{tól,‖ vagy‖ arra‖mint‖ alkotója‖ birtok{ra‖ kell‖

tekintenünk?‖ Milyen‖ nyelven‖ írhatjuk‖ le‖ a‖ mű‖ és‖ alkotója‖ közötti‖

kapcsolatot?‖ Milyen‖ gyakorlati‖ következményei‖ vannak‖ annak,‖ ha‖

egyik,‖ vagy‖ m{sik‖ megközelítés‖ mellett‖ tesszük‖ le‖ a‖ voksunkat?‖

Hogyan‖módosul‖ez‖a‖viszony‖abban‖a‖pillanatban,‖amint‖megjelenik‖

a‖ színen‖ a‖ művet‖ az‖ olvasóhoz‖ eljuttatni‖ képes‖ közvetítő?‖ Milyen‖

érdekek‖ fűzik‖ a‖ kiadókat‖ a‖ szövegekhez?‖ Mi‖ következik‖ ebből a 

kiadók‖ és‖ a‖ szerzők‖ viszony{ra?‖ Milyen‖ motiv{ciók‖ vezérlik‖ a‖

kiadókat‖ a‖ tevékenységük‖ sor{n?‖ Mi‖ a‖ hat{sa‖ a‖ különféle‖ kiadói‖

stratégi{knak‖az‖elérhető‖művek‖sz{m{ra,‖{r{ra,‖minőségére?‖Milyen‖

felelőssége‖van‖ a‖ központi‖ hatalomnak‖ e‖ viszony‖ szab{lyoz{s{ban?‖
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Hogyan aggreg{lódnak‖ a‖ különböző‖ érdekek‖ egyetlen,‖ koherens‖

szab{lyozói‖vízióban? 

Azt‖ l{tjuk,‖ hogy‖ a‖ piaci‖ logika‖ újra‖ és‖ újra‖ hasonló‖ ir{nyba‖ tereli‖ a‖

piacot alulról‖szerveződő‖folyamatokat:‖egy‖viszonylag‖kis‖létsz{mú,‖

z{rt,‖ egym{ssal‖ kölcsönös‖ függésben‖ és‖ versenyben‖ {lló‖ kiadói‖

közösségben‖ előbb‖ utóbb‖ hasonló‖ norm{k‖ alakulnak‖ ki‖ az‖ ipar{g‖

pusztul{s{hoz‖ vezető‖ verseny‖ korl{toz{s{ra.‖ Az‖ egyes‖ szereplők‖

önérdeke, hogy‖ tiszteletben‖ tarts{k‖ az‖ elsőbbséggel,‖ vagy‖ m{s‖

módon‖ megszerzett‖ jogot‖ egy‖ mű‖ kiad{s{ra.‖ Ezek‖ a‖ norm{k‖

biztosítj{k a‖művek‖piacra‖juttat{s{hoz‖szükséges‖befektetés‖melletti‖

ösztönzést.‖ Azt‖ is‖ l{ttuk,‖ hogy‖ e‖ konvenciók‖ nemcsak a versenyt 

korl{tozó‖ kiz{rólagoss{got‖ rögzítik,‖ de‖ azokat‖ a‖ feltételeket‖ is,‖

amelyek‖ fenn{ll{sa‖ esetén‖ e‖ kiz{rólagoss{g‖ véget‖ ér, vagy amire 

nézve‖ eleve‖ nem‖ is‖ vonatkozik. E‖ feltételek‖ nem‖ feltétlenül‖

fogalmazhatók‖ meg‖ objektív‖ kritériumok‖ alapj{n,‖ alapjuk‖ sokkal‖

ink{bb‖valami‖homeosztatikus‖ egyensúlyra‖való‖ törekvés,‖ ami‖nem‖

toler{lja‖ a‖ monopolhelyzettel‖ való‖ visszaélést,‖ és‖ a‖ m{sik‖ oldalon‖

nem‖engedi‖meg‖kirívóan‖h{tr{nyos‖helyzetek‖kialakul{s{t. Vegyük‖

észre,‖hogy‖különleges‖ történelmi‖körülmények‖között‖ugyanezek‖a‖

szempontok form{lt{k‖a‖Francia‖Forradalomban‖megszületett‖szerzői‖

jogi‖szab{lyoz{st‖is. 

Fontos‖ észrevennünk,‖ hogy‖ ezek‖ a‖ közösség‖ életét‖ szab{lyozó‖

norm{k‖ a‖ központi‖ szab{lyoz{stól‖ függetlenül,‖ nem‖ egyszer‖ annak‖

ellenére‖jönnek‖létre.‖A‖felülről‖oktroj{lt‖és‖az‖alulról‖kezdeményezett‖

norm{k‖ viszonya‖ összetett.‖ Az‖ ebben‖ az‖ időszakban‖ kialakuló‖

törvényi‖ keretek‖ részben (ahogy a Stationers’ Company‖ esetében‖

l{ttuk)‖ a‖ közösségi‖ norm{kat‖ követve‖ jönnek‖ létre,‖ m{s‖ pontokon‖

kifejezetten e konvenciók lebont{sa‖ a‖ feladatuk (ahogy azt az‖ ír‖

kiadók‖esetében‖l{ttuk).‖A‖legalit{s‖és‖illegalit{s‖újdonsült‖kategóri{i‖

ebben‖ a‖ korban‖ még‖ meglehetősen‖ képlékenyek:‖ hi{ba‖ a‖ több‖

évsz{zados‖ gyakorlat‖ és‖ az‖ ezt‖ kodifik{ló‖ szok{sjog,‖ ha‖ a‖ politikai,‖

t{rsadalmi,‖kultur{lis‖térben‖bekövetkező‖egy-egy tektonikus‖rengés‖

új‖ egyensúlyi‖ pontot‖ jelöl‖ ki. Mindebből‖ az‖ is‖ következik,‖ hogy‖ az‖

éppen‖ adott‖ kontextusban‖ illeg{lisnak minősülő‖ tevékenység‖ sem 

rend‖ nélkül‖ való.‖ Az‖ illeg{lis‖ szfér{t egy‖ m{s‖ eszközökkel‖

kikényszeríthető‖normarendszer szab{lyozza: 

„A magatart{si kódexek nem azt szab{lyozz{k, hogy hogyan kell 

jónak lenni, de minden prolong{lt interakció alapj{ul szolg{nak. 

Még egy formaliz{lt viselkedési kódex (struktur{lt etikett) fel{llít{sa 

sem jelenti azt, hogy létezne a »helyes viselkedésnek« b{rminemű 
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univerz{lis etik{ja, ez csup{n egy t{rsadalmi forma explicit 

elrendezése, ami ak{r illeg{lis vagy immor{lis is lehet. A magatart{si 

kódex teh{t semmit nem mond annak a törekvésnek az univerz{lis 

moralit{s{ról, melynek kontextus{ban megfogalmaz{sra került (ez 

gyakori implicit feltevés a professzion{lis viselkedési kódexekről szóló 

diskurzusban), ehelyett azoknak a szab{lyoknak az esetleges 

gyűjteményéről beszélünk, melyhez egy közösségen belül 

ellentmond{sosan ugyan, de ragaszkodnak. Ennek a jelenségnek egy 

aspektusa, az, amit dr{maian bety{rbecsületnek neveznek, egyet 

jelent az {ltal{nos t{rsas viszonyokkal, azaz azzal a ténnyel, hogy az 

etika nem az előír{sok egy adott gyűjteménye, hanem minden t{rsas 

interakció szükséges és folyamatosan újratermelődő összetevője.‛ 

(Rehn, 2003. 15. o.) 

Ezek‖ a‖ norm{k‖ az‖ illegalit{sban‖ zajló‖ tevékenység‖ fair‖ j{tékot‖

biztosító‖ szab{lyait‖ biztosítj{k,‖ azaz‖ hasonló‖ a‖ céljuk,‖ mint‖ a jog 

eszközt{r{t‖ igénybe‖ vevő,‖ céljait‖ és‖ megközelítéseit‖ tekintve 

„felvil{gosult”‖ – azaz‖ a‖ közösség‖ minden‖ tagj{nak‖ érdekei‖ felett 

kompromisszumot teremtő – szab{lyoz{snak.‖ Az‖ előző‖ oldalakon‖

t{rgyalt‖ konfliktusok‖ a‖ törvénytisztelő,‖ becsületes‖ kiadók‖ és‖ a 

„kalózok”‖ között‖ a‖ legtöbb‖ esetben‖ abból‖ fakadtak, hogy a 

domin{nss{ lett‖ szab{lyok‖ eltértek‖ a‖ közösségi‖ konvencióktól‖ és‖

megsértették‖a‖tisztességes‖versenyről‖alkotott‖elképzeléseket – vagy 

azért,‖ mert (1)‖ néh{ny‖ kivételezett‖ helyzetben‖ lévő‖ szereplő‖ képes‖

volt‖a‖maga‖érdekei‖ felé‖ torzítani‖a‖szab{lyoz{st (ez‖később‖a „state 

capture”–ben,‖ az‖ {llam‖ érdekcsoportok‖ {ltali‖ zs{km{nyul‖ ejtésében‖

ölt‖ újra‖ testet),‖ vagy‖ azért,‖ mert (2)‖ egyéb,‖ a‖ közösségen‖ kívüli‖

endogén‖ érdekek (mint‖ a‖ cenzori‖ hatalom‖ fenntart{s{nak {llami‖

érdeke)‖ torzítja‖ el‖ a‖ kialakuló‖ szab{lyoz{st,‖ vagy‖ azért,‖ mert (3) a 

közösség‖ hat{rainak‖ túls{gosan‖ szűkre‖ szab{sa‖ miatt‖ létrejövő‖

negatív‖extern‖hat{sok (mint‖péld{ul‖a‖szerző‖érdekeinek‖figyelmen‖

kívül‖hagy{sa)‖instabill{‖teszik‖az‖egyensúlyt. 

A XVIII.‖sz{zad‖a‖nemzeti‖szerzői‖jogi‖törvények‖megszületésének‖és‖

folyamatos‖ fejlődésének‖évsz{zada.‖ E‖nemzeti‖ törvények‖elsődleges‖

célja egy,‖ a‖ helyi‖ piacokat‖ az‖ uralkodói‖ önkénytől‖ függetlenített‖

módon‖ szab{lyozó‖ rend‖ kialakít{sa. Az‖ a‖ forma,‖ melyet‖ végül e 

törvények‖ elnyertek, egyszerre‖ tükrözi‖ a‖ megelőző‖ évsz{zadok‖

gyakorlat{t,‖és‖e‖gyakorlat‖kudarcaiból‖leszűrt‖tanuls{gokat.‖E‖belső‖

fejlődés‖elképzelhetetlen‖lett‖volna‖e‖kor‖kalózai‖nélkül. 

A‖ következő‖ mintegy‖ két‖ évsz{zad‖ kalózai‖ némileg‖ különböznek‖

elődeiktől.‖ Nemcsak‖ azért,‖ mert‖ alapvetően‖ imm{r‖ egy‖ glob{lis‖
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nemzetközi‖kereskedelmi‖rend‖részei – hiszen‖ez‖csak‖egy‖alapvetően‖

mennyiségbeli‖ elmozdul{s‖ lenne‖ attól,‖ amit‖ mondjuk‖ a‖ sv{jci‖ STN 

képviselt.‖ Ez‖ új‖ kor‖ kalózai – saj{t‖ haz{juk‖ törvénytisztelő, vagy 

törvénysértő,‖ de‖megtűrt‖ polg{raiként – imm{r‖ eltérő‖ szab{lyoz{si‖

koncepciók‖képviselőiként‖jelennek‖meg‖a‖színpadon, azaz a‖„kalóz”‖

többé‖nem csak az önérdekkövető‖ egyén‖ vagy‖ v{llalkoz{s, de az a 

nemzet‖ is,‖ mely‖ tudatos‖ politik{val‖ teszi‖ lehetővé‖ a‖ működésüket, 

kialakítja, fenntartja, védi‖azt‖a‖szab{lyoz{si‖környezetet,‖melyben‖a‖

kalóz‖ aktív lehet.‖ Az‖ egyéni‖ kalózok‖ helyett‖ jöjjön‖ teh{t‖ néh{ny‖

epizód‖a‖kalóz‖nemzetek‖történetéből. 
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4 Kalóz kiadók, kalóz államok 
– a nemzetközi szerzői jogi rezsim 

A XVIII–XIX.‖sz{zadban‖a‖nyugati orsz{gokban‖sorra‖létrejönnek‖az‖

adott‖ orsz{g‖ kultur{lis‖ politikai,‖ gazdas{gi‖ viszonyait‖ tükröző‖

szerzői‖ jogi‖ törvények.‖Ezek‖a‖ törvények‖a‖kultur{lis‖piacok‖rendjét‖

az‖uralkodói‖önkény‖vagy‖a‖helyi‖szereplők‖önszab{lyoz{sa‖helyett a 

szerző‖ személyéhez‖ rendelt‖ limit{lt‖ tulajdonjogok‖ segítségével‖

szab{lyozz{k.‖E‖helyi‖törvények‖azonban‖ebben‖a‖korban‖nem,‖vagy‖

csak‖ esetlegesen‖ terjednek‖ ki‖ az‖ orsz{ghat{rokon‖ túl‖ létrejött‖

alkot{sokra,‖s‖védik‖a‖külhoni‖szerzők‖érdekeit. 

A‖ nemzetközi‖ szerzői‖ jogi‖ védelem‖ hi{ny{ra‖ nem‖ egy‖ orsz{g‖

erőforr{sként,‖lehetőségként‖tekintett.‖Egyes‖{llamok – mint Belgium 

– szimpl{n‖ üzletet‖ l{ttak‖ a‖ kalózkiad{sok‖ gy{rt{s{ban‖ és‖

kereskedelmében,‖m{s‖ orsz{gok‖ sz{m{ra‖ – különösen‖ ha‖ nem‖ volt‖

nyelvi‖ akad{lya‖ egy‖ fejlettebb‖ orsz{gban megtermelt‖ tud{s‖

importj{nak‖ – a‖ nemzetközi‖ copyright‖ hi{nya‖ biztosította‖ a‖

moderniz{cióhoz‖szükséges‖tud{sokhoz‖való‖hozz{férés‖lehetőségét. 

A‖nemzetközi szerzői‖jogi‖védelem‖ir{nti‖igényt‖viszonylag‖kor{n,‖a‖

XIX.‖ sz{zadban‖ megfogalmazt{k‖ azok‖ a‖ szereplők,‖ akiknek‖ erre‖ a‖

legtöbb‖ joguk‖ volt,‖ s‖ akiket‖ az‖ elmaradt‖ védelem‖ miatt‖ a‖ legtöbb‖

sérelem‖ ért.‖ Az‖ első‖ nemzetközi‖ szerzői‖ jogi‖ egyezmény‖ a‖ szerzők‖

kezdeményezésére‖és‖nyom{s{ra‖jött‖létre‖Európ{ban.‖E szerzői‖jogi‖

egyezményhez‖ való‖ csatlakoz{ssal,‖ a‖minim{lisan‖ j{ró‖ védelem,‖ az‖

egyenlő‖ elb{n{s‖ elvének‖ törvénybe‖ iktat{s{val,‖ teh{t azzal, hogy 

lemondtak‖ a‖ helyi‖ gazdas{gi,‖ kultur{lis,‖ politikai‖ saj{toss{gok‖

dikt{lta‖ saj{tos‖ szerzői‖ jogi‖ rezsim‖ fenntart{s{nak‖ igényéről,‖ a‖

csatlakozó‖{llamok elindultak a‖szerzői‖jogi‖standardiz{ció‖ir{ny{ba. 

Ennek a folyamatnak a nyom{n a nemzetközi szerzői jogi szerződések 

központi kérdése az, hogy meddig, milyen érvekkel, milyen hatékonys{ggal 

és milyen következményekkel tartható fenn egy adott orsz{g helyi 

körülményekre optimaliz{lt szab{lyoz{sa, a t{volmarad{s a nemzetközi 

rezsimektől? Milyen elvek, milyen értékek kell, hogy a nemzetközi szerzői 

jogi szabv{nyokat meghat{rozz{k? Hogyan hangolhatók össze az 

ugyanabban a multilater{lis meg{llapod{sban al{író fejlődő és fejlett 

orsz{gok érdekei? Milyen eszközökkel ösztönözhetők az al{író orsz{gok a 

szerződésekben v{llalt kötelezettségek teljesítésére? 
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A‖XIX.‖és‖különösképpen‖a‖XX.‖sz{zadi‖kalózok‖története‖e‖kérdések 

körül‖ forog.‖ E‖ korszak‖ kalózai‖ m{r‖ nem‖ feltétlenül‖ autonóm‖

szereplők. Vannak‖természetesen‖köztük‖olyanok,‖akik‖nem‖keresnek‖

a‖ nemzeti‖ halatomban‖ szövetségest‖ és‖ lev{lnak‖ a‖ nemzeti‖ és‖

nemzetközi‖szerzői‖jogi‖rendről.‖De‖többségük‖egyrészt‖betagozódott 

a‖ nemzet{llami‖ keretek‖ közé,‖ m{srészt alkalmazkodott ahhoz a 

tényhez,‖hogy‖a‖nemzetközi‖kereskedelmi‖rendszert‖is‖egyre‖ink{bb‖

a‖ szuverén‖ {llamok‖ közötti‖ egyezmények szab{lyozz{k.‖ Ebben a 

kontextusban újradefini{lódok‖a‖kalóz‖kiadók‖és‖a‖hatalom‖viszonya.‖

A‖nemzetközi‖egyezmények‖megszületésével‖a‖kalózkod{s‖a nemzeti 

politika‖ kérdésévé v{lt.‖ A‖ nemzetközi‖ standardoktól‖ való‖ tudatos‖

t{volmarad{s‖vagy‖csatlakoz{s‖hasznai‖és‖költségei‖nemzeti‖ szinten‖

jelentkeztek,‖ az‖ egym{ssal‖ esetleg‖ konfliktusba‖ kerülő‖ nemzeti‖

érdekeket‖ a‖ nemzeti‖ politikai‖ szintjén‖ kell‖ tiszt{zni.‖ Ennek‖

megfelelően‖ugyan‖a‖tényleges‖kalóz‖tevékenységet‖tov{bbra‖is‖egyes‖

kiadók‖ követték‖ el,‖ de az‖ őket tiltó,‖ tűrő,‖ vagy‖ éppen‖ nyíltan‖

t{mogató‖ politik{kon‖ keresztül‖ az‖ egyes‖ nemzetek‖ kapcs{n‖ kell‖

feltennünk‖a‖„Ki a kalóz?‛ kérdést. 

Az‖ itt‖ következő‖ fejezet‖ két‖ nagyobb‖ szakaszra‖ tagolható.‖ Az‖ első‖

szakaszban‖ egy‖ speci{lis‖ esetet‖ fogok‖ bemutatni.‖ Az Amerikai 

Egyesült‖ [llamok a‖ XIX.‖ sz{zad‖ legnagyobb‖ kalóz{llama.‖ Az‖

Egyesült‖ [llamok‖ törvényhoz{sa‖ jó‖ egy‖ évsz{zadon‖ keresztül‖

tagadta‖meg‖ a‖ külföldi‖ szerzők‖ jogainak‖ elismerését.‖ E szakaszban 

{ttekintem‖a‖kalóz‖politika‖kialakul{s{t‖ indokoló‖ tényezőket,‖ illetve 

azokat‖ az‖ érveket,‖melyek‖ a‖ kalóz‖ st{tuszt‖képesek‖voltak‖ az‖ egyre‖

növekvő‖ nemzetközi‖ nyom{ssal‖ szemben‖ fenntartani.‖ Az amerikai 

kalózközt{rsas{g‖ története‖ két‖ egym{stól‖ radik{lisan‖ különböző‖

paradigm{t‖ ível‖ {t:‖ e‖ történet‖ kezdetekor‖ m{r‖ léteztek‖ nemzeti 

szerzői‖jogi‖és‖copyright‖szab{lyok,‖de‖ezek‖még‖nem‖szerveződtek‖a 

szellemi‖ tulajdonvédelmi‖ szab{lyokat‖ harmoniz{ló‖ nemzetközi‖

rendbe.‖A‖kalózközt{rsas{g‖végét‖követő‖ időszak‖viszont‖m{r‖arról‖

szól,‖ hogy‖ az‖ alapvetően‖ a‖ szerzők‖ kezdeményezésére‖ létrejött 

nemzetközi‖ standardiz{ciós‖ törekvések‖ hogyan‖ alakulnak‖ {t‖ a‖

nemzeti‖ ipar{gak‖ {ltal‖ meghat{rozott‖ nemzeti‖ érdekek,‖ és‖ ezen‖

keresztül‖ a‖ glob{lis‖ gazdas{gi,‖ politikai‖ hegemónia‖ fenntart{s{nak‖

eszközeivé. 

A‖ fejezet‖ m{sodik‖ felében‖ ezzel‖ az‖ utóbbi‖ problém{val, illetve a 

kultur{lis‖ termelés,‖ kereskedelem‖ nemzetközi‖ rendszereiben‖

bekövetkezett,‖ ezzel‖ szorosan‖ összefüggő‖ v{ltoz{sokkal‖ fogok‖

foglalkozni. A XX.‖ sz{zad,‖ különösen‖ a‖ II.‖ vil{gh{borút‖ követő‖
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időszak‖ a‖ kultur{lis‖ ipar{gak‖ radik{lis‖ {talakul{s{nak‖ időszaka. Ez 

az‖{talakul{si‖folyamat‖nem‖elv{lasztható‖attól a‖történettől,‖ahogyan‖

a‖ szellemi‖ javak‖ nemzetközi‖ szab{lyoz{sa‖ v{ltozott.‖ A‖ glob{lisan‖

egyre‖ meghat{rozóbb‖ szerepet‖ j{tszó‖ néh{ny‖ ipar{gi‖ szereplő‖ és‖ a‖

működésük‖ jogi,‖ gazdas{gi,‖ kereskedelmi,‖ ipari‖ kontextus{t‖

megteremtő‖ nemzetközi‖ szerzői‖ jogi‖ rezsim‖ p{rhuzamos‖ fejlődése‖

azonban‖ nem‖ értelmezhető‖ azoknak‖ az‖ orsz{goknak‖ a‖ történetei‖

nélkül,‖ akik‖ ma‖ ugyanazokkal‖ a‖ kérdésekkel‖ küzdenek, mint 

amilyenekkel‖az‖Egyesült‖[llamok‖küzdött‖majd‖200‖évvel‖kor{bban. 

A nyugati orsz{gok‖ hegemón‖ pozíciój{t‖ tükröző‖ glob{lis‖ szellemi‖

tulajdonvédelmi‖ rezsimben‖ helyüket‖ kereső‖ fejlődő‖ orsz{gok‖

sz{m{ra‖ a‖ kalózkod{s‖ nemcsak‖ egy‖ velük‖ szemben‖ gyakran‖

megfogalmazott‖ v{d,‖ hanem‖ – mint‖ az‖ USA‖ esetében‖ is volt – a 

moderniz{cióhoz szükséges‖ erőforr{sok‖ biztosít{s{nak‖ egyik‖

legfontosabb‖ eszköze.‖ A‖ form{lódó‖ glob{lis‖ vil{grend‖ és‖ a‖ fejlődő‖

orsz{gok‖ kapcsolat{nak‖ {ttekintése‖ e‖ fejezet‖ m{sodik‖ szakasz{nak‖

tém{ja. 
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4.1 Az amerikai kalózköztársaság 
– a nemzetközi kalózháború 

„Az angol irodalom minden kincse a mienk. Az angol írói mesterség 

úgy {ramlik hozz{nk, mint az éltető levegő, v{molatlanul, még a 

fordít{s akad{ly{t sem kell leküzdenünk. A kérdés m{rmost az, hogy 

vessünk-e ki r{ adót, s vessünk-e ez{ltal béklyót az intellektu{lis és 

mor{lis fény körfog{s{ra? Építsünk-e g{tat, hogy eltorlaszoljuk a 

tud{s folyóinak {raml{s{t? ‛ C.‖Sherman,‖és‖T.‖&‖J.‖W.‖Johnson‖

észrevételei,‖1842.‖ június‖13-{n‖bemutatva‖a‖Képviselőh{znak‖

és‖a‖Szen{tusnak.‖Idézi:‖(Solberg, 1886) 

Az‖ Egyesült‖ [llamok‖ manaps{g‖ a szellemi‖ tulajdonvédelem‖

nemzetközi‖ bajnokaként‖ tündököl,‖ {m‖ az‖ amerikai‖ szerzői‖ jogi‖

rezsim‖első‖sz{z‖éve‖nem‖m{s,‖mint vegytiszta, protekcionista kalóz-

politika. Az‖első‖amerikai‖szerzői‖ jogi‖törvény‖1783-as‖megszületése‖

és‖ a‖ külföldi‖ szerzők‖ jogait‖ először‖ elismerő‖ Chase‖ Act‖ 1891-es 

elfogad{sa‖között‖eltelt‖több‖mint‖egy‖évsz{zad a‖kalózok‖és‖az‖{llam‖

viszony{nak‖ újrat{rgyal{s{ról‖ szól,‖ mely‖ sor{n‖ kiderül,‖ hogy‖ a‖

szerzői‖jogi rezsim imm{r‖nem‖csak‖az‖orsz{gon‖belüli‖erőviszonyok 

függvénye, de az‖ orsz{g nemzetközi‖ kereskedelmi (és‖ politikai)‖

rendszerben elfoglalt pozíciój{val‖is‖szoros‖kapcsolatban‖{ll. 

Az‖ észak-amerikai‖ kontinens‖ első‖ szerzői‖ jogi‖ törvényét,‖ az‖ angol‖

szab{lyoz{st‖{tvéve – és‖egyesek‖ szerint‖ félreértve (Patterson, 1968. 

200. o.) – Connecticut fogadta el 1783-ban.‖A‖törvény‖mögött‖annak‖a‖

Noah‖Websternek‖a‖személyesen‖kifejtett lobbi-tevékenysége‖{ll,‖aki‖

a‖kor‖legnépszerűbb‖nyelvtankönyvének79 szerzője‖volt. E‖törvény‖a‖

Statue‖ of‖ Anne‖ nyom{n80 kétszer‖ 14‖ évre‖ biztosította‖ az‖ amerikai 

szerzők‖ és‖ örököseik‖ jogi védelmét.‖ Az‖ ezt‖ követő‖ szűk‖ 4‖ évben‖

m{sik‖11‖{llamban‖született‖a connecticut-ihoz‖hasonló‖szab{lyoz{s,‖

melyek‖ legnagyobb‖ része‖ azt‖ követően‖ került‖ napirendre,‖ hogy‖

Webster‖ megjelent‖ az‖ adott‖ {llam‖ törvényhoz{sa‖ előtt.81 1790-ben 

                                                 

79 A‖könyv‖címe‖„Grammatical Institute”‖volt. 

80 Azzal az apró,‖de‖ fontos‖különbséggel,‖hogy‖az‖amerikai‖ törvény‖eleve‖szerző-

orient{lt‖volt,‖szemben‖a‖brit‖törvény‖de facto kiadó-központús{g{val. 

81 Az‖amerikai‖szerzői‖jog‖fejlődéséről‖részletesebben‖beszél‖péld{ul‖(Bracha, 2005) 

vagy (Patterson, 1968). 
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megszületett‖ a‖ szövetségi‖ szintű‖ szab{lyoz{s82 szintén‖ hasonló‖

feltételeket‖ biztosított,‖ imm{r‖ egységesen,‖ a‖ tag{llamok‖

mindegyikében83,‖ szintén‖ kiz{rólag csak amerikai lakosok és/vagy‖

{llampolg{rok‖ sz{m{ra. A‖ törvény‖ nyakatekert‖ nyelven‖ ugyan,‖ de‖

egyértelműen‖fogalmaz: 

„E törvényt nem lehet olyan, kiterjesztő módon értelmezni, hogy 

ez{ltal tiltott{ v{ljon b{rmely, az Egyesült Államok fennhatós{ga al{ 

nem tartozó idegen részeken, vagy helyen, nem az Egyesült Államok 

polg{ra {ltal írt, nyomtatott vagy kiadott térkép, {bra könyv vagy 

könyvek importja, elad{sa, újranyom{sa vagy kiad{sa az Egyesült 

Államok területén.‛ 

Az‖ amerikai‖ kalóz-évsz{zad‖ megértéséhez‖ két‖ kérdést‖ kell‖

tiszt{znunk.‖Először‖is‖kérdés,‖hogy‖milyen‖érvek‖vezettek‖a‖külföldi‖

szerzők‖ jogainak‖ el‖ nem‖ ismeréséhez.‖ M{sodszor‖ érdemes‖

megismerni azokat az érdekeket, melyek mintegy‖ egy‖ évsz{zadon‖

keresztül‖működésben‖ tartott{k‖ a rendszert. Harmadrészt‖meg kell 

tudnunk,‖hogy‖végül‖milyen‖érvek‖vezettek el a külhoni‖ jogosultak‖

érdekeinek‖elismeréséhez,‖és‖ez‖milyen‖form{ban‖valósult‖meg. Ezzel 

összefüggésben‖ az‖ is‖ kiderül‖ majd,‖ hogy‖ miért‖ tűrték‖ az‖ amerikai‖

kalózkiad{sok‖ {ltal‖ legink{bb‖ sújtott‖ brit‖ kiadók,‖ hogy‖ egy‖

évsz{zadon‖ keresztül‖ ki‖ legyenek‖ z{rva‖ egy‖ hihetetlen‖ tempóban‖

növekvő‖piacról. 

4.1.1 Az amerikai kalózköztársaság kialakulása 

Amint‖az‖az‖amerikai‖copyright‖szab{lyoz{s‖geneziséből‖kitetszik,‖az‖

amerikai‖ szerzők,‖ kiadók,‖ s‖ erőfeszítéseik‖ nyom{n‖ a‖ helyi‖ és‖

szövetségi‖ törvényhozók‖ nagyon‖ is‖ tiszt{ban‖ voltak‖ a‖ kultur{lis‖

piacok‖ gazdas{gi‖ és kultur{lis‖ jelentőségével.‖ Erre‖ enged‖

következtetni,‖ hogy‖ az‖ amerikai‖ alkotm{ny‖ megalkot{sa‖ körüli‖

                                                 

82 A‖ szerzői‖ jogi‖ törvények‖ megalkot{s{t‖ az‖ Amerikai‖ Alkotm{ny‖ 1‖ (8)‖ tette‖

szövetségi‖kompetenci{v{.‖E‖szakasz‖a‖Kongresszus‖jogosítv{nyai‖között‖felsorolja‖

a‖ hasznos‖ művészetek‖ és‖ tal{lm{nyok‖ létrehoz{s{t‖ előmozdító‖ törvények‖

meghoz{s{t,‖azaz‖szövetségi‖szinten‖rendeli‖szab{lyozni‖ezt‖a‖kérdést.‖ 

83 A Wheaton‖v.‖Peters‖Legfelsőbb‖Bírós{gi‖döntés‖azt‖ is‖egyértelművé‖tette,‖amit‖

Angli{ban‖ a‖ Beckett‖ v‖ Donaldson‖ eset‖ tiszt{zott,‖ azaz‖ azt,‖ hogy‖ a‖ törvényhoz{s‖

{ltal‖megalkotott‖ szerzői‖ jogi‖ törvény‖nem‖ egy‖ természetjogi‖ alapokon‖ {lló‖ jogot‖

erősített‖ meg,‖ hanem‖ egy‖ új‖ jogot‖ alkotott,‖ mely‖ limit{lt‖ kiv{lts{got‖ biztosít‖ a‖

jogosultak‖sz{m{ra. 
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diskurzusokban nem sokan84 érzik‖ feladatuknak,‖ hogy‖ a‖ copyright‖

szükségessége mellett‖érveljenek: 

„A *a központi korm{nyzatra ruh{zott jogkörök+ negyedik 

kategóri*{j+a a következő jogköröket foglalja mag{ban. 1. »A 

tudom{ny és a hasznos művészetek halad{s{nak t{mogat{s{«-ra 

vonatkozó jogkör, »azzal, hogy a szerzők és a felhaszn{lók sz{m{ra 

meghat{rozott időre kiz{rólagos jogot biztosít ír{sműveikhez és 

felfedezéseikhez«. 

Aligha lehet kérdéses e jogkör hasznos volta. Nagy-Britanni{ban a 

szerzői jogról ünnepélyesen kinyilv{nított{k, hogy része a polg{ri 

jognak Ugyanilyen helyénvalónak l{tszik, hogy a hasznos 

tal{lm{nyok jog{val a feltal{ló rendelkezzék. Mindkét esetben teljes 

mértékben egybeesik a közjó és az egyéni érdek. Az {llam nem hozhat 

külön-külön hatékony rendelkezéseket egyik esetben sem, és a legtöbb 

{llam elébe ment a döntésnek akkor, amikor a kongresszus 

szorgalmaz{s{ra törvényeket hozott ezen a téren.‛ (Madison, 

1998/1788) 

„Mindkét esetben teljes mértékben egybeesik a közjó és az egyéni érdek.‛85 

Ekkor‖ még‖ nem sejteni, hogy Madison ezen mondata csak az 

amerikai‖ {llampolg{rokra‖ fog‖ vonatkozni.‖ A‖ későbbi‖ vit{k‖ sor{n‖

azonban‖kiderül:‖a‖közjó – de‖legal{bbis‖egyes‖meghat{rozó‖amerikai‖

érdekek – és‖ a‖ külföldi‖ alkotók‖ érdekei‖ nem‖minden‖ esetben‖ esnek‖

egybe.‖Erről‖ tanúskodik‖1842-ben‖a‖törvényhoz{s‖előtt‖zajló‖vit{ban‖

elhangzott‖érv: 

„Mindenkit megillet munk{j{nak gyümölcse, legyen ez a munka 

fizikai vagy szellemi, de hogy e gyümölcsök mik is legyenek, annak 

meg{llapít{sa csak az {ltal{nos közjó fényében lehetséges. A 

nemzetközi szerzői jogi törvény mellett szóló, a szerzőknek igazs{got 

szolg{ltató érv csak annyira lehet igaz, amennyire az egybe esik az 

egész jólétével. E kérdés valój{ban policy kérdés, és egyszerűen 

megfogalmazva nem szól m{sról, minthogy mindent összevetve e 

                                                 

84 L{sd‖még:‖(Hughes, 2006) 

85 E‖gondolat‖tal{n‖leghevesebb‖ellenzője‖az‖USA‖harmadik elnöke,‖Jefferson‖volt,‖

aki‖ a‖ szabadalmak‖ kapcs{n‖ többször‖ is‖ jelezte,‖ hogy‖ az‖ {llamilag‖ garant{lt‖

monopólium‖költségei‖nagyobbak‖ lehetnek‖mint‖a‖hasznok,‖ illetve‖hogy nehezen 

védhető‖a‖tal{lm{nyokkal‖kapcsolatban‖az‖örökös,‖természetjogi‖érvelésen‖alapuló‖

tulajdonjog (Hughes, 2006. 1026. o.).  
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szab{lyoz{s a nemzet érdekeit szolg{lja-e?‛ C.‖Sherman,‖és‖T.‖&‖J.‖

W. Johnson észrevételei,‖ 1842‖ Június‖ 13-{n‖ bemutatva‖ a‖

Képviselőh{znak‖és‖a‖Szen{tusnak.‖Idézi:‖(Solberg, 1886) 

Az‖ ügyben,‖ hogy‖ vajon‖ mennyire‖ {llhatott az amerikai nemzet 

érdekében a‖brit‖irodalmi‖termelés‖olcsó‖ut{nnyom{sa,‖megoszlanak‖

a‖ vélemények.‖A‖ külföldi,‖mindenek‖ előtt‖ az‖ angol‖ szerzők‖ el‖ nem‖

ismerése, az angliai‖ jogosultak,‖ kiadók‖ copyrightj{nak‖ semmibe‖

vétele‖azt‖ jelentette,‖hogy‖elvileg‖nem‖ terhelte‖ semmiféle‖költség‖az‖

angol‖nyelvű‖szövegek‖amerikai‖importj{t.‖Azaz‖az‖angliai‖irodalmi,‖

tudom{nyos‖ stb.‖ szövegek‖ amerikai‖megjelentetése‖ előtt‖ csup{n‖ az‖

Atlanti óce{n {llt.‖ A‖ külföldi‖ szerzők‖műveire‖ vonatkozó‖ védelem‖

hi{nya‖ azt‖ is‖ lehetetlenné‖ tette,‖ hogy‖ az‖ amerikai‖ kiadók‖ közül‖

b{rmelyik‖ monopoliz{lhassa‖ a‖ könyvet.‖ M{s‖ szóval‖ a‖ külföldi‖

szövegek‖esetében‖a‖tökéletes‖szabadverseny‖volt‖a‖kiindulópont. 

A‖ tud{stranszfer‖ és‖ az‖ amerikai‖ olvasóközönség‖ szempontj{ból‖

pozitív‖hat{ssal‖szemben‖meg‖kell‖említeni,‖hogy‖a‖külföldi‖szerzőket‖

illető‖díj‖meg‖nem‖fizetése‖szükségszerűképpen‖h{tr{nyos‖helyzetbe‖

hozza‖a‖hazai‖szerzőket,‖akik‖joggal‖v{rnak‖el‖a‖munk{jukért‖cserébe 

részesedést‖a‖hasznokból.‖Az‖ingyenes‖angol‖szövegekkel‖szemben‖a‖

legkisebb,‖ amerikai‖ szerző‖ {ltal‖ elkért‖ összeg‖ is‖ magas‖ lesz,‖ ami‖

nemcsak‖ a‖ szövegeik‖ ir{nti‖ kiadói‖ keresletet‖ korl{tozhatja,‖ de‖ az‖

amerikai‖ szerzők‖ {ltal‖ írt‖ könyvek‖ magasabb‖ piaci‖ {r{t‖ is 

eredményezheti. Ebből‖ egyenesen‖ következik,‖ hogy‖ az‖ amerikai‖

szerzők‖ versenyh{tr{nyban‖ vannak‖ az‖ olcsó‖ importtal‖ szemben,‖

kisebb‖ részt‖ hasítanak‖ ki‖ a‖ piacból,‖ nehezebben‖ épül‖ ki‖ a‖ hazai‖

kultur{lis‖ termelés‖ intézményrendszere,‖ nehezebben,‖ kevesebb‖ és‖

dr{g{bb‖hazai‖mű‖kerül‖a‖piacra.86,87 

Az‖e‖t{rgyban‖végzett‖empirikus kutat{sok‖azonban‖nem‖t{masztj{k‖

al{ azt‖a‖sejtést,‖hogy‖az‖amerikai‖szerzők‖tartós‖h{tr{nyt‖szenvedtek‖

volna‖ a‖ brit‖ szerzőjű, olcsó‖ művek‖ versenyétől.‖ B{r‖ jelentős,‖

nagys{grendekre‖ rúgó‖ eltérést‖ tapasztalhatunk,‖ ha‖ a‖ brit‖ és‖ az‖

                                                 

86 Erről‖részletesen‖l{sd:‖(Khan, 2002) 118.‖és‖199.‖l{bjegyzete, és‖(Khan, 2004). Clark 

(1960. 184. o.) szerint: „a nemzetközi copyright elismerése szükséges előfeltétele volt 

annak, hogy a helyi szerzők, zeneszerzők és dr{maírók vir{gz{snak induljanak 

Amerik{ban‛ 

87 Ugyanezek‖az‖érvek‖merülnek‖fel‖ma,‖amikor‖a‖nemzetközi‖szerzői‖ jogi‖rezsim‖

uniformiz{l{sa,‖a‖fejlődő‖orsz{gok‖szigorúbb‖szab{lyok‖al{‖kényszerítése‖a‖feladat 

(Richards, 2004). 
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amerikai‖ {rakat‖ hasonlítjuk‖ össze, (Maidment, 1981) csak‖mérsékelt‖

különbséget tal{lunk,‖ ha‖ az‖ {rakat‖ az‖ amerikai‖ piacon‖ belül‖

vizsg{ljuk (Khan, 2004). Annak,‖ hogy‖ nagy‖ volt‖ az‖ {rkülönbség‖

ugyanannak‖ a‖ műnek‖ az‖ amerikai‖ kalózkiad{sa‖ és‖ a‖ brit‖ legitim‖

kiad{sa‖ között, az‖ lehetett‖ a‖ legfőbb‖ oka,‖ hogy‖ az‖ egym{ssal‖

versengő‖ amerikai‖ kiadók‖ a‖ lehető‖ legnagyobb‖ hatékonys{ggal‖

dolgoztak,‖ míg‖ a‖ brit‖ kiadók‖ a‖ brit‖ piacon‖ élvezett‖

monopolhelyzetüket‖kihaszn{lva‖magasan‖tudt{k‖tartani‖az‖{raikat.88 

De mi lehet annak a jelenségnek‖ a‖h{tterében,‖ hogy‖ a‖ brit‖ szerzőjű‖

amerikai‖ kiadv{nyok‖ nem‖ voltak‖ jelentősen‖ olcsóbbak‖ az‖ amerikai 

szerzők‖ {ltal‖ írott‖ műveknél?‖ Khan‖ (2004) szerint az alacsonyabb 

keresletre‖ és‖ az‖ alacsonyabbnak‖ gondolt‖minőségre‖ való‖ tekintettel‖

az‖ amerikai‖ szerzők‖ művei‖ eleve‖ olcsóbbak‖ voltak,‖ míg‖ a‖ külföldi‖

művek‖ magasabb‖ {r{ban‖ megjelent‖ a‖ kézirat‖ megszerzéséért‖

folytatott‖verseny‖költsége,‖a‖népszerűbb‖művek‖esetében‖magasabb‖

profitr{ta,‖a‖kiadók‖kartellje‖és‖a‖versenyt‖korl{tozó‖egyéb‖inform{lis‖

meg{llapod{sok‖ rendszere. M{s‖ szóval,‖ ha‖ közvetve‖ is,‖ de‖ arra‖

következtethetünk,‖ hogy‖ a népszerű‖ angol‖ szövegek‖ haszn{ból‖ az‖

amerikai‖ kiadóknak‖ lehetőségük‖ volt‖ keresztfinanszírozni‖ a‖

magasabb‖ kock{zattal‖ és‖ alacsonyabb‖ profitr{t{val‖ megjelentethető‖

hazai‖szerzők‖munk{it. 

A‖külföldről‖ import{lt, olcsó,‖minőségi‖ irodalom89 végeredményben 

– ak{rcsak‖kor{bban‖a‖brit‖piacokon – nemcsak‖a‖könyvkiadói‖ ipar‖

l{bra‖{ll{s{t‖segítette,‖de‖az‖olvasóközönség‖kinevelődését‖is. Ennek 

a‖ folyamatnak‖ az‖ elemzések‖ szerint‖ az‖ amerikai‖ szerzők‖ is‖

haszonélvezőivé‖ v{ltak,‖ ami‖ jól‖ tükröződik‖mind‖ a‖ hazai‖ bestseller‖

szerzők‖ar{ny{nak,‖mind‖a‖hazai‖művek‖{r{nak‖alakul{s{ban: 

                                                 

88 „A Brit könyvipar szorosan ellenőrzése alatt tartotta a az {rakat azzal, hogy az új címeket 

kis péld{nysz{mban, meglehetősen dr{g{n dobta piacra. Amikor ezekhez az {rakhoz 

hozz{adódott az importv{m, a Brit könyvek elfogadhatatlanul dr{g{v{ v{ltak az amerikai 

v{s{rlók sz{m{ra.‛ (McVey, 1975. 73. o.) 

89 A‖gyorsan‖ növekvő‖ popul{ció‖ és‖ az‖ ezt‖ egyre‖ jobban‖ kiszolg{lni‖ képes‖ postai‖

rendszer,‖ a‖ vasúth{lózat‖ kiépülése,‖ a‖ gőzhajt{sú (rot{ciós)‖ nyomdagépek 

megjelenése‖együtt‖vezettek‖a‖XIX.‖sz{zad‖m{sodik‖felének‖könyv‖és‖magazinpiaci‖

robban{s{hoz.‖L{sd‖még:‖(Beniger, 1986). 
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7. {bra: A XIX. sz{zadban Amerik{ban kiadott hazai és külföldi szerzőjű művek {ra,  

illetve az Amerikai szerzőjű bestsellerek ar{nya  

az összes kiadott mű között ugyanebben az időszakban90 

4.1.2 A szintetikus copyight-ok rendszere  
– az amerikai kiadók önszabályozása 

Az‖ előzőekben‖ m{r‖ szó‖ esett‖ arról,‖ hogy‖ az‖ Angli{ból‖ import{lt‖

szövegek‖ {r{ban‖ megjelent‖ a‖ versenyt‖ korl{tozó‖ erőfeszítések‖

költsége‖ is.‖ A‖ külföldi‖ művek‖ esetében‖ az‖ amerikai‖ kalózkiadók‖ a‖

kor{bban‖m{r‖megismert‖szabadpiaci‖verseny kontextus{ban kellett 

hogy‖dolgozzanak.‖ Ez‖ a‖ verseny‖ e‖ kiadók‖közötti‖ is‖ nagyon‖hamar‖

kitermelte‖ a‖ versenyt‖ korl{tozni‖ képes‖ inform{lis‖ és‖ önkéntes‖

meg{llapod{sok rendszerét,‖ a‖ „szintetikus copyright”-ot (Khan, 

2004), avagy a „courtesy of the trade”-et.  

A szintetikus copyright a priv{t (írott,‖vagy‖szóbeli)‖meg{llapod{sok‖

rendszere,‖mellyel‖ a‖ kiadók‖ felosztott{k‖ egym{s‖ között‖ a‖ piacot. A 

meg{llapod{sokat‖ be‖ nem‖ tartókkal‖ szemben‖ rendelkezésre‖ {lló‖

szankciók – dömping,‖ a‖ partneri‖ h{lózatból‖ való‖ kiz{r{s stb. –, 

ak{rcsak‖évsz{zadokkal‖kor{bban‖a‖brit,‖az‖írorsz{gi, illetve a francia 

piacra‖ termelő‖ kiadói‖ közösségek‖ esetében,‖ képesek voltak 

hatékonyan‖ fenntartani‖ a‖ rendet,‖ egészen‖ a‖ XIX.‖ sz{zad‖ m{sodik‖

feléig‖fenntartani‖a‖könyvpiaci‖rendet. 

A‖szintetikus‖copyright‖amerikai‖kiadók‖között‖kialakult‖rendszerén‖

túl,‖ a‖ piac‖ logik{ja‖ arra‖ is‖ r{kényszerítette‖ a‖ kiadókat,‖ hogy‖ a‖

meg{llapod{sokba‖ azokat‖ az‖ angliai‖ jogosultakat‖ is‖ bevonj{k,‖

akiknek‖a‖műveiért‖jog‖szerint‖nem‖kellett‖volna,‖hogy‖fizessenek.‖A 

brit‖ első‖ kiad{snak‖ a‖ lehető‖ leggyorsabban‖ kellett‖ eljutnia‖ az‖

                                                 

90 Forr{s:‖(Khan, 2004) 



Szükség‖törvényt‖bont 

 

126 

amerikai‖ kiadóhoz,‖ ak{r‖ azon‖ az‖ {ron‖ is,‖ hogy‖ a‖ szerzőtől‖ kellett‖ a‖

kéziratot‖megvenni.‖Ez‖a‖tény – ak{rcsak‖az‖ír‖kiadók‖esetében,‖jó‖egy‖

évsz{zaddal‖ kor{bban – önmag{ban‖ is‖ elég‖ volt‖ arra,‖ hogy‖minden 

egyéb törvényi kényszer hi{ny{ban is‖ legyen‖ olyan‖ kiadó,‖ melynek‖

érdeke‖a‖ szerzőnek, jogosultnak a‖kéziratért‖ fizetni.91 Az egym{ssal‖

versengő‖ kalózkiad{sok‖ között‖ az‖ elsőség‖ gyakran‖ a‖ teljes‖ piac‖

learat{s{t‖ jelentette – különösen,‖ ha‖ a‖ piacon‖ először‖ megjelenő‖

kiad{s‖telítette‖a‖kiskereskedelmi‖h{lózatot‖is.92 

A‖kéziratéhes‖ amerikai‖kiadók‖és‖az‖ angliai‖ szerzők‖között‖ létrejött‖

meg{llapod{sok‖mellett‖sz{mos‖nyom{t‖tal{lhatjuk‖az‖amerikai‖és‖az‖

angol‖ kiadók‖ közötti‖ inform{lis‖ meg{llapod{soknak‖ és‖

szövetségeknek‖is‖– annak‖ellenére,‖hogy‖a‖két‖kiadói‖kör‖elvileg‖éles‖

versenyben‖ {llt‖ egym{ssal,‖ s‖ az‖ angliai‖ kiadók‖ teljes‖ joggal‖

tekinthettek‖ volna‖ kalózként‖ amerikai‖ kollég{ikra. Az‖ önkéntes‖

meg{llapod{sok‖ h{tterében‖ itt‖ is‖ az‖ amerikai‖ piacokon‖

megszerezhető‖elsőség‖biztosít{s{nak‖kényszere‖volt. 

„*Kirk, egy amerikai kiadó+ tiszt{ban volt azzal, hogy a külföldi 

szerzők jogainak el nem ismerése rengeteg kellemetlenséget okoz az 

angol kiadóknak. Gyógyírként »a kölcsönösség és bizalom alapjain 

{lló« meg{llapod{st javasolt angliai partnerének. Ez, röviden, az első 

amerikai újrakiad{s hasznainak az angliai kiadóval való 

megoszt{s{ról szólt, cserébe azért, hogy az elküldi neki az angliai első 

nyom{s egy péld{ny{t. A javaslat szerint Murray, az angol kiadó 

minden {ltal{nos érdeklődésre sz{mot tartó könyv lenyomat{t, amint 

                                                 

91 „Ticknor és Fields jelentős összegeket fizettek a külföldi szerzőknek a előleg, jogdíj vagy a 

profit egy részének form{j{ban. Robert Browning Men and Women című művének 

kézirat{ért péld{ul in 1855-ben 60 Fontot kín{ltak, míg a r{következő évben Mayne Reid 

100 Fontot  kapott The Bush Boys című ifjús{gi regényének kézirat{ért és rézkarcaiért. A 

cég az évek sor{n sz{mos alkalommal küldött kéretlenül részesedést Tennyson-nak a 

költeményei {ltal termelt profitból. E kifizetéseket a nagy nevű kiadók copyright-ként 

ismerték el, és a kiadók és szerzők érdekközösségének biztosít{s{ra szolg{lhattak.‛(Khan, 

2004. 23. o.). Ez természetesen messze nem jelenti azt, hogy minden szerző, minden 

alkalommal megkapott volna minden neki j{ró pénzt. 

92 „A XIX. sz{zad első éveiben a kiadók kíméletlen versenyben voltak egym{ssal a 

legnépszerűbb szerzők, mint péld{ul Sir Walter Scott műveinek elsőbbségéért. Egy 

Waverley regényt 24 óra leforg{sa alatt dobtak piacra úgy, hogy sz{mos brig{d dolgozott 

egyszerre a könyv különböző részein. Carey & Lea, egy prominens philadelphiai cég először 

a hat{rvidéki piacokat telítette, és csak azt{n kezdett New Yorkban értékesíteni, ahol sz{mos 

versenyt{rs v{rta ugr{sra készen  a könyv felbukkan{s{t.‛ (Khan, 2004. 21. o.) 
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azok kikerülnek a nyomd{ból, elküldi Kirk-nek, aki ezért cserébe a 

nettó haszon harmad{t fizeti.‛ (M. Plant, 1939. 433. o.) 

Az‖ egym{ssal‖ hol‖ kíméletlen‖ versenyben,‖ hol‖ szoros‖

érdekszövetségben‖ {lló brit‖ és‖ amerikai kiadók‖ arra‖ koncentr{ltak,‖

hogy‖ saj{t‖ piacaik‖ feletti‖ ellenőrzést‖ megszil{rdíts{k.‖ Kevés‖

energi{juk‖ és‖ motiv{ciójuk‖ maradt‖ arra,‖ hogy‖ a‖ olyan‖ piacok‖

ellenőrzésére‖ is‖ kísérletet‖ tegyenek,‖ melyeken – logisztikai 

problém{k‖miatt – eredetileg‖maguk‖sem‖voltak‖jelen.‖A‖brit‖kiadók‖

ahelyett,‖ hogy‖ az‖ amerikai‖ piacok‖ lefölözésével‖ foglalkoztak‖ volna,‖

azzal‖ voltak‖ elfoglalva,‖ hogy‖ megvédjék‖ saj{t‖ piacaikat‖ az‖ olcsó‖

amerikai‖ kín{lattól.‖ Ennek‖ a‖ védelemnek‖ az‖ eszköze elsődlegesen‖

ismét‖ csak‖ az‖ inform{lis‖ meg{llapod{sok‖ rendszere‖ volt,‖ ezúttal‖ a‖

brit piacon. 

„A »courtesy of the trade« meg{llapod{sok arra engednek 

következtetni, hogy az amerikai és brit kiadók bűnrészesek voltak, és 

a gyakorlatban pontosan ez volt a helyzet. A brit kiadók nem 

export{lhattak az amerikai tömegpiacra anélkül, hogy meg ne 

zavart{k volna saj{t mesterségesen magasan tartott {raikat. A brit 

könyvipar szoros ellenőrzés alatt tartotta a könyvek {r{t azzal, hogy 

az új címek csak kis péld{nysz{mban jelentek meg és hatalmas 

összegekbe kerültek. Amikor a v{mok hozz{adódtak a brit {rhoz, az 

amerikai v{s{rlók sz{m{ra a költség prohibitívvé v{lt. A brit 

könyvipar nem engedélyezte az amerikai könyvek importj{t sem. Oly 

szoros volt a kapcsolat a brit könyvtermelők és terjesztők között, hogy 

a befoly{sos Könyvkereskedők Szövetsége kész volt roml{sba dönteni 

b{rmely kereskedőt, amelyik költség plusz alacsony jutalék modellben 

amerikai könyvek {rusít{s{val prób{lkozott. Így a brit kiadók 

elfogadt{k  »courtesy of the trade« szerződéseket, és eladt{k a 

kefelenyomatokat az amerikai kiadónak, így egyszerre jutottak 

munka nélkül szerzett jövedelemhez és sikerült a hazai piacot 

megvédeniük.‛ (McVey, 1975. 73. o.) 

A‖ piacvédelemnek‖ a‖ copyright és‖ az‖ inform{lis‖ meg{llapod{sok‖

csup{n‖az‖egyik,‖és‖nem‖is‖a‖ legfontosabb‖eszközei voltak. Mind az 

USA93,‖mind‖Anglia‖komoly‖importv{mokkal‖igyekezett‖t{vol‖tartani‖

a‖ külföldön‖ gy{rtott‖ könyveket‖ a‖ hazai‖ piacról.‖ A‖ fenti‖ okok‖

magyar{zz{k,‖ hogy‖ miért‖ történhetett‖ meg,‖ hogy‖ b{r‖ a‖ brit‖

                                                 

93 A‖ polg{rh{borúig‖ tartó‖ időszakban‖ a‖ könyvekre‖ kivetett‖ importv{m‖ 8‖ és‖ 15‖

sz{zalék‖között‖mozgott. 
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kiadóknak‖ alapvető‖ üzleti‖ és‖ anyagi‖ érdekében‖ {llt‖ az‖ amerikai 

kalózközt{rsas{g‖ felsz{mol{sa – és‖ az‖ amerikai‖ kiadókat‖ is‖ sokszor‖

h{tr{nyosan‖ érintette‖ az‖ amerikai‖ szerzők‖ angliai‖ sikere –, erre 

mégsem‖tettek‖kísérletet. 

4.1.3 Az amerikai kalózköztársaság 
felszámolására tett kísérletek 

Természetesen‖a‖szerzők (britek,‖amerikaiak‖egyar{nt) a‖kezdetektől‖

fogva‖a‖nemzetközi‖copyright‖mellett‖{lltak.‖Az‖{ltaluk‖hangoztatott‖

érvek – az‖ igazs{goss{gról,‖ a‖ szövegek‖ megcsonkít{s{ról,‖ és‖ nem‖

utolsó‖ sorban‖ az‖ elmaradt‖ jövedelmekről – azonban‖ évtizedeken‖ {t‖

kevésnek‖ bizonyultak‖ ahhoz,‖ hogy‖ tényleges‖ v{ltoz{s‖ történjen‖ az‖

Egyesült‖[llamokban.‖Az‖első‖lépés‖1837-ben‖történt,‖amikor‖Henry‖

Clay‖ szen{tor‖ 56‖ brit‖ író‖ petíciój{nak‖ hat{s{ra‖ olyan‖ javaslatot‖

terjesztett az amerikai‖ törvényhoz{s‖ elé,‖ mely‖ védelemhez‖ juttatta‖

volna‖a‖brit,‖ír‖és‖francia‖szerzőket‖is.‖A‖brit‖irodalom‖színe-java‖így‖

fogalmazott: 

„E petíciót al{írók mindegyike mind anyagi javakban, mind 

reput{cióban komoly k{rokat szenvedett el, melyet az okozott, hogy 

nincs oly törvény, mely az USA területén műveikre exkluzív jogokat 

biztosított volna.‛ US Congress, Senate, Public Documents 

printed by the order of the Senate, 24th Cong. 2d Sess., 1836, 

Vol.‖II,‖Doc.‖No.‖134,‖idézi‖(Clark, 1960),‖kiemelések‖tőlem. 

A‖ brit‖ szerzők‖ petíciója‖ hi{ba‖ tal{lkozott‖ az‖ amerikai‖ szerzők‖ és‖

egynémely‖értelmiségiek‖szimp{ti{j{val,‖a‖Clay‖Bill‖ soha‖nem‖ jutott‖

el‖az‖érdemi‖vita‖szakasz{ba. 

M{sok,‖ így‖Charles‖Dickens‖ személyesen‖prób{ltak‖v{ltoz{st‖elérni.‖

Dickens 1842-ben‖ tett‖ körutat‖ az‖ Egyesült‖ [llamokban.‖

Tapasztalatairól‖így‖sz{mol‖be: 

„Mint tudod, Bostonban is, és azt{n Hartfordban is beszéltem a 

nemzetközi copyright-tól. Bar{taim e vakmerőség l{tt{n dermedten 

ültek. Mindenkit elnémított az a helyzet, hogy én, egymagam arra 

vetemedek, hogy az Amerikaiak orra al{ dörgölöm, hogy van egy 

pont, melyben sem saj{t polg{raikhoz, sem hozz{nk nem 

igazs{gosak. Az semmiség, hogy minden élő között én vagyok e 

helyzet legnagyobb vesztese. Az igazi megrökönyödést az okozta, 

hogy volt egy élő, lélegző ember, aki elég vakmerő volt megmondani 

az amerikaiaknak, hogy valami rosszat tettek. B{rcsak l{thattad 
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volna a hartfordi asztal két oldal{n ülők arc{t, amikor Scottról 

kezdtem nekik mesélni. B{rcsak halhattad volna, hogyan beszéltem 

róla. Erre az égbeki{ltó igazs{gtalans{gra gondolva forrni kezdett a 

vérem, s úgy éreztem magam mint egy óri{s, mikor lenyomtam 

mindezt a torkukon.‛ idézi:‖(Sandison, 1986) 

Dickens‖legközelebb‖25‖évvel‖később‖lépett‖amerikai‖földre,‖mikor‖is‖

egy‖anyagilag‖felettébb‖sikeres‖felolvasókörutat‖tartott.‖B{r‖a‖helyzet‖

semmit‖ nem‖ v{ltozott,‖ ő‖ maga‖ m{r‖ nem‖ tett‖ említést‖ a‖ külföldi‖

szerzőket‖érő‖sérelemről,‖megjelenése‖csup{n‖közvetett‖módon‖j{rult‖

hozz{‖a‖kérdés‖napirenden‖tart{s{hoz. 

A nem amerikai‖szerzők‖előtt‖nyitva‖{lló‖m{sik‖stratégia‖az‖amerikai‖

copyright‖ megszerzése‖ volt,‖ péld{ul‖ egy, a‖ brit‖ megjelenéssel egy 

időben‖ vagy‖ azelőtt‖ az‖ USA-ban‖ megszervezett‖ kiad{ssal.‖ Ezt‖ a‖

stratégi{t‖követte‖többek‖között‖a‖kor‖két‖népszerű‖operettszerzője,‖a‖

brit‖ Gilbert‖ és‖ Sullivan‖ is,‖ akik‖ a‖ H.M.S.‖ Pinafore‖ című‖ operettjük‖

hihetetlen,‖ {m‖ ann{l‖ kevésbé‖ jövedelmező‖ amerikai‖ népszerűségét‖

l{tva‖ a‖ következő,‖ Penzana‖ Kalózai94 című‖ operettjük‖ bemutatój{t‖

m{r‖ úgy‖ szervezték,‖ hogy‖ a‖ brit‖ és‖ az‖ amerikai‖ copyright‖ egyar{nt‖

biztosítva‖legyen. 

                                                 

94 A‖ cím:‖ The‖Pirates‖ of‖ Penzana,‖ alig‖ rejtett‖ utal{s‖ a‖H. M. S. Pinafore amerikai 

kalózaira.‖ Ennek‖ ellenére‖maga‖ a‖ mű‖ a‖ kalózokat‖ meglehetősen‖ pozitív‖ színben‖

tünteti‖fel:‖{rv{kat‖és‖magukn{l‖gyengébbeket‖nem‖t{madnak‖meg.‖A‖Kalózkir{ly‖

{ri{j{nak‖ refrénje (az‖ érdekesség‖kedvéért)‖ „And it is, it is a glorious thing/To be a 

Pirate King!‛  
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8. {bra: Magnavox rekl{m Gilbert&Sullivan, valamint  

a „H. M. S. Pinafore” című zenés komédia főszereplésével95 

Időközben‖az‖amerikai‖szerzők‖is‖egyre‖hat{rozottabban‖követelték‖a‖

közvetve‖az‖ő‖ érdekeiket‖ is‖ szolg{ló‖védelem‖kiterjesztését.‖Először‖

1886-ban,‖majd‖h{rom‖évvel‖ később,‖ 1889-ben is újra‖ felbukkannak‖

petíciók,‖melyekkel‖145‖amerikai‖szerző,‖illetve‖114‖déli‖író‖t{mogatta‖

Chace‖ szen{tor‖ nemzetközi‖ szerzői‖ jogokat‖ elismerő‖

törvényjavaslat{t,‖annak‖előkészítési‖szakasz{ban (Solberg, 1925). 

                                                 

95 Forr{s:‖(Samuels, 2000) 
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4.1.4 A nemzetközi szerzői jogi  
harmonizáció felé tett első lépések 

Az‖ amerikai‖ szerzők‖ egyre‖ növekvő‖ aktivit{sa‖ egybeesik‖ azokkal a 

folyamatokkal,‖ melyek‖ Európ{ban‖ a‖ XIX.‖ sz{zad‖ m{sodik‖ felében‖

zajlottak,‖ s‖ melyek‖ nyom{n – az‖ USA‖ aktív‖ t{volmarad{s{val – 

kiépült‖ a‖ szerzői‖ jogok‖ nemzetközi‖ elismerésének‖ intézmény-

rendszere. A‖ nemzetközi‖ szerzői‖ jogok‖ eleinte‖ bilater{lis‖

egyezményeken lettek elismerve: D{nia‖ 1828-ban, Poroszorsz{g‖

1836-ban, Anglia 1837-ben‖ döntött‖ úgy,‖ hogy‖ reciprocit{s‖ alapj{n‖

elismeri‖ külföldi‖ szerzők‖ szerzői‖ jogait.‖ Franciaorsz{g‖ 1852-ben 

minden‖ külföldi‖ szerző‖ jogait‖ egyoldalúan‖ védeni‖ kezdte. A 

bilater{lis‖ egyezmények‖ azonban‖ szükségképpen‖ nem‖ nyújthattak 

teljes‖ védelmet,‖ és‖ emellett‖ egyenlőtlenné‖ tették az egyes 

orsz{gokban‖ egyes‖ szerzőknek‖ j{ró‖ védelmet.‖ Ezt‖ felismerve‖

Franciaorsz{g,‖Victor‖Hugo‖vezetésével‖ és‖ kezdeményezésére‖ 1878-

ben‖ életre‖ hívta‖ az‖ Association‖ Litteraire‖ et‖ Artistique‖

Internationale-t (ALAI),‖ mely‖ a‖ nemzetközi‖ egyezmények‖ hi{ny{t‖

legink{bb‖megszenvedő‖szerzőket‖gyűjtötte‖egy‖szervezetbe. 

Az‖ALAI‖{ltal‖1883-ban‖Bernbe‖összehívott‖nemzetközi‖konferencia‖

rakta‖ le‖ annak‖ a‖multilater{lis‖ egyezménynek‖ az‖ alapjait,‖ ami‖m{ig‖

alapvetően‖ meghat{rozza‖ a‖ szerzői‖ jog‖ nemzetközi‖

intézményrendszerét.96 A‖nemzetközi‖t{rgyal{sok‖3‖éven‖{t‖zajlottak,‖

míg‖ végül‖ 1886‖ szeptemberében‖ Németorsz{g,‖ Belgium,‖

Spanyolorsz{g,‖ Franciaorsz{g,‖ az‖ Egyesült‖ Kir{lys{g,‖ Haiti,‖

Olaszorsz{g,‖ Libéria,‖ Sv{jc‖ és‖ Tunézia‖ al{ír{s{val‖ létrejött‖ a‖ Berni‖

Uniós‖ Egyezmény.97 Az egyezmény‖ lényege,‖ hogy‖ a‖ tagorsz{gok‖

ugyanolyan‖ elb{n{sban‖ részesítik‖ a‖ többi‖ tag{llam‖ szerzőit,‖mint‖ a‖

saj{t‖ szerzőiket.‖ A‖ r{következő‖ években‖ az‖ Egyezmény‖ a‖ nemzeti‖

elb{n{s‖ elve‖ mellett‖ sz{mos‖ minimum-követelmény‖

megfogalmaz{s{val‖bővült,‖és‖kiterjesztette‖a‖védett‖művek‖körét. 

Az‖ Egyesült‖ [llamok,‖ b{r‖ megfigyelőként‖ részt‖ vett‖ a‖

konferenciasorozaton,‖még‖ jó‖ egy‖ évsz{zadig98 nem csatlakozott az 

                                                 

96 A‖ Berni‖ Uniós‖ Egyezmény‖ történetéről‖ l{sd‖ péld{ul:‖ (Ricketson, 1986), 

(Kampelman, 1947) 

97 „A Berni Uniós Egyezmény és a P{rizsi Egyezmény nem teremtett anyagi jogi 

kötelezettségeket a tag{llamok sz{m{ra, és nem hozott létre új jogi kötelezettségeket sem. 

Ehelyett egy olyan konszenzust tükrözött, melyet a tag{llamok m{r létező jogszab{lyai 

legitim{ltak.‛ (Gana, 1995. 138. o.) 

98 Egészen‖pontosan‖1989-ig. 
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Unióhoz.‖ Ha‖ figyelembe‖ vesszük,‖ hogy‖ az‖ Unió‖ 1896-os‖ p{rizsi‖

kongresszus{n‖ úgy‖ v{ltozott‖ az‖ Egyezmény,‖ hogy‖ a nem 

tagorsz{gok‖{llampolg{rai‖is‖teljes‖védelmet‖élvezhettek‖akkor,‖ha‖az‖

otthoni‖kiad{ssal‖egy‖időben‖egy‖uniós‖orsz{gban‖is‖megjelent‖a‖mű,‖

tökéletesen‖érthető‖az‖USA‖t{volmarad{sa.‖Miut{n‖egy‖londoni‖vagy‖

kanadai‖ egyidejű‖ kiad{ssal‖ uniós‖ védelmet‖ lehetett‖ szerezni‖ az‖

amerikai‖ szerzők‖műveire‖ is,‖ r{ad{sul‖mindezt‖úgy,‖hogy‖mag{nak‖

az‖ Egyezmények‖ az‖ elv{r{sait – különös‖ tekintettel‖ a‖ szerző‖

személyhez‖ fűződő‖ jogaira – nem‖ kellett‖ teljesíteni,‖ az‖ USA‖

t{volmarad{sa‖érthető lépésnek‖tűnik. 

4.1.5 A nemzetközi copyright elismeréséhez vezető okok 

Az USA azonban teljesen‖ nem‖ függetleníthette‖ mag{t‖ a‖ vil{gban‖

zajló‖ eseményektől.‖ Ennek‖ ellenére‖ az‖ évsz{zados‖

kalózközt{rsas{gnak‖1891-ben‖véget‖vető‖Chace‖Act‖végül‖nem‖külső‖

nyom{snak‖ köszönhetően‖ született‖ meg,‖ az‖ elfogad{s{val‖

megkoron{zott (vagy‖ m{s‖ szemszögből‖ éppen‖ csak elkezdődött)‖

folyamat‖h{tterében‖ugyanis‖az‖amerikai‖belső‖piac‖{talakul{sa‖{ll. A 

XIX.‖ sz{zad‖ 50-es‖ éveiben‖ sz{mos‖ olyan‖ v{ltoz{s‖ történt,‖ ami‖ a‖

szereplők‖érdekeinek‖elmozdul{s{hoz‖vezetett. 

Az‖olvasóközönség – és‖így‖a‖forgalom – növekedésével‖a‖keleti‖parti‖

kiadók‖ egy‖ része‖ csal{di‖ v{llalkoz{sból‖ professzion{lis‖ v{llalatt{‖

nőtte‖ ki‖ mag{t,‖ ami‖ jócsk{n‖ {talakította‖ azt‖ a‖ módot,‖ ahogy‖

egym{ssal‖és‖a‖ többi‖szereplővel‖üzletet‖kötöttek.‖A kor{bbi‖csal{di‖

v{llalkoz{sok bürokratiz{lód{s{val‖ a személyes‖ meg{llapod{sok,‖

szóbeli‖gentlemen’s agreement-ek‖helyét‖a‖személytelen,‖adott‖esetben‖

jogi‖útra‖terelt‖meg{llapod{sok veszik‖{t. [talakul‖a‖piaci‖szereplők‖

köre‖is. A‖belső‖hat{rok‖lez{rul{s{val‖sz{mos‖nagy‖múltú‖keleti‖parti‖

cég‖kénytelen‖szembesülni‖a‖nyugati-középnyugati‖területeken‖aktív‖

kiadókkal,‖ illetve‖ a‖ könyvpiacon‖ kor{bban‖ alig‖ jelen‖ levő,‖ de‖ a‖

mellékleteiken‖keresztül‖az‖irodalmi‖kiadv{nyok‖piac{ra‖merészkedő‖

havilapokkal‖ és‖ magazinokkal.‖ Ebben‖ a‖ versenyben‖ sz{mos‖ nagy‖

múltú‖keleti‖parti‖kiadó‖vérzik‖végül‖el. 

A 1860-as‖évektől‖kezdve‖éreztette‖hat{s{t‖a‖nyomdatechnológi{ban‖

kor{bban‖ bekövetkezett‖ fejlődés99,‖ mely‖ lehetővé‖ tette‖ nagy‖

péld{nysz{mú‖ kiadv{nyok‖ gyors‖ elő{llít{s{t.‖ A‖ sz{zad‖ utolsó‖

                                                 

99 1827‖és‖1893‖között‖h{romsz{zszoros{ra nőtt az‖egységnyi‖idő‖alatt‖kinyomtatható‖

oldalak‖sz{ma (Beniger, 1986). 
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harmada az ún.‖„cheap‖book”,‖azaz‖az‖olcsó‖könyvek‖kora. A gyenge 

minőségben‖ kiadott,‖ sokszor‖ sorozatba‖ szervezett‖ kiadv{nyok – 

Seaside Library, Lakeside Library stb. – csak‖a‖piacon‖m{r‖bizonyított‖

művekből‖{lltak.100 [ruk,‖köszönhetően‖a‖nagy‖péld{nysz{mnak,‖az 

egyre‖ hatékonyabb technológi{nak,‖ a‖ korrektúra‖ hi{ny{nak‖ és‖ az‖

olcsó,‖szervezetlen‖munkaerőnek,‖jóval‖a „hivatalos”‖– a copyrightért‖

részben‖ m{r‖ fizető,‖ korrektül‖ elő{llított – kiad{sok‖ alatt‖ volt.‖ Az‖

olcsó‖ könyvek piac{ra‖ belépő‖ új‖ szereplőket‖ m{r‖ aligha‖ lehetett‖

beterelni‖ a‖ szintetikus‖ copyright‖ kor{bbi‖ rendszerébe‖ (Clark, 1960), 

az‖ amerikai‖ bírós{gok‖ pedig‖ komolyan‖ vették‖ azt,‖ hogy‖ a‖ külföldi‖

szerzők‖ művei‖ esetében‖ nincs‖ mód‖ a‖ hazai‖ verseny törvényen‖

alapuló korl{toz{s{ra, így‖a‖nagy‖múltú‖keleti‖parti‖kiadók‖kezében‖

nem‖ maradt‖ m{s‖ fegyver,‖ mint‖ a status quo-t‖ felrúgó‖ verseny‖

nemzetközi‖copyright-tal‖való‖korl{toz{sa. 

„A nemzetközi szerzői jogi szab{lyoz{st egyedül néh{ny keleti parti 

kiadó és p{r philadelphiai szedő igényelte. Mr. Hubbard szerint a 

javaslat nyugaton, északnyugaton és délen komoly ellen{ll{sba 

ütközött. (Ezt az {llít{st az arkansasi Mr. Rogers is megerősítette). 

Amerik{ban több olvasnivaló elérhető, mint a földkerekség b{rmely 

m{s {llam{ban, és ez a könyvek olcsós{g{nak köszönhető.‛ (January 

25, 1890) 

Az‖ olcsó‖ könyveken‖ dolgozó‖ szervezetlen‖ munkaerő‖ megjelenése‖

volt‖az‖egyik‖ legfontosabb‖oka‖annak,‖hogy‖megv{ltozott‖a‖külföldi‖

szerzők‖ védelmét‖ kor{bban‖ a‖ leghevesebben‖ ellenző‖ nyomdaipari‖

lobbi‖ véleménye‖ is.‖ A‖ nyomdaipar‖ nettó‖ haszonélvezője‖ volt‖ a‖

külföldi‖ kiadv{nyok‖ szabad‖ hazai‖ felhaszn{l{s{nak.‖ [ll{spontjuk‖

csak‖ akkor‖ v{ltozott‖ meg,‖ amikor‖ r{döbbentek,‖ hogy‖ az‖ olcsó,‖

sokszor‖csak‖a‖vonatút‖idejére‖v{s{rolt,‖s‖azt{n‖eldobott, brit‖szerzők‖

toll{ból‖sz{rmazó‖könyvek‖elő{llít{s{n‖legtöbbször‖alig‖fizetett,‖nem‖

szakszervezeti tag nők‖ dolgoztak.‖ A‖ szakszervezeti‖ vezetők‖ hamar 

felismerték,‖ hogy‖ a‖ nemzetközi‖ védelem‖ a‖ legjobb‖ eszköz‖ a nem 

szakszervezeti‖ tag‖ munkaerő‖ kiszorít{s{ra (Warner, 1999), 

különösen,‖ ha‖ a „manufacturing clause‛ törvénybe‖ foglal{s{val‖ a 

külföldi‖versenyt{rsakat‖ is‖sikerrel‖ki‖lehet‖szorítani‖a‖hazai‖piacról.‖

Az‖ amerikai‖ gy{rt{st‖megkövetelő‖ z{radék‖ t{mogat{sa‖ r{ad{sul‖ az‖

amerikai‖ kiadóknak‖ is‖ érdekében‖ {llt,‖ hiszen‖ ezzel‖ úgy‖ lehetett‖ a‖

külföldi‖ szerzők‖ jogait‖megvédeni,‖ hogy‖ közben‖ ki‖ lehetett‖ z{rni‖ a‖

                                                 

100 1885-ben‖1500‖különböző‖cím‖jelent‖meg‖ebben‖a form{tumban. 
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külföldi‖ kiadókat‖ is‖ az‖ amerikai‖ piacról. Ringer (1967. 1057. o.) 

szerint‖ az‖ amerikai‖ szab{lyoz{sból‖ csak 1986-ban‖ kikerült 

„manufacturing clause‛ miatt‖ a‖ külföldiekre‖ kiterjesztett‖ védelem‖

csup{n‖l{tszólagos‖volt. 

Végül‖nem‖szabad‖arról‖a‖ tényről‖ sem‖elfeledkeznünk,‖hogy‖a‖XIX. 

sz{zad‖ végére‖ az‖ USA‖ m{r‖ nem‖ az‖ a‖ gyarmati‖ sorból‖ éppen‖

kikecmergett‖ fejlődő‖ orsz{g‖ volt,‖ mint‖ sz{z‖ évvel‖ kor{bban.‖ Az‖

Egyesült‖ [llamok,‖ egy‖ évsz{zad‖ erősen‖ protekcionista‖ copyright-

politik{j{nak‖köszönhetően‖nettó‖kultur{lis‖importőrből‖lassan‖nettó‖

kultur{lis‖exportőrré‖v{lt. 

„Ez idő alatt az amerikai kiadói ipar felnőtt, beérett. Webster {lma a 

nemzeti irodalomról megvalósult – úgy is mint üzlet, úgy is mint 

esztétikai hagyom{ny. A kalózkod{snak kulcsszerepe volt a 

közönségek és a nagyméretű kiadói szervezetek létrejöttében, s ezzel 

p{rhuzamosan fejlődtek a szerkesztői, gy{rt{si és kritikai funkciók is. 

Mindeközben, a kalózkod{ssal megszerzett brit irodalom jelenléte, 

hosszú t{von a szerzői hivat{s fejlődését, új, saj{tos tém{k, irodalmi 

form{k és technik{k invenciój{t is ösztönözhette.‛ (Bender‖ és‖

Sampliner, 1996-1997. 268. o.) 

4.1.6 A rablóból lett pandúr 

A‖ külföldi‖ szerzők‖ jogainak‖ amerikai‖ elismeréséhez‖ a‖ nemzetközi‖

nyom{s‖szükséges volt,‖de‖önmag{ban‖aligha‖lett‖volna‖elegendő. Az 

amerikai‖ szab{lyok‖ nem v{ltoztak‖ volna‖meg‖ a‖ belföldi‖ szerzők,‖ a‖

piacaik‖ elveszésétől‖ félő‖ keleti‖ parti‖ kiadók‖ és‖ a‖ nyomd{k‖ különös‖

szövetsége‖ nélkül.‖ A‖ helyi‖ érdekek‖ prim{tusa‖ az‖ univerzalisztikus‖

ide{k‖ felett‖ az‖ 1891-ben elfogadott Chace Act-ben foglalt 

korl{toz{sokban‖ is‖ tetten‖ érhető.‖ A külföldi‖ szerzők,‖ művek‖

védelmének‖ megszerzését‖ a manufacturing clause mellett‖ tov{bb‖

nehezítették a különböző‖ regisztr{ciós‖ kötöttségek101, és‖ az USA 

BUE-től‖való‖szisztematikus‖t{volmarad{sa‖is. 

Az‖amerikai‖kalózkiadók‖története‖azonban nemcsak‖arról‖a‖ma‖m{r‖

közhelyként‖ hangoztatott‖ igazs{gról‖ szól,‖ hogy‖ végeredményben‖

mindig is a‖helyi‖érdekektől‖fog‖függeni, hogy egy‖orsz{g‖megfelel-e 

a‖ nemzetközi‖ szerzői‖ jogi‖ szab{lyoz{si‖ norm{knak. Az amerikai 

                                                 

101 Az‖ amerikai‖ szerzői‖ jogi‖ rendszer‖ fejlődésének‖ nemzetközi‖ jogi‖ aspektusairól‖

részletesen‖l{sd: (Henn, 1953). 
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irodalmi‖ szcéna‖ angliai‖ importtal‖ szembeni‖ megerősödése‖ segíthet‖

eldönteni‖azt‖a‖tyúk-toj{s‖problém{t‖is,‖hogy‖a‖nemzetközi‖copyright‖

szükséges‖ előfeltétele-e a helyi‖ szerzői‖ jogra‖ épülő‖ ipar{gak‖

kialakul{s{nak.‖ A‖ v{lasz,‖ legal{bbis‖ ennek‖ a‖ péld{nak‖ az‖

ismeretében‖ az,‖ hogy‖ nem,‖ nem‖ szükséges‖ a‖ nemzetközi‖ védelem.‖

Ugyanezt‖ t{masztj{k‖ al{‖ azok‖ a‖ fejlődő‖ orsz{gokban‖ végzett‖ – 

részben‖ később‖ ismertetendő‖ – tanulm{nyok‖ (Larkin, 2004; Liang, 

2003; Manuel, 1993),‖ melyek‖ a‖ mind‖ arról‖ sz{molnak‖ be,‖ hogy‖ a‖

külföldről‖ olcsón‖ vagy‖ ingyenesen‖ import{lt‖ kalózjavak‖ mellett‖ a‖

helyi‖ iparnak,‖ a‖ helyi‖ kultur{lis‖ termelésnek‖ is‖ van‖ esélye‖

megerősödni. 

Az‖amerikai‖kalózközt{rsas{g‖ története‖ épp‖annak‖a‖ folyamatnak‖a‖

története,‖ahogy‖egy‖gyenge,‖nettó tud{s-importőr‖orsz{g‖a‖külföldi,‖

fejlettebb‖orsz{gokból‖sz{rmazó‖szellemi‖ javak‖normasértő‖ importja‖

segítségével‖ vil{ghatalomm{‖ v{lik.‖ A‖ szerzői‖ jogi rezsimben a 

v{ltoz{s‖történelmileg‖azon‖a‖ponton‖következik‖be,‖amikor‖a‖fejlődő‖

orsz{gból‖ saj{t‖ gazdas{gi,‖ kultur{lis,‖ katonai‖ hatalm{t‖ a‖ vil{gban‖

megjeleníteni‖ v{gyó‖ nagyhatalom‖ lesz.‖ Abban a pillanatban, mint 

kimerülnek‖ a‖ szabadpiac‖ keretei‖ között‖ a‖ tov{bbi‖ növekedés‖

lehetőségei,‖a‖nemzeti‖ipar{gaknak‖érdekévé‖v{lik‖a‖tov{bbi‖intenzív‖

és‖ extenzív‖ növekedést‖ lehetővé‖ tevő‖ tulajdonjogok egyértelművé‖

tétele102, illetve azoknak a‖nemzetközi‖infrastruktúr{knak‖a‖kiépítése, 

melyeken ez az‖expanzió végül‖lezajlik. 

Ez‖ az‖ expanzív‖ periódus‖ a‖ XX.‖ sz{zadban‖ egybeesik‖ sz{mos,‖ a‖

kultur{lis‖ piacok‖ szempontj{ból‖ radik{lis‖ v{ltoz{st‖ induk{ló‖

technológia‖– a hang- és‖képrögzítés és‖-tov{bbít{s‖lehetőségeinek‖– 

megjelenésével,‖ és‖ az‖ ezek‖ nyom{n‖ megnyíló‖ tömegpiacok 

boomj{val.‖ A‖ tov{bbiakban‖ először‖ a‖ kultur{lis‖ javak‖ piaci,‖

technológiai‖ környezetében‖ bekövetkezett‖ v{ltoz{sokat‖ tekintem‖ {t‖

röviden,‖hogy‖ezut{n‖r{térhessek‖az‖ipar{gi‖{talakul{ssal‖együtt‖j{ró,‖

a‖ nemzetközi‖ szerzői‖ jogi‖ rezsimekben‖ lezajlott‖ v{ltoz{sok‖

elemzésére. 

                                                 

102 Ezt‖ m{s‖ kontextusokban‖ a‖ közösség‖ haszn{latban‖ lévő „közlegelők”‖

bekerítésének‖szokt{k‖hívni.‖Manaps{g‖a‖szerzői‖ jogi‖diskurzusban‖ez‖a‖kérdés‖a‖

public‖ domain‖ rov{s{ra‖ kiterjesztett‖ szerzői‖ jogi‖ védelem‖ kapcs{n‖ merül‖ fel‖

leggyakrabban (Bollier, 2002; Boyle, 2002, 2003; Seeger, 2005).‖Az‖amerikai‖kiadók‖

sz{m{ra‖ a‖ külföldi‖ szerzők‖ művei‖ a‖ public‖ domain‖ részeként‖ jelentek‖ meg,‖ a‖

nemzetközi‖ copyright‖elismerése‖e‖közlegelő‖bekerítéseként,‖ a‖mindenki‖ sz{m{ra‖

egyform{n‖elérhető‖erőforr{s‖privatiz{l{saként‖is‖értelmezhető. 
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4.2 A kulturális termelés szerkezetének átalakulása  
a XX. században 

A‖ kultur{lis‖ javak‖ termelésének‖ és‖ eloszt{s{nak‖ rendszerei a XX. 

sz{zad‖ sor{n‖ dr{mai‖ {talakul{son‖ mentek keresztül.‖ Ebben‖ az‖

időszakban‖ az‖ e‖ területen‖ működő‖ v{llalkoz{sokat‖ tömörítő‖

ipar{gban‖ – melyeket Hesmondhalgh (2007. 15-17. o.) nyom{n‖

kultur{lis‖ ipar{gaknak‖ fogok‖ a‖ tov{bbiakban‖nevezni‖ – mélyreható‖

v{ltoz{sok‖ következtek‖ be,‖ melyek‖ megv{ltoztatt{k‖ a‖ kultur{lis‖

termelés‖ és‖ eloszt{s‖ domin{ns‖ form{it és‖ ezen‖ keresztül‖ azt‖ az‖

egyensúlyt,‖ami‖a‖kultur{lis‖piacok‖szab{lyoz{s{ban a‖XIX.‖sz{zadra‖

kialakult (Bajomi-L{z{r,‖2001). 

A reprodukciós‖ technológi{k‖ hatékonys{g{nak‖ ugr{sszerű‖

növekedése, és a‖ disztribúciós‖ és‖ a‖ t{vközlési‖ h{lózatok‖ kiépülése‖

nyom{n a‖kultur{lis‖javaknak‖kor{bban‖soha‖nem‖l{tott‖tömegpiacai 

alakulnak ki. Az‖új‖piacok‖kialakul{sa‖együtt‖ j{rt új‖üzleti‖modellek 

kialakít{s{val. A‖ tömegkommunik{ciós‖ csatorn{k‖ tulajdonosai‖ új‖

szövetségest‖ tal{lnak‖ a‖ fogyasztói‖ javak‖ sz{m{ra‖ vevőkört‖ kereső‖

termelők‖ személyében,‖ akik‖ képesek‖ és‖ hajlandók‖ voltak 

megfinanszírozni‖ a‖ kultur{lis‖ termelés‖ rekl{mokra‖ alapozott‖ üzleti‖

modelljét (Beniger, 1986/2005; McManis, 1997-1998). A fogyaszt{si‖

javak‖ termelői elkezdtek a‖ termékeik‖ ir{nti‖ kereslet‖ ellenőrzésének,‖

befoly{sol{s{nak‖ eszközeként‖ tekinteni a‖ kultur{lis‖ ipar{gak‖ {ltal‖

elő{llított‖termékekre. 

A‖kultur{lis‖ ipar{gakon‖belül‖ is‖megjelenik‖ ez‖ a‖ szemlélet. Ahogy a 

kultur{lis ipar{gak szereplői sz{m{ra is egyre fontosabb{ v{lik az, hogy a 

piackutat{son, a rekl{mon és az értékesítésen keresztül integr{lni lehessen a 

kultur{lis javak fogyaszt{s{nak kontrollj{t a termelés folyamataiba (Beniger, 

1986/2005), úgy kapnak egyre nagyobb szerepet a terjesztésért felelős 

szereplők a kultur{lis termelés folyamataiban. A‖ kultur{lis‖ termelők‖

sz{m{ra‖is‖rendelkezésre‖{llnak‖azok a marketing-eszközök,‖melyek 

lehetővé‖ teszik,‖hogy‖a‖ fogyaszt{si‖ javak‖ termelői‖ a‖ termékeik‖ ir{nt‖

ébredő‖ keresletet ellenőrizzék. A‖ kultur{lis‖ ipar{gak‖ szereplőinek‖

ugyanaz‖a‖feladatuk,‖mint‖az‖{ltaluk‖felkín{lt‖felületeken‖rekl{mozó‖

többi‖ gazdas{gi‖ szereplőnek:‖ minél‖ kock{zatmentesebbé‖ és‖

kisz{míthatóbb{‖ kell tenni‖ a‖ fogyaszt{sra‖ sz{nt‖ javak‖ termelését. 

Ennek‖ nyom{n‖ a‖ kultur{lis‖ termelés‖ meghat{rozó‖ szereplői‖ azok‖

lesznek,‖ akik‖ képesek‖ a‖ kereslet‖ hatékony‖ ellenőrzésére‖ és‖

kielégítésére.‖A‖közvetítők‖elsődleges‖célja‖a‖disztribúciós‖terület‖– a 

piackutat{s,‖ a‖ marketingkommunik{ciós‖ és‖ a‖ terjesztés‖ – szoros 
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kontrollja,‖ melynek‖ következtében‖ a‖ terjesztésre‖ kiv{lasztott‖

alkot{sok‖ egyre‖ ink{bb‖ a‖ közvetítők‖ megrendelésére,‖ az‖ {ltaluk‖

közvetített‖értékek,‖elv{r{sok‖mentén,‖az‖ő‖ ir{nyít{suk,‖ instrukcióik 

alapj{n‖készülnek. 

Az először‖az‖angolsz{sz‖orsz{gokban, a‖XX.‖sz{zad‖első‖évtizedében 

bekövetkező‖ szerzői‖ jogi‖ v{ltoz{s‖ jól‖ jellemzi‖ a‖ kultur{lis‖ termelés‖

folyamatainak‖ előbb‖ t{rgyalt‖ {trendeződését.‖Ahogyan‖ az‖ autonóm‖

szerző‖ érdekeinek‖ kimond{sa,‖ elismerése‖ a‖ politikailag‖ és‖

gazdas{gilag‖ is‖ függetlenedő‖ értelmiség‖megjelenésével‖ esik‖ egybe, 

úgy‖ jelzi work-for-hire doktrína‖megjelenése‖a‖kreatív‖termelő,‖alkotó‖

egyre‖ növekvő‖ kiszolg{ltatotts{g{t, és‖ a kultur{lis‖ termelés‖

folyamataira gyakorolt csökkenő‖befoly{s{t (Fisk, 2003). 

Az‖amerikai‖szerzői‖jogi‖szab{lyoz{sban‖1909-ben‖kodifik{lt‖doktrína‖

a munkaviszony‖ keretében‖ született‖ alkot{sok‖ szerzői‖ jogait a 

munk{ltatóhoz‖ rendeli,‖ s‖ ezzel‖ a‖ köz‖ érdekében‖ elj{ró,‖ autonóm,‖

individu{lis‖ szerző-géniusz‖ ipari‖ alkalmazott{‖ v{lik.‖ Ez‖ a‖ v{ltoz{s‖

részben‖ elkerülhetetlen:‖ egyre‖ több‖ kreatív‖ termelő‖ egyre‖

szorosabban‖ koordin{lt‖ erőfeszítése‖ kell‖ egy-egy kultur{lis‖

produktum‖ létrejöttéhez.‖ Egy‖ napilap, egy zenei album, egy film 

több‖ tucat,‖ több‖ sz{z‖ kreatív‖ szerző‖ szellemi‖ hozz{j{rul{s{t‖

feltételezi. A‖szerző‖lefokoz{sa‖ugyanakkor‖megnyitja‖az‖utat‖azelőtt,‖

hogy azokat a‖ funkciókat,‖ melyeket‖ kor{bban‖ a‖ szerző‖ töltött‖ be‖

(Foucault, 1999/1979) imm{r‖ a‖ kultur{lis‖ termékekhez‖ kötődő‖

immateri{lis‖ javak: a‖ brand,‖ a‖ mesterségesen‖ felépített‖ szt{r-

perszóna,‖ a‖ sorozatok‖ kliséi {ltal‖ megteremtett‖ ismerősség‖ vagy‖ a‖

rajzolt‖szuperhősök‖töltsék‖be.103 

Ezeknek a v{ltoz{soknak‖ végeredményben‖ egyetlen‖ funkciója‖ van,‖

mégpedig‖ a‖ kultur{lis‖ piacok‖ keresletének‖ kisz{míthatóv{,‖

tervezhetővé‖ tétele (Ang,‖ 1991;‖ Hesmondhalgh,‖ 2007;‖ Miège,‖ 1989;‖

Turow, 2008). A‖ kultúra‖ élményjósz{g.‖ Ez‖ a‖ fogyasztó‖ oldal{n‖ azt‖

jelenti,‖hogy‖minden‖egyes‖v{s{rl{snak‖jelentős‖kock{zata‖van,‖mert‖

a‖jósz{g‖igazi‖értéke‖csak‖fogyaszt{s‖ut{n‖derül‖ki.‖A‖termelő‖emiatt 

azzal‖ kell‖ szembenézzen,‖ hogy‖ nehezen jelezhető‖ előre‖ a‖ termékei‖

sikeressége:‖ még‖ egy‖ befutott,‖ népszerű‖ előadó‖ esetében‖ sem‖

garant{lt,‖ hogy‖ a‖ kor{bbi‖ albumokat‖ megv{s{rlók‖ az‖ új‖ művet‖ is‖

értékelni‖ fogj{k.‖M{s‖szóval‖a‖kultur{lis‖ ipar‖kock{zatos‖üzlet.‖Ez‖a‖

                                                 

103 Nem‖mellesleg‖az‖ itt‖ felsoroltak‖mindegyikét‖szellemi‖tulajdonként‖értelmezi‖a‖

jog. 
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kock{zat‖a‖termelő‖oldal{ról‖részben‖a‖fenti‖eszközök‖alkalmaz{s{val‖

csökkenthető.‖ Az‖ ismerős,‖ megbízható brandek,‖ a‖ szt{rrendszer,‖ a‖

szerialit{s, illetve‖ az‖ egy‖ műfajban‖ sikeresnek‖ bizonyult‖ termék‖

{tdolgoz{sa‖m{s‖médiumokra‖ olyan‖ eszközök,‖melyek‖ a‖ fogyasztói‖

bizonytalans{got‖és‖ezzel‖a‖kereslet‖volatilit{s{t‖képesek‖hatékonyan‖

csökkenteni. 

Az‖ üzleti kock{zat‖ csökkentésének‖ m{sik‖ útja‖ a‖ termeléshez‖

szükséges‖erőforr{sok‖feletti‖kontroll‖biztosít{sa.‖Ezt‖egyrészt‖a fejlett 

orsz{gok,‖mindenekelőtt az‖USA‖szerzői‖jogi‖rezsimjének‖folyamatos‖

bővítésével‖ és‖ finomít{s{val‖ lehetett‖ elérni,‖ melynek‖ sor{n‖ egyre‖

bővült‖ a‖ védelemre‖ érdemes‖ műtípusok és‖ az‖ engedélyhez‖ kötött‖

felhaszn{l{sok‖ köre,‖ valamint‖ a‖ védelmi‖ idő‖ hossza.‖ Emellett az 

erőforr{sok‖ növelésének‖m{sik,‖ extenzív‖módja‖ e‖ szerzői‖ jogi‖ rend‖

kiterjesztése,‖glob{lis‖standardd{‖tétele‖volt. 

A‖ nemzetközivé‖ tett, nyugati‖ elvekre‖ épülő‖ szellemi‖ tulajdonjogi‖

rezsimek‖ és‖ a‖ nyugati‖ központú‖ multinacion{lis‖ kultur{lis‖ ipar{gi‖

v{llalatok‖ egym{st‖ feltételező‖ jelenségek.‖ A‖ kultur{lis‖ piacokon‖

tevékenykedő‖ v{llalatoknak‖ létérdekük,‖ hogy‖ hat{rokon‖ {tnyúló‖

horizont{lis‖ és‖ vertik{lis‖ integr{ciók‖ keresztül‖ csökkentsék‖ a‖

kultur{lis‖ piacokba‖ kódolt‖ immanens‖ kock{zatokat‖ és‖ biztosíts{k‖ a‖

növekedés‖ materi{lis‖ feltételeit.‖ Az‖ integr{ciós‖ folyamatoknak 

viszont az a feltétele,‖ hogy‖ létrejöjjön‖ a‖ kultur{lis‖ javak‖ termelését,‖

eloszt{s{t, felhaszn{l{s{t‖ szab{lyozó‖ egységes‖ és‖ szabv{nyos‖

nemzetközi‖ jogi‖ infrastruktúra,‖ mely‖ orsz{gtól‖ függetlenül‖

mindenhol kisz{míthatóv{‖teszi‖az‖ipar{g‖működését. 

4.2.1 A szerzői jogi szabályozás 
nemzetközi rendszerének fejlődése 

A‖glob{lis‖ hegemón‖ szerepet,‖ a‖gazdas{gi,‖ politikai‖ elsőséget‖Nagy‖

Britanni{tól‖ a‖XIX.‖ sz{zadban‖ az‖ Egyesült‖[llamok‖ veszi‖ {t.‖A‖XX.‖

sz{zadban‖az‖USA‖a szellemi javak piacain is vezető‖szerepbe‖kerül. 

Ebben‖ a‖ helyzetben‖ az‖ USA‖ és‖ a‖ többi‖ fejlett‖ orsz{g‖ immateri{lis‖

javakat,‖tud{st‖termelő‖ipar{gainak‖alapvető‖szüksége‖van‖a‖szellemi‖

tulajdonra‖ épülő‖ javak‖ és‖ szolg{ltat{sok‖ glob{lis‖ kereskedelmét‖

lehetővé‖tevő, uniformiz{lt‖szerzői‖jogi‖és‖iparjogvédelmi‖védelemre.‖

Ehhez‖ viszont‖ szükség‖ volt‖ arra,‖ hogy‖ közös‖ szerzői‖ jogi‖ elveket 

teremtsenek meg azokban – az‖ első‖ sorban fejlődő – orsz{gokban,‖

melyek‖ ha‖ tagjai‖ is‖ valamelyik‖ szerzői‖ jogi‖ egyezménynek,‖
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kifejezetten gyenge‖ védelmet‖ biztosítanak‖ a külföldről‖ sz{rmazó 

szellemi javaknak. 

Az‖ amerikai‖ kalózévsz{zad‖ kapcs{n‖ megtapasztalhattuk‖ milyen‖

előnyökkel‖ és‖ h{tr{nyokkal‖ j{r,‖ ha‖ az‖ egyes orsz{gok‖ a‖ helyi 

csoportok érdekeinek‖ megfelelően‖ alakíthatj{k‖ ki‖ saj{t‖ szerzői jogi 

szab{lyaikat.‖ Uniformiz{lt‖ szab{lyok‖ nélkül‖ sz{mos‖ olyan‖ orsz{g‖

lesz, aki nettó‖ kultur{lis‖ importőrként,‖ erős‖ helyi‖ érdekcsoportok 

híj{n‖abban‖lesz‖érdekelt, hogy egy megengedő szerzői‖jogi‖rezsimen 

keresztül‖ minimaliz{lja a‖ külföldről‖ megszerzett‖ szellemi javak 

költségét.‖ Ezt‖ azok‖ az‖ orsz{gok,‖ ahonnan‖ e‖ javak‖ sz{rmaznak,‖

nyilv{n‖némi‖ingerültséggel‖fogj{k‖szemlélni. 

A‖ fejlődő‖ orsz{gokon‖ belüli‖ kalózkod{s,‖ ha‖ orsz{ghat{ron‖ belül‖

marad,‖ jellemzően‖ alig‖ okoz‖ veszteséget‖ a‖ fejlett‖ orsz{gok‖

termelőinek,‖ hiszen‖ a‖ sokszor‖ nagys{grendekkel alacsonyabb 

nemzeti‖ jövedelem alacsonyabb‖v{s{rlóerővel és‖– a‖fejlett‖orsz{gok‖

piacaival‖ össze‖ nem‖ hasonlíthatóan – alacsony‖ piaci‖ {rakkal‖ j{r‖

együtt.‖ Az‖ 1960-as‖ évek‖ tajvani‖ könyvkalózainak‖ története‖ (Kaser, 

1969) azonban‖ arra‖ figyelmeztet,‖ hogy‖ a‖ glob{lis‖ logisztikai‖

h{lózatok‖ kor{ban‖ aligha‖ lehet‖ a‖ kalózkiad{sok‖ terjedését‖

földrajzilag‖ izol{lni.‖Az‖ amerikai‖ tan- és‖ szakkönyvkiadók‖ sz{m{ra 

az‖egyébként‖margin{lis‖tajvani‖piacon‖termelt‖kalózkiad{sok‖akkor‖

v{ltak‖ központi‖ kérdéssé,‖ amikor‖ az‖ eredeti‖ {r töredékéért‖

megv{s{rolható, Tajvanon‖ gy{rtott‖ kalózkiad{sok az amerikai 

egyetemeken is megjelentek. 

Az‖olcsó‖m{sol{si‖technológi{khoz‖hozz{férő‖fejlődő‖orsz{gok‖és‖a‖– 

papíron104 – milli{rdos‖ veszteségekkel‖ szembesülő‖ fejlett‖ orsz{gbeli‖

                                                 

104 Mekkora‖ valój{ban‖ a‖ kalózkod{s‖ okozta‖ tényleges‖ veszteség?‖ Ennek‖

meg{llapít{sa‖sok‖szempontból‖problém{s.‖Az‖illeg{lis‖piac‖valós‖mérete‖nehezen‖

becsülhető,‖hiszen‖javarészt‖l{thatatlan‖marad‖a‖jogosultak‖és‖a‖hatós{gok‖sz{m{ra.‖

És‖ha‖különféle‖becslésekkel‖közelíthető‖ is‖a‖feketén‖értékesített‖m{solatok‖sz{ma‖

egy‖adott‖orsz{gban,‖akkor‖azzal‖a‖módszertani‖problém{val‖kell‖megküzdenünk,‖

hogy‖ az‖ eredeti‖ {r‖ töredékéért‖ m{solatot‖ v{s{rlók‖ nagy‖ része‖ valószínűleg‖ az‖

eredeti‖ {rat‖ nem‖ lenne‖ képes‖ megfizetni.‖ Ennek‖ ellenére‖ az‖ ipar{gi‖ szereplők‖

jellemzően‖az‖„1‖m{solat=1‖el‖nem‖adott‖péld{ny”‖módszertan{t‖haszn{lj{k‖ (IIPA, 

2006 Appendix B.),‖ miközben‖ a‖ m{solatok‖ és‖ az‖ eredetik‖ piacai‖ közötti‖

közgazdas{gtani‖ összefüggések‖ ennél‖ jóval‖ bonyolultabbak (Anand‖ és‖Galetovic,‖

2004;‖Bakos‖és‖Brynjolfsson,‖1999;‖Besen‖és‖Kirby,‖1989;‖Boyle,‖2000;‖Breyer,‖1970;‖

Chellappa‖és‖Shivendu,‖2003;‖Domon‖és‖Nakamura,‖2007;‖Gopal‖és‖Sanders,‖1998;‖

Gu‖és‖Mahajan,‖2004;‖W.‖R.‖Johnson,‖1985;‖Khan,‖2004;‖S.‖P.‖King‖és‖Lampe,‖2003;‖

Landes‖és‖Posner,‖1989;‖Liebowitz,‖2006;‖Marshall,‖2004; Maskus, 2000; Oberholzer-



Szükség‖törvényt‖bont 

 

140 

ipar{gi‖ szereplők‖ közötti‖ konfliktusokat‖ egy‖ ideig‖ unilater{lis‖

akciókkal,‖ kifejezetten‖ a‖ szerzői‖ jogokra‖ fókusz{ló‖ bi- és 

multilater{lis‖ egyezményekkel‖ prób{lt{k‖ a‖ kultur{lis‖ exportőr‖

{llamok‖ rendezni.‖ Ezekre‖ az‖ eszközökre‖ azért‖ volt‖ szükség,‖mert‖ a‖

létező‖ nemzetközi‖ egyezmények,‖ mindenekelőtt‖ a‖ Berni‖ Uniós‖

Egyezmény‖ az‖ {llami‖ kalózkod{s‖ jelenségének‖ korl{toz{s{ra‖ nem,‖

vagy csak‖nagyon‖korl{tozott‖mértékben‖volt‖alkalmas. 

Sz{mos‖ baj‖ volt‖ a‖ meglévő‖ nemzetközi‖ intézményrendszerrel.‖ Az‖

első,‖ és‖ legfontosabb‖ az‖ volt,‖ hogy‖ a‖ XX.‖ sz{zad‖ m{sodik‖ felében‖

létrejött‖ új‖ orsz{gok‖ sz{m{ra105 a‖ minimumfeltételek‖ – péld{ul‖ a‖

védelmi‖ idő‖ hossz{ra,‖ a‖ védett‖ alkot{sok‖ körére‖ vonatkozók‖ – 

túls{gosan‖ szigorúak‖ voltak,‖ ezért‖ sokuk‖ teljesen‖ t{vol‖ maradt‖

ezektől‖ a‖ szerződésektől. A‖ m{r‖ csatlakozott‖ tagorsz{gok‖ sem‖

minden‖ esetben‖ tartott{k‖ magukat‖ a‖ nemzetközi‖ egyezményekben‖

v{llalt‖ kötelezettségeikhez;‖ tehették,‖ hiszen‖ nem‖ volt‖ komoly‖

szankciója‖ a‖ szerződésszegésnek.‖ Problém{t‖ okozott‖ az‖ is,‖ hogy‖ a‖

meglévő‖ szab{lyok‖ a‖ fejlett‖ orsz{gok‖ sz{m{ra‖ túls{gosan‖

megengedők‖voltak,‖e‖szab{lyok‖szigorít{sa‖azonban‖rendre‖elbukott‖

a‖ fejlődő‖ orsz{gok‖ ellen{ll{s{n. Mivel‖ e‖ szerződések‖ a‖ szerzői‖ jogi‖

kérdéseket‖önmagukban‖kezelték,‖így‖nehéz‖volt‖ösztönzőket‖tal{lni‖

a‖ fejlődő‖ orsz{gok‖ sz{m{ra,‖ ha‖ m{r‖ a‖ szankciók‖ hi{nya‖ miatt‖

kényszert‖nem‖lehetett‖alkalmazni. 

„B{r néh{nyan erénynek gondolj{k, de a Berni Egyezmény és az 

Universal Copyright Convention[106+ legnagyobb gyengesége az, 

                                                                                                                            

Gee‖és‖Strumpf,‖2007;‖2008;‖Peitz‖és‖Waelbroeck,‖2006a;‖Picard,‖2004;‖A.‖Plant,‖1934;‖

Rob‖ és‖Waldfogel,‖ 2006;‖ L.‖ Takeyama,‖Gordon‖ és‖ Towse,‖ 2005;‖ L.‖N.‖ Takeyama,‖

1994; Watt, 2000; Zentner, 2006),‖ mégha‖ ezek‖ a‖ szerzők‖ sokszor‖ egym{snak‖

ellentmondó‖következtetésekre‖ jutnak‖ is.‖M{r‖e‖ tény‖ is‖arra‖ figyelmeztet,‖amire‖a‖

közgazdas{gtani‖elméletek‖is‖felhívj{k‖a‖figyelmet,‖miszerint‖a‖kalózkod{s,‖néh{ny‖

margin{lis‖ esetet‖ kivéve‖ ellentmond{sos‖hat{ssal‖ van‖nemcsak‖ az‖összt{rsadalmi‖

jólétre,‖de‖sokszor‖magukra‖az‖eredetik‖elő{llítóira‖is.‖ 

105 Ebbe a csoportba annyiban tartoznak bele a volt gyarmatok, hogy azok ha meg 

is‖ tartott{k‖ az‖ anyaorsz{g‖ nemzetközi‖ szerződésekben‖ v{llalt‖ kötelezettségeit,‖

azokon‖nem‖v{ltoztattak‖sz{mottevő‖mértékben.(Gana,‖1995,‖65.‖l{bjegyzet) 

106 Az‖Egyesült‖[llamok‖kezdeményezésére‖az‖ENSZ‖égisze‖alatt‖1952-ben jött‖létre‖

a Universal Copyright Convention. AZ UCC a BUE-val versengő‖ nemzetközi‖

meg{llapod{s,‖mely‖szintén‖a‖nemzeti‖elb{n{s‖elvén‖alapul,‖de‖az‖USA‖szerzői‖jogi‖

szab{lyoz{s{nak‖megfelelően‖ nem‖ ismeri‖ el‖ a‖ szerzők‖ személyhez‖ fűződő‖ jogait,‖

lehetővé‖teszi‖a‖mű‖közzétételétől‖sz{mított‖fix‖idejű,‖de‖megújítható‖védelmet,‖és‖

megkönnyíti‖az‖USA-ban‖elv{rt‖regisztr{ciós‖kötelmek‖teljesítését.‖Az‖UCC‖olyan‖

kompromisszum‖volt,‖melyhez‖a‖fejlett‖orsz{gok‖mellett‖a‖BUE‖{ltal‖biztosítottn{l‖
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hogy a nemzeti elb{n{s elvének tiszteletben tart{sa csup{n a hitre 

épül, arra a hitre, hogy a többi csatlakozó {llam legal{bb a 

egyezmény minimumfeltételeinek megfelelő mértékű védelmet fog a 

külföldi szerzőknek biztosítani. Nincsenek kikényszerítési 

mechanizmusok, nincsenek szankciók, és b{r az Egyezmény lehetővé 

teszi az al{író orsz{goknak, hogy a Nemzetközi Bírós{gon panaszt 

tegyenek egy a szab{lyokat megsértő tag{llam ellen, eddig erre nem 

került sor. Azokban az orsz{gokban, melyek a szerzői joggal védett 

művek nettó importőrei, erős lehet a motiv{ció arra, hogy csaljanak, 

ha a külföldi és hazai művek ingyenes hozz{férhetőségének előnyei 

meghaladj{k azokat az előnyöket, amik egy a helyi és külföldi 

szerzőkre egyar{nt érvényes védelem kiterjesztéséből fakadnak.‛ 

(Goldstein, 2003. 153. o.) 

A XX.‖ sz{zad‖ közepére‖ nyilv{nvalóv{‖ v{ltak‖ az‖ önkéntes‖

csatlakoz{sra‖épülő nemzetközi‖ egyezmények‖korl{tai.‖Adott volt a 

kérdés,‖hogy‖hogyan‖lehet‖felépíteni‖egy‖olyan‖nemzetközi‖szellemi‖

tulajdonvédelmi‖ intézményrendszert,‖ mely‖ képes‖ a‖ szigorúbb‖

szellemi jogi szab{lyoz{s‖ bevezetetésének‖ ellen{lló‖ fejlődő‖

orsz{gokat‖is‖kooper{cióra‖bírni. 

Ezt a patthelyzetet oldja fel a 90-es‖ években‖ a‖ World‖ Trade‖

Organization‖ égisze‖ alatt‖ tető‖ al{‖ hozott‖ Trade-Related Aspects of 

Intellectual Property Rights (TRIPS) egyezmény.‖A‖TRIPS‖az‖{ruk‖és‖

szolg{ltat{sok‖ glob{lis‖ {raml{s{t‖ szab{lyozó‖ GATT-rendszert 

egészíti‖ ki a szellemi javak védelmére‖ vonatkozó‖ szab{lyokkal, s 

ezzel‖a‖szellemi‖tulajdon‖szab{lyoz{sa‖kilépett arról‖a‖szűkre‖szabott‖

szakmai‖ területről,‖ melyben az addig mozgott. A szellemi javak 

kereskedelmi‖ rendbe‖ való‖ beemelésével‖ a copyright-szab{lyoz{s‖

erősítésében‖ érdekelt‖ fejlett‖ orsz{gok‖ új‖ pozícióból‖ t{rgyalhattak‖ a‖

gyenge‖ szab{lyoz{sban‖ érdekelt‖ fejlődő‖ orsz{gokkal,‖ és‖ tehették‖

ezeknek‖az‖orsz{goknak‖a‖fejlett‖orsz{gokba‖való‖exportj{nak‖egészét 

a‖szellemi‖javak‖szab{lyoz{s{nak‖függvényévé. 

A‖ TRIPS‖ {ltal‖ dikt{lt‖ szab{lyok,‖ b{r‖ tartalmazz{k‖ a World 

Intellectual Property Organization (WIPO) {ltal‖ kezelt‖ nemzetközi‖

                                                                                                                            

gyengébb‖védelmet‖kereső‖fejlődő‖orsz{gok‖is‖különösebb‖gond‖nélkül‖csatlakozni‖

tudtak,‖így‖egy‖darabig‖gyorsan‖nőtt‖azoknak‖az‖orsz{goknak‖a‖sz{ma,‖melyek‖az‖

UCC‖tagjaiv{‖v{ltak. 
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szerzői‖ jogi‖ egyezményeket107,‖ mégis‖ első‖ sorban‖ a‖ TRIPS-et 

kezdeményező‖ Egyesült‖ [llamok‖ szerzői‖ jogi‖ szab{lyoz{s{t,‖ és‖

érdekeit‖ tükrözik.‖ Így‖ a WTO,‖ s‖ így‖ a‖ TRIPS‖ is‖ a‖ legnagyobb‖

kedvezmény‖ elvén‖ alapul,‖ mely‖ azt‖ mondja‖ ki,‖ hogy‖ minden‖

tag{llam‖jogosultja‖hasonló‖elb{n{sban‖részesül.‖Ez‖a‖szellemi‖javak‖

piacain elt{volod{st‖ jelent‖ a‖ nemzeti‖ elb{n{s‖ elvétől,‖ s‖ kiveszi‖ a‖

tag{llamok‖ kezéből‖ azt‖ a‖ közpolitikai‖ eszközt,‖mely‖ a‖ helyi‖ piacok‖

fejlettségéhez‖volt‖képes‖igazítani‖a‖külföldieknek‖biztosított‖védelmi‖

szintet. A TRIPS nagyon magas minimum-elv{r{sokat‖ tartalmaz, s 

szemben‖ a‖ kor{bbi‖ egyezményekkel,‖ komoly‖ hangsúlyt‖ helyez‖ a‖

végrehajt{s‖szab{lyaira,‖és‖a‖szankciókra‖is. 

A szellemi javak‖ védelmére‖ vonatkozó‖ szab{lyok‖ nemzetközi‖

kereskedelmi‖ szab{lyrendszerbe‖ illesztésével‖ a‖ szellemi‖ javakra‖

vonatkozó‖nemzeti‖politika megszűnik‖autonóm‖területnek‖ lenni.‖A‖

WTO‖TRIPS‖{ltal‖dikt{lt‖szab{lyoknak‖való‖megfelelés‖tétje‖ugyanis‖

az adott orsz{g egészének helye‖ a‖ nemzetközi‖ kereskedelem‖

rendszerében.‖ A‖ szellemi‖ javak‖ védelméről‖ szóló‖ diskurzus‖ így‖

kikerül‖ az‖ autonóm‖ szerző/egyedi‖ mű‖ kontextusból.108 Ehelyett a 

szellemi‖ javakhoz‖ való‖ hozz{férés‖ {ltal‖ lehetővé‖ tett‖ fejlettség, 

modernit{s,‖ halad{s ide{lja‖ a‖ kereskedelmi‖ viszonyok‖ fejlettségével 

kapcsolódik‖össze. 

A szabad kereskedelem‖ elvileg‖ értéksemleges‖ ide{ja‖ azonban‖

kor{ntsem‖ {rtatlan‖ ideológia.‖ M{r‖ a‖ tengeri‖ kalózok‖ és‖ a‖

kereskedőhatalmak‖ konfliktus{ban‖ is‖ tetten‖ érhető volt, hogy a 

szabad‖kereskedelem‖ethosza‖valój{ban‖az‖egyenlőtlen‖kereskedelmi‖

viszonyok‖ és‖ az‖ ezekből‖ fakadó‖ aszimmetrikus viszonyok 

elkendőzésére‖szolg{lt. 

„A tengeri kalózok 1880 és 1940 között vir{gzó historiogr{fiai 

megközelítése egybeesett az európai expanzionizmusnak a helyi 

kalózok felett aratott végső győzelmet követő m{sodik hull{m{val. 

                                                 

107 A‖ WIPO‖ több‖ nemzetközi‖ szerzői‖ jogi‖ egyezményt‖ is‖ adminisztr{l,‖ így‖ az‖

irodalmi‖és‖művészeti‖alkot{sok‖művek‖védelmére‖létrejött‖Berni‖Egyezményt,‖az‖

előadóművészek‖és‖hangfelvétel‖elő{llítók‖jogait‖védő,‖1961-es‖Római‖Egyezményt,‖

az iparjogvédelem‖ 1884‖ óta‖ hat{lyban lévő‖ nemzetközi egyezményét,‖ a‖ P{rizsi‖

Uniós‖Egyezményt,‖és‖így‖tov{bb.‖ 

108 A‖ TRIPS‖ Preambulum{ból‖ hi{nyzik‖ minden‖ utal{s‖ ak{r‖ a‖ szerzőre,‖ ak{r‖ az‖

alkotóra,‖ak{r‖a‖szellemi‖javakhoz‖való‖hozz{férés‖{ltal‖létrejött‖közjóra,‖s‖csup{n‖a‖

nemzetközi‖kereskedelem‖előtt‖{lló‖akad{lyok‖lebont{s{t‖fogalmazza‖meg‖célként. 
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Nagy hat{ssal volt r{ az a gondolat, mely szerint a kereskedelmi 

expanzió a »civiliz{ció« előretörését szolg{lja. Ez a kalózjelenségnek 

olyan értelmezését tette csak lehetővé, mely a helyi kalózkod{st 

szembe{llította a nyugati civiliz{cióval. A nem-európai kalózok 

elfojt{sa a tengeren a francia gyarmati területek civiliz{l{s{ra indult 

misszióval ekvivalens folyamatként került be a köztudatba – még az 

angolok között is, akik, szemben a franci{kkal, igyekeztek a helyi 

intézményeket megőrizni.‛ (Starkey, 2001. 28. o.) 

A copyright-kalóznak‖tekintett‖fejlődő‖orsz{gokkal‖szemben‖követett‖

stratégia‖ugyanezt‖a‖logik{t‖követi.‖A‖kalóz{llamok‖civiliz{l{s{nak‖a‖

kereskedelem‖az‖eszköze.‖A‖vil{gkereskedelmi‖rendben‖való‖ tags{g‖

egyet‖jelent‖az‖orsz{g‖befogad{s{val‖a‖civiliz{lt‖vil{gba.‖E‖st{tusz,‖és‖

a‖ belőle‖ fakadó‖ előnyök‖ elnyerésének‖ a‖ feltétele‖ a‖ fejlett‖ orsz{gok 

{ltal‖kalózkod{snak‖tekintett laza‖szerzői‖jogi‖rezsimek‖felsz{mol{sa. 

A‖TRIPS‖egyezménnyel‖szemben‖megfogalmazott‖kritik{k‖egy‖része‖

épp‖ a‖ l{tszólag‖ egalit{ri{nus‖ kereskedelmi‖ rendszer {ltal‖ projekt{lt‖

renddel kapcsolatban fogalmazódott‖ meg (Bettig, 1996; May, 2006; 

May‖és‖Sell,‖2006;‖Richards,‖2004;‖Scotchmer,‖2004;‖Wang,‖2003). Ezek 

az‖ elemzések a‖ glob{lis‖ szellemi‖ tulajdonvédelmi‖ rezsimet olyan 

rendszerként‖ írj{k‖ le,‖ mely‖ elszakadt‖ a‖ szerzői‖ jog‖ csup{n‖ néh{ny‖

rövid‖ pillanatra‖ felfénylő‖ filozófiai,‖ gazdas{gi‖ (és,‖ teszem‖ hozz{,‖

közösségi)‖megalapozotts{g{tól.‖E‖szerzők‖a‖TRIPS‖egyezményben a 

glob{lis‖gazdas{gi‖rendben‖hegemón‖szerepet‖betöltő,‖{ru-,‖termelési‖

és‖ pénztőke‖ felett‖ rendelkező ipar{gi‖ hatalom‖ újratermelésének‖

eszközét‖l{tj{k. 

„Az{ltal, hogy a TRIPS-egyezmény glob{lis szinten intézményesíti a 

rendszer (a tőke szempontj{ból) legink{bb liber{lis nemzet{llam{nak, 

az Egyesült Államok szellemi tulajdonvédelmi szab{lyait, úgy j{rul 

hozz{ a glob{lis kapitalizmus terjedéséhez, hogy közben segít 

fenntartani és megerősíteni a jelenleg létező termelési és hatalmi 

viszonyokat. A szabadalmi törvények megszil{rdítj{k azokat a 

technológiai előnyöket, melyeket a kapitalizmus imperialista 

története a központra ruh{zott. Ezek a törvények g{tként 

akad{lyozz{k a tud{s {tad{s{t, és a vil{g fogyasztóinak és 

munk{sainak igényeihez történő adapt{l{s{t, különös tekintettel 

azokra, akik a peremen élnek. Mindeközben megőrződik a központban 

székelő transznacion{lis v{llalatok technológiai felsőbbrendűsége és 

hatalma. A TRIPS lényegében intézményesíti a glob{lis 

munkamegoszt{snak azt a rendjét, melyben az USÁ-ban, Európ{ban 

és Jap{nban élő nemzetközi elit sikeresen védi meg a transznacion{lis 
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v{llalatok versenyelőnyét. A szellemi tulajdonjogok harmoniz{ciója 

emellett mérsékli a javak és a tőke {raml{s{ból fakadó kock{zatokat. 

Ennek az {raml{snak a forr{sa ismét csak a központ és célja az 

értéktöbblet nemzetközi oper{ciókon keresztül történő kiakn{z{sa. A 

TRIPS-nek minden szempontból meg van a lehetősége arra, hogy a 

létező hegemón rend kiterjesztésének hatékony eszköze legyen.‛ 

(Richards, 2004. 120. o.) 

Jelen‖elemzés‖keretei‖között‖a‖fentieknél‖enyhébb‖módon,‖de‖érdemes‖

újrafogalmazni‖ ezt‖ a‖ kritik{t.‖A‖ nemzeti‖ szerzői‖ jogi‖ szab{lyoz{sok‖

kialakul{sa‖körüli‖ időkben‖a‖kérdés‖az‖volt,‖hogy‖milyen‖érdekeket‖

szolg{lnak‖ a‖ központi‖ szab{lyok.‖ A‖ kalózok‖ és‖ a‖ legitim‖ szereplők‖

közötti‖ konfliktusok‖ tétje‖ az‖ volt,‖ hogy‖ {t‖ tudja-e venni a lok{lis‖

meg{llapod{sok‖{ltal‖betöltött‖szerepet‖a‖központi‖szab{lyoz{s‖úgy,‖

hogy az ne egyetlen érdekcsoport túlhatalm{t‖ termelje‖ újra. Az 

univerzalisztikus,‖ szerző‖ központú‖ BUE‖ ut{ni‖ nemzetközi‖ szellemi 

tulajdonvédelmi‖rezsim‖kérdése‖hasonló:‖felül‖lehet-e‖ írni‖a‖nemzeti‖

szab{lyokat‖egy‖olyan‖nemzetközi‖egyezmény-rendszerrel,‖mely‖elég‖

inkluzív‖ és‖ kiegyensúlyozott‖ ahhoz,‖ hogy‖ ellent‖ tudjon‖ {llni‖ a‖

nemzeti‖ érdekcsoportok‖ nyom{sainak,‖ érkezzenek‖ azok‖ a‖ fejlett‖

orsz{gok‖ szellemi tulajdon-exportőr‖ ipar{gai‖ felől,‖ vagy‖ a‖ fejletlen‖

orsz{gok‖feketegazdas{ga‖ir{ny{ból. 

Úgy‖ tűnik,‖ és‖ erről‖beszélnek‖a‖ fenti‖ szerzők‖ is,‖hogy‖a‖TRIPS‖nem‖

m{s,‖mint egy kitüntetett‖ érdekcsoport‖érdekeit‖ tükröző‖ intézmény.‖

A‖ glob{lis‖ kereskedelmi‖ rendhez‖ csatlakoz{snak‖ az‖ e‖ rendben‖

domin{ns‖ Nyugat‖ hegemón‖ pozíciój{nak‖ elfogad{sa‖ az‖ {ra.‖ A 

kereskedelmi‖ egyezményhez‖ csatlakozó‖ orsz{gok‖ l{tszólag‖

lemondanak‖ sz{mos‖ kultur{lis,‖ gazdas{gi,‖ t{rsadalmi,‖

egészségpolitikai‖ érdekükről, cserébe‖ a‖ glob{lis‖ kereskedelmi‖

rendben‖ való‖ részvétel‖ lehetőségéért. A TRIPS politikai 

gazdas{gtan{val‖ foglalkozó‖ szerzők‖ arra‖ fókusz{lnak,‖ hogy‖milyen‖

eszközökkel‖ sikerült‖ a‖ fejlett‖ orsz{goknak‖ elérniük‖ azt,‖ hogy‖ a‖

fejlődő‖orsz{gok‖belemenjenek‖egy‖olyan‖alkuba,‖mely‖tudottan‖nem‖

szolg{lta‖a‖rövid‖t{vú‖érdekeiket. 

A‖ fejlődő‖ orsz{gok‖ ellen{ll{s{t‖ legyőzni‖ hivatott‖ unilater{lis‖

szankciók,‖ és‖ a‖ kooper{ciót‖ serkentő‖ bi- és‖ multilater{lis‖

kereskedelmi engedmények‖ kifinomult‖ rendszerének‖ leír{sa‖

azonban‖ szükségszerűképpen‖megmarad‖ azon‖ a‖ szinten,‖ melyen‖ e‖

t{rgyal{sok‖ zajlanak‖ – azaz‖ a‖ nemzeti/nemzetközi‖ szinten,‖ és‖ nem‖

foglalkozik‖ a‖ szubnacion{lis‖ aktorok‖ stratégi{ival,‖ érdekeivel,‖
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azokkal a folyamatokkal,‖ melyek‖ nyom{n‖ e‖ nemzeti‖ szint‖ alatt‖

szereplők‖érdekei‖a‖nemzetközi porondon‖végül‖megjelennek. 

„A politikai gazdas{gtan e kategóri{i ugyan hasznosak, ha a glob{lis 

gazdas{g struktúr{it kell megmagyar{zni, de nem veszik figyelembe 

azokat a kultur{lis, nemzeti és region{lis folyamatokat, amiknek 

többek között a legérdekesebb helyi különbségek és saj{toss{gok 

betudhatók. Miben különböznek a helyi és region{lis törvények és a 

betartat{suk? Hogyan lesz Tajvanból, Kore{ból, Kín{ból és a többi, 

hozz{juk hasonló késői moderniz{torból jó tanuló? Hogyan kerülnek 

direkt és indirekt összeütközésbe a korm{nyok és a fogyasztók a helyi, 

region{lis és glob{lis kalózokkal? Milyen szerepe van a szórakoztató 

elektronikai cégeknek ezekben a folyamatokban?‛ (Wang, 2003. 35. 

o.,‖hivatkoz{sok‖elhagyva) 

Ha‖csak‖a‖nemzetközi‖egyezmények‖{ltal‖uralt‖térre‖tekintünk,‖és‖az‖

ebben‖ való‖ részvételt‖ tekintjük‖ a‖ elemzendő‖ szintnek, akkor szem 

elől‖ vesztjük‖ a‖ moderniz{ciós‖ folyamathoz‖ szükséges‖ szellemi‖

erőforr{sok‖ helyi‖ haszn{lat{ból‖ fakadó‖ saj{toss{gokat. E nélkül‖

pedig‖ bizony‖ csak‖ nagyon‖ korl{tozott‖ érvényű‖ magyar{zatok‖

adhatók, péld{ul‖ arra‖ a‖ kérdésre,‖ hogy‖ a‖TRIPS‖bevezetését‖követő‖

időszakban‖vajon miért‖nem‖ tapasztaljuk‖a‖kultur{lis‖ javak‖ illeg{lis‖

forgalm{nak‖ csökkenését,‖ sőt,‖ az‖ elmúlt‖ évek‖ ipar{gi‖ besz{molói‖

alapj{n‖miért‖lehetünk‖tanúi‖egy‖ellenkező‖ir{nyú‖folyamatnak. 

A‖ TRIPS‖ életbe‖ lépése‖ ut{ni‖ időszakban‖ m{r‖ nem‖ a‖ különböző‖

standardok‖különbözősége‖vezet‖ konfliktushoz,‖ hanem‖e‖ szab{lyok‖

betart{sa‖ és‖ betarttat{sa.‖ Ebben‖ az‖ időszakban‖ azokat‖ a‖ funkciókat,‖

melyeket‖kor{bban‖a‖helyi‖ipar{gi‖szereplők‖leg{lisan‖töltöttek‖be,‖a‖

fejlődő‖ orsz{gok‖ kénytelen-kelletlen az‖ imm{r‖ valóban‖ illeg{lis‖

kalózokkal‖ l{ttatj{k‖ el.‖ A‖ kalózkod{st‖ ha‖ nem‖ is‖ t{mogató,‖ de‖

implicit‖ tűrő‖ helyi politika egyet jelent a‖ form{lisan‖ v{llalt‖

nemzetközi‖kötelezettségek‖megtart{s{nak‖tudatos‖h{trasorol{s{val,‖

annak‖ érdekében,‖ hogy‖ az‖ olcsó‖ kín{lat‖ adta‖ előnyöket‖ egészen‖

addig‖ a‖ pontig‖ élvezni‖ lehessen,‖ amíg‖ az‖ adott‖ orsz{g‖ kellőképpen‖

meg‖ nem‖ erősödik.‖ A‖ Kínai‖ Népközt{rsas{g‖ elmúlt‖ két‖ évtizedes‖

története‖erre‖példa. 
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4.3 Tűrt és támogatott: 
Kína, a kalózok és a nemzetközi kereskedelmi rezsim 

„Ezeknek a külföldi ördögöknek egyszerűen nincs igazuk. Őszintén: 

évsz{zadok óta csak kihaszn{lnak minket, kínaiakat. Mit ugr{lnak 

ezzel a szellemi tulajdon dologgal itt? Egyébként is, kinek az ősei 

tal{ltak fel mindent?‛ (Ye, 1996) 

Annak‖ ellenére,‖ hogy‖ a‖ Kínai‖ Népközt{rsas{g‖ csak‖ 1980-ban 

csatlakozott a WIPO-hoz,‖ és‖ az‖ első,‖ igazi,‖ nyugati értelemben‖ vett‖

szerzői‖jogi‖törvénye‖csak‖1990-ben‖lépett‖érvénybe,‖figyelemre‖méltó‖

utat‖ tett‖ meg‖ a‖ nemzetközi‖ szerzői‖ jogi‖ standardokhoz‖ való‖

felz{rkóz{s‖ útj{n – legal{bbis‖ papíron.‖ 1992-ben az orsz{g 

csatlakozott BUE-hez‖és‖ a‖Genfi‖ Egyezményhez‖ is,‖míg‖ 2001-ben, a 

WTO‖ csatlakoz{s‖ előkészületeként‖ egy‖ TRIPS-kompatibilis jogi 

szab{lyoz{s‖ lépett‖ életbe.‖ A‖ két‖ évtized‖ alatt‖ lezajlott‖ radik{lis‖

szerzői‖ jogi „moderniz{ció”‖azonban a mai napig nem hozta meg a 

kív{nt‖eredményt.‖Kína‖ugyanúgy‖a‖kalózkod{s‖fellegv{ra‖ma,‖mint‖

volt‖tíz,‖vagy‖húsz‖éve. Sőt.‖Azok‖a‖Tajvant,‖Hong‖Kong-ot‖és‖Kín{t‖

összekötő‖gazdas{gi‖kapcsolatok,‖melyek‖nagy‖részben‖magyar{zz{k‖

az‖ elmúlt‖ évtizedek‖ dr{mai‖ gazdas{gi‖ növekedését,‖ legal{bb‖ ilyen‖

mértékben‖j{rultak‖hozz{‖a‖kalózok‖működéséhez,‖sikerességéhez. 

„A Nagyobb Kína (Greater China) körüli gazdas{gi kapcsolath{ló 

paradox módon a nagyobb kínai kalózh{lózatot is jelenti. Ak{rcsak a 

legitim v{llalkoz{sok, az {rnyékgazdas{gban működő kalózh{lózatok 

is a m{r meglévő infrastruktúr{t és intézményeket haszn{lj{k. 

Ahogy a Nagyobb Kína egyes területeinek egym{st kiegészítő szerepe 

kulcsfontoss{gú e régió gazdas{gi növekedésének létrejöttében, 

ugyanilyen, egym{st kiegészítő szerepet j{tszanak e területek a 

kalózh{lózatokban. Kína mint vonzó felvevőpiac, termelő és 

exportb{zis központi szerepet j{tszik, ami a hatalmas és viszonylag 

olcsó munkaerőnek, az 1,3 milli{rdos piacméretnek, a természetes be- 

és kijut{st, a csempészetet megkönnyítő hosszú partvonal{nak és 

hat{rainak, geopolitikai befoly{s{nak és egyedül{llóan hibrid 

politikai-gazdas{gi-t{rsadalmi rendszerének köszönhető. Míg a 

kalózkod{s kontinent{lis területeken tapasztalható mértéke 

egyértelműen a saj{tos piaci struktúr{val és az orsz{g disztribúciós 

saj{toss{gaival és politik{j{val magyar{zható, addig Hong Kong 

esetében ez a region{lis és glob{lis kereskedelemben betöltött 

helyének, rakt{rozó és {trakodó funkciój{nak köszönhető. Az 1980-as 

évek m{sodik felétől kezdve Kín{ból Hong Kong-ba {ramlottak a 
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hamisított termékek, hogy azt{n az ottani helyi piacon tal{ljanak 

gazd{ra, vagy külföldi piacokra reexport{lj{k őket. *<+ B{r a tajvani 

piac mérete eltörpül a kontinent{lis szomszédja mellett, 

technológiailag fejlett gazdas{ga, és, ami tal{n még ennél is 

fontosabb, a gazdag legitim tartalomforr{sokhoz való hozz{férése 

kulcsfontoss{gú kapcsolatt{ és csomópontt{ teszi a glob{lis 

kalózh{lózatokban. A szerzőijog-alapú ipar{gakat fenyegető 

veszélyessége nem a piac méretében, hanem az {ltala birtokolt 

technológiai, földrajzi és kereskedelmi előnyökben keresendő.‛ 

(Wang, 2003. 47. o.) 

A‖kínai‖piacra‖betörni‖készülő‖nyugati‖v{llalkoz{sok‖mindenekelőtt‖

a‖ fejletlen‖ jogrendben‖ l{tt{k‖ a‖magas‖ kalózszint‖ okait.‖ Erejüket‖ épp‖

ezért‖ a‖ jogi‖ szab{lyoz{s‖ naprakésszé‖ tételére‖ fókusz{lt{k, mely 

erőfeszítések‖ gyümölcse‖ szűk‖ két‖ évtized‖ alatt,‖ Kína‖ 2001-es WTO 

csatlakoz{s{val‖ be‖ is‖ érett.‖A‖ kalózprobléma‖ ettől‖ azonban‖ t{volról‖

sem‖múlt‖ el.‖Az‖ elmúlt‖ évtizedben‖Kína‖nem‖került‖ le‖ az Amerikai 

Kereskedelmi‖ Képviselő‖ {ltal‖ össze{llított,‖ a‖ kalózkod{s‖ elleni‖

küzdelem‖ központi‖ eszközének‖ sz{mító‖ Special 301 Report 

priorit{slist{j{ról,‖ s‖ többször‖ fenyegetett‖ kereskedelmi‖ h{ború‖ a‖

kalózok‖miatt.‖A‖legutóbbi‖Kín{ról‖szóló‖jelentés‖szerint az amerikai 

copyright-ipar{gak‖ Kín{ban‖ {rult‖ javainak‖ 85-95%-a volt 2007-ben 

kalózm{solat,‖ ami‖ csup{n‖ margin{lis‖ javul{s‖ az‖ egy‖ évtizeddel‖

kor{bban‖ 100%-ra‖ becsült‖ értékekhez‖ képest.(U.S. Trade 

Representative, 2009) 

A‖ katasztrof{lis‖ helyzetért‖ imm{r‖ nem‖ okolható‖ a‖ laza‖ jogszab{ly-

alkot{s. Ehelyett a panaszok a‖ végrehajt{s‖ hi{nyoss{gaira:‖ az‖

alacsonynak‖ tartott‖ büntetési‖ tételekre109,‖ a‖ felkészületlen‖ bírói‖ és‖

rendőri‖ testületre,‖ az‖ inkonzekvens‖ végrehajt{sra,‖ és a‖ szok{sos‖

bürokratikus‖ problém{kra (rivaliz{l{s‖ és‖ belső‖ konfliktusok)‖

koncentr{lódnak. 

A‖kérdés,‖ ami‖ e‖ stratégi{val‖ kapcsolatban‖ csak ritk{n‖merül‖ fel‖ az,‖

hogy‖tényleg‖csup{n‖a‖jogi‖környezet‖elégtelenségének‖köszönhető-e 

a‖ fejlődő‖ orsz{gokban‖ tapasztalható‖ magas‖ kalózszint.‖ Az ezzel 

                                                 

109 A‖kínai‖adatok‖ezzel‖ szemben‖arra‖utalnak,‖hogy‖v{ltozatlan‖ feltételek‖mellett‖

viszonylag‖ csekély‖ a‖ büntetési‖ tételek‖ megemelésének‖ hat{sa‖ a‖ kalózkod{s‖

szintjére.‖ Amikor‖ 1998-ban‖ radik{lisan‖ megemelték‖ a‖ szerzői‖ jogsértésért‖

kiszabható‖ büntetések‖ mértékét,‖ a‖ r{következő‖ évben‖ valóban‖ csökkenés‖ volt‖

tapasztalható‖a‖kalózjavak‖becsült‖piac{n.‖De‖a‖mintegy‖200‖millió‖doll{ros,‖a‖teljes‖

feketepiac 7%-{t‖kitevő‖csökkenésből‖nem‖lett‖trend. 
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foglalkozó‖ irodalom‖ (Priest, 2006. 821. o.; P. K. Yu, 2003. 407. o.) 

sz{mos‖ olyan‖ tényezőt‖ azonosít,‖ ami‖ hat{ssal lehet‖ a‖ kalózkod{s‖

nyugati‖szemmel‖magas‖szintjére. 

E tényezők közül tal{n a legfontosabb az orsz{g gazdas{gi fejlettségi szintje. 

A‖gyarmatbirodalmak‖felboml{sa‖ut{n‖erősen‖kiszolg{ltatott‖fejlődő‖

orsz{goknak‖ ugyanazzal‖ a‖ kihív{ssal‖ kellett‖ szembenézniük, mint 

amellyel‖ az‖ Egyesült‖ [llamok‖ szembesült‖ jó‖ egy‖ évsz{zaddal‖

kor{bban.‖ A‖ helyi‖ adotts{gokat‖ tükröző megengedő‖ szerzői‖ jogi‖

környezet‖ az,‖ ami‖ képes‖ szabad‖ hozz{férést‖ biztosítani‖ a‖

moderniz{cióhoz‖ szükséges‖ szellemi‖ erőforr{sokhoz,‖ az‖ ezeket‖

hasznosítani‖ képes‖ helyi‖ kultur{lis‖ ipar,‖ illetve‖ az‖ e‖ javak‖ piacait‖

jelentő‖t{rsadalmi‖csoportok‖sz{m{ra.‖A‖gazdas{gi‖fejlettség‖szintje‖a‖

felmérések‖ szerint‖ egyenes‖ ar{nyban‖ {ll‖ a‖ szellemi‖ (és‖ egyéb)‖

tulajdon‖védelmének‖erősségével. 

 

 

9. {bra: A GDP és az szellemi tulajdon védelem erőssége közötti összefüggés110 

 

Ezzel‖ összefüggésben‖ a‖ kalózkod{s‖ szintje‖ és‖ a‖ gazdas{gi‖ fejlettség‖

fordított‖ar{nyban‖vannak‖egym{ssal. 

                                                 

110 Forr{s:‖(Thallam, 2008) 
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10. {bra: A kalózkod{s szintje és a GDP közötti összefüggés111 

 

Az‖ alacsony‖ fejlettségi‖ szintnek‖ köszönhetően‖ alacsony‖ v{s{rlóerő‖

nyilv{nvalóan‖ ösztönzi‖ mind‖ a‖ kalózjavak‖ termelését‖ mind‖ a‖

fogyaszt{sukat (U.S. Trade Representative, 2009).‖R{ad{sul‖a‖vir{gzó‖

kalózipar,‖ ha‖ nincsen‖ erős‖ hazai‖ ellenérdekeltség,‖ komoly‖ bevételi‖

forr{st‖jelenthet‖az‖{llam‖sz{m{ra‖is,‖így‖az‖közvetlenül‖is‖érdekeltté‖

v{lik‖a‖kalóz‖ipar‖egybe tart{s{ban. 

„Szingapúrban h{rom ok miatt vir{gzik a kalózkod{s: (1) Elavultak 

a copyright törvények (az 1912-es brit copyright törvény van még 

mindig érvényben), (2) A kalózkod{s érdemben j{rul hozz{ 

Szingapúr külkereskedelmi mérlegéhez (a kazetta export »hivatalos« 

mennyisége 50 millió darab/év), (3) Nagyon kicsi a helyi zenei 

szcéna. A kalózkod{s helyi zenészekre gyakorolt hat{sa olyannyira 

margin{lis, hogy a helyi kalózkod{s-ellenes lobbi erőtlen.‚ (Wallis‖és‖

Malm, 1984. 289. o.) 

A‖ kalózkod{s‖ és‖ a‖ gazdas{gi‖ fejlettség‖ szintje‖ közötti‖ összefüggés‖

részben‖a‖fenti‖ok‖miatt‖bonyolultabb‖ann{l, hogy‖a‖fejlődő‖orsz{gok‖

szegényei‖ nem‖ tudj{k‖ megvenni‖ a‖ dr{ga‖ eredetiket,‖ teh{t‖ a‖

feketepiacon‖ szerzik‖ be‖ a‖ kultur{lis‖ javakat.‖ A‖ kalóz‖ ipar{gak‖

keresletét‖ valóban‖ azok‖ adj{k,‖ akik‖ beérik‖ az‖ olcsóbb‖ – sokszor 

                                                 

111 Forr{s:‖(Varian, 2004) 
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gyengébb‖ minőségű‖ – m{solatokkal.112 [m‖ az‖ ezt‖ a keresletet 

kiszolg{ló‖ szereplők‖ és‖ a‖ tevékenységüket‖ tűrő/t{mogató‖ {llami‖

környezet‖mindkét‖oldalon‖aktív,‖tudatos‖szereplőket‖feltételez. 

A‖ kalózkod{s‖ a‖ fejlődő‖ orsz{gok‖ moderniz{l{s{hoz‖ szükséges‖

(anyagi‖ és‖ szellemi)‖ erőforr{sok‖ igénybevételének‖ alapvető‖ eszköze 

és‖egyben‖jól‖jövedelmező‖üzlet‖nem‖csak‖a‖kalózoknak,‖de‖azoknak‖

a‖hivatalnokoknak‖is,‖akik‖a‖kalózban‖szövetségest‖l{tnak. 

„Valószínűleg a helyi protekcionizmus jelenti a kínai kalózkod{s 

elleni fellépés legnagyobb akad{ly{t. Az illeg{lis javak termelőiként, 

elosztóiként, fogyasztóiként a vidéki közösségek, kis- és nagyv{rosok 

hatalmas szerepet j{tszanak a kalózüzletben. B{r a központi hatalmi 

szervek léptetik életbe a különböző térvényeket és szab{lyokat, de a 

helyi közigazgat{si szervek ültetik ezeket {t a gyakorlatba. Komoly 

kétségek merültek fel a helyi hivatalnokok kalózok meg{llít{sa ir{nt 

érzett elkötelezettségét illetően. A helyi hivatalnokok érdekei nem 

mindig esnek egye a központi hatalom érdekeivel; a helyi vezetők 

gyakran vonakodnak felsz{molni egy, a régió gazdas{gi 

tevékenységéhez jelentős mértékben hozz{j{ruló kereskedelmi 

tevékenységet, még akkor is, ha az illeg{lis; nem egy esetben e 

vezetők közvetlenül is érdekeltek az illeg{lis kereskedelemben. 

Sz{mos térségben a kalózkod{s teszi ki a helyi kereskedelem jelentős 

részét, s ezzel munkalehetőséget és jövedelmet teremt a helyiek 

sz{m{ra, adókat és m{s bevételeket fizet a helyi hivatalnokoknak. 

Van, hogy a teljes helyi gazdas{g a kalózkod{sra épül.‛ (Priest, 

2006. 822.‖o.‖l{bjegyzetek‖elhagyva) 

A Nyugatról‖ kényszerűségből‖ import{lt‖ IP-szab{lyoz{st a helyi 

érdekcsoportok‖ saj{t‖ szab{lyaik‖ szerint‖ appropri{lj{k. Ebből a 

szempontból a glob{lis IP-rezsim sem m{s, mint szöveg, egy, a Nyugatról 

feketén import{lt sz{mtalan szellemi jósz{g közül. Jelentése,‖értelmezése,‖

haszn{lata – ahogy‖az‖összes‖többi‖szellemi‖alkot{s‖esetében – a helyi 

kontextusban‖ zajlik,‖ ugyanazok‖ a‖ szab{lyok vannak hat{ssal‖ r{,‖

melyek‖az‖összes‖többi‖szellemi‖ jósz{g‖elérhetőségét,‖{r{t,‖keresletét‖

és‖kín{lat{t,‖értékét és‖mindenekelőtt‖értelmezését meghat{rozz{k. 

A szellemi javak sors{t szab{lyozó rezsim, mint szellemi jósz{g osztozik az 

{ltala‖ szab{lyozni‖kív{nt szellemi javak sors{val:‖ ön{lló‖ életet kezd 

                                                 

112 Mely‖kereslet,‖és‖a‖m{solatok‖prefer{l{sa‖az‖„eredetik”-kel‖szemben‖kor{ntsem‖

korl{tozódik‖a‖fejlődő‖orsz{gok‖piacaira (Fiveash, 2008). 
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élni‖a‖helyi‖bürokr{cia,‖gazdas{gi‖érdekcsoportok,‖fogyasztók,‖illetve‖

a‖ technológia,‖ a‖ szok{sok,‖ történelmi‖ hagyom{nyok‖ és‖ kultur{lis 

norm{k‖{ltal‖kijelölt‖térben.‖A TRIPS-kompatibilis‖szab{lyok‖ellenére‖

Kín{ban‖megfigyelhető‖magas‖kalózszint‖nemcsak‖arról‖szól,‖hogy‖a‖

filmek,‖ zenék,‖ könyvek‖ jogosultjai‖ elvesztették‖ az‖ ellenőrzésük‖ a‖

termékeik‖ piaci‖ disztribúciója‖ felett.‖ Ennél‖ sokkal‖ fontosabb (és‖

dr{maibb),‖ hogy‖ a‖ glob{lis‖ rezsim‖ tagjaként‖ a‖ helyi‖ kalózokat‖ tűrő‖

nemzeti politika is egy kontrollvesztés‖ jele,‖mégpedig‖a‖glob{lis‖ IP-

rezsim‖értelmezése,‖jelentése,‖integrit{sa‖feletti‖kontroll‖meging{s{ról‖

szól.‖A‖többek‖között‖a‖WTO‖TRIPS‖mögött‖{lló‖nyugati IP-exportőr‖

ipar{gak‖teh{t‖kétfrontos‖harcot‖vívnak‖a‖szellemi‖javak‖kalózai‖és‖a‖

glob{lis IP-rezsim‖kalózai‖ellen. 

A‖glob{lis‖IP-rezsim egy‖tőle‖tökéletesen‖idegen‖kultúr{ban keresi a 

helyét. A Nyugat {ltal‖ meghonosítani‖ kív{nt‖ szerzői jogok, és‖ e 

jogokat‖ al{t{masztó‖ filozófiai,‖ természetjogi‖ érvek‖ rendre 

al{rendelődnek‖ a mindenkori kínai‖ orsz{gos‖ és‖ helyi‖hatalmi elit – 

pozícióit megőrizni‖ kív{nó – moderniz{ciós‖ erőfeszítéseinek (Qu, 

2002). 

„A szerzői jogi törvények huszadik sz{zad elején lefolytatott reformja 

gyakorlatilag egy utilitarista felfog{sban levezényelt nyugatosít{si 

folyamat volt. A Csing Dinasztia a jogi reformmal az uralkodó 

pozíciój{nak megerősítését, a külföldi agresszió elh{rít{s{t, a belső 

zavarok elfojt{s{t kív{nta elérni. *<+ Az 1980-as, 90-es években a 

jogi reform mögött {lló sz{ndék az volt, hogy g{tat szabjanak a 

korm{nyzati szervek önkényes hatalomgyakorl{s{nak, és jogi keretet 

adjanak a t{rsadalom gazdas{gi, politikai és t{rsas kapcsolatainak 

{talakít{s{hoz. B{r a Kínai Kommunista P{rt nem adta fel a 

történelmi determinizmushoz való ragaszkod{s{t, de arra is r{jött, 

hogy absztrakt fogalmakkal nem lehet megnyerni a tömegek 

t{mogat{s{t. Így teh{t ma a jogban ünnepli a t{rsadalmi {talakul{s 

eszközét, pont úgy, ahogy kor{bban az ideológi{ban tal{lta meg 

ugyanezt az eszközt. A rezsim legitimit{sa szempontj{ból ma a jog 

kulcsszerepet j{tszik, mert ezen keresztül institucionaliz{lható a 

gazdas{gi reform.‛ (Qu, 2002. 319. o.) 

A‖ jogilag‖ m{r‖ implement{lt‖ szerzői‖ jogi‖ szab{lyoz{s‖ csak‖ akkor‖

kezdheti el Nyugat‖ {ltal‖ neki‖ sz{nt‖ szerepet‖ betölteni, ha mind a 

helyi, mind a nemzeti szinten az‖ érdekelt‖ szereplőknek‖ ez‖

érdekükben‖ {ll majd. Helyi szinten ez,‖ ak{rcsak‖ a‖ XIX.‖ sz{zadi‖
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Amerik{ban a‖ helyi‖ kultur{lis‖ ipar‖ megerősödésekor‖ v{rható.113 

Nemzeti‖szinten‖pedig‖akkor,‖ha‖a‖szab{lyok‖betart{s{val‖az‖orsz{g‖

úgy‖ csatlakozhat‖ a‖ glob{lis‖ j{téktérhez, hogy lehetősége‖ van‖ a‖

glob{lis‖rendben‖aktív‖résztvevőként – és‖nem‖passzív‖elfogadóként 

– megjelenni. 

 

                                                 

113 Sok‖ szempontból‖ érdekes‖ a‖ 2009‖ végén‖ a‖ Google‖ könyveket‖ digitaliz{ló‖

programja‖ és‖ a‖ Kínai‖ Nemzeti‖ Kiadó között,‖ a‖ Google‖ {ltal‖ engedély‖ nélkül‖

digitaliz{lt‖ kínai‖ művek‖ miatt‖ kirobbant‖ konfliktus (Kinai‖ Nemzetközi‖ R{dió,‖

2009). A‖kínai‖fél‖{ltal‖sérelmezett‖gyakorlat‖egyszerre‖értelmezhető‖a‖nemzetközi‖

szerzői‖ jogi‖ rezsim‖ opportunisztikus‖ haszn{lat{nak,‖ és‖ veti‖ fel‖ a‖ kérdést,‖ hogy‖

mennyire‖rontja‖a‖kínai‖kultur{lis‖ipar{gak‖amerikaiakkal‖szembeni‖alkupozícióit‖a‖

hazai‖kalózkod{s‖magas‖szintjének‖toler{l{sa. 
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4.4 A nemzeti kalózok két évszázadának tanulságai 

„Ismerjük azt az érvet mely szerint a fejlődő orsz{gokban élők azért 

vesznek kalóztermékeket, mert az {rkülönbség miatt nem lennének 

képesek megvenni az eredetiket. Tagadhatatlanul van igazs{g ebben a 

felvetésben, a probléma megközelítésének e módj{val azonban van 

egy alapvető probléma, mégpedig az, hogy a könyörületesség 

modelljére épít (a szegény, harmadik vil{gbeli figur{j{ra), és a 

nemzetközi kapcsolatok »fejlődésre« és a »Nyugathoz való 

felz{rkóz{sra« alapuló megközelítésein alapszik. A glob{lis kort{rs 

vil{g azonban ennél sokkal összetettebb, és nem lehet megúszni a 

glob{lis korban zajló kultur{lis termelés komplex logik{j{nak 

megértését. A fejlődő vil{g kalóza nem egy j{mbor figura, és ez a 

megközelítés megfosztja őt attól az {genci{tól, mellyel a tapasztalatot 

keretező glob{lis médiaterekben navig{l. *<+ Ezekben az esetekben a 

nacionalista modernit{s-projekt meta-narratív{ja sz{m{ra 

l{thatatlan oszt{lyok modernit{sra bejelentett igényére l{tunk 

péld{t. Ezekre az újrahasznosító kultúr{kra azonban nem jellemző a 

ellen-nyilv{noss{gok romantik{ja és hősiessége. Ez a vil{g – mely a 

hangkazett{val kezdődött, azt{n a sz{mítógépekkel és digit{lis 

eszközökkel folytatódott – a termelés és fogyaszt{s szétszórt logik{j{n 

alapszik, és túlnyomó részt illeg{lis. A modernit{sba vezető belépési 

pont ilyen jellegű újrafogalmaz{sa egybeesik a glob{lis pillanattal, a 

globaliz{ció különböző módokon – a call centerekhez, kiszervezett 

szoftverfejlesztéshez hasonlatos, új munkaform{kon, a médi{n 

keresztül – zajló eljövetelével, mikor is a nemzeti modern kor{bbi 

megfogalmaz{sait felv{ltja a glob{lis modernit{s. Ha ezt 

megértettük, akkor az is húsbav{gó, hogy felismerjük azokat a 

képzelet regisztereiben bekövetkező v{ltoz{sokat, melyet e glob{lis 

zúdít a nemzeti modernit{s szerkezetére.‛ (Liang, 2003. 13. o.) 

A‖viszonylag‖széles‖körben‖hozz{férhető‖reprodukciós‖technológi{k:‖

a‖ fénym{soló‖ (stencilgép),‖ a‖ hangkazetta,‖ a‖ VHS-technológia‖

radik{lisan‖ lecsökkentették‖ a‖ szövegek,‖ audiovizu{lis‖ tartalmak‖

sokszorosít{s{nak‖költségét.114 A‖költségcsökkenés‖ugyan‖kevés‖volt‖

                                                 

114 Az‖ audiovizu{lis‖ kalózok‖ történeteinek‖ részletes‖ feldolgoz{sa‖ szétfeszítené‖ e‖

dolgozat‖kereteit.‖Az‖eddigi‖gondolatmenet‖egyik‖fontos‖kiindulópontja‖az, hogy a 

kalózokat‖ a‖ lok{lis‖ kontextus‖ ismerete‖ nélkül‖ aligha‖ lehet‖ megérteni.‖ Az‖

audiovizu{lis‖kor‖kalózai‖– az‖olcsó‖technológia‖gyors‖elterjedésének‖köszönhetően‖

– túl‖ sok,‖ egym{stól‖ radik{lisan‖ eltérő‖ környezetben‖ jelennek‖ meg‖ ahhoz,‖ hogy‖

ugyanolyan‖ részletességgel‖ lehessen‖ őket‖ bemutatni,‖ mint‖ a‖ könyvkalózokat.‖ E‖
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ahhoz,‖hogy‖mindenkiből‖m{soló‖v{lhasson‖– mint lesz a helyzet az 

internet‖ esetében –, de e technológi{k kellően‖ olcsók voltak ahhoz, 

hogy kialakulhasson egy kisipari‖ módszerekkel‖ dolgozó‖ m{soló-

réteg‖ a‖ hagyom{nyos‖ ipari‖ szereplők‖ és‖ a‖ fogyasztók‖ között.‖ Ez‖ a‖

folyamat – melynek‖ jelentőségét‖nem‖lehet‖ igaz{n‖ túlértékelni‖ – két‖

hat{ssal‖ is‖ j{rt.‖ Egyrészt‖ lecsökkent‖ a‖ kultur{lis‖ importőr{llamok‖

külföldi‖termelőktől‖való‖függése‖az{ltal,‖hogy‖a‖helyi‖m{solóknak‖is‖

lehetőségük‖nyílik‖kulcsfontoss{gú‖kultur{lis‖javak‖sokszorosít{s{ra.‖

Egy hanglemez115, egy 35 mm-es‖ filmkópia‖ m{sol{sa‖ bonyolult‖ és‖

költséges‖ dolog,‖ szemben‖ egy‖ hangkazett{val116 vagy VCD-vel. 

                                                                                                                            

fejezetben‖ csak‖ utalok‖ r{juk,‖ és‖ a‖ hivatkozott‖ irodalmakból‖ leszűrhető,‖ {ltal{nos‖

érvényű‖meg{llapít{sokat‖fogalmazom‖meg‖velük‖kapcsolatban. 

115 Bakelit‖ alapú‖ kalóz-szubkultúr{kra‖ szinte‖ kiz{rólag‖ a‖ fejlett‖ orsz{gokban‖

tal{lunk‖ péld{t,‖ ahol‖ a‖ bakelitlemezek‖ reprodukciós‖ technológi{ja‖ elég‖ elterjedt‖

ahhoz,‖hogy‖a‖nem‖professzion{lis‖termelők‖is‖igénybe‖tudj{k‖azt‖venni.‖Az‖US[-

ban (Heylin, 1995) és‖Nagy‖Britanni{ban‖ (Marshall, 2004) a‖ bootleg‖ kultúra‖ {ltal‖

rögzített‖(koncert- és‖r{dió-)‖felvételek‖kis‖péld{nysz{mú‖kiad{sai‖töltik‖ki‖a‖nagy‖

kiadók‖kín{lata‖ {ltal‖ szabadon‖hagyott‖ réseket,‖ s‖olyan‖ felvételeket‖ juttatnak‖el‖ a‖

dedik{lt‖rajongókhoz,‖melyek‖a‖nagyok‖kín{latban‖nem‖szerepelnek. 

116 A‖ zeneművek‖ kalózkod{sa‖ persze‖ nem‖ a‖ hangkazett{val‖ kezdődött.‖ A‖

zenekalózkod{s‖ hétköznapiv{‖ v{l{sa‖ a‖ XX.‖ sz{zad‖ kezdetére‖ tehető,‖ mégpedig‖

azért,‖mert‖ ebben‖ az‖ időszakban‖ lett‖ a‖ zongor{ból‖ és‖pianínóból‖hangszerkészítő‖

műhelyben‖ gy{rtott‖ dr{ga‖ és‖ ritka‖ hangszer‖ helyett‖ tömegtermelésben‖ elő{llított‖

termék.‖ A‖ sz{zadforduló‖ viktori{nus‖ Angli{j{ban‖ valós{gos‖ zenei‖ forradalom‖

zajlott‖ le‖ a‖ sz{zadfordulón,‖ egyes‖ forr{sok‖szerint‖ évi‖40 000‖új‖ címet‖publik{ltak‖

ebben‖az‖időszakban.‖A‖kott{k‖{ra‖meglehetősen‖borsos‖volt,‖így‖érthető,‖hogy‖egy‖

jól‖ kereső‖ munk{s‖ bérének‖ 5%-{ba‖ kerülő‖ műveket‖ hamar‖ elkezdték‖ – az‖ első‖

időkben‖kézzel‖– m{solni.‖A‖XVIII.‖sz{zadban‖terjedt‖el‖a‖litogr{fiai‖elj{r{s,‖melyet‖

egy‖dr{maíró,‖Alois‖ Senefelder‖ fejlesztett‖ ki‖ acélból,‖ hogy‖ olcsón,‖ a‖ nyomd{szok‖

kikerülésével‖maga‖tudja‖sokszorosítani‖műveit‖ (Boorman, 2007).‖A‖sz{zad‖utolsó‖

évtizedeiben‖ elérhetővé‖ v{lt‖ a‖ fotolitogr{fia,‖ mely‖ szükségtelenné‖ tette‖ a‖

komplik{lt‖ kott{k‖ újraír{s{t.‖ Ez‖ a‖ fejlemény‖ nemcsak‖ azzal‖ az‖ eredménnyel‖ j{rt,‖

hogy‖ az‖ eredeti‖ {rak‖ töredékéért‖ lehetett‖ olcsón‖ zenéhez‖ jutni,‖ de‖ kiépültek‖ a‖

disztribúció‖ csatorn{i‖ is.‖ Mivel‖ a‖ technológia‖ relatív‖ olcsó‖ volt,‖ így‖ a‖

kalózkiad{sokat‖ néh{ny‖ főből‖ {lló‖ v{llalkoz{sok‖ gy{rtott{k,‖ és‖ adt{k‖ el‖ az‖ utcai‖

terjesztőknek.‖Az‖ a‖ tény,‖hogy‖sok,‖kicsi,‖nehezen azonosítható‖ szervezet‖űzte‖ az‖

ipart,‖ a‖ könyvkiadókétól‖ eltérő‖ ellenlépéseket‖ tett‖ szükségessé‖ a‖ zeneműkiadók‖

sz{m{ra.‖A‖zeneművek‖ezidőt{jt‖m{r‖védelmet‖élveztek,‖a‖törvényt‖megszegőknek‖

azonban‖ kevés‖ következménnyel‖ kellett‖ sz{molniuk.‖ Szinte‖ lehetetlen volt a 

sz{mtalan‖kisebb‖szervezetet‖arra‖kényszeríteni,‖hogy‖ténylegesen‖beszüntessék‖a‖

tevékenységüket,‖és‖a‖k{rok‖megtérítését‖is‖nehezen‖lehetett‖érvényesíteni‖a‖tetten‖

ért‖ utcai‖ {rusokkal‖ szemben.‖ A‖ zeneműkiadók‖ ezért‖ maguk‖ prób{ltak‖ érvényt‖

szerezni az‖ érdekeinknek,‖ és‖ kiöregedett‖ rendőrökkel,‖ erős‖ emberekkel‖ kezdtek‖

h{zkutat{sokat‖ tartani.‖ Ezek‖ az‖ eszközök‖ azonban‖ ugyanolyan‖ törvénytelenek‖

voltak,‖ mint‖ a‖ kalózok‖ űzte‖ ipar,‖ és‖ a‖ kiadók‖ hamar‖ abban‖ a‖ kényelmetlen‖
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Ennek‖köszönhetően‖az‖egyes‖{llamok‖könnyedén‖kiszervezhették a 

kultur{lis‖javak‖importj{t‖a‖kisipari‖szereplők‖sz{mra,‖anélkül,‖hogy‖

maguknak‖kellene‖v{llalniuk‖mind‖a‖technológiai‖beruh{z{sok,‖mind‖

a‖nemzetközi‖egyezmények‖nem‖teljesítésének‖költségeit. 

M{srészről,‖ahogy‖egyre‖olcsóbb{‖v{lnak‖a‖m{sol{s‖technológi{i,‖úgy‖

kerül‖egyre‖közelebb‖a‖kultúr{t‖termelő/fogyasztó/megélő‖egyénhez‖

az‖ az‖ infrastruktúra,‖ mely‖ sz{m{ra‖ a‖ kultur{lis‖ javakat‖ t{rgyiasult 

form{jukban‖ legy{rtja‖ és‖ eljuttatja.‖ Ez‖ a‖ lecsökkent‖ t{vols{g‖

radik{lisan‖képes‖{talakítani‖az‖elérhető‖kultur{lis‖javak‖körét‖akkor,‖

ha‖a‖hagyom{nyos‖szereplők‖egy‖egyébként‖egy‖erősen‖koncentr{lt‖

kultur{lis‖ipar{gg{‖{lltak‖össze (Adorno‖és‖Horkheimer,‖1990). 

Az‖ olcsó‖ m{solatok‖ egy‖ fejlődő‖ orsz{g‖ piacain‖ erősen‖

ellentmond{sos‖ szerepet‖ j{tszanak.‖ Egyrészről‖ megkönnyítik‖ a‖

külföldi‖ eredetű‖ kultur{lis‖ javak‖ importj{t,‖ ezzel‖ – ahogy azt az 

amerikai‖ esetben‖ l{ttuk‖ – a‖ kalózkiad{sok‖ kiszoríthatj{k‖ a‖ helyi‖

termelőket‖a‖piacról.‖M{srészről‖viszont‖a‖nem‖egy‖esetben‖külföldi‖

tulajdonban‖ lévő‖ gy{rtó- és‖ disztribúciós‖ monopóliumoktól‖ való‖

függetlenedés‖ lehetősége‖ sz{mtalan‖ olyan‖ helyi‖ szerző-előadó‖ előtt‖

nyithatja‖meg‖a‖piacra‖ jut{s‖ lehetőségét,‖akik‖egyébként‖kiszorultak‖

volna‖ a‖ terjesztés‖ hagyom{nyos‖ csatorn{iból.‖ Ez‖ első‖ sorban‖ a‖

hagyom{nyos,‖ inkumbens‖ kultúripari‖ szereplőknek‖ rossz‖ hír,‖ akik‖

egyszerre‖kénytelenek‖versenyezni‖a‖reperto{rjuk kalózm{solataival,‖

és‖az‖ugyanezen‖az‖infrastruktúr{n‖terjesztett‖független‖szereplőkkel. 

A kazetta- és‖VCR-kalózoknak‖nagyon‖erős‖a‖helyi‖be{gyazotts{ga:‖

be{gyazottak‖a‖ (v{rosi)‖ térbe,‖ahol‖élnek,‖ahol‖a‖műhelyeik‖vannak,‖

ahol‖a‖v{s{rlóik‖élnek,‖be{gyazottak‖abba‖a‖kultur{lis‖térbe‖és‖t{rsas‖

kapcsolatok‖h{lój{ba,‖mely‖a‖keresletet‖jelenti (Liang, 2003). Ennek a 

be{gyazotts{gnak‖ ugyanaz‖ a‖ hat{sa‖ Tanz{ni{ban,‖ Tunézi{ban,‖

Svédorsz{gban,‖ Trinidad-on (Wallis‖ és‖ Malm,‖ 1984),‖ Nigéri{ban‖

(Larkin, 2004),‖ Indi{ban (Manuel, 1993), Vietnamban (Domon‖ és‖

Nakamura, 2007) és‖ a‖ Balk{non‖ (Kurkela, 1997):‖ a‖ helyi‖ gy{rt{sú‖

tartalmak‖ elképesztő‖ v{ltozatoss{ga‖ jelenik‖ meg‖ a‖ piacon. Mindez 

arra‖ is‖ figyelmeztet,‖ hogy‖ a‖ technológia‖ {ltal‖ lehetővé‖ tett‖

                                                                                                                            

helyzetben‖tal{lt{k‖magukat,‖hogy‖a‖bírós{gok‖őket‖marasztalj{k‖el‖birtoksértés‖és‖

fizikai‖ erőszak‖ miatt.‖ Ebben‖ a‖ helyzetben‖ nem‖ maradt‖ m{s‖ v{laszt{suk,‖ mint‖ a‖

jogsértés‖büntetőjogi‖szankcion{l{s{t‖elérni‖a‖törvényhoz{s{n{l.‖Ez,‖b{r‖nem‖ment‖

könnyen,‖ végül‖ célravezető‖ megold{snak‖ bizonyult.‖ 1906-ban az brit parlament 

megszavazta‖ a‖ jelentős‖ büntetőjogi‖ szankciókat‖ – köztük‖ a‖ h{zkutat{st,‖

börtönbüntetést‖és‖jelentős‖pénzbeli‖büntetést‖lehetővé‖tevő‖– törvénymódosít{st. 
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kalózgazdas{gok‖ h{tterében‖ több‖ van,‖ mint‖ az‖ alacsony‖ gazdas{gi‖

fejlettség‖okozta‖alacsony‖jövedelmi‖szint.117 

A‖ helyi‖ kalózokat‖ tűrő‖ {llam‖ szempontj{ból‖ mindez‖ nagyon‖

kényelmes‖ megold{s.‖ A‖ kalózok‖ úgy‖ l{tj{k‖ el‖ a‖ helyi‖ piacokat‖

import{lt‖ kultur{lis‖ javakkal,‖ hogy‖ az‖ nem‖ rontja‖ az‖ {llam‖

külkereskedelmi‖ mérlegét.‖ Az‖ inform{lis‖ disztribúciós‖ h{lózatok‖

nemcsak a‖ külföldről‖ import{lt‖ kalózjavak‖ terjesztésére,‖ cseréjére‖

haszn{lhatók,‖de‖a‖helyi‖kultur{lis‖termelés‖alap-infrastruktúr{jaként‖

is‖üzemelnek.‖A‖kalózkod{s‖helyi,‖de‖nemzeti‖szinten‖is‖meghat{rozó‖

gazdas{gi‖jelentőségű‖tevékenység‖is‖lehet. 

Az a szerep, amit‖e‖szétszórt‖és‖ jobb{ra‖koordin{latlan‖kalózok‖egy‖

nemzet,‖ egy‖ kultúra‖ életében‖ betöltenek‖ akkor‖ v{lik‖ különösen‖

szembetűnővé,‖ ha‖ kilépünk‖ a‖ Nyugat‖ otthonos‖ hat{rai‖ közül,‖ és‖

először‖ szembesülünk‖mindazokkal‖ a‖korl{tokkal,‖ amik‖ egy‖ fejlődő‖

orsz{gban‖a‖kultur{lis‖ javak‖leg{lis‖hozz{férhetősége‖előtt‖{llnak.‖A‖

v{s{rlóerő-parit{son‖sz{molva‖egekbe‖szökő‖{rak‖nem‖egyszerűen‖a‖

CD-hez vagy DVD-hez‖jut{st‖nehezítik‖meg,‖hanem‖a‖helyi‖közösség‖

aspir{cióinak,‖mobilit{s{nak,‖a‖kultur{lis‖javak‖nemzetközi‖cseréjébe 

való‖ bekapcsolód{s{nak‖ szabnak‖ sokszor‖ {th{ghatatlan‖ g{tat. A 

helyi‖ kalózok‖ lehet,‖ hogy‖ mindebből‖ csak‖ a‖ kereslet‖ és‖ a‖ kín{lat‖

közötti‖szakadékot,‖a‖piaci‖kudarcot‖veszik‖észre‖és‖reag{lj{k‖ le.‖De‖

aki‖végignézte‖m{r‖egyetlen‖ fejlődő‖orsz{gbeli‖kalóz{rus‖ standj{n‖a‖

kín{latot,‖ az‖ tudja,‖ hogy‖ abból‖ – ahogy‖ az‖ európai‖ könyvkalózok‖

címlist{ja‖ tartalmazta‖a‖Felvil{gosod{s DNS-ét‖– a‖moderniz{cióhoz‖

szükséges‖tud{sok‖katalógusa‖{llítható‖össze. 

A‖ fejlődő‖ orsz{gok‖ korm{nyai‖ ebben‖ a‖ folyamatban‖ egyre‖

tudatosabb szerepet‖ j{tszanak.‖ Többek‖ között‖ az‖ egyre‖ szigorodó‖

                                                 

117 Amikor‖ a‖ délszl{v‖ h{ború‖ ut{n‖ először‖ l{togattam‖ el‖ a‖ Boszniai‖ Szerb‖

Közt{rsas{g‖területére,‖a‖hat{r{tkelő‖ut{ni‖első‖méteren‖elkezdődött,‖és‖azt{n‖még‖

hosszú‖kilométereken‖keresztül‖tartott‖az‖út‖szélén‖illeg{lis‖CD-ket DVD-ket‖{ruló,‖

mozgó‖ kioszkok‖ sora.‖ Minden‖ kapható‖ volt‖ ezektől‖ a‖ kalózoktól,‖ amit‖ csak‖ ki‖

tudtam‖ gondolni,‖ j{ték‖ és‖ üzleti‖ szoftverek,‖ szerb‖ turbofolk‖ és‖ komolyzene,‖ a‖

legfrissebb‖ hollywoodi‖ alkot{sok‖ és‖ a‖ filmtörténet‖ klasszikusai.‖ A‖ h{ború‖ ut{ni,‖

romokban‖heverő‖gazdas{gban‖e‖kultur{lis‖ javakat‖leg{lisan‖forgalmazni‖ jogosult‖

szereplők‖mindegyike‖hi{nyzott‖a‖piacról.‖Akkor‖az‖a‖kérdés‖ fogalmazódott‖meg‖

bennem:‖hogyan‖v{rható‖el,‖hogy‖ez‖az‖orsz{g,‖ez‖a‖kultúra‖része‖legyen‖az‖európai‖

politikai,‖ gazdas{gi,‖ kultur{lis‖ közösségnek,‖ ha‖ nincs‖ lehetőségük‖ arra,‖ hogy‖

részesedjenek‖ azokból‖a‖kultur{lis‖ javakból,‖melyek‖e‖közösséget‖megteremtik‖ és‖

fenntartj{k. 
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nemzetközi‖ szellemi‖ tulajdonvédelmi‖ standardok‖ nyom{n‖ egyre‖

élesebben‖szembesülnek‖azokkal‖a‖költségekkel,‖melyeket‖e‖rezsimek‖

r{juk‖ rónak.‖ Ebben‖ a‖ helyzetben‖ az‖ inform{lis‖ kalózok‖ tűrése,‖

toler{l{sa‖ akkor is‖ komoly‖ erőforr{st jelent,‖ ha‖ az‖ {llam‖ sem‖

közvetve,‖ sem‖ közvetlenül‖ nem‖ részesedik a‖ kalózok‖ {ltal‖

megtermelt‖jövedelmekből. 
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5 A P2P-kalózok kora 

Az‖ ebben‖ a‖ fejezetben‖ t{rgyalandó‖ internetes‖ f{jlcserélők118 egyik, 

eddig megismert kalóz‖ csoporthoz sem hasonlítanak. A P2P 

h{lózatok‖ milliónyi‖ felhaszn{lója‖ mind‖ a‖ kalózkiadók,‖ mind‖ a‖

kalóz{llamokban‖ tevékenykedő‖ kisipari‖ kalózok hagyom{ny{ból‖

kilóg. 

A‖ különbségek‖ közül‖ tal{n‖ a‖ legszembetűnőbb‖ az‖ eddig‖

megkerülhetetlen‖ kereskedelmi,‖ üzleti‖ szempont‖ hi{nya.‖ Az 

otthonról‖ ismeretlenekkel‖digit{lis‖ tartalmat‖ ingyen‖megosztó‖peer-

to-peer‖ kalózokat‖ a‖ könyvnyomtat{skor‖ kalózaitól‖ az‖ különbözteti‖

meg,‖ hogy‖ az‖ internetes‖ f{jlcserélők‖ tevékenységében‖ a‖

kereskedelmi,‖ üzleti‖ szempontok nem‖ j{tszanak‖ szerepet‖ – azaz a 

digit{lis‖ {llom{nyok‖ cseréjét‖ jellemzően‖ nem‖ kísérik‖ pénzbeli‖

tranzakciók.119 A‖ kultur{lis‖ javak‖ piacainak‖ történetében‖ eddig 

jobb{ra‖csak a szerzőt‖tal{ljuk,‖aki‖anyagi‖{ldozatra‖is‖hajlandó‖azért,‖

                                                 

118 F{jlcserélők‖ alatt‖ itt,‖ és‖ az‖ elkövetkezőkben‖ nem‖ egyszerűen‖ azoknak‖ az‖

egyéneknek‖ a‖mindenkit‖ befogadó‖ csoportj{t‖ értem,‖ akik‖ az‖ internetes‖ f{jlcserélő‖

technológi{kat‖haszn{lnak.‖A‖f{jlcserélő‖technológi{t‖haszn{ló‖ egyedi‖felhaszn{ló‖

ugyanis‖sosincs‖egyedül:‖része‖annak‖a‖bolynak,‖mely‖boly‖tagjai‖között‖az‖egyes‖

tartalmak‖gazd{t‖cserélnek.‖E‖bolyok‖hat{rait‖viszont‖azok‖a‖központok‖jelölik‖ki,‖

akik‖ sz{mon‖ tartj{k,‖ mely‖ tartalom‖ melyik‖ felhaszn{lón{l‖ megtal{lható.‖ E‖

központok‖ mindegyike‖ saj{tos‖ szab{lyokkal‖ bír:‖ különböznek‖ egym{stól‖ a‖

f{jlcserére‖ haszn{lt‖ technológia,‖ nyitotts{guk/z{rts{guk,‖ tartalmi‖ kín{latuk,‖

felhaszn{l{si‖szab{lyaik,‖felhaszn{lóik‖demogr{fiai‖jellemzői‖szerint. Amikor‖teh{t‖

„a‖ f{jlcserélőkről”‖ van szó,‖ ezekről a‖ különös,‖ saj{tos,‖ a‖ többiektől‖ különböző‖

szab{lyok‖szerint‖viselkedő csoportokról‖van‖szó. 

119 Ez‖ természetesen‖ nem‖ jelenti‖ azt,‖ hogy‖ ne‖ tal{ln{nk‖ péld{t‖ fizetős‖ f{jlcserélő‖

szolg{ltat{sokra,‖ azaz‖ arra,‖ hogy‖ a‖ felhaszn{lók‖ fizetnek‖ egy‖ közvetítőnek‖ azért,‖

hogy‖azt{n‖részt‖vehessenek‖az‖ingyenes‖cserefolyamatokban.‖Vannak‖teh{t‖olyan‖

közvetítők,‖akik‖a‖f{jlcsere‖folyamat{ban‖olyan‖szolg{ltat{sokat‖képesek‖nyújtani,‖

amiért‖megéri‖ fizetni‖akkor‖ is,‖ha‖elérhetők‖az‖ ingyenes‖alternatív{k‖ is.‖Az,‖hogy 

egy‖végfelhaszn{ló‖a‖tartalomért‖fizet,‖nem‖újdons{g,‖de‖az,‖hogy‖egy‖kalóz‖r{fizet,‖

hogy‖sokszorosíthasson‖és‖megoszthasson,‖egyedül{lló‖a‖kalózkod{s‖történetében.‖

A‖ P2P‖ kalózok‖ egy‖ része‖ valój{ban‖ nem‖ teljesen‖ önzetlen:‖ azért‖ oszt‖meg,‖ hogy‖

letölthessen,‖ vagy‖ hogy‖ a‖ szubkultur{lis‖ tőkéjét‖ növelje.‖ Rajtuk‖ kívül‖ azonban‖

sz{mos‖ olyan‖ kalózt‖ tal{lhatunk,‖ akik‖ valamiféle‖ belső‖ ösztönzőnek‖

engedelmeskedve‖ v{lnak‖ kalózz{.‖ Az‖ ő‖ esetükben‖ az‖ ‖ ide{loknak,‖ a‖ magasabb‖

rendű‖céloknak‖– mint‖péld{ul‖az‖inform{ció‖szabads{g{nak‖biztosít{sa‖– komoly 

szerep‖ jut‖ a‖ kalózz{‖ v{l{s‖ folyamat{ban.‖ A‖ különböző‖motiv{ciókról‖ részletesen‖

l{sd:‖(Frey, 1997) 
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hogy‖ részt‖ vehessen a‖ kultur{lis‖ javak‖ cseréjének,‖ termelésének, 

fogyaszt{s{nak‖folyamataiban. 

A keresletet‖a‖kín{lattal‖összekötő,‖közvetítői‖mezőben‖– legyen‖szó‖

kalózokról‖ vagy‖ leg{lis‖ szereplőkről‖ – ezzel szemben ritk{n120 

tal{lunk‖olyan‖szereplőt,‖ akinek‖nem‖kell‖az‖anyagi‖ szempontokkal‖

törődnie,‖ mivel‖ legyen‖ b{rmilyen‖ elkötelezett‖ egy‖ kiadó,‖

kiskereskedő,‖ha‖a‖tevékenysége‖tartósan‖veszteséges,‖egyéb‖forr{sok‖

híj{n‖ rövid‖ időn‖ belül‖ kénytelen‖ lesz‖ felhagyni‖ vele.‖ A‖ f{jlcserélő‖

h{lózatok‖ esetében‖ a‖ nyereségesség,‖ az‖ üzleti‖ fenntarthatós{g nem 

szempont.‖ A‖ f{jlcserélők {ltal‖ létrehozott‖ disztribúciós h{lózat 

önfenntartó, mivel‖ olyan‖ erőforr{sokra‖ épül,‖ melyeket‖ a tagok, a 

fogyaszt{s‖ aktus{val‖ megkerülhetetlenül‖ megosztanak.‖ Mivel 

minden P2P feketepiaci fogyasztó‖ egyben‖ automatikusan‖

(potenci{lis)‖ disztribútor‖ is,‖ így‖ valój{ban‖ a feketepiaci‖ fogyaszt{s‖

aktusain‖keresztül épül‖fel‖és‖marad‖fenn‖a‖P2P disztribúciós‖h{lózat. 

A digit{lis‖ technológia‖ saj{toss{gainak‖ köszönhetően‖ a‖ fogyasztók‖

képessé‖v{ltak‖a‖kultur{lis‖javak‖digit{lis‖verzióinak‖elkészítésére és‖

e‖ kópi{k‖ disztribúciój{ra. Ennek‖ köszönhetően‖ a‖ fogyasztók‖ egyik‖

pillanatról‖ a‖m{sikra‖ robbantak‖ be‖ a‖ kultur{lis‖ termelés‖ és‖ eloszt{s‖

integr{lt,‖ racionaliz{lt‖és‖ iparszerűen‖megszervezett‖és‖ lebonyolított‖

folyamataiba.‖ Megjelenésük‖ egyik‖ legfontosabb‖ következménye‖ az‖

lett, hogy az‖ imm{r‖ immateri{lis form{ban‖ rendelkezésre‖ {lló‖

tartalom‖köré‖egy új, sok szempontból alternatív tér szerveződött. Ez‖a‖tér‖

– legal{bbis‖részben‖– autonóm,‖szab{lyait,‖infrastruktúr{j{t,‖hat{rait‖

a‖f{jlcserélők‖írj{k,‖tartj{k‖fenn,‖őrzik. 

Ez az autonómia‖ sokban‖ hasonlít‖ ahhoz‖ az‖ autonómi{hoz,‖ amit‖ a‖

kultur{lis‖ javak‖ fogyasztói‖ e‖ javak‖ felhaszn{l{sa‖ kapcs{n‖ otthonuk‖

falai‖között‖eddig‖élvezhettek.‖Az‖európai‖szerzői‖jogi‖törvények‖egy‖

része‖ a‖ XIX-XX.‖ sz{zad‖ fordulój{tól‖ kezdve‖ tartalmazta‖ a‖ szerzői 

jogok‖ mag{ncélú‖ m{solatok‖ készítésének‖ esetére‖ vonatkozó‖

korl{toz{s{t.‖„Az {ltal{nosan elfogadott {ll{spont az volt, hogy a szerzői 

jogi védelem ott ér véget, ahol a priv{t szféra elkezdődik. Ebből logikusan 

következett, hogy a mag{ncélú felhaszn{l{s kívül esett a szerzői jogok körén. 

                                                 

120 A‖ kevés‖ kivételezett‖ közvetítők‖ közé‖ tartoznak‖ a‖ könyvt{rak‖ és‖ egyetemek,‖

melyek‖ köz- vagy‖ klubjósz{gként‖ tartj{k‖ fenn‖ a‖ kultur{lis‖ javakhoz‖ való‖

hozz{férést.‖Arról,‖hogy‖ezen‖intézmények‖működése‖mennyire‖kilóg‖a‖szerzői‖jog‖

hagyom{nyos‖ logik{j{ból‖ jó‖ példa‖ a‖ haszonkölcsönzési‖ jog,‖ mint‖ kiz{rólagos‖

vagyoni‖jog‖ellentmond{soss{ga‖(Bodó‖és‖Gyenge,‖2006). 
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Egészen addig, amíg a m{solatkészítés cselekménye a priv{t szfér{ra 

korl{tozódott, addig az önmag{ban nem sértette a jogosult személyhez 

fűződő vagy kereskedelmi érdekeit.‛(Guibault, 2002. 48. o.) 

Az‖ otthoni‖ tér‖ elhat{rol{sa‖ a‖ szerzői‖ jog‖ {ltal‖ szab{lyozott‖ tértől‖

annak‖ volt‖ köszönhető,‖ hogy‖ kor{bban‖ nem‖ {lltak‖ rendelkezésre‖

azok‖ a‖ technik{k,‖ melyek‖ az‖ otthon‖ terében‖ az‖ e‖ téren kívül‖ is‖

relevanci{val‖ bíró‖ mennyiségű‖ m{solat készítését‖ tették‖ volna 

lehetővé.121 Az 1950-es‖ évektől, a m{gnesszalagos magnók‖

megjelenésével‖ez‖a‖konszenzus‖újragondol{sra‖szorult.‖A‖különböző‖

m{sol{si‖ technológi{k‖ megjelenését‖ menetrendszerű‖ biztons{ggal‖

követték‖ az‖ éppen‖ aktu{lis‖ status quo meghat{rozó‖ szereplői‖ {ltal‖

induk{lt‖ mor{lis p{nik-hull{mok‖ (erről‖ részletesebben‖ l{sd‖ a‖ 5.1.1 

alfejezetet.)‖ A‖ heves‖ ellenreakciókat‖ a‖ m{solatok‖ készítése‖ felett‖

élvezett‖monopólium‖elvesztésének‖réme‖indokolta. 

A‖ standard‖ érvelés‖ szerint‖ a‖ m{solatok‖ szükségszerűképpen‖ a‖

kor{bbi‖szereplők‖{ltal‖forgalmazott eredetiket‖helyettesítik,‖s‖így‖az 

otthoni‖ m{sol{s‖ az‖ eredetik‖ forgalm{nak‖ csökkenését‖ fogja‖

eredményezni.‖ B{r‖ ezek‖ a‖ félelmek‖ utólag‖ visszatekintve‖ javarészt‖

megalapozatlannak‖ bizonyultak,‖ jövőbel{tó‖ képességek‖ híj{n‖ a‖

jogosultak‖ az‖ érdekeiket‖ veszélyeztető‖ technológi{k‖ elleni‖ jogi‖

fellépés‖biztons{gos‖stratégi{j{hoz‖fordultak,‖s‖így‖a‖bírós{gokra‖(és‖

később‖ a‖ jogalkotókra)‖ h{rult‖ az‖ új,‖ otthoni‖ m{solatok‖ készítését‖

lehetővé‖tevő technológi{k‖pozitív‖és‖negatív‖hat{sainak‖megítélése, 

s e gyakorlatok legalit{s{nak‖újragondol{sa. 

A‖ Németorsz{gban‖ 1955-ben (Grundig Reporter eset) és‖ 1964-ben 

(Personalausweise eset),‖ az‖ Egyesült‖ [llamokban‖ 1984‖ (Betamax eset) 

megszületett‖ döntések‖ értelmében‖ az‖ otthoni‖ m{solatok‖ készítését‖

lehetővé‖ tevő‖ technológi{k‖ forgalmaz{s{t,‖ haszn{lat{t‖ szerzői‖ jogi‖

eszközökkel‖ megakad{lyozni‖ (értsd:‖ az‖ otthoni‖ m{solatkészítést‖ a‖

jogosult‖ kiz{rólagos‖ engedélyezési‖ jog{v{‖ tenni)‖ nem‖ lehetséges,‖

legfeljebb‖ csak‖ annyi‖ érhető‖ el,‖ hogy‖ e‖ jelenség‖ térnyerésével‖

p{rhuzamosan‖kiépül‖az‖a‖kompenz{ciós‖rendszer,‖mely‖az‖otthoni‖

m{solatkészítésért‖ cserébe‖ a‖ jogosultnak‖ jogdíjat‖ képes‖ biztosítani 

                                                 

121 Ide‖ tartozó‖ pontosít{s,‖ hogy‖ sok{ig‖ (egészen‖ az‖ ipari‖ termelés‖ {ltal{noss{‖

v{l{s{ig)‖nem‖v{lt‖szét‖az‖otthon‖és‖a műhely,‖azaz‖a‖nyomtat{s‖is,‖mint‖gazdas{gi‖

tevékenység‖ az‖ otthon‖ falai‖ között‖ zajlott.‖ A‖ kalózkiadók,‖ kalóznyomd{k‖ elleni‖

fellépést‖ péld{ul‖ Angli{ban‖ rendszerint‖ megnehezítette‖ az‖ a‖ védelem,‖ amit‖ az‖

otthoni,‖priv{t‖szféra‖élvezett. 
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(Guibault,‖ 2002;‖ Helberger‖ és‖ Hugenholtz,‖ 2007;‖ Hugenholtz,‖

Guibault‖és‖van‖Geffen,‖2003). Az‖egyes‖orsz{gok‖egym{stól‖jelentős‖

mértékben‖ különböző,‖ otthoni‖ m{solatkészítésre‖ vonatkozó‖

szab{lyai‖ (részletesen‖ összefoglalój{t‖ és‖ elemzését‖ l{sd: Gyenge  

(2010)) azt‖ a‖ bizonytalans{got‖ jelzik, ami az otthoni m{solatok‖

gazdas{gi‖ jelentősége,‖ a‖ művek‖ piacaira,‖ rendes‖ felhaszn{l{s{ra‖

vonatkozó‖ hat{sa‖ kapcs{n‖ ma‖ is‖ fenn{ll.‖ B{r‖ az‖ otthoni‖ m{sol{s‖

technológi{k szinte mindegyike‖ kapcs{n‖ megfogalmazódott‖ a‖

kalózkod{s‖ v{dja‖ (Patry, 2009),‖ és‖ egyes‖ piaci‖ szereplőkről‖ m{ig‖

feltételezhető,‖ hogy Nimmer (1982) érvelését követve‖ m{ig‖ nem‖

fogadj{k‖ el‖ az‖ otthoni‖ m{solatkészítés‖ legalit{s{t,‖ a‖ kialakult‖

konszenzus‖ mégis az, hogy ha vannak is az otthoni 

m{solatkészítésnek‖negatív‖piaci‖ következményei,‖ azok‖ eltörpülnek‖

a‖ tevékenység‖ ellenőrzésének‖ és‖ megakad{lyoz{s{nak‖ költségei‖ és‖

logisztikai‖problém{i‖mellett. 

Az‖ a‖ védőernyő azonban, ami megvédte‖ az‖ analóg‖ kor‖ otthoni 

kalózait,‖nem‖védi,‖nem‖védheti‖a‖f{jlcserélőket.‖A‖védelem nemcsak 

azért‖ problém{s,‖mert‖ a‖m{solatkészítés,‖ egyébként‖ a‖ priv{t‖ szféra‖

védelmében‖zajló‖aktusa‖nehezen‖elv{lasztható‖a‖m{solatok‖azonnali‖

közzétételétől (mellyel‖ kapcsolatban‖ nem‖ fogalmazódtak meg a 

kiz{rólagoss{got‖ esetleg‖ korl{tozni‖ képes‖ szempontok),‖ azaz‖

végérvényesen‖ összemosódik‖ a‖ priv{t‖ és‖ a‖ nyilv{nos‖ tér. A 

f{jlcserélők‖esetében‖az‖igazi‖problém{t‖az‖okozza, hogy a h{lózatba 

kötött‖sz{mítógépekkel‖zérus‖költséggel‖minim{lis‖idő‖alatt‖végtelen‖

mennyiségű‖ m{solat‖ készíthető,‖ és‖ ez‖ radik{lisan‖ m{s‖

következményekkel‖ j{r‖ a‖ kultur{lis‖ javak‖ piacainak‖ egészére,‖ mint‖

néh{ny,‖otthon‖készült,‖gyorsan‖romló‖minőségű‖audiokazetta. 

B{r‖ évekre‖ vagyunk‖ attól,‖ hogy‖ megnyugtató‖ biztons{ggal‖

meg{llapítható‖legyen, hogy a‖f{jlcsere‖pontosan milyen hat{ssal van 

az‖ egyes‖ kultur{lis‖ piacokra,‖ l{thatók‖ bíztató‖ jelek‖ (IFPI, 2010; 

Kanzler, 2010). Ezek az adatok – legyenek‖b{r‖mégoly‖örvendetesek‖– 

aligha‖ képesek‖ feledtetni‖ azt‖ az‖ alapvető‖ tényt,‖ hogy‖ az‖ otthoni‖

m{solatkészítő‖ P2P-felhaszn{lók‖ az‖ ipar{gi‖ m{solatkészítők‖

vad{szterületein‖mozognak,‖ s‖ olyan‖ tevékenységet‖ űznek,‖melyhez‖

nincs joguk. A‖f{jlcserélők‖ugyan‖otthon,‖a‖priv{t‖szféra védelmében‖

m{solnak,‖s‖haszonszerzési‖céljaik‖sincsenek,‖viszont‖tagadhatatlanul 

hat{ssal‖ vannak‖ azoknak‖ a‖ kultur{lis‖ javaknak‖ a‖ termelőire‖ és‖

piacaira,‖ melyek‖ a‖ digit{lis‖ eszközökkel‖ könnyen‖ m{solhatók.‖ E 

hat{s‖ egy‖ része‖ a P2P-m{solatok leg{lis‖ m{solatokkal‖ való‖

versenyében‖ keresendő.‖ Arról,‖ hogy‖ ez‖ a‖ hat{s‖ mekkora,‖ hogy a 
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f{jlcserélők‖ hat{sa‖ kreatív‖ pusztít{s-e vagy szimpla rombol{s‖

(Liebowitz, 2006) megoszlik‖ a‖ közgazd{szok‖ és‖ piackutatók 

véleménye.‖A‖m{solatok‖között‖zajló‖verseny‖azonban‖csak‖egyik,‖és‖

még‖ csak‖ nem‖ is‖ a‖ legfontosabb‖ mód,‖ ahogy‖ a‖ f{jlcserélővé‖ lett‖

kor{bbi‖ fogyasztók‖ {talakítj{k‖ a‖ kultur{lis‖ ipar{gak‖ működési‖

logik{j{t. 

A‖most‖következő‖fejezetben‖e‖nem-gazdas{gi‖szempontok‖elemzése‖

következik.‖Először‖azt‖vizsg{lom,‖hogy‖a‖f{jlcsere‖apropój{n‖hogyan‖

szerveződik‖ (újra)‖ a‖ kultur{lis‖ javak‖ termeléséről,‖ cseréjéről,‖ e‖

folyamatok‖ ide{lis‖ jogi,‖ technológiai,‖ piaci,‖ kultur{lis környezetéről 

zajló‖ diskurzus.‖ M{sodj{ra‖ bemutatom, hogy‖ a‖ f{jlcsere‖

defini{l{s{nak‖ jog{ért‖ folytatott‖ retorikai‖ küzdelemnek‖ milyen‖

extern{li{i,‖nem‖kív{natos,‖nem‖tervezett‖következményei‖lehetnek‖a‖

digit{lis‖ h{lózati‖ kommunik{ció‖ egészére.‖ Ezek‖ ut{n‖ azt‖ keresem,‖

hogy‖ milyen‖ kultur{lis‖ hagyom{nyok‖ alakított{k – ak{r‖ rejtett‖

módon‖ is‖ – a‖ f{jlcserére‖ alkalmas‖ technológi{k‖ fejlesztőinek‖

szemléletét,‖s‖ennek‖nyom{n‖milyen‖form{t‖ölt az a technológia,‖ami‖

a‖kezük‖közül‖kikerül.‖Ebben‖a‖szakaszban‖egészen‖az‖1960-es‖évek‖

amerikai‖ nyugati‖ parti‖ ellenkultur{lis‖ eszményeihez, illetve a 

sz{mít{stechnika‖ fejlődésének‖ korai‖ szakasz{ban‖ kialakult hacker-

etik{ig‖nyúlok‖vissza,‖hogy‖megmagyar{zzam‖annak‖a‖ technológiai‖

infrastruktúr{nak‖ a‖ saj{toss{gait,‖ mely‖ az‖ elmúlt‖ évtized‖ minden‖

erőfeszítése‖ellenére‖képes‖volt‖nyitva‖ tartani‖a‖ tartalmak‖szabad‖és‖

relatív ellenőrizetlen‖csereberéjének‖lehetőségét. 

Az‖ ezt‖ követő,‖ 5.4 fejezetben azokat a tényezőket‖ veszem sorba, 

melyek a‖ digit{lis‖ h{lózatokon‖ szerepet‖ j{tszhattak‖ a‖ f{jlcsere‖

jelenségének‖ kivir{gz{s{ban.‖ Ennek‖ sor{n‖ bevezetem a‖ kultur{lis‖

jósz{g‖ kiterjesztett‖ fogalm{t,‖ mely‖ lehetővé‖ teszi,‖ hogy‖ ne‖ csak‖ az‖

egyes‖ zenesz{m‖ vagy‖ film‖ szintjén‖ értelmezhessem‖ a‖ kalózkod{s‖

jelenségét,‖hanem‖egym{s‖mellé‖{llíthassam‖a‖kalózh{lózatokat és‖a‖

legitim kiskereskedelmi‖és‖disztribúciós‖szolg{ltat{sokat is. 

Azok‖az‖okok,‖melyek‖a‖feketepiacra‖való‖belépést‖megmagyar{zz{k,‖

nem‖ v{laszolj{k‖ meg‖ maradéktalanul‖ az‖ utolsó‖ szakaszban feltett 

kérdést,‖mely‖arra‖keresi‖a‖v{laszt,‖hogy‖az‖egyre‖növekvő‖kock{zat‖

és‖az‖egyre‖gazdagabb‖leg{lis‖alternatív{k‖ellenére‖miért‖marad‖meg‖

a‖ felhaszn{lók‖egy‖része‖a‖ feketepiacokn{l.‖ Itt‖ azokra‖a‖ stratégi{kra‖

vagyok‖kív{ncsi,‖melyek‖a‖nyilv{nvaló‖törvénysértést‖racionaliz{lj{k‖

az‖egyén‖szempontj{ból,‖és‖amik‖{thidalj{k‖a‖f{jlcsere‖pozitív mor{lis‖

és‖negatív‖törvényi‖megítélése‖közötti‖t{vols{got,‖azaz‖megteremtik‖a‖
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leg{lis‖ alternatív{któl‖ való‖ t{volmarad{s‖ gazdas{gi‖ racionalit{son‖

túli‖indokait. 
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5.1 A fájlcsere, mint nyilvános térben zajló diskurzus 

Mint‖az‖a‖következő‖szakaszban‖kiderül,‖a‖f{jlcsere – mivel technikai 

értelemben‖ nem‖ megkülönböztethető,‖ nem‖ elv{lasztható‖ attól‖ a‖

folyamattól,‖ahogyan‖egyébként‖a‖h{lózat‖működik‖– nem‖m{s,‖mint‖

a‖digit{lis‖h{lózatok‖természetes‖működésének‖egyféle‖elnevezése.‖A‖

digit{lis‖ {llom{nyok‖ végfelhaszn{lók közötti‖ cseréjének‖ technikai‖

lehetősége‖ köré‖ szerveződött‖ t{rsadalmi‖ gyakorlat‖ felvetette‖ e‖

gyakorlat‖ defini{l{s{nak,‖ megértésének,‖ értelmezésének‖ szükséges-

ségét‖ mindazokban‖ a‖ t{rsadalmi‖ rendszerekben,‖ melyek‖ e‖

gyakorlatra‖ hat{ssal‖ lehetnek,‖ illetve‖melyekre‖ e‖ gyakorlat‖ hat{ssal‖

lehet. A‖ f{jlcserélő‖ h{lózatokon‖ zajló‖ kommunik{ció‖ is‖ része‖ e‖

diskurzusoknak,‖ s‖ célja‖ nem‖ utolsó‖ sorban‖ épp‖ a‖ f{jlcsere‖

legitim{l{sa. 

A‖„Mi‖a‖f{jlcsere?‖Kik‖a‖f{jlcserélők‖és‖mit‖akarnak?‖Mi‖a‖t{rsadalom,‖

a‖köz‖érdeke‖a‖f{jlcsere kapcs{n?”‖kérdésekről‖szóló‖diskurzus‖igazi,‖

demokratikus‖ p{rbeszéd.‖ Egyszerre‖ tal{lhatók‖ meg‖ benne‖ az‖

amerikai‖Legfelsőbb‖Bírós{g‖ alkotm{nyértelmezései,‖ a‖ vil{g‖ szerzői‖

joggal‖ foglalkozó‖ vezető‖ jog{szainak‖ {ll{sfoglal{sai,‖ a‖ kultur{lis‖

ipar{gakban‖ inkumbensként‖ vagy‖ diszruptor‖ innov{torként‖ jelen‖

lévő‖ üzletemberek‖ elemzései,‖ a‖ szerzői‖ jogi,‖ a‖ technológiai,‖

gazdas{gi,‖ politikai‖ környezet‖ laikus122 értelmezései‖ és sz{ndékos,‖

vagy‖meg‖nem‖értésből‖fakadó‖félreértelmezései,‖félreértései123. 

                                                 

122 Laikus‖ értelmezés‖ alatt‖ értem‖ a‖ nem‖ szakértők‖ {ltal‖ megfogalmazott‖

{ll{spontokat,‖értelmezéseket. 

123 Ezen‖ értelmezések‖ egyikét – legyen‖ az‖ mégoly‖ pontatlan‖ – sem lehet az 

elemzésből‖kiz{rni:‖különösen‖az‖internetes‖fórumokban,‖ahol‖nem‖feltétlenül‖van‖

jelen‖olyan‖tag,‖aki‖képes‖lenne‖a‖félreértéseket‖korrig{lni,‖a‖pontatlan‖inform{ciók‖

ön{lló‖ életet‖ élnek.‖ Az‖ ezeket‖ egym{s‖ sz{m{ra‖ újra‖ és‖ újra‖ közlő‖ tagok‖ olyan‖

alternatív‖ értelmezési‖ mezőket‖ hoznak‖ létre,‖ melyek‖ lehet,‖ hogy‖ pontatlanul‖

képezik‖le‖a‖ jogi‖környezetet‖vagy‖a‖technológiai‖lehetőségeket,‖mégis‖alapvetően‖

meghat{rozz{k‖ a‖ közösség‖ tagjainak‖ döntéseit,‖ tetteit,‖ s‖ ezeken‖ a‖ döntéseken‖

keresztül‖az‖egész‖jelenségre‖befoly{ssal‖vannak.‖A‖következő‖példa‖jól‖illusztr{lja‖

a fenti helyzetet: 2009‖ febru{rj{ban‖ zajlott‖ le‖ a‖ The‖ Pirate‖ Bay‖ ellen‖ indított‖ per‖

bírós{gi‖t{rgyal{sa,‖ahol‖a‖weboldal‖üzemeltetőit‖a‖szerzői‖jog‖megsértésében‖való‖

közreműködéssel‖és‖szerzői‖joggal‖védett‖alkot{sok‖hozz{férhetővé‖tételében‖való‖

közreműködéssel‖v{dolt{k.‖A‖Pirate Bay oldal un. torrent tracker. A torrent tracker 

valój{ban‖egyetlen‖hatalmas‖katalógus,‖amelyik‖folyamatosan‖nyilv{n‖tartja,‖hogy‖

az‖ {ltala‖ ismert‖ f{jlok‖ közül‖ melyiket‖ éppen‖ melyik‖ kliensnél‖ megtal{lható.‖ A‖

végfelhaszn{lókn{l‖ működő‖ kliensek‖ rendszeres‖ időközönként lekérdezik‖ ezt‖ az 

adatb{zist,‖ hogy‖ kapcsolódni‖ tudjanak‖ azokhoz‖ a‖ kliensekhez,‖ akiknél‖ a‖ keresett‖
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A‖ f{jlcsere,‖ mint‖ t{rsadalmi‖ gyakorlat‖ értelmezése‖ sor{n‖

mindenekelőtt‖ azzal‖ a‖ problém{val‖ kell‖ szembenéznünk,‖ hogy‖ egy‖

olyan‖ jelenség‖ leír{s{t‖ kell‖ adjuk,‖ mely‖ a‖ jelenlegi,‖ mainstream‖

form{j{ban‖ épp‖ tíz‖ éves‖ múltra‖ tekint‖ vissza.‖ Egy‖ épp‖ form{lódó‖

gyakorlatról‖ van‖ teh{t‖ szó,‖ mely,‖ mint‖ ahogy‖ azt‖ l{tni‖ fogjuk,‖ b{r‖

sz{mos,‖ valamennyire‖ m{r‖ rögzült‖ hagyom{nnyal‖ rokonítható,‖

mégsem‖ tekinthető‖ egyik‖ részének‖ sem.‖ M{srészről‖ nemcsak‖ a‖

vizsg{lt‖gyakorlat‖van‖meglehetősen‖képlékeny‖{llapotban,‖de‖azok‖a‖

t{rsadalmi‖ rendszerek‖ is,‖ melyekbe‖ be{gyazódik:‖ a‖ technológiai‖

fejlődés‖ következményei‖ a‖ m{ból‖ előre‖ nehezen‖ megjósolhatóak,‖ a‖

piacok‖ az‖ inform{ciós‖ gazdas{gok,‖ a‖ közösségi‖ termelés‖

megjelenésének‖következményeit‖dolgozz{k‖fel‖éppen,‖a‖szerzői‖ jog‖

pedig abból‖ a sokkból‖ kell‖mag{hoz‖ térjen,‖ amit‖ az‖ addig‖ e‖ terület‖

{ltal‖ nem‖ szab{lyozott‖ zenehallgatók,‖ olvasók‖ szerzői‖ jogi‖

értelemben‖ vett‖ felhaszn{lóként‖ való‖ megjelenése‖ okozott.‖ E‖

területek‖fluidit{sa‖még‖azok‖sz{m{ra‖is‖megnehezíti‖a‖tiszt{nl{t{st,‖

akik‖egyébként‖szakmaszerűen‖foglalkoznak‖velük.‖A‖többiek‖pedig‖

a‖ transzparens,‖ {ttekinthető,‖ kisz{mítható‖ környezet‖ helyett‖

kénytelenek‖megelégedni‖ lok{lisan‖ és‖ időlegesen‖ érvényes‖ tud{sok‖

gyorsan‖ örvénylő‖ mixével,‖ s‖ ez‖ alapj{n‖ mérlegelni‖ és‖ kialakítani‖ a‖

f{jlcserével‖kapcsolatos‖{ll{spontjukat. 

E‖ fejezet‖ sor{n‖ teh{t‖ elfolyósodott‖ értelmezési‖ keretekbe‖ prób{lok‖

majd‖ be{gyazni‖ egy‖ eleve‖ cseppfolyós‖ t{rsadalmi‖ jelenséget.‖Az‖ itt‖

következő‖ elemzés‖ sor{n‖ egyar{nt‖ haszn{lni‖ fogok‖ tudom{nyos‖

cikkeket,‖ sajtóban‖megjelent‖ hírad{sokat‖ és‖ internetes‖ fórumokban, 

levelezőlist{kon‖megjelent‖ néh{ny‖mondatból‖ {lló‖megszólal{sokat.‖

Egym{s‖mellé‖fognak‖kerülni‖a‖különböző‖lok{lis‖ földrajzi,‖szakmai‖

                                                                                                                            

f{jl‖ szintén‖ megtal{lható.‖ A‖ per‖ m{sodik‖ napj{n‖ kiderült,‖ hogy‖ az‖ ügyész‖ nem‖

értette‖ meg‖ pontosan‖ a‖ rendszer‖ technikai‖ működését,‖ és‖ az‖ {ltala‖ bemutatott‖

bizonyítékok‖ nem‖ alkalmasak‖ arra,‖ hogy‖ bizonyíts{k,‖ az‖ oldal‖maga‖megsértette‖

volna‖ b{rki‖ szerzői‖ jogait (Harvey, 2009). A‖ félreértés,‖ mely‖ a‖ jelek‖ szerint‖ az‖

ügyészség‖ h{roméves‖ előkészítő‖ munk{ja‖ alatt‖ folyamatosan‖ fenn{llt, jól‖ jelzi,‖

milyen‖ erejük‖ van‖ az‖ adott‖ területen‖ nem‖ szakemberek‖ között‖ azoknak‖ az‖

inform{cióknak,‖ amiket‖ a‖ rendelkezésre‖{lló‖ sz{mtalan‖ forr{sból‖ végül‖ leszűrnek‖

maguknak.‖ Nem‖ egy‖ esetben‖ hasonló‖ félreértések‖ t{pl{lj{k‖ a‖ szerzői‖ jogban‖

j{ratlan‖ felhaszn{lók‖ között‖ megfigyelhető‖ copyright-abolicionista‖ vagy‖ éppen‖ a‖

jogosultakkal szembeni‖ hangulatot,‖ ahogy‖ azt‖ az‖ egyik‖ fórumban‖ olvasható 

hozz{szól{s‖is‖tanúsítja:‖„A gond ott van, hogy az ASVA külföldi törvények alapj{n akar 

cselekedni, mert a magyar törvényeket semmibe veszi< P{ros l{bbal taposs{k a 

demokr{ci{t stb.‛ (TheElf‖ 2009.‖ m{jus‖ 10.‖ 12:46) Ez‖ az‖ értelmezés‖ nyilv{nvalóan‖

téves,‖ ettől‖ függetlenül‖ szolg{lhat‖ a‖ felhaszn{lók‖ nagyobb‖ csoportja‖ sz{m{ra‖ a‖

cselekvést‖megindokoló‖ideológi{ul.‖ 
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terekben‖ érvényes‖ meg{llapít{sok,‖ ugyanúgy,‖ ahogy‖ a‖ f{jlcserélő‖

h{lózatokon‖ és‖ a‖ róluk‖ szóló‖ beszélgetésekben‖ egym{s‖ mellé‖

kerülnek‖ a‖ különböző‖ jogi‖ fennhatós{g‖ alatt‖ élők,‖ különböző‖ piaci‖

realit{sokkal‖ szembesülők‖ élményei,‖ tapasztalatai,‖ értelmezései.‖

Egym{s‖ mellé‖ fognak‖ kerülni‖ nyilv{nvaló‖ és‖ sz{ndékosan‖

megfogalmazott‖valótlans{gok,‖a‖laikus‖értelmezések‖és‖a‖mértékadó‖

szakmai,‖ tudom{nyos‖ forr{sokból‖ sz{rmazó‖ meg{llapít{sok‖

ugyanúgy,‖ ahogy‖ a‖ f{jlcseréről‖ szóló‖ diskurzusokban‖ a‖ sokféle‖

forr{sból‖ sz{rmazó,‖ és‖ nem‖ egyszer‖ kétes‖ igazs{gtartalmú‖ {llít{sok‖

egym{s‖mellé‖kerülnek. 

5.1.1 A fájlcseréről szóló diskurzus 
kisajátítására tett erőfeszítések 

A‖ megnevezés‖ aktusa‖ ön{lló‖ jelenséggé‖ tette‖ a‖ f{jlcserét,‖ s‖ ettől‖ a‖

pillanattól‖kezdve‖nemcsak‖az‖a‖kérdés,‖hogy‖mi a‖f{jlcsere,‖hanem‖az‖

is, hogy kinek van‖ lehetősége‖ jelentéssel‖ feltölteni‖ ezt‖ a‖ fogalmat. A 

f{jlcseréről‖szóló‖diskurzus‖gazdags{g{nak‖hangsúlyos‖megjelenítése‖

ebben‖ a‖ szövegben‖ azért‖ is‖ kulcsfontoss{gú,‖ mert‖ jelentős‖ erők‖

mozdultak‖meg‖e‖diskurzus‖kisaj{tít{sa‖érdekében. 

A‖ f{jlcsere‖ megjelenése‖ a‖ kultur{lis‖ piacok‖ történetében‖ tal{n‖ a‖

legfontosabb‖ fejlemény‖ azóta,‖ hogy‖ John Philip Sousa124 a 

sz{zadfordulón‖ – a‖ zene‖ mechanikus‖ reprodukciój{t‖ lehetővé‖

technológi{k‖ térhódít{sa‖miatt‖ esedékessé‖ v{lt‖ szerzői‖ jogi‖ törvény‖

módosít{sa‖ kapcs{n‖ tartott‖ kongresszusi‖ meghallgat{son‖ – a 

következőket‖mondta:‖ „Ezek a beszélő gépek tönkre fogj{k tenni a zene 

művészi fejlődését ebben az orsz{gban. Amikor gyerek voltam, a ny{ri 

estéken minden h{z előtt embereket lehetett l{tni, ahogy régi és új dalokat 

énekelnek. Ma csak ezeket a pokoli gépeket lehet éjjel-nappal hallani. Nem 

maradnak hangsz{laink. A hangsz{lakat ugyanúgy el fogja tüntetni az 

evolúció, ahogy az emberré v{l{s sor{n eltűnt az ember h{t{ról a farok.‛ 

Sousa‖ dr{mai‖ szavai‖ a‖ rögzített‖ zene‖ iparszerű,‖ oligopóliumokra‖

épülő termelésének‖ a‖ kezdetét‖ jelezték,‖ annak‖ a‖ korszaknak‖ a‖

kezdetét,‖ aminek‖ az‖ internet‖ és‖ azon‖ belül‖ a‖ f{jlcsere‖ megjelenése‖

l{tszik‖véget‖vetni.‖A‖ f{jlcsere,‖miközben‖alig‖ tíz‖éves‖múltra‖ tekint‖

vissza,‖ dr{mai‖ és‖ tagadhatatlan‖ hat{ssal‖ van‖ a‖ fizikai‖ form{ban‖

megjelenő‖ kultur{lis‖ javak‖ iparszerű‖ termelésében‖ és‖

                                                 

124 John Philip Sousa (1854. november 6. –1932.‖m{rcius‖ 6.) amerikai‖ zeneszerző,‖

karmester.‖A‖tőle‖sz{rmazó‖idézetre‖Lawrence‖Lessig‖hívta‖fel‖a‖figyelmem. 
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disztribúciój{ban‖ kulcsszerepet‖ j{tszó‖ szereplőkre:‖

hanglemezkiadókra,‖ kis- és‖ nagykereskedőkre,‖ videókölcsönzőkre,‖

részben‖a‖televíziókra,‖r{diókra,‖könyvkiadókra‖és‖könyvesboltokra,‖

a kultur{lis‖ javak‖ termelésének‖ és‖ disztribúciój{nak‖ hagyom{nyos‖

szereplőire,‖ e‖ javak‖ piacaira.‖ A‖ f{jlcsere‖ {ltal‖ induk{lt‖ v{ltoz{sok‖

mértékére,‖ dinamik{j{ra‖ v{laszul‖ a‖ fent‖ említett‖ szereplők‖ {ltal‖

beindított‖ folyamatok‖ egy‖ része‖ arra‖ ir{nyul,‖ hogy‖ kisaj{títsa‖ a‖

f{jlcsere‖értelmezésének‖lehetőségét. 

A‖ f{jlcsere‖ gyors‖ és‖ radik{lis‖ v{ltoz{st‖ hozott‖ a‖ kultur{lis‖ piacok‖

szerkezetében,‖működésében.‖Ezt‖a‖v{ltoz{st‖– nem‖utolsó‖sorban‖a‖

f{jlcsere‖tényleges‖hat{sainak‖megítélést‖nehezítő‖bizonytalans{gnak‖

köszönhetően‖ – a‖ kultur{lis‖ piacok‖ néh{ny‖meghat{rozó‖ szereplője‖

veszélyként‖értelmezte,‖és‖ezzel‖beindulhatott‖a‖mor{lis‖p{nik‖ismert‖

folyamata (Stanley Cohen, 1972; Kitzinger, 2000; Patry, 2009). A zene-

,‖ és‖ filmipari‖ lobbiszervezetek‖ sz{m{ra‖ a‖ f{jlcsere‖ megjelenése‖

egybeesett‖azzal‖az‖időszakkal,‖amikor‖a‖fizikai‖hordozók‖elad{sa,‖s‖

ezzel‖ p{rhuzamosan‖ egyes‖ szektorok‖ {rbevétele‖ és‖ nyeresége‖

radik{lisan‖ csökkenni‖ kezdett.‖ B{r‖ e‖ visszaesést‖ – mint az a 

későbbiekben‖ kiderül‖ – sz{mtalan‖ egyéb‖ ok‖ is‖ magyar{zza,‖ e‖

csoportok‖a‖ f{jlcserét‖azonosított{k‖a gazdas{gi‖nehézségek‖ legfőbb‖

okaként, és‖– mint‖ahogy‖az‖évsz{zad‖folyam{n‖m{r‖annyiszor – az 

új‖ kommunik{ciós‖ technológia‖ megjelenését a‖ hagyom{nyos‖

piacaikra leselkedő‖ veszélyként‖ azonosított{k,‖ és‖ ennek‖ nyom{n‖ a 

nehézségeik‖kiz{rólagos‖okaként‖prób{lt{k‖be{llítani. 
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11. {bra: A különböző reprodukciós technológi{kat körül keltett 

mor{lis p{nikokat kifigur{zó karikatúra125 

Az‖ a‖ folyamat,‖ ami‖ végül‖ lej{tszódott,‖ a‖ mor{lis‖ p{nikoknak‖ csak‖

torz‖v{ltozataként‖értelmezhető.‖A‖népszerű‖sajtó- és‖a‖közvélemény,‖

pontosan‖a‖kor{bbi,‖ a‖ r{dió,‖a‖gramofon,‖a‖ televízió,‖a‖videomagnó‖

megjelenésekor‖ gerjesztett,‖ és‖ később‖ hamisnak‖ bizonyult‖

riadalmakból‖ tanulva126 jórészt‖ szkeptikusan‖ fogadta‖ a‖ jogosultak‖

                                                 

125 Forr{s:‖Dylan‖Horrocks 

126 Tal{n‖a‖legnagyobb‖visszhangot‖Jack‖Valenti,‖az‖amerikai‖filmipari‖szövetség,‖az‖

MPAA‖ elnökének‖ a‖ videomagnók‖ megjelenésekor‖ az‖ amerikai‖ kongresszusban‖
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abbéli‖ erőfeszítéseit,‖ hogy‖ elfogadtass{k:‖ a‖ f{jlcsere‖ súlyos‖ k{rokat‖

okoz‖ a‖ kultur{lis‖ termelőknek.‖ Az‖ ipar{gakat‖ ért‖ milli{rdos‖

nagys{grendű‖ veszteségekről‖ szóló‖ hírekre‖ v{laszul‖ – jól‖

ellenőrizhető‖{llít{sokról‖lévén‖szó‖– szinte‖azonnal‖megkezdődött‖az‖

ipar{gi‖ adatok‖ ellenőrzése,‖ az‖ elhangzott‖ {llít{sok‖ verifik{l{sa,‖ ami‖

sz{mos‖ eltúlzott,‖ valós‖ forr{s‖ nélküli‖ vagy‖ éppen‖ valótlan‖ {llít{sra‖

derített‖fényt.‖Az‖ipar{gi‖érvekkel‖szembeni‖szkepszis azonban nem 

akad{lyozta‖ a‖ mor{lis‖ p{nik‖ folyamat{ban‖ a‖ következő‖ lépés,‖ a‖

törvényi,‖ szerzői‖ jogi‖ szigorít{s bekövetkezését,‖ illetve‖ ennek‖

nyom{n‖a‖regisztr{lt‖esetek‖sz{m{nak‖növekedését. 

A‖f{jlcsere,‖mint‖kultur{lis‖javak‖terjesztésére‖is‖alkalmas‖technológia‖

működése‖ (az‖ eddig‖ a‖ pontig)127 a‖ szerzői‖ jog‖ {ltal‖ szab{lyozott‖

területre‖is‖kiterjed.‖Ezért‖felmerült‖az‖a‖kérdés,‖hogy‖elhelyezhető-e 

ez‖a‖gyakorlat‖a‖szerzői‖jog‖rendszerén‖belül.‖A‖f{jlcsere‖megjelenését‖

követő‖ évtized‖ részben‖ arról‖ a‖ folyamatról‖ szól,‖ ahogyan‖ sikerült‖ a‖

f{jlcsere‖ technikai‖ folyamat{t‖ a‖ kor{bbi‖ jogi‖ fogalmaknak‖

megfeleltetni, illetve megteremteni‖ azokat‖ az‖ új‖ jogi‖ eszközöket,‖

melyek‖ a‖ le‖ nem‖ fedett‖ részeket‖ a‖ szab{lyoz{s‖ ernyője‖ al{‖ vonj{k.‖

Ezek‖ az‖ erőfeszítések‖ részben‖ azt‖ a‖ célt‖ szolg{lt{k,‖ hogy‖ a‖ jogi‖

diskurzus – és‖ ezen‖ keresztül‖ a‖ jogi‖ diskurzusban‖ legnagyobb‖

befoly{ssal‖ bíró,‖ legtöbb‖ erőforr{s‖ felett‖ rendelkező‖ szereplők‖

csoportja – monopoliz{lni‖ tudja‖ az‖ értelmezés‖ lehetőségét.‖Abban‖a‖

pillanatban‖ ugyanis,‖ amint‖ egyértelműen‖ rögzül‖ egy‖ t{rsadalmi‖

gyakorlat‖ szerzői‖ jogi‖ szab{lyoz{sba,‖ alaptörvényekbe,‖ nemzetközi‖

kötelezettségekbe‖ütköző‖volta,‖az‖értelmezés‖ lehetőségei‖ jelentősen‖

beszűkülnek,‖ ar{nyosan‖ azzal,‖ amennyire‖ e‖ gyakorlatot‖ a‖ törvényi‖

eszközökkel‖kriminaliz{lni‖lehet. 

                                                                                                                            

elhangzott‖mondatai‖keltették,‖melyek‖szerint:‖„Azt‖mondom,‖hogy‖a‖videomagnó‖

olyan‖az‖amerikai‖filmproducer,‖az‖amerikai‖nyilv{noss{g‖sz{m{ra,‖mint‖amilyen‖a 

bostoni‖ fojtogató‖ volt‖ az‖ otthon‖ egyedül‖ lévő‖ asszonyoknak.”‖ ("Hearings Before 

The Subcomittee On Courts, Civil Liberties, And The Adminstration Of Justice Of 

The Committee On The Judiciary House Of Representatives, Ninety-Seventh 

Congress Second Session On H.R. 4783, H.R. 4794 H.R. 4808, H.R. 5250, H.R. 5488, 

And H.R. 5705 Home Recording Of Copyrighted Works ") 

127 A‖ feltételes‖ módú‖ befejezett‖ múlt‖ idő‖ annak‖ a‖ lehetőségnek‖ szól,‖ hogy‖

elképzelhető‖az‖a‖szcen{rió,‖hogy‖a‖szerzői‖jog‖jelenleg‖ismert‖rendszere‖nem‖képes‖

szerkezeti‖ v{ltoz{s‖ nélkül‖ integr{lni‖ azt‖ a‖ technikai‖ környezetet,‖ melyben‖ a‖

m{solatok‖ jelentősége,‖ szerepe‖ radik{lisan‖ különbözik‖ a‖ Gutenberg-galaxisban 

megszokottól.‖ 
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Ezen‖ a‖ ponton‖ azonban‖ nem‖ v{rt‖ következménye‖ lett‖ annak,‖ hogy‖

nem‖ sikerült‖ a‖ szerzői‖ jogra‖ illetve‖ a‖ szerzői jog‖ {ltal‖ szab{lyozott 

{gazatra‖ leselkedő‖ veszély mértékét‖ megértetni‖ és‖ elfogadtatni‖ a‖

t{rsadalom‖ kritikus‖ tömegével.‖ A‖ szerzői‖ jogi‖ szab{lyoz{s‖

szigorod{sa‖ és‖ a‖ f{jlcserélők‖ elleni‖ egyre‖ hat{rozottabb‖ és‖

l{tv{nyosabb‖ fellépés‖ újabb‖ mor{lis‖ p{nikfolyamatot‖ indított‖ el,‖

imm{r‖ alulról,‖ a‖ jogosultak‖ fellépésétől‖ fenyegetett,‖ a‖ t{rsadalom‖

jelentős‖ részét‖ (az‖ online‖ popul{ció‖ 20-40%-{t128)‖ kitevő‖ f{jlcserélői‖

csoport‖ felől.‖ E‖ mor{lis‖ p{nikjelenség‖ a‖ kultur{lis‖ ipar{gi‖

szereplőkben‖ a‖kultur{lis‖ szabads{g‖ és‖ sokszínűség,‖ az‖ inform{ciós‖

szabads{gjogok‖legfőbb‖ellenségét‖ l{tja‖és‖ l{ttatja,‖akik‖a‖szerzői‖ jog‖

fegyverével‖ egy‖ idejétmúlt‖ üzleti‖ modellt‖ prób{lnak‖ a‖ technológiai‖

fejlődés‖ellenében‖fenntartani,‖s‖eközben‖nem‖vesznek‖tudom{st‖sem‖

a‖fogyasztóik‖igényeiről,‖preferenci{iról,‖sem‖a‖köz‖érdekeiről. 

E‖ két,‖ egy‖ időben‖ zajló,‖ ellenkező‖ előjelű‖ és‖ egym{s‖ ellen‖ ható‖

folyamat‖ azonban‖ nem‖ tudta‖ kioltani‖ egym{st,‖ ugyanis‖ a‖ két‖

folyamat‖ következményei‖ két‖ különböző‖ térben‖ teljesedtek‖ ki.‖ A‖

jogosulti‖csoportok‖{ltal‖gerjesztett‖p{nikfolyamat‖– a lobbi-ra‖sz{nt‖

összegek‖ hathatós‖ segítségével‖ – képes‖ volt‖ végiggördülni‖ a‖

törvényhoz{son‖és‖az‖{llami‖ intézményrendszeren,‖{m‖– mint azt a 

f{jlcserét‖ szab{lyozó‖ norm{kkal‖ foglalkozó, 5.5 fejezetben l{tni 

fogjuk – megakadt‖ a‖ nyilv{noss{gban,‖ illetve‖ kifejezetten‖ a‖

tervezettel‖ellentétes‖hat{st‖ért‖el‖az‖attitűdök‖és‖hiedelmek‖területén. 

A‖f{jlcserélők‖között‖ébredt‖p{nikfolyamat‖eredménye‖a‖technológiai‖

eszközökkel‖ való‖ védekezés‖ felgyorsul{sa‖ lett,‖ ami‖ viszont 

elkerülhetővé‖ tette‖ az‖ első‖ p{nikfolyamat‖ következményeinek‖ a 

legjav{t,‖ anélkül,‖ hogy‖ érdemi,‖ közvetlen‖ befoly{sa‖ lett volna a 

törvényhoz{s‖szintjén‖zajló‖folyamatokra. 

E‖ folyamatok‖ nyom{n‖ végletesen‖ kettészakadt‖ és‖ {llóh{borúv{‖

merevedett az interneten‖ keresztüli‖ ingyenes‖ hozz{férhetőség‖

kultur{lis‖ piacokra‖ gyakorolt‖ hat{s{ról‖ éppen‖ csak‖ megkezdődött‖

vita.‖Az‖egyik‖oldalon‖a‖z{rt‖és‖teljes‖szerzői‖jogi‖rezsim‖az,‖amelyik‖

imm{r‖ olyan‖ kezdeményezéseknek‖ is‖ útj{ban‖ {ll,‖ melyek‖

megakad{lyoz{sa‖ norm{lis‖ körülmények‖ között‖ aligha‖ szolg{ln{‖ a‖

jogosultak‖ érdekeit,‖ de‖ a‖ jelen‖ szitu{cióban‖ szükségszerűképpen‖

fennakadnak‖ a‖ piacaik‖ és‖ az‖ ellenőrzés‖ tov{bbi‖ elvesztésétől‖

megrettent‖jogosultak‖ellen{ll{s{n. 

                                                 

128 Az‖online‖kalózok‖sz{m{ról‖l{sd‖a‖5.4.1 fejezetet. 
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A‖m{sik‖ oldalon‖ a‖ kultur{lis‖ piacok‖ forgalm{nak‖ jelentős‖ h{nyada‖

szorul‖ vissza‖ a‖ technológiai‖ eszközökkel‖ egyre‖ jobban‖

körülb{sty{zott‖ underground-ba, amelyet‖ egyre‖ ink{bb‖ a‖ radik{lis‖

oppozíció‖ jellemez,‖ s‖ amelyet‖ egyre‖ kevésbé‖ lehet‖ a‖ hagyom{nyos‖

csatorn{kon‖ nem‖ csak‖ ellenőrizni,‖ de‖ egy{ltal{n‖ megszólítani.‖ A‖

fogyasztók,‖a‖f{jlcserélő‖technológi{t‖fejlesztők‖és‖az‖ezeket‖–  m{s‖és‖

m{s‖ célból,‖ eltérő‖ módokon‖ – haszn{lók‖ tudatosan,‖ célzottan‖ és‖

politikusan‖ haszn{lj{k‖ a‖ kultur{lis‖ feketepiacok‖ csatorn{it.‖ Az‖

egym{st‖ követő‖ technológiai‖ fejlesztéseknek‖ köszönhetően‖ egyre 

tudatosabban‖ és‖ egyre‖ hat{rozottabban‖ ölt‖ testet‖ az‖ underground‖

infrastruktúr{t‖ kifeszítő kódban‖ az‖ ellen{ll{s‖ ideológi{ja.‖ Ez‖ az‖

ideológia‖ lehet‖ radik{lis‖ libert{ri{nus,‖ szabads{gp{rti,‖ esetleg‖

anarchista‖ politikai‖ {ll{sfoglal{s,‖ antikapitalista,‖ antikorporatista, 

copyright‖ anarchista,‖ alapvetően‖ gazdas{gi,‖ politikai‖

elégedetlenséget‖ kifejező‖ indulat,‖ vagy‖ egyszerűen‖ csak‖ a‖ hacker‖

j{tékoss{ga‖és‖probléma-megold{si‖v{gya.‖Az‖ezek‖nyom{n‖létrejövő‖

kód,‖az‖{ltala‖felkín{lt‖és‖fel‖nem‖kín{lt‖lehetőségek, alap-be{llít{sok,‖

pedig‖ azoknak‖ a‖ felhaszn{lóknak‖ a‖ viselkedését‖ is‖ meghat{rozz{k,‖

akiknek‖esetleg‖egyébként‖fogalmuk‖sincs‖arról‖a‖közdelemről,‖ami‖a‖

színfalak‖mögött‖zajlik (Strahilevitz, 2003). 

„A szerzői jogi lobby kénytelen minket komolyan venni, mert mi 

vagyunk az erősebbek. A jogi, erkölcsi és műszaki fölényünk annyira 

túlnyomó, hogy amíg ők óri{si pénzeket fordítanak az ellenünk való 

küzdelemre, mi fillérekből frusztr{ljuk őket. Mi fenyegetjük őket 

létükben, nem ők minket. *<+ A túlnyomó műszaki-gazdas{gi erő és 

a magabiztos erkölcsi fölény pozíciój{ból kell érvelni.‛ – interjú‖az‖

elite‖hub‖alapítój{val. 

Ezt‖ a‖ patthelyzetet‖ m{r‖ aligha‖ lehet‖ feloldani‖ a‖ feketepiac‖

felsz{mol{s{val,‖ezért‖v{ltoz{st‖– mint‖minden‖kor{bbi‖esetben‖is‖– a 

legitim piacokon, és‖ezen‖keresztül‖az‖ezeket‖szab{lyozó‖szerzői‖jogi‖

rezsimben‖ végrehajtott‖ v{ltoz{sokkal‖ lehet‖ elérni. Ez viszont csak 

akkor‖képzelhető‖el,‖ha‖a‖f{jlcserét‖nemcsak‖a‖szerzői‖jog‖eszközeivel,‖

nyelvével,‖ kategóri{ival‖ tudjuk‖ értelmezni,‖ ha‖ ki‖ tudjuk‖ emelni‖ a‖

f{jlcseréről‖szóló‖diskurzust‖a‖szerzői‖jogi‖kontextusból.‖Ez‖m{r‖csak‖

azért‖ is‖ indokolt,‖mert‖a‖ f{jlcsere‖ reflekt{latlan‖ integr{l{sa‖a‖ szerzői‖

jog‖rendszerébe‖olyan‖kérdéseket‖vetett‖fel‖mind‖a‖rendszeren‖belül,‖

mind‖ a‖ rendszerre‖ vonatkozóan,‖ amik‖ mellett‖ nem‖ lehet‖ v{lasz‖

nélkül‖elmennünk,‖ha‖valóban‖meg‖akarjuk‖érteni‖a‖kultur{lis‖ javak‖

termelésének‖és‖eloszt{s{nak‖előttünk‖{lló‖alternatív{it. 
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Érdemes-e,‖ lehetséges-e‖ a‖ szerzői‖ jognak‖ a‖ m{solatok‖ készítésére‖

fókusz{lnia‖ egy‖ olyan‖ technológiai‖ környezetben,‖ ahol‖ a‖m{solatok‖

készítése‖mindenki‖sz{m{ra‖zérus‖költséggel‖rendelkezésére‖{ll,‖sőt‖a‖

m{solatok‖készítése‖ jelenti‖ az‖ egész‖ rendszer‖ alapj{t? Hogyan lehet 

kezelni‖azt‖a‖helyzetet,‖amikor‖a‖szerzői‖jogi‖felhaszn{lók‖az‖ipar{gi‖

szereplők‖ kis,‖ jól‖ ellenőrizhető‖ csoportja‖ helyett‖ otthoni‖ internet-

haszn{lók‖ milli{rdjaiból‖ {ll?‖ Betarthatók-e ebben a helyzetben a 

szerzői‖ jogok,‖ és‖ ha‖ igen,‖ milyen‖ {ron,‖ milyen‖ költséggel?‖ Hol‖

tal{lható‖meg az‖egyensúlyi‖pont‖a‖szerzők,‖alkotók,‖a‖közvetítők‖és‖

a‖ közösség‖ egészének‖ érdekei‖ között?‖A‖ szab{lyoz{s‖ hagyom{nyos‖

eszközeivel megjeleníthetők-e‖ az‖ újonnan‖ megjelent‖ szereplők‖ – a 

felhaszn{lók,‖ a‖ technológiai‖ innov{torok‖ – érdekei‖ a‖ szerzői‖ jogi‖

jogosultak‖érdekeivel‖szemben?‖Egy{ltal{n,‖a‖szerzői‖ jog‖alkalmas-e 

a‖ digit{lis‖ inform{ciós‖ gazdas{g‖ szab{lyoz{s{ra?‖ Milyen‖ m{s,‖

kor{bban‖nem,‖vagy‖csak‖érintőlegesen‖kapcsolódó‖területek‖v{lnak‖

relev{nss{‖– a‖szól{sszabads{gtól‖a‖személyes‖adatok‖védelméig? 

Ezek‖ azok‖ a‖ kérdések, amik a f{jlcsere‖megjelenésével‖ felmerülnek,‖

és‖ezek‖azok‖a‖kérdések,‖melyek‖megv{laszol{s{t‖nem‖érdemes‖azzal‖

rövidre‖ z{rni,‖ hogy‖ a‖ t{rgyalótermekben‖ és‖ a‖ törvényhozó‖

testületekben‖kialakuló‖értelmezést‖elfogadva kiz{rjuk‖a‖jogon‖kívüli‖

területeken:‖ a‖ technológiai‖ szintjén,‖ a‖ piacokon,‖ illetve‖ a‖ szűkebb‖

szakmai‖ nyilv{noss{gban,‖ a‖ népszerű‖ sajtóban‖ és‖ az‖ internetes‖

fórumokon‖zajló‖értelmezési‖kísérleteket. 

Ezeknek‖ a‖ területeknek‖ mindegyikén‖ egyszerre,‖ egym{ssal‖ szoros‖

összefüggésben‖ zajlott,‖ zajlik‖ a‖ küzdelem‖ a‖ f{jlcsere‖ néven‖ ismert‖

jelenség‖ értelmezéséért.‖ Küzdelmet‖ írtam,‖ nem‖ véletlenül.‖ A‖

diskurzus‖ tétje‖ ugyanis‖ az,‖ hogy‖ fennmaradhat-e‖ az‖ a‖ történelmi‖

léptékben‖ egyedül{lló‖ {llapot,‖ melyben‖ minden‖ egyes,‖

sz{mítógéppel‖és‖internet‖hozz{féréssel‖rendelkező‖ember‖a‖rendszer‖

egésze‖ szempontj{ból‖ is‖ meghat{rozó‖ mértékű‖ részt‖ v{llalhat‖ a‖

kultur{lis‖ javak‖ eloszt{s{nak,‖ megőrzésének‖ feladat{ban,‖ részese‖

lehet‖ a‖ kultur{lis‖ termelés,‖ újrafelhaszn{l{s‖ folyamatainak‖ a‖ mai,‖

h{lózati,‖digit{lis‖feltételek‖között. 

Ennek‖nyom{n‖m{srészről‖megv{laszol{sra‖v{r‖az‖a‖kérdés,‖hogy‖ez‖

a‖ lehetőség‖ hogyan‖ befoly{solja‖ a‖ kultur{lis‖ termelők‖ helyzetét‖ – 

értve‖ ez‖ alatt‖ a‖ termeléshez‖ szükséges‖ ösztönzők‖ meglétét‖ vagy‖

hi{ny{t‖ –, illetve‖ a‖ kor{bbi‖ és‖ új‖ közvetítők‖ gazdas{gi‖ lehetőségeit. 

Ugyan‖ a‖ jogi‖ konfliktusok‖ a‖ status‖ quo‖ fennmarad{s{ért‖ küzdő‖

hagyom{nyos‖ tartalomipari‖ szereplők‖ és‖ az‖ új‖ belépők‖ között‖

zajlanak,‖ a‖ kérdés‖ nem‖ az,‖ hogy‖ a‖ régi‖ szereplők‖ fennmaradnak-e, 
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vagy‖ elsodorja‖ őket‖ a‖ technológia‖ szintjén‖ zajló‖ v{ltoz{ssorozat, 

hanem,‖hogy‖az‖új‖környezetben‖kialakuló‖kultur{lis‖gazdas{goknak‖

meg lesznek-e‖a‖fennmarad{shoz‖szükséges‖feltételei. 

Visszatérve‖a‖szerzői‖joghoz,‖szeretnék‖még‖egy‖érvet‖felsorakoztatni‖

amellett,‖hogy‖miért‖nem‖lehet‖a‖f{jlcserét‖csup{n‖jogi‖problémaként 

kezelni.‖ Egy‖darabig‖ úgy‖ tűnhetett,‖mintha‖működne‖ a‖ szerzői‖ jog,‖

illetve‖az‖ezt‖alkalmazó,‖értelmező‖intézmények‖központi‖szerephez‖

juttat{sa‖ a‖ f{jlcsere‖ értelmezéséért‖ folytatott‖ küzdelemben.‖ A‖

Napster,‖ az‖ azt‖ követő‖ többi‖ f{jlcserélő‖ technológia,‖ később‖ a‖

felhaszn{lók‖ tízezrei‖ ellen‖ folytatott‖ jogi‖ elj{r{sok‖ sor{n‖ úgy‖

tűnhetett,‖ hogy‖ a‖ bírós{gi‖ t{rgyalótermekben‖ történteken‖ {ll‖ vagy‖

bukik‖ a‖ f{jlcsere‖ léte,‖ fennmarad{sa,‖ jövője.‖ M{ra‖ kiderült,‖ hogy‖

hi{ba‖ egyértelmű‖ a‖ f{jlcsere‖ jogi‖ megítélése,‖ ha‖ a‖ technológia‖

folyamatosan‖ nyitva‖ tartja‖ a‖ jogi‖ kötelezettségek‖ elkerülésének‖

lehetőségét,‖ és‖ a‖ résztvevők‖ mor{lisan‖ elfogadhatónak‖ tartj{k‖ a‖

kor{bban‖ pénzért‖ v{s{rolt‖ kultur{lis‖ javak‖ ingyenes‖ letöltését‖ és‖

m{sokkal‖való‖megoszt{s{t. 

Ebből‖ következően‖ {llítom, hogy‖ a‖ f{jlcsere,‖ b{r‖ úgy‖ tűnik,‖ hogy‖ a‖

legfontosabb‖ csat{k‖ a‖ bírós{gokon‖ zajlanak‖ – nem‖ szerzői‖ jogi,‖

pontosabban‖nem‖ jogi‖kérdés.‖Ha‖a‖ f{jlcserét‖ tiszt{n‖ jogi‖kérdésnek‖

tekintjük,‖ elvesztjük‖ annak‖ a‖ lehetőségét,‖ hogy‖megértsük‖ azokat‖ a‖

v{ltoz{sokat,‖ amiket‖ a‖ m{sol{s‖ mindenki‖ sz{m{ra‖ elérhető‖

technológi{inak‖megjelenése‖induk{lt‖a‖szerzői‖jogban‖és‖azon‖túl:‖a‖

kultur{lis‖ piacokon,‖ a‖ felhaszn{lók‖ – szerzői‖ jogról,‖ a‖ kultur{lis‖

piacok‖működéséről,‖ a‖ technológia‖kín{lta‖ lehetőségekről‖ alkotott‖ – 

percepcióiban,‖ elvesztjük‖ annak‖ a‖ lehetőségét,‖ hogy‖megértsük,‖ s‖ a‖

megértésen‖keresztül‖befoly{solni‖tudjuk‖e‖folyamatokat. 

 



A P2P-kalózok‖kora 

 

175 

5.2 A fájlcsere technológiai definíciója 

„A kultúr{nk szempontj{ból központi helyen {lló szellemi tulajdon 

fogalm{nak nincs olyan megfogalmaz{sa, 

ami közvetlenül megfeleltethető lenne a az absztrakt inform{ciós tér 

kategóri{inak. Az inform{ciós térben meg lehet fontolni egy 

dokumentum szerzőségének problém{j{t *<+, 

de a technikai infrastruktúra, egyszerűen a technikai hatékonys{g és 

a megbízhatós{g miatt szükségessé teszi a m{solatok készítését. 

A m{solatokhoz kötött copyright fogalm{nak e területen egyszerűen 

semmi értelme nincsen.‛ (Berners-Lee, 1996) 

 

A f{jlcsere‖ az‖ Internetre‖ kapcsolódó,‖ jellemzően‖ az‖ otthoni‖

felhaszn{lók‖ sz{mítógépei‖ között‖ zajló‖ közvetlen‖ inform{ciócsere,‖

ahol‖ az‖ egyes‖ felhaszn{lók‖ között‖ zajló‖ kommunik{ció‖ a‖ központi‖

kapuőröket‖megkerülve‖zajlik.‖A‖felhaszn{lók‖között‖zajló‖közvetlen 

kommunik{ció‖ellenőrzésére,‖felügyeletére‖csup{n‖a‖kommunik{ciós‖

h{lózat‖fenntartój{nak‖van‖technikai‖lehetősége. 

A‖ f{jlcsere‖ az‖ internet‖ alapj{ul‖ szolg{ló‖ digit{lis‖ h{lózati‖

technológi{k‖ haszn{lat{nak‖ immanens‖ következménye,‖ e‖

technológi{k‖ elv{laszthatatlan‖ része.‖ A‖ h{lózatra‖ kötött‖

sz{mítógépek‖ egym{s‖ közötti‖ kommunik{ciój{t‖ lehetővé‖ tevő‖ ún. 

TCP/IP-protokoll129 a‖ kezdetektől‖ fogva‖ egy‖ primitív,‖ tartalom‖ és‖

eszköz-agnosztikus‖ h{lózat‖ működtetésére‖ lett‖ kital{lva,‖ mely‖

h{lózatban‖a‖végpontokban‖tal{lható‖az intelligencia. 

                                                 

129 Némileg‖ leegyszerűsítve,‖ a‖ csomagkapcsolt‖ h{lózat‖ lényege,‖ működése‖

hasonlatos‖a‖postai‖h{lózat‖működéséhez,‖ahol‖minden‖üzenet‖megfelelően‖fel‖van‖

címezve,‖ és‖ a‖ h{lózatot‖ működtető‖ aktív‖ eszközök‖ (routerek)‖ az‖ üzeneteket 

(darabokra‖bontva‖és‖az‖egyes‖darabokat‖esetenként‖egym{stól‖eltérő‖útvonalon)‖a 

címzés‖ alapj{n‖ a‖ címzett‖ végpont‖ ir{ny{ba‖ tov{bbítj{k.‖ Az‖ útvonal,‖ melyen‖ az‖

üzenetek‖ eljutnak‖ a‖ feladótól a‖ címzetthez‖ v{ltozhatnak:‖ a‖ h{lózat‖ egyes‖

csomópontjai‖ a‖ terheléstől‖ függően‖ v{laszthatnak‖ a‖ lehetséges‖ útvonalak‖ közül.‖

Alapesetben‖ egyik‖ tov{bbít{st‖ végző‖ h{lózati‖ csomópont‖ sem‖ ismeri‖ az‖ {ltala‖

tov{bbított‖üzenet‖tartalm{t.‖Minden,‖a‖h{lózaton‖tov{bbított‖üzenet‖ilyen‖módon‖

jut‖ el‖ a‖ feladótól‖ a‖ címzettig,‖ legyen‖ szó‖ egy‖ emailről,‖ egy‖ YouTube‖ video‖ egy‖

darabk{j{ról,‖egy‖chat‖beszélgetés‖szavairól,‖vagy‖egy‖a‖jogosult‖engedélye‖nélkül‖

lem{solt‖zeneműről. 
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Az ún.‖ end-to-end‖ h{lózatok‖ m{sik‖ saj{toss{ga,‖ hogy‖ azzal‖ a‖

feltételezéssel‖ él,‖ hogy‖minden‖végpont‖ egyszerre‖ adó‖ és‖vevő‖ is:‖ a‖

kommunik{ció‖minden‖ esetben‖ kétir{nyú‖ és‖ szimmetrikus.‖A 90-es 

években‖ teret‖ hódított,‖ alapvetően‖ a‖ broadcast‖ modellre‖ hasonlító,‖

egy‖ erős,‖ központi‖ szerver‖ {ltal‖ a‖ buta,‖ gyenge‖ kliens‖ sz{m{ra‖

„sug{rozott”‖(elérhetővé‖tett),‖aszimmetrikus‖kommunik{cióra‖építő‖

www-protokol‖ elterjedésében‖ – sok‖ egyéb‖ ok‖ mellett‖ – az‖ j{tszott‖

közre,‖ hogy‖ amint‖ az‖ Internet‖ a‖ 90-es‖ évek‖ elején‖ kilépett‖ abból‖ az‖

egyetemi/ipari‖ környezetből,‖ ahol‖ létrejött,‖ hirtelen‖ szembe‖ kellett‖

néznie a‖ szűkös‖ s{vszélességgel‖ és‖ az‖otthoni‖ sz{mítógépek‖ szűkös‖

kapacit{saival,‖ melyek‖ legkönnyebben‖ a‖ fenti‖ kliens–szerver 

logik{val‖voltak‖{thidalhatók. 

„1983-ban egy a CompuServe szolg{ltat{shoz telefonvonalon 

csatlakozó otthoni sz{mítógép a tevékenységek v{ltozatos t{rh{za 

közül v{logathatott: olvashatott Associated Press híreket, egy »CB 

r{dió szimul{torral« csetelhetett többi CS-felhaszn{lóval, de 

e-mailezhetett is velük, vagy haszn{lhatta az elektronikus üzenőfalat, 

esetleg j{tszhatott. De ha egy külső cég szeretett volna szolg{ltat{st 

fejleszteni a CS-előfizetők sz{m{ra, ezt aligha tehette volna meg 

automatikusan. Még ha tudta volna is, hogyan kell a CS-szervereket 

programozni, akkor is szüksége lett volna a CS hozz{j{rul{s{ra. A 

CompuServe ugyan kötött ilyen jellegű meg{llapod{sokat külső 

tartalombesz{llítókkal – mint az AP –, nem egy esetben külső 

programozókkal is, de 1984 és 1994 között, míg az előfizetők sz{ma 

néh{ny sz{zezerről kétmillióra nőtt, a szolg{ltat{s {ltal kín{lt 

funkcionalit{s alig v{ltozott. A CompuServe-höz hasonló 

szolg{ltatók esetében az innov{ció a h{lózat középpontj{ban történt a 

h{lózat pereme helyett. A PC-knek egyetlen szerepe volt: az adatok 

eljuttat{sa az előfizetőkhöz; a felhaszn{lóknak sem programozniuk 

nem kellet tudniuk, sem arra nem voltak képesek, hogy a központi 

szolg{ltatójuktól különböző felektől vegyenek igénybe 

szolg{ltat{sokat.‛ (Zittrain, 2008. 23. o.) 

De‖ még‖ a‖ m{sodpercenként‖ 28 800 bit‖ {tvitelére képes‖ modemek‖

kor{ban‖ is‖ igaz‖ az,‖ hogy‖ a‖ h{lózat‖ alapvetően‖ a‖ végpontok‖ közötti‖

kétir{nyú‖ kommunik{ció‖ lehetővé‖ tételére‖ lett‖ kital{lva.‖ Ez,‖ az ún.‖

end-to-end,‖generatív‖(Zittrain, 2008) felépítés‖az,‖ami‖a‖h{lózat‖nagy‖

szabads{gfok{t‖ megteremti:‖ tetszőleges‖ készülék‖ csatlakoztatható‖

hozz{,‖ ami‖ beszéli‖ a‖ h{lózati‖ kommunik{ció‖ nyelvét,‖ és‖ tetszőleges‖

üzenetet‖ tov{bbíthat,‖ amennyiben‖ az‖ a‖ kommunik{ciós‖ protokoll‖

néh{ny‖alapvető‖technikai‖szab{ly{nak‖megfelel. 
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A 2000-es‖ évek‖m{sodik‖ felének‖ széless{vú‖ robban{s{t‖ követően,‖ a‖

még‖mindig‖aszimmetrikus,‖de‖m{r‖haszn{lható‖nagys{gú‖feltöltési‖

s{vszélesség130 lehetővé‖ tette,‖ hogy‖ az‖ otthoni‖ felhaszn{lók‖

birtok{ban‖ lévő‖ gépek‖ maguk‖ is‖ szerverként‖ tudjanak‖ inform{ciót‖

sug{rozni‖ (lekérhetővé‖ tenni)‖ a‖ többi‖ végpont‖ sz{m{ra.131 Ennek 

fényében‖ imm{r‖ az‖ is‖ érthető,‖ hogy‖ az‖ a‖ jelenség,‖ amit‖ az‖

ezredfordulón‖ peer-to-peer‖ forradalomként‖ éltek‖ meg‖ egyesek,‖

valój{ban‖ csak‖ a‖ h{lózat‖ ide{lis‖ működéséről‖ alkotott‖ eredeti – 

kor{bban‖a‖technikai‖szűk‖keresztmetszetek‖miatt‖csak‖korl{tozottan‖

kivitelezhető‖ – elképzelések‖ gyakorlati‖ megvalósul{s{t‖ jelentette 

(Minar‖ és‖ Hedlund,‖ 2001). Mivel‖ a‖ h{lózatra‖ kötött‖ sz{mítógépek‖

kommunik{ciój{t‖lehetővé‖tevő‖h{lózati‖kommunik{ciós‖protokoll‖a‖

kezdetek‖kezdetétől‖lehetővé‖tette‖a‖kétir{nyú‖adatcserét,‖így‖a‖P2P-

logika‖ csup{n‖ a‖ web kilencvenes‖ években‖ jellemző‖ működésének‖

fényében‖tűnik‖újszerűnek, illetve forradalminak. 

A‖f{jlcsere‖technikai/technológiai‖jelentésének‖tiszt{z{sa‖azért‖fontos,‖

hogy‖megérthessük,‖mit‖jelent‖a‖h{lózat‖szintjén‖az‖a‖jogtulajdonosok‖

{ltal‖ egyre‖ gyakrabban‖ megfogalmazott‖ elv{r{s,‖ hogy‖ a‖ f{jlcserélő‖

h{lózatokon‖ zajló‖ forgalmat‖ a‖ t{vközlési‖ szolg{ltató‖ szűrje,‖

korl{tozza.‖Erre‖ugyanis‖ csak‖abban‖az‖ esetben‖van‖ lehetőség,‖ha‖a‖

h{lózat‖ fenntartója‖ minden‖ {ltala‖ a‖ címzett‖ ir{ny{ba‖ tov{bbított‖

üzenetet‖ felbont,‖ azaz‖ az ún.‖ Deep‖ Packet‖ Inspection‖ technológia‖

felhaszn{l{s{val‖ megvizsg{l,‖ és‖ megprób{l‖ következtetni‖ arra‖ a‖

tartalomra,‖amit‖a‖vizsg{lt‖csomagok‖hordoz. 

Ahhoz,‖ hogy‖ egy‖ szolg{ltató‖ b{rmit (legyen‖ az‖ vírus,‖ spam‖üzenet,‖

terrorist{k‖ közötti‖ kommunik{ció,‖ vagy‖ engedély‖ nélkül‖

sokszorozott‖ hollywoodi‖ film)‖ azonosítani‖ és szűrni‖ tudjon,‖minden 

csomagot‖meg‖kell‖vizsg{lni,‖és‖ennek‖a‖ténynek‖a‖szerzői‖jogon‖és‖az‖

egyszerű‖ f{jlcserén‖ messze‖ túlmutató‖ következményei‖ vannak‖ az‖

digit{lis‖ h{lózatokon‖ zajló‖ kommunik{ció‖ egészére,‖ illetve‖ arra‖ a‖

t{rsadalomra,‖ melynek‖ az‖ ilyen‖ h{lózatok‖ adj{k‖ a‖ kommunik{ciós‖

infrastruktúr{j{t. 

                                                 

130 A‖ s{vszélesség-robban{s‖ mellett‖ érdemes‖ megemlíteni‖ azt,‖ hogy‖ az‖ adsl‖ és‖

k{beles‖ technológi{k‖ nyom{n‖ {ltal{noss{‖ v{lt‖ az‖ always-on, azaz a folyamatos 

online kapcsolat.  

131 Az Opera-böngésző‖ legújabb‖ verziója‖ m{r‖ eleve‖ tartalmaz‖ egy‖ beépített‖

webszervert,‖ azaz‖ a‖ szoftver‖ nemcsak‖ a‖ m{sok‖ szerverein‖ t{rolt‖ tartalmak 

böngészésére‖ alkalmas,‖ de‖ a‖ felhaszn{ló‖ gépén‖ tal{lható‖ inform{ciók‖ elérhetővé‖

tételére‖is. 
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5.2.1 A tartalom-agnosztikus 
távközlési szolgáltatók jelentősége 

Egy‖ kommunik{ciós‖ h{lózat‖ végpontjai‖ nyilv{nvalóan‖ azért‖

szerveződnek‖h{lózatba,‖hogy‖inform{ciót‖cseréljenek‖egym{ssal.‖Ez‖

a‖ célja‖ a‖ postai‖ h{lózatnak‖ ugyanúgy,‖ mint‖ a‖ telefon-h{lózatnak:‖

egyenrangú‖ felek‖ {llnak‖ egym{ssal‖ horizont{lis‖ kapcsolatban,‖ ahol‖

minden‖ egyes‖ végpont‖ adó‖ és‖ vevő‖ is‖ egyben.‖ A‖ b{rki-a-b{rkihez‖

kapcsolatot‖ lehetővé‖ tevő‖h{lózatok‖ jellemzően‖ tartalomsemlegesek:‖

a‖ h{lózat‖ közömbös‖ az {ltala‖ tov{bbított‖ tartalmakra‖ nézve,‖ s‖ így‖

nem‖ is‖ tesz‖ kísérletet‖ az‖ üzenetek‖ vizsg{lat{ra‖ és‖ szűrésére.‖ Ez‖ a‖

meg{llapít{s‖ annak‖ ellenére‖ igaz,‖ hogy‖ mind‖ a‖ postai,‖ mind‖ a‖

telefonos‖h{lózat‖esetében‖az‖{llam‖ fenntartja‖mag{nak‖a‖ jogot‖és‖a‖

lehetőséget‖ arra,‖ hogy‖ az‖ e‖ h{lózatokon‖ zajló‖ kommunik{ciót‖

megfigyelje,‖ illetve‖ bizonyos‖ tartalmakat‖ kiszűrjön.‖ Ez‖ a‖ képesség‖

{llami‖monopólium,‖melyet‖ szigorú‖ szab{lyok‖b{sty{znak‖körbe‖ és‖

védenek‖ az‖ abúzustól.132 B{rmennyi‖ priv{t,‖ üzleti,‖ kereskedelmi‖

érdeket‖sértő‖üzenet‖is‖tal{lható‖ezeken‖a‖h{lózatokon,‖senkinek‖sincs‖

joga‖ ezeket‖ az‖ üzeneteket‖ lehallgatni,‖ szűrni,‖ felhaszn{lni:‖ sem‖ a‖

h{lózat‖fenntartója,‖sem‖m{s‖nem‖cenzúr{zhatja‖a‖h{lózatot.133 

Az internet-megjelenést‖ követő‖ időszak‖ konvergencia-folyamatai 

elvezettek egy‖ olyan‖ {llapothoz,‖melyben‖ a‖ h{lózati‖ infrastruktúr{t‖

fenntartó/üzemeltető‖ v{llalatok‖ hirtelen‖ több‖ ponton‖ is‖ érdekeltté‖

                                                 

132 Magyarorsz{gon‖a‖post{ról‖szóló‖1992.‖évi‖XLV.‖törvény‖27-28.‖§-a rendelkezik 

arról,‖hogy‖a‖postai‖szolg{ltat{st‖nyújtó‖szolg{ltató‖a‖postai‖szolg{ltat{si‖szerződés‖

teljesítése‖ sor{n,‖ vagy‖ azzal‖ összefüggésben‖ tudom{s{ra‖ jutott‖ levéltitkot,‖

mag{ntitkot,‖üzleti‖és‖üzemi‖titkot‖köteles‖megtartani,‖valamint‖a‖személyes‖adatok‖

titokban‖ marad{s{ról‖ gondoskodni,‖ és‖ ezzel‖ összefüggésben‖ a‖ z{rt‖ postai‖

küldeményt‖nem‖bonthatja‖fel.‖Az‖elektronikus‖hírközlés‖esetében‖az‖elektronikus‖

hírközlésről‖szóló‖2003.‖évi‖C.‖törvény‖155.‖§-a‖mondja‖ki‖a‖közlés‖bizalmass{g{nak‖

követelményét.‖A‖ kommunik{ció‖ bizalmass{g{nak‖ korl{tait‖ a‖ rendőrségről‖ szóló‖

1994.‖ évi‖ XXXIV.‖ törvény‖ 69.‖ §-a‖ szab{lyozza:‖ „A‖ Rendőrség‖ bírói‖ engedéllyel‖

bűncselekmény‖ elkövetésének‖ megelőzésére,‖ felderítésére,‖ megszakít{s{ra,‖ az‖

elkövető‖ kilétének‖ meg{llapít{s{ra,‖ elfog{s{ra,‖ körözött‖ személy‖ felkutat{s{ra,‖

tartózkod{si‖helyének‖meg{llapít{s{ra,‖bizonyítékok‖megszerzése‖célj{ból‖a‖súlyos 

bűncselekmények esetében‖ *<+‖ levelet,‖ egyéb‖ postai‖ küldeményt,‖ valamint‖ a‖

telefonvezetéken‖ vagy‖ azt‖ helyettesítő‖ t{vközlési‖ rendszerek‖ útj{n‖ tov{bbított‖

közlés‖tartalm{t‖megismerheti,‖azt‖technikai‖eszközzel‖rögzítheti.” 

133 Amikor‖ fény‖derül‖arra,‖ hogy‖ez‖mégis‖megtörténik,‖ annak‖a‖botr{nyon‖kívül‖

komoly‖ büntetőjogi‖ következményei‖ is‖ v{rhatók.‖ Az‖ üzleti‖ szfér{ban‖ az‖ elmúlt‖

években‖kiderült‖lehallgat{si‖botr{nyokról‖l{sd‖(Boston, 2008) 



A P2P-kalózok‖kora 

 

179 

v{lnak‖ a‖ semlegesség‖ újragondol{s{ban‖ és‖ esetenként‖

felülvizsg{lat{ban: 

− tartalom- és infrastruktúra-v{llalatok üzleti konvergenci{ja 

motiv{lja a semlegesség felad{s{t:‖ ugyanaz‖ a‖ v{llalat‖

mindkét‖tevékenységgel‖foglalkozik,‖esetleg‖le{nyv{llalatokon 

keresztül‖ érdekelt‖ tartalom-projektekben,‖ s‖ így‖ érdekelt‖ lehet‖

abban‖ is,‖ hogy‖ a‖ h{lózat{n‖ a‖ saj{t‖ tartalmait‖ részesítse‖

előnyben 

− az infrastruktúra-v{llalatok kiszolg{ltatott{ v{lnak a 

h{lózatukat haszn{ló technológi{k piac{n zajló 

innov{ciónak,‖ ami‖ azzal‖ j{r,‖hogy‖a‖h{lózatszolg{ltatók‖ jobb‖

esetben‖csak‖az‖üzleti‖terveik‖saroksz{mait‖kell‖újragondolj{k,‖

rosszabb‖ esetben‖ a‖ teljes‖ üzleti‖ modelljük megv{ltoz{s{ra‖

kényszerülnek. 

− újradefini{lódik az infrastruktúra-szolg{ltató jogi 

felelőssége az {ltala tov{bbított tartalommal kapcsolatban és‖

a‖ jogalkotói,‖ jogalkalmazói‖ oldalon‖bekövetkezett‖ események‖

nyom{n‖ olyan‖ kötelezettségei‖ keletkeznek,‖ melyekkel‖

kor{bban‖nem‖kellett‖sz{molnia. 

A‖ fenti‖ h{rom‖ lehetőség‖közül‖ ezúttal‖ az‖ elsővel‖ nem‖ foglalkozom,‖

mivel‖ a‖ kétféle‖ tevékenység‖ jogilag‖ és‖ szervezetileg‖ jellemzően‖ jól‖

szétv{lasztható,‖ és‖ szét‖ is‖ v{lik,‖ a‖ rejtettebb‖ „szinergi{k” viszont e 

v{llalatcsoportok‖ belső‖ üzleti‖ titkai‖ és‖ ezért‖ tetten‖ érésük‖

meglehetősen‖körülményes.134 

5.2.1.1 Az internetszolgáltatók és a semleges szolgáltatás 

Ann{l‖nagyobb‖nyilv{noss{got‖kapott‖az‖elmúlt‖években‖a‖t{vközlési‖

szolg{ltatók‖ abbéli‖ törekvése,‖ hogy‖ az‖ üzleti‖ modelljeikre‖ alapvető‖

hat{st‖ gyakorló‖ tartalompiaci‖ és‖ technológiai‖ v{ltoz{sok‖ negatív 

hat{sait‖csillapíts{k,‖illetve‖azokat‖a‖javukra‖fordíts{k. 

Alapvetően‖ kétféle‖ módon‖ gyakorolhatnak‖ hat{st‖ a‖ h{lózat‖

fenntartóira‖ azok‖ a‖ harmadik‖ felek,‖ melyek‖ a‖ h{lózatot‖ haszn{ló‖

technológi{k,‖ szolg{ltat{sok‖ innov{ciój{val‖ foglalkoznak.‖ Az‖ első‖

                                                 

134 Részben‖ ide‖ tartoznak‖ azok‖ a‖ nagy‖ port‖ felvert‖ esetek,‖ amikor‖ amerikai‖

t{vközlési‖ szolg{ltatók‖ (Comcast,‖ AT&T,‖ Verizon)‖ megakad{lyozt{k‖ olyan‖

tartalmak‖ {tvitelét,‖melyek‖véleményük‖ szerint‖politikai‖ vagy‖m{s‖ érzékenységet‖

sértettek.‖Így‖került‖cenzúr{z{sra‖egy‖Pearl‖Jam‖koncert‖George‖W.‖Bush-t‖kritiz{ló‖

szelete (Anderson, 2007), vagy egy abortusz-p{rti‖ civil‖ szervezet‖ emelt‖díjas‖SMS‖

szolg{ltat{sa (New York Times, 2007). 
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csoportba‖ azok‖ a‖ technológi{k‖ tartoznak,‖ melyek‖ a‖ h{lózat‖

fenntartój{nak‖ alapvető‖ üzleti‖ kompetenciaterületén‖ okoznak‖

v{ltoz{st.‖Erre‖a‖típusú‖innov{cióra‖a‖klasszikus,‖tankönyvi‖példa‖az‖

un Voice-over-IP‖ (VOIP)‖ szolg{ltat{sok‖ megjelenése,‖ mely‖ a‖

hagyom{nyos‖ telefonszolg{ltat{shoz‖ hasonló‖ hangkapcsolat‖

kialakít{s{t‖teszi‖lehetővé‖standard‖internet-kapcsolaton‖keresztül.‖A‖

VOIP-szolg{ltat{sok‖ a‖ t{vközlési‖ v{llalatok‖ alapvető‖ üzleti‖

tevékenységében,‖ és‖ annak‖ is‖ az‖ eddig‖ legjövedelmezőbb‖

szegmensében,‖ a‖ nemzetközi‖ hív{sokban‖ okoznak‖ dr{mai‖

bevételcsökkenést.‖ Az‖ addig‖ legink{bb‖ jövedelmező‖ nemzetközi‖

beszélgetéseknek‖ egyik‖pillanatról‖ a‖m{sikra‖megjelent‖ az‖ ingyenes‖

alternatív{ja,‖ mely‖ kikényszerítette‖ a‖ teljes‖ telekom‖ üzleti‖ modell‖

újragondol{s{t. 

Ebben‖az‖{talakul{sban‖természetesen‖az‖ is‖ felmerült‖lehetőségként,‖

hogy‖ a‖ h{lózatszolg{ltatók‖ nemes‖ egyszerűséggel‖ kiszűrik‖ a‖VOIP-

forgalmat‖ a‖ h{lózatukról,‖ vagy‖ az‖ ilyen‖ szolg{ltat{st‖ haszn{ló‖

előfizetőknek‖magasabb‖díjat‖írnak‖elő‖(N. Anderson, 2006),‖{m‖ezek 

a‖ prób{lkoz{sok‖ rendre‖ fennakadtak‖ a‖ helyi‖ felügyeleti‖ szervek‖

versenysemlegességi‖előír{sain.135 

A‖ h{lózat-szolg{ltatókra‖ leselkedő‖ m{sik‖ veszély‖ az,‖ hogy‖ a‖

h{lózatukon‖ zajló‖ innov{ció‖ extra‖ beruh{z{st‖ tesz‖ szükségessé‖ az‖

infrastruktúra‖oldal{n,‖de‖nincs mód‖arra,‖hogy‖részt‖szerezzenek‖az‖

innov{ció‖ termelte‖ jövedelemből.‖ Az‖ internet‖ felhaszn{l{s‖

{talakul{sa‖alkalmi,‖keskenys{vú‖haszn{latból‖always-on‖széless{vú‖

felhaszn{l{sra‖a‖példa‖arra,‖hogy‖hogyan‖alakul‖{t‖alig‖p{r‖éven‖belül‖

az‖ internetszolg{ltatók (Internet Service Provider, ISP) addig ismert 

üzleti‖modellje.136 

                                                 

135 E‖kérdésben‖relev{ns‖még‖az‖az‖egyelőre‖kétséges‖kimenetelű‖közdelem,‖amit‖az‖

iPhone-t‖gy{rtó‖Apple‖v{llalat‖folytat‖a‖készüléken‖telefon-funkcionalit{st‖lehetővé‖

tevő‖külső‖fejlesztőkkel,‖többek‖között‖a‖Google-lal, illetve a Skype-pal. Az Apple 

eddig‖rendre‖kitiltotta‖azokat‖az‖alkalmaz{sokat‖az‖{ltala‖üzemeltetett‖alkalmaz{s-

piactérről,‖ amik‖ olyan‖ funkcionalit{sokat‖ tettek‖ lehetővé,‖ melyek‖ sértették‖ a‖ cég‖

vagy‖ az‖ üzleti‖ partnerei‖ érdekeit.‖ A‖ Google‖ Voice‖ VoIP-szolg{ltat{s‖

elérhetetlensége‖mellett‖ péld{ul‖ ezért nem‖haszn{lható‖ a‖ készülék‖mobilinternet-

modemként‖ sem:‖ ezek‖ az‖ alkalmaz{sok‖ lehetővé‖ tették‖ volna‖ a‖ felhaszn{lók‖

sz{m{ra,‖ hogy‖ kikerüljék‖ az‖ Apple‖ mellett‖ a‖ készüléket‖ forgalmazó‖ mobil-

szolg{ltató‖hangszolg{ltat{sait‖is. 

136 Az‖ internet‖ hozz{férés‖ szolg{ltatók‖ üzleti‖ modellje‖ a‖ legutóbbi‖ időkig‖ azt‖ a‖

modellt‖ követte,‖ hogy‖ a‖ rendelkezésükre‖ {lló‖ gerinch{lózati‖ kapacit{st‖ a‖

végfelhaszn{lók‖ felé‖ sokszorosan‖ túlértékesítik,‖ azaz‖ a‖ végfelhaszn{lóknak‖
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Azon‖ túl,‖ hogy‖ a‖ végfelhaszn{lók‖ egyre‖ nagyobb‖ ar{nyban‖

haszn{lj{k‖ ki‖ a‖ nekik‖ értékesített‖ s{vszélességet,‖ robban{snak‖

vagyunk‖tanúi‖az‖online‖szolg{ltat{sok‖s{vszélesség-igénye kapcs{n‖

is. A (nagyfelbont{sú)‖ audiovizu{lis‖ tartalmak‖online‖{tvitele‖ egyre‖

nagyobb‖ ar{nyt‖ hasít‖ ki‖ a‖ az‖ egyébként‖ is‖ év‖ 25-30%-kal‖ növekvő‖

(Burstein, 2008) internetforgalomból:‖az‖egyes‖jelentések‖ (Kim, 2007; 

Schulze‖ és‖ Mochalski,‖ 2009) 7-16%‖ közé‖ teszik‖ a‖ stream-elt 

audiovizu{lis‖ tartalmak‖ ar{ny{t‖ a‖ teljes‖ internet‖ forgalomból.‖

Összehasonlít{sképpen‖{lljon‖itt‖az‖utolsó,‖ismert‖mérés‖eredménye: 

                                                                                                                            

értékesített‖hozz{férés-csomagok‖kapacit{s{nak‖összege‖sokszorosan‖meghaladja‖a‖

gerinch{lózati‖kapacit{st.‖Ezt‖csak‖úgy‖tehetik‖meg,‖ha‖a‖végfelhaszn{lói‖csomagok‖

egyfajta‖maxim{lis‖elérhető‖s{vszélesség‖értéket‖ jelölnek,‖s‖abban‖bíznak,‖hogy‖az‖

egyes‖ felhaszn{lók‖ ennek‖ a‖ maxim{lis‖ kapacit{snak‖ {tlagosan‖ csak‖ töredékét‖

veszik‖ egy‖ adott‖ időpillanatban‖ igénybe.‖ Ez‖ a‖ feltételezés‖ az‖ aszimmetrikus,‖

alapvetően‖ szöveg-alapú‖ web‖ 1.0‖ esetében‖ volt‖ csak‖ tartható.‖ A‖ web‖ 2.0. egyik 

olvasata szerint (Benkler, 2006) éppen‖ azt‖ jelenti,‖ hogy‖ a‖ felhaszn{lók‖ képesek‖

megosztani‖egym{ssal‖a‖rendelkezésre‖{lló‖szabad‖kapacit{saikat,‖és‖e‖kapacit{sok‖

között‖ ott‖ szerepel‖ a‖ szolg{ltatótól‖ megv{s{rolt,‖ de‖ kor{bban‖ kihaszn{latlanul‖

maradt‖ s{vszélesség‖ is.‖ A‖ nap‖ 24‖ ór{j{ban‖ futó‖ otthoni‖ sz{mítógépekre‖ma‖m{r‖

sz{mtalan‖ olyan‖ alkalmaz{s‖ telepíthető,‖ amely‖ a‖ s{vszélesség‖ kihaszn{l{s{val‖

biztosít‖valamely‖szolg{ltat{st.‖Ilyen‖megold{s‖péld{ul‖az‖összes‖p2p‖f{jlmegosztó‖

program,‖ de‖ ilyen‖ technológia‖ volt‖ a‖ Joost‖ online‖ televízió,‖ mely‖ egy‖ központi‖

szerver‖ helyett‖ a‖ többi‖ felhaszn{ló‖ gépéről‖ szedte‖ volna‖ a‖ (leg{lisan‖ terjesztett)‖

televíziós‖ tartalmat,‖ a‖ rekl{mokat‖ beleértve.‖ Hasonló‖ tartalomdisztribúciós‖

technológi{val‖ prób{lkozik‖ a‖ BBC‖ a‖ saj{t‖ online‖ tartalomdisztribúciós‖

stratégi{j{ban,‖de‖a‖s{vszélesség‖megoszt{s{t‖ teszi‖ lehetővé‖az‖ internetes‖cenzúra‖

kikerülését,‖ az‖anonim,‖ titkosított‖kommunik{ciót‖ lehetővé‖ tevő‖TOR-technológia‖

is. 
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12. {bra: Az egyes protokollok részesedése az internetes forgalomból137 

A‖ hozz{férés-szolg{ltatók‖ sz{m{ra‖ a‖ forgalom‖ növekedésének‖

mértéke,‖ illetve‖ a‖ felhaszn{lók‖ {ltal‖ szabadon‖ hagyott‖ kapacit{s‖

mennyisége‖azért‖kulcsfontoss{gú‖kérdés,‖mert‖nekik‖kell‖ {llniuk‖ a‖

kapacit{sbővítés‖ tetemes‖ költségeit,‖ miközben‖ a‖ kiskereskedelmi‖

{rak‖ a‖ verseny‖ miatt‖ folyamatos‖ nyom{s‖ alatt‖ {llnak (2008). A 

kapacit{sbővítésbe‖ történt‖ beruh{z{s‖ eredménye‖ ezzel‖ szemben‖ az‖

audiovizu{lis‖tartalomszolg{ltatókn{l‖csapódik‖le,‖vagy‖még‖csak‖ott‖

sem,‖ ha‖ a‖ f{jlcserélő‖ h{lózatokon‖ térítés‖ nélkül‖ csereberélt‖

tartalmakról‖van‖szó. 

A‖ szűkös‖ kapacit{sokból‖ sz{rmazó‖ torlód{sok‖ kezelése,‖ valamint‖ a‖

tartalomszolg{ltatókn{l‖ képződő‖ jövedelem‖ egy‖ részének‖ appropri-

{l{s{nak‖igénye,‖sok‖egyéb‖tényező‖mellett138 abban‖teszik‖érdekeltté‖

a‖ t{vközlési‖ szolg{ltatókat,‖ hogy‖ az‖ {ltaluk‖ tov{bbított‖ forgalmat‖

annak‖ tartalma‖ alapj{n‖ oszt{lyozni‖ és‖ ezen‖ keresztül‖ ellenőrizni‖

tudj{k. 

Az‖ellenőrzés‖legink{bb‖{ltal{nos‖– és‖legkevésbé‖intruzív‖– módja‖a‖

kor{bban‖ korl{tlanként‖ hirdetett‖ internet‖ előfizetések 

                                                 

137 Forr{s:‖(Schulze‖és‖Mochalski,‖2009) 

138 Ilyen‖ ösztönzők‖ még‖ a‖ kéretlen‖ rekl{mlevelek‖ szűrése,‖ vírusok,‖ botnetek‖ és‖

egyéb‖sz{mítógépes‖k{rtevők‖meg{llít{sa,‖egyéb,‖ törvénybe‖ütköző‖tartalmak‖(pl.‖

gyerekpornó)‖kiszűrése. 
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adatforgalm{nak‖ limit{l{sa,‖ illetve‖ a‖ fogyasztók‖ adatforgalom‖

szerinti‖{rdiszkrimin{ciója. Ugyan‖a‖rekl{manyagokban‖még‖mindig‖

mintha‖ az‖ internetkapcsolat‖ sebessége‖ lenne‖ a‖ fő‖ érték,‖ az‖ egyes‖

csomagok‖ közötti‖ különbség‖ valój{ban‖ a‖ forgalmazni‖ engedett‖

adatmennyiségben‖van. 

Az‖ ellenőrzés‖ következő‖ lépése‖ az‖ ún.‖ puha‖ forgalomszab{lyoz{s‖

(soft traffic‖ shaping).‖ Ez‖ az‖ eszköz‖ egyszerre‖ avatkozik‖ be‖ az‖

adatforgalomba‖protokoll‖és‖az‖előfizető‖szintjén,‖és‖képes‖arra,‖hogy‖

a‖csúcsidőben‖nagymennyiségű‖adat{raml{ssal‖j{ró‖protokollok‖{ltal‖

igénybe‖vehető‖ s{vszélességet‖visszaszorítsa,‖ és‖a‖ csúcsidőn‖kívülre‖

korl{tozza.‖ Mindaddig‖ elfogadható‖ ez‖ a‖ gyakorlat,‖ amíg‖ az‖

transzparens,‖előre‖bejelentett‖és‖mindenek‖előtt‖protokoll-semleges, 

teh{t‖ a‖ célja‖ a‖ zsúfolts{g‖ mérséklése‖ addig,‖ amíg‖ a‖ s{vszélesség‖

bővítését‖célzó‖beruh{z{sok‖meg‖nem‖történnek. 

Ugyanaz az‖ infrastruktúra,‖ amelyik‖ lehetővé‖ teszi‖ a‖ protokoll-

semleges‖ zsúfolts{g-csökkentést,‖ azt‖ is‖ lehetővé‖ teszi,‖ hogy‖ – mint 

ahogy‖azt‖a‖VOIP‖forgalom‖korl{t{z{s{ra‖tett‖erőfeszítések‖esetében‖

m{r‖ l{thattuk‖ – az‖ egyes‖ szolg{ltatók‖ a‖ saj{t‖ üzleti‖ érdekeiknek‖

megfelelően‖szűrjék‖az‖{ltaluk‖közvetített‖adatforgalmat. 

Az‖ utóbbi‖ években‖ a‖ h{lózat‖ semlegessége‖ körül‖ komoly‖

érdekkülönbség‖ és‖ konfliktus‖ bontakozott‖ ki‖ az‖ internetes ipar{g‖

egyes‖ szereplői‖ között.‖ Az‖ egyik‖ oldalon‖ a‖ t{vközlési‖ szolg{ltatók,‖

illetve a szerzői‖jogok‖tulajdonosai‖vannak,‖akiknek‖elemi‖érdekük‖a‖

h{lózaton‖ zajló‖ adatforgalom‖ szab{lyoz{sa‖ mind‖ protokoll,‖ mind‖

tartalom‖ szempontból.‖A‖ t{vközlési‖ szolg{ltatók‖ ezzel‖ az‖ eszközzel‖

kord{ban‖ képesek‖ tartani‖ a‖ s{vszélességet‖ intenzíven‖ haszn{ló‖

felhaszn{lóikat,‖ előnyben‖ tudj{k‖ részesíteni‖ saj{t‖ szolg{ltat{saikat‖ a‖

versenyt{rsakkal‖szemben,‖ illetve‖az‖eddig‖velük‖kapcsolatban‖nem‖

{lló‖ tartalomszolg{ltatóktól‖ is‖ jövedelmet‖ tudnak‖ beszedni‖ az‖

alapj{n,‖ hogy‖ azok‖mennyi‖ s{vszélességet‖ haszn{lnak‖ a‖ h{lózaton.‖

Az‖ adatok‖ csoportba‖ sorol{sa‖ aszerint,‖ hogy‖ milyen‖ gyorsan‖ és‖

megbízhatóan‖ jutnak‖ el‖ a‖ végfelhaszn{lóhoz,‖ nyilv{n‖ nagyszerű‖

lehetőség‖arra,‖hogy‖a‖legnagyobb‖adatszolg{ltatókat,‖mint‖amilyen‖a‖

YouTube‖fizetésre‖lehessen‖kényszeríteni. 

A‖ h{lózat‖ semlegessége‖ mellett‖ épp‖ ezért‖ egyrészt‖ a‖ Google‖ és‖ a‖

többi‖nagy‖online‖tartalomszolg{ltató‖lobbizik,‖m{srészt‖létrejött‖egy‖

széles,‖ felhaszn{lókat,‖aktivist{kat,‖ innov{torokat‖egyar{nt‖ tömörítő‖

koalíció‖  az‖ {ltaluk Net neutrality-nek‖ nevezett‖ koncepció‖ mellett.‖

Ellehetetlenül‖ az‖ innov{ció‖ – mondj{k‖ e‖ szereplők‖ –,‖ ha‖ a‖ egy‖ új‖
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szolg{ltat{snak‖ azzal‖ kell‖ sz{molnia,‖ hogy‖ a‖ hirtelen‖ népszerűség‖

nem‖ tervezhető‖mértékű‖díjakat‖ kifizetésével‖ fog‖ j{rni,‖ illetve‖ azok,‖

akik erre‖ nem‖ képesek,‖ vagy‖ nem‖ hajlandók,‖ m{sodrendű‖

tartalomszolg{ltatókként‖ kiszorulnak‖ az‖ online‖ szolg{ltat{sok‖

piac{ról.‖ R{ad{sul‖ a‖ végfelhaszn{lókkal kétszer‖ is‖ kifizettetik‖

ugyanazt‖a‖szolg{ltat{st,‖egyszer‖a‖havi‖előfizetési‖díjban,‖és‖egyszer‖

a tartalomszolg{ltatók‖ {ltal‖ fizetendő,‖ de‖ nyilv{n‖ a‖ fogyasztókra‖

{th{rított‖díjakkal. 

Az‖ Egyesült‖ [llamokban‖ a‖ szól{sszabads{g,‖ illetve‖ a‖ szabad‖

innov{ció‖ (Wu, 2003a),‖ Európ{ban‖ a‖ verseny‖ és‖ kereskedelmi‖

konfliktus‖ kontextus{ban‖ megfogalmazott‖ „Net‖ neutrality”‖ vita‖

egyelőre‖ nem‖ dőlt‖ el.‖ Sem‖ a‖ h{lózat‖ semlegessége‖ nem‖

fogalmazódott‖ meg‖ előír{sként‖ a‖ különböző‖ felügyeleti‖ szervek‖

részéről,‖ de – néh{ny‖ zajos‖ visszhangot‖ keltő‖ prób{lkoz{stól‖

eltekintve – a‖ szolg{ltatók‖ sem‖ mertek‖ erőteljesebb‖

forgalomszab{lyoz{si‖megold{sokkal‖elő{llni. 

Az‖ óvatoss{gnak‖ több‖ oka is‖ van.‖ Egyrészt‖ a‖ szab{lyozók‖ – így‖ a‖

kérdésben‖ legink{bb‖ aktív‖ amerikai Federal Communications 

Comission – eddig‖ tartózkodtak attól,‖ hogy‖a‖ semlegességet‖ előír{s‖

form{j{ban‖ fogalmazz{k meg, konkrét‖ esetekben azonban 

konzisztensen‖ a‖ felléptek a‖ semlegességet‖ sértő‖ szolg{ltatói‖

prób{lkoz{sokkal‖ szemben.‖ M{srészről‖ az‖ internetszolg{ltatók‖ is‖

tiszt{ban‖vannak‖azzal,‖hogyha‖ saj{t‖ érdekeiket‖követve‖ erőteljesen‖

elkötelezik‖ magukat‖ egyes‖ protokollok,‖ szolg{ltat{sok,‖ tartalmak‖

diszkrimin{ciója‖mellett,‖úgy‖szembe‖kell‖nézniük‖azokkal‖az‖eddig‖a‖

p{lya‖szélén‖v{rakozó‖érdekcsoportokkal‖– így‖péld{ul‖a‖szerzői‖jogi‖

jogosultakkal – is,‖ melyek‖ szintén‖ érdekeltek‖ a‖ h{lózati‖ forgalom‖

ellenőrzésében. 

5.2.1.2 Az internetszolgáltatók és a jogi felelősség 

Hogy‖ meddig‖ és‖ milyen‖ mértékig‖ maradhat‖ semleges‖ a‖

telekommunik{ciós‖ infrastruktúra,‖ abba‖ egyre‖ nagyobb‖ beleszól{st‖

követel‖mag{nak‖egy‖eddig‖közvetlenül‖a‖konfliktusban‖nem‖érintett‖

fél,‖ a‖ legnagyobb‖ szerzői‖ jogi‖ jogosultak‖ köre.‖ Mint‖ l{ttuk,‖ a‖

protokoll,‖vagy‖éppen‖tartalom‖alapú‖forgalomszűrés‖és‖-szab{lyoz{s‖

eddig az internetszolg{ltatók‖ és‖ a‖ tartalomszolg{ltatók‖ (egészen‖

pontosan‖ online‖ tartalom‖ disztribútorok)‖ közötti‖ kérdés‖ volt.‖ Az‖

internetes forgalom jelentős‖ részét azonban‖ nem‖ a‖ jól‖ defini{lható,‖

rögzített‖ törvényi‖ keretek‖ között‖ működő‖ tartalomszolg{ltatók‖

gener{lj{k,‖hanem‖azok‖az‖internet-végfelhaszn{lók,‖akik‖különböző‖
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f{jlcserélő‖ technológi{k‖ segítségével‖ egym{ssal‖ osztanak‖ meg‖

különböző,‖nem‖egy‖esetben‖szerzői‖joggal‖védett‖tartalmakat.‖Ennek‖

a‖ forgalomnak‖ nincs‖ olyan‖ könnyen‖ nevesíthető‖ gazd{ja,‖ mint‖

mondjuk‖ egy‖ audiovizu{lis‖ streamnek,‖ amit‖ egy‖ nagy‖ televízió-

t{rsas{g‖tesz‖elérhetővé‖az‖interneten. 

Az‖ interneten‖ nem‖ hi{nyoznak‖ azok‖ a‖ szerzői‖ jog‖ működése‖

szempontj{ból‖ kulcsfontoss{gú‖ szereplők,‖ azok‖ a‖ kapuőr‖

szervezetek, amelyek oroszl{nrészt‖ tudnak‖ v{llalni‖ a‖ szerzői‖

jogsértések‖sz{m{nak‖korl{toz{s{ban (Wu, 2003b. 137. o.), mert elég‖

kevesen‖vannak‖ahhoz,‖hogy‖velük‖szemben‖érvényesíteni‖lehessen‖a‖

jogi‖ követelményeket. Ezek a szervezetek azonban nem fedik le az 

interneten‖keresztül‖zajló‖felhaszn{l{sok‖mindegyikét,‖sőt,‖ahogy‖azt‖

l{ttuk,‖valój{ban‖csak‖a‖forgalom‖kisebbik‖részét‖képesek‖ellenőrizni,‖

így‖ az‖ internetszolg{ltatók‖ abba‖ a‖ helyzetbe‖ kerültek,‖ hogy‖ ők‖ és‖

csakis ők‖képesek‖betölteni‖azt‖az‖ellenőrző‖szerepet,‖ami‖kor{bban‖a‖

kiadók,‖ r{dió- és‖ televíziót{rsas{gok,‖ elektronika-gy{rtók‖ stb. 

töltöttek‖be. 

A‖ sok‖ esetben‖ nyílt‖ forr{skódú‖ f{jlcserélő‖ technológi{kon‖ a‖

végfelhaszn{lók‖ között‖ zajló‖ adatforgalom‖ szab{lyoz{sa‖

kétféleképpen‖képzelhető‖el: 

(1) protokoll139 szinten,‖ azaz‖ az‖ egyazon‖ technológi{t haszn{ló‖

kommunik{ció‖teljes‖szűrésével/korl{toz{s{val,‖illetve 

(2)‖ a‖ forgalmazott‖ adatok‖ megvizsg{l{s{val‖ – azaz‖ a‖ felhaszn{lók‖

egym{snak‖ sz{nt‖ küldeményeinek‖ felbont{s{val‖ és‖ esetenkénti‖

megvizsg{l{s{val. 

Épp‖ez‖utóbbira‖prób{lj{k‖r{kényszeríteni‖a‖szerzői‖jogi‖jogosultak‖az‖

internetszolg{ltatókat.‖ Az‖ elmúlt‖ tíz‖ évben‖ először‖ a‖ f{jlcserélő‖

technológi{kat‖ fejlesztő,‖ üzemeltető‖ cégekkel,‖ majd‖ az‖ egyes‖

felhaszn{lókkal‖szemben‖folytatott‖ jobb{ra‖sikertelen‖ jogi‖küzdelem‖

újabb‖ {llom{saként‖ a‖ jogosultak‖ az‖ internetszolg{ltatókat‖ vették‖

célba.‖ A‖ bírós{gi‖ döntéssel‖ ellehetetlenített‖ f{jlcserélő‖ h{lózatok‖ – 

                                                 

139 A‖ protokoll‖ szűrésének‖ kérdése‖ részben‖ azért‖ merül‖ fel‖ újra‖ és‖ újra,‖ mert‖ a‖

szerzői‖ jogi‖ jogosultak‖ {ltal‖ a‖ Napster‖ ellen‖ sikeresen‖ lefolytatott‖ per‖ egyik‖

tanuls{ga‖az‖volt,‖hogy‖míg‖egy‖konkrét‖szolg{ltat{s‖perbe‖fogható,‖és‖a‖működése‖

felsz{molható,‖ addig‖ egy‖ protokollal‖ ugyanezt‖ sokkal‖ nehezebb‖ megtenni.‖ A‖

f{jlcserélő‖ technológi{k‖ fejlesztői‖ így‖ tudatosan‖ mozdultak‖ el‖ a‖ szolg{ltat{s‖

fejlesztés‖ir{ny{ból‖a‖protokoll‖fejlesztés‖felé. 
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mint a Napster, a Kazaa, a Grokster –, illetve‖ e‖ a‖ h{lózatokon‖

inform{ciós‖ hub-ként‖ üzemelő‖ weboldalak‖ helyébe‖ m{r‖ az‖

elmarasztó‖ ítélet‖ m{snapj{n‖ újabbak‖ léptek.‖ A‖ soktízezer‖ perben‖

elmarasztalt,‖vagy‖peren‖kívül‖fizetésre‖kényszerített‖végfelhaszn{ló‖

péld{ja‖ sem‖ volt‖ elég‖ elrettentő‖ erejű.‖ Az‖ internet tökéletes‖

m{sológép:‖„Az egyik legalapvetőbb funkciója az, hogy lem{soljon minden 

tettet, minden betűt, minden gondolatot, amit szörfölés közben elejtünk. 

Amíg az internet egyik sark{ból a m{sikba eljut egy üzenet, a 

kommunik{ciós protokollok sz{mtalan m{solatot készítenek róla útközben. A 

technológiai cégek nagyon sok pénz keresnek azzal, hogy olyan 

berendezéseket {rulnak, amik ezt a végel{thatatlan m{sol{st lehetővé teszik. 

Minden egyes, a vil{g b{rmelyik sz{mítógépén valaha megjelent adat, 

m{solatként m{shol is megtal{lható. A digit{lis gazdas{g teh{t nem m{s, 

mint a m{solatok végtelen folyama. Szemben a mechanikus kor tömegesen 

elő{llított darabjaival, ezek a m{solatok nem egyszerűen olcsók, de 

egyenesen ingyen vannak.‛ (Kelly, 2008) 

A‖ t{vközlési‖ szolg{ltatók‖ felelőssé‖ tétele‖ az‖ {ltaluk‖ tov{bbított‖

tartalomért‖ ennek‖ a‖ m{sológépnek‖ a‖ meg{llít{s{ra‖ tett‖ kísérlet.‖ A 

szab{lyozó‖ hatós{gokn{l,‖ a‖ bírós{gokon,‖ illetve‖ a‖

t{rgyalóasztalokn{l‖zajló‖konfliktusok‖h{rom‖területre‖terjednek‖ki: 

− az internetszolg{ltatók tartalom-szűrésre‖ való‖

r{kényszerítésére, 

− egyes‖weboldalak‖elérhetőségének‖blokkol{s{ra, 

− illetve‖a‖jogosultak‖{ltal‖{tadott‖adatok‖alapj{n‖a‖felhaszn{lók‖

elérésének‖korl{toz{s{ra. 

Az‖internetszolg{ltatók‖reakciója‖a‖szerzői‖jogosultak‖tartalomszűrési‖

elv{r{saira‖ kor{ntsem‖egységes,‖ köszönhetően‖ annak,‖ hogy‖még‖ az‖

Európai‖ Unión‖ belül‖ sem‖ könnyű‖ egyértelműen‖ értelmezni az 

egym{ssal‖gyakran‖konfliktusban‖ levő‖EU-direktív{kat,‖ illetve‖helyi‖

implement{cióikat.‖ A‖ sz{mos‖ eset‖ közül‖ néh{nyat‖ érdemes‖

kiragadni.‖ Függőben‖ van‖ a‖ belga‖ szerzők,‖ zeneszerzők‖ és‖ kiadók‖

t{rsas{g{nak‖(SABAM)‖pere‖a‖belga‖internetszolg{ltató‖Scarlet‖ellen, 

melynek‖ sor{n‖ azt‖ kérték,‖ hogy‖ a‖ bírós{g‖ kötelezze‖ a‖ szolg{ltatót‖

arra,‖ hogy‖ az‖ szűrje‖ a‖ SABAM‖ {ltal‖ képviselt‖ alkotók‖ védett‖

műveinek‖ f{jlcserélőn‖ való‖ forgalmaz{s{t.‖ A‖ per‖ meglehetősen‖

messze‖ van‖ még‖ a‖ nyugvóponttól,‖ nem‖ csak‖ azért,‖ mert‖ nem‖

egyértelmű,‖ hogy‖ a‖ rendelkezésre‖ {lló‖ technológia‖ képes‖ lenne‖

hatékonyan‖ észlelni‖ és‖ kiszűrni‖ a‖ felhaszn{lók‖ közötti‖

kommunik{cióból‖ bizonyos,‖ esetünkben‖ a‖ szerzői‖ jogi‖ jogosultak‖

{ltal‖ megnevezett‖ tartalmakat,‖ de‖ azért‖ is,‖ mert‖ kérdéses,‖ hogy‖ az‖
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ilyen gyakorlat nem‖ ellentétes-e‖ a‖ jelenleg‖ érvényben‖ lévő‖ EU-

szab{lyoz{ssal.140 

Az‖ európai‖ kontinensen‖ az‖ internetszolg{ltatók‖ a‖ bírós{gokon‖

prób{lj{k‖ megvédeni‖ magukat‖ a‖ szerzői‖ jogi‖ jogosultak‖ abbéli‖

igyekezetétől,‖ hogy‖ az‖ {ltaluk‖ tov{bbított‖ tartalmat‖ ellenőrizniük‖

kelljen,‖vagy‖egy{ltal{n,‖hogy‖a‖jelenleg‖érvényben‖lévő‖szab{lyoz{s‖

előír{sain‖ túl‖ felelősséggel‖ tartozzanak‖ az‖ előfizetőik‖ esetleges‖

törvénysértő‖ cselekedeteiért.‖Mind‖Olaszorsz{gban,‖mind‖D{ni{ban‖

a‖ szerzői‖ jogi‖ jogosultak‖ bizonyos‖ szervezetei‖ megprób{lt{k elérni,‖

hogy‖ a‖ helyi‖ internetszolg{ltatók‖ a‖ – 2009‖ tavasz{n‖ nem‖ jogerősen‖

szerzői‖ jogsértésben‖való‖közreműködésben‖bűnösnek‖tal{lt‖– Pirate 

Bay‖szolg{ltat{s‖elérhetőségét‖az‖előfizetőik‖sz{m{ra‖korl{tozz{k.‖A‖

több‖ fordulóban‖ lezajlott‖ perek‖ sor{n‖ a‖ bírós{g‖ Olaszorsz{gban‖ a‖

jogosultak‖ kérését‖ elutasította,‖ míg‖ D{ni{ban‖ előírta‖ a‖ tilt{st‖ a‖

szolg{ltató‖sz{m{ra.‖141 (Angelopoulos, 2009) 

A‖jogi‖környezet‖tiszt{z{s{ra,‖egyértelműsítésére‖a‖jogalkotói‖szinten‖

több‖ orsz{gban‖ is‖ történtek‖ kísérletek.‖ 2009‖ első‖ felében‖ a‖ francia‖

korm{ny‖ többször‖ is‖ megkísérelte‖ az‖ internetszolg{ltatókat‖ arra‖

kötelezni,‖ hogy‖ a‖ jogosultak‖ {ltal‖ gyűjtött‖ adatok‖ alapj{n,‖ két 

figyelmeztetést‖követően‖harmadj{ra‖függesszék‖fel‖a‖jogosultak‖{ltal‖

szerzői‖ jogsértéssel‖ v{dolt‖ előfizető‖ internet-hozz{férését.‖A‖ szerzői‖

joggal‖védett‖ tartalmak‖internetes‖felhaszn{l{s{t‖ felügyelő‖szervezet‖

elnevezése‖ ut{n‖HADOPI-ként‖ ismert‖ törvényjavaslatot végül‖ 2009‖

őszén‖törvénybe‖iktatt{k.‖A‖francia‖modellben‖teh{t‖az‖adatforgalom‖

monitoroz{sa‖nem‖feladata‖az‖internetszolg{ltatónak, de a jogosultak 

{ltal‖ {tadott‖ adatok‖ alapj{n‖ kötelessége‖ lenne‖ az‖ előfizetőt‖

szankcion{lni. 

                                                 

140 Az Elektronikus Kereskedelemről‖szóló‖2000/31/EK‖ir{nyelv‖15.‖cikke kimondja, 

hogy‖„A‖tag{llamok‖nem‖{llapítanak‖meg‖a‖szolg{ltatókat‖terhelő‖olyan‖{ltal{nos‖

kötelezettséget,‖amely‖*<+‖szerint‖az‖{ltaluk‖tov{bbított‖vagy‖t{rolt‖inform{ciókat‖

nyomon‖ kellene‖ követniük,‖ sem‖ olyan‖ {ltal{nos‖ kötelezettséget,‖ amely‖ szerint‖

jogellenes‖ tevékenységre‖ utaló‖ tényeket‖ vagy‖ körülményeket‖ kellene‖

kivizsg{lniuk.” Ugyan‖az‖internetes‖szerzői‖ jogsértések‖jogi‖megítélése‖sor{n‖még‖

sz{mos‖ szempont‖ felmerül‖ a‖ szól{s- és‖ véleménynyilv{nít{s‖ szabads{g{tól‖ az‖

adatvédelmi‖ szab{lyoz{sig,‖ a‖ lehetséges‖ szempontok‖ részletes‖ ismertetésétől‖

eltekintünk.‖Ez‖ügyben‖l{sd‖péld{ul:‖(Faludi, 2008) 

141 Hi{ba‖ volt‖ a‖ d{n‖ bírós{gi‖ döntés,‖ a‖ Pirate‖ Bay‖ rendszergazd{i‖ és‖ felhaszn{lói‖

szinte‖ azonnal,‖ sikerrel‖ j{tszott{k‖ ki‖ a‖ t{vközlési‖ szolg{ltató‖ forgalmat‖ szűrő‖

intézkedéseit,‖ így‖ a‖ bírós{gi‖ döntésnek‖ semmiféle‖ gyakorlati‖ relevanci{ja‖ nincs,‖

m{r‖ha a‖jogi‖győzelem‖tényétől‖eltekintünk.‖ 
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A‖ francia‖modellhez‖ hasonló,‖ az‖ internetszolg{ltatót‖monitoroz{sra‖

nem‖ kötelező,‖ de‖ a‖ jogosultak‖ {ltal‖ {tadott‖ adatok‖ alapj{n‖ a‖

felhaszn{ló‖ ellen‖ többlépcsős‖ szankcion{l{si‖ metódust‖ bevezető‖

rendszer‖ meghonosít{s{ra‖ több‖ kísérlet‖ is‖ történt,‖ ezek‖ eredménye‖

igen‖ vegyes.‖Németorsz{g‖ (Roettgers, 2009),‖Új‖ Zéland (Jayasuriya, 

2009) elvetette‖ ennek‖ a‖ modellnek‖ a‖ bevezetését.‖ Az‖ Európai‖

Parlament‖is‖több‖olyan‖jelzést‖adott,‖mely‖szerint‖nem‖t{mogatja‖az‖

{llampolg{rok‖internet-hozz{férésének‖megvon{s{t (pi, 2008, 2009). 

Ezzel‖ szemben‖ az‖ ír‖ t{vközlési‖ szolg{ltató‖ Eircom‖ peren‖ kívüli‖

megegyezésben‖ v{llalta‖ a‖ modell‖ működtetését (Weckler, 2009). A 

megegyezéssel‖az‖Eircom‖egy‖olyan‖pernek‖vetett‖véget,‖melyben‖a‖

jogosultak‖ azt‖ kérték‖ a‖ bírós{gtól,‖ hogy‖ kötelezze‖ a‖ szolg{ltatót‖ a‖

forgalm{nak‖ monitoroz{s{ra‖ és‖ szűrésére.‖ A‖ szolg{ltatók‖ és‖ a‖

jogosultak‖ közötti‖ önkéntes‖ meg{llapod{sokra,‖ kooper{ciós‖

kísérletekre‖ Nagy‖ Britanni{ban‖ (Gain, 2008) és‖ az‖ Egyesült‖

[llamokban‖ (Sandoval, 2009) is‖ tal{lunk‖ péld{t.‖ Az‖ önkéntes‖

meg{llapod{sok‖ azonban‖ csak‖ ritk{n‖ terjednek‖ túl‖ az‖ ISP‖ {ltal‖

kiküldött‖ ír{sos‖ figyelmeztetésen,‖ hiszen‖ az‖ internetszolg{ltatók‖ (és‖

minden bizonnyal‖ a‖ jogosultak‖ is)‖ tiszt{ban‖ vannak‖ azzal,‖ hogy‖

bírós{gi‖ végzés‖ nélkül‖ b{rmilyen,‖ ennél‖ súlyosabb‖ lépés‖ jogilag‖

vitatható‖lenne. 

Az‖ önkéntes‖ meg{llapod{sok‖ létrejöttét‖ az‖ {llami‖ beavatkoz{stól‖

tradicion{lisan‖ idegenkedő‖ angolsz{sz‖ orsz{gokban‖ a‖ perek‖

megelőzése‖ és‖ a‖ tartalomtulajdonosokkal‖ közös‖ jövőbeni‖ üzleti‖

lehetőségek‖ nyitva‖ tart{sa‖ mellett‖ az‖ is‖ magyar{zza,‖ hogy‖ a‖ piaci‖

szereplők,‖ mindenekelőtt‖ a‖ t{vközlési‖ szolg{ltatók‖ így‖ prób{lj{k‖

megelőzni‖ azt,‖hogy‖az‖{llam,‖ a‖ törvényhoz{son‖keresztül‖ alkosson‖

meg‖olyan‖szab{lyokat,‖melyeket‖priv{t‖meg{llapod{sokon‖keresztül‖

maguk‖ is‖ kialakíthatnak (Sharma,‖ Teret‖ és‖ Brownell,‖ 2010). Az 

amerikai ISP-k‖ szeme‖ előtt‖ minden‖ bizonnyal‖ az‖ amerikai‖

felsőoktat{si‖ intézmények‖szomorú‖péld{ja‖ lebeg,‖akiket‖a‖2008-ban 

elfogadott‖Felsőoktat{si‖Törvény‖(Higher‖Education‖Opportunity Act 

(H.R.4137))‖ kötelez‖ arra,‖ hogy‖ az‖ egyetemi‖ h{lózatokon‖ a‖ jogsértő‖

módon‖ közzétett‖ tartalmak‖ szűrését‖ lehetővé‖ tevő‖ technológi{kat‖

alkalmazzanak,‖ ha‖ szövetségi‖ t{mogat{sban‖ kív{nnak‖ a‖ jövőben‖

részesülni (Esguerra, 2008). 

A‖ fenti‖ események‖ tiszt{n‖kirajzolj{k‖ a‖ t{vközlési‖ szolg{ltatók‖ előtt‖

{lló‖ lehetőségeket.‖ Nyilv{nvaló,‖ hogy‖ amennyiben‖ nem‖ tudj{k‖ a‖

törvényhoz{sokban‖biztosítani,‖ és/vagy‖a‖bírós{gokon‖megvédeni‖ a‖

tartalom- és‖ protokollsemleges‖ működésüket,‖ és‖ nem‖ tudj{k‖
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magukat‖ jogi‖ értelemben‖ elszigetelni‖ a‖ felhaszn{lóik‖ {ltal‖ végzett‖

tevékenységek‖ jogi‖ következményeitől,‖ úgy‖ igaz{ból‖ kétféle‖ szerep‖

közül‖ v{laszthatnak.‖ Jobbik‖ esetben‖ az‖ ISP-k‖ csup{n‖ rendőri‖

szerepben‖kell‖majd‖elj{rjanak,‖s‖a‖harmadik‖felek‖– köztük‖a‖szerzői‖

jogi jogosultak – instrukciói‖ alapj{n,‖ az‖ {ltaluk‖ {tadott‖ adatok‖

birtok{ban,‖ jobb‖ esetben‖ bírói‖ jóv{hagy{ssal,‖ rosszabb‖ esetben‖

automatikusan,‖ csup{n‖ a‖ gyanú‖ alapj{n‖ kell‖ majd‖ korl{tozniuk‖ az‖

előfizetőik‖hozz{férését.‖Az‖ISP-k‖előtt‖{lló‖rosszabbik‖alternatíva‖az,‖

ha‖nekik‖maguknak‖kell‖ kiépíteniük‖és‖működtetniük‖az‖ ellenőrzés‖

infrastruktúr{j{t. 

Ez‖ utóbbi‖megold{s‖ azt‖ is‖ jelenti,‖ hogy‖ a‖ kommunik{ciós‖ folyamat‖

utólagos‖ ellenőrzése‖ és‖ szankcion{l{sa‖ kiegészül‖ az‖ előzetes,‖

automatikus‖ ellenőrzés‖ képességével,‖ ami‖ ironikus‖módon‖ a‖XVIII. 

sz{zadban‖ felsz{molt‖ előzetes‖ engedélyeztetési‖ rendszer‖

vissza{llít{saként‖ is‖ lehet‖értelmezni,‖azzal‖a‖különbséggel,‖hogy‖az‖

ellenőrzés‖ hat{sfoka‖ a‖ XXI.‖ sz{zadi‖ technológiai‖ fejlettségi‖ szintet‖

fogja‖tükrözni.‖Hogy‖képet‖kaphassunk‖egy‖ ilyen‖vil{gról,‖nem‖kell‖

messzire‖ mennünk.‖ 2009‖ július{ban‖ sok ezer e-könyv‖ olvasó‖

készülék‖ tulajdonosa‖szembesült‖azzal,‖hogy‖a‖készüléket‖gy{rtó‖és‖

forgalmazó‖ Amazon‖ v{llalat‖ egyik‖ pillanatról‖ a‖ m{sikra‖ letörölt‖ a‖

készülékről‖ két,‖ elektronikus‖ form{ban‖ megv{s{rolt‖ könyvet,‖ mert‖

kiderült,‖ hogy‖ azok‖ forgalmaz{s{ra‖ a‖ cég‖ nem‖ volt‖ jogosult.‖ A‖ két‖

könyv‖Orwell‖1984-e‖és‖[llatfarmja‖volt. 

A‖ digit{lis‖ h{lózaton‖ a‖ f{jlcsere‖ csak‖ egy‖ a‖ felhaszn{lók,‖ illetve‖ a‖

végpontokban‖ tal{lható‖ eszközök‖ kommunik{ciój{t‖ leíró‖

terminusoknak.‖ Lényegét,‖ eszközeit,‖ technik{j{t‖ illetően‖ semmiben‖

sem‖ különbözik‖ b{rmilyen‖ m{s‖ internetes‖ infrastruktúr{n‖ zajló‖

kommunik{ciós‖ aktustól.‖ Ha‖ a‖ f{jlcsere‖ kapcs{n,‖ a szerzői‖ joggal‖

védett‖ tartalmak‖ forgalmaz{s{t‖ korl{tozandó‖ kiépül‖ az‖ előzetes‖

ellenőrzés‖ és‖ szűrés‖ infrastruktúr{ja,‖ ha‖ megszűnik‖ a‖ protokoll‖ és‖

tartalomsemlegesség‖előír{sa,‖ha‖partikul{ris‖érdekek‖előtt‖megnyílik‖

a‖ lehetőség‖ a‖ kommunik{ciós‖ h{lózaton‖ zajló‖ forgalom‖ bizonyos‖

elemeinek‖kiszűrésére,‖úgy‖az‖online‖kommunik{ciós‖ infrastruktúra‖

tot{lis‖ellenőrzésének‖képességét‖tesszük‖lehetővé. 

Az‖ internetes‖ kommunik{ció‖ korl{toz{s{t‖ nyomon‖ követő‖ opennet‖

kezdeményezés142 tanús{ga‖ szerint‖ a‖ Föld‖ egyetlen‖ orsz{ga‖ sem‖

                                                 

142 http://opennet.net/,‖utolsó‖hozz{férés‖d{tuma:‖2010.‖janu{r‖10. 

http://opennet.net/
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mentes‖ azoktól‖ a‖ prób{lkoz{soktól‖ melyek‖ az‖ online‖ térben‖

megjelenő‖ tartalmak‖ körét‖ prób{lj{k‖ valamilyen‖ szempont‖ szerint‖

ellenőrizni,‖ szűrni.‖ A‖ diktatórikus‖ és‖ a‖ demokratikus‖ orsz{gok‖

internetszűrési‖ gyakorlata‖ között‖ a‖ legfőbb‖ különbség‖ éppen‖ az‖

előzetes‖ tilt{s–utólagos‖ felelősségre‖ von{s‖ között‖ tal{lható.‖ Csak‖

nyilv{nos,‖transzparens,‖demokratikus‖folyamatokon‖keresztül‖lehet‖

legal{bb‖ valamennyire‖ megnyugtatóan‖ megvitatni‖ egy‖ adott‖

tartalom‖veszélyességét,‖szűrésének‖módj{t,‖mértékét,‖körét. 

Az‖ előzetes‖ szűrés,‖ amennyiben‖ jól‖működik,‖ épp‖ ezt‖ a‖ folyamatot‖

képes‖megkerülni.‖Egy‖újabb‖gyakorlati‖péld{val‖ illusztr{lva‖a‖fenti‖

{llít{st:‖ mint‖ azt‖ kor{bban‖ m{r‖ említettem,‖ a‖ f{jlcserélők‖ sz{m{ra‖

kereső‖ szolg{ltat{sokat‖ nyújtó,‖ és‖ ezért‖ 2009‖ június{ban‖ nem‖

jogerősen‖ a‖ szerzői‖ jogok‖ megsértésének‖ elősegítésében‖ vétkesnek‖

tal{lt‖The‖Pirate‖Bay‖(TPB) nevű‖weboldal‖szűrését‖több‖orsz{gban‖is‖

kérték‖ az‖ internetszolg{ltatóktól‖ a‖ szerzői‖ jogi‖ jogosultak.‖ A‖ TPB‖

segítségével‖kétségtelenül‖ el‖ lehet‖ jutni‖ jogvédett‖ tartalmakhoz‖ is,143 

de nemcsak ilyen tartalmakhoz. A TPB, ugyan pontosan nem 

meghat{rozható‖ mértékben,‖ de‖ fontos‖ központja‖ a‖ leg{lisan‖

forgalmazott‖ tartalmaknak‖ is.‖ A‖ TPB‖ elérhetetlenné‖ tétele‖ ezeket‖ a‖

tartalmakat‖ is‖ elérhetetlenné‖ teszi,‖ és‖ ezzel‖ a‖ fent‖ említett‖

demokratikus‖ diskurzust‖ lehetetleníti‖ el.‖ Ez‖ az‖ az‖ érv,‖ melyre‖

hivatkozva‖a‖norvég‖ t{vközlési‖ szolg{ltató,‖a‖Telenor‖megtagadta‖a‖

TPB‖ szűrését:‖ „Ha a Telenort bűnrészesnek tal{ln{k a h{lózat{n zajló 

illeg{lis tevékenységekben, akkor blokkolnunk kellene a gyanúba keveredett 

weboldalak és felhaszn{lók mindegyikét. Ezekben az esetben a Telenor olyan 

lenne, mint egy mag{nrendőrség, vagy valami mag{n cenzori szervezet, ami 

a szól{s- és véleménynyilv{nít{s szabads{ga és m{s fontos alapértékek 

szempontj{ból súlyos problém{kat vet fel.‛ (Ernesto, 2009a) A‖t{vközlési‖

szolg{ltatók‖ – véleményem‖ szerint‖ – joggal‖ tartanak‖ attól,‖ hogyha‖

egy‖partikul{ris‖érdekcsoportnak‖lehetővé‖teszik‖a‖tartalmak‖előzetes‖

és‖differenci{latlan‖szűrését,‖akkor‖olyan‖precedenst‖teremtenek,‖ami‖

tetszőleges‖érdekcsoport‖sz{m{ra‖lehetővé teszi‖az‖előzetes‖cenzúr{t. 

M{srészről‖ viszont‖ mind‖ az‖ egyes‖ érdekcsoportoknak,‖ mind‖ a‖

szab{lyozóknak‖ érdekükben‖ {ll‖ megtal{lni‖ azt‖ a‖ piaci‖ szereplőt,‖

amelyik‖ kapuőrként‖ képes‖ lesz‖ a‖ szerzői‖ jogi‖ (és‖ egyéb,‖

gyermekpornogr{fi{ra,‖ kéretlen‖ rekl{müzenetre stb. vonatkozó)‖

szab{lyoz{s‖ betartat{s{ban‖ közreműködni.‖ A‖ fenti‖ dilemm{ból‖ a‖

                                                 

143 Ak{rcsak‖tetszőleges‖m{sik‖internetes‖keresővel. 
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kiutat‖ a‖ t{vközlési‖ szolg{ltatók‖ tartalomsemlegességére‖ vonatkozó‖

előír{sok‖ eredeti‖ megfogalmaz{s{hoz‖ való‖ visszatérés‖ jelentheti.‖

Ezek‖a‖kommunik{ciós‖folyamatba‖való‖beavatkoz{st csak‖szigorúan‖

szab{lyozott‖ keretek‖ között,‖ csak‖ {llami‖ rendvédelmi‖ szervek‖

sz{m{ra‖és‖csak‖bírói‖felügyelet‖mellett‖tették‖lehetővé. 

A‖ beavatkoz{s‖ célja‖ a‖ súlyos‖ bűncselekmények‖ megelőzése‖ és‖

felderítése,‖ahol‖a‖súlyos‖bűncselekményt‖– ehelyütt‖lehet, hogy nem 

épp‖ a‖ legpontosabban,‖ de‖ – úgy‖ defini{lom,‖ mint‖ a‖ t{rsadalom‖

egészére‖ negatív‖ hat{st‖ gyakorló‖ tettet.‖ Tíz‖ évvel‖ az‖ első‖ f{jlcserélő‖

h{lózat‖megjelenése‖ut{n‖még‖mindig‖kérdés,‖hogy‖a szerzői‖ joggal‖

védett‖ tartalmak‖ internetes‖ cseréje ilyen‖ hat{ssal‖ j{r-e. Mind az 

elméleti‖modellek,‖mind‖az‖előző‖fejezetben‖ismertetett‖esetek,‖mind‖

azt‖ elmúlt‖ években‖ a‖ f{jlcsere‖ gazdas{gi‖ hat{sait‖ feltérképező‖ – e 

fejezetben‖ részletesen‖ is‖ ismertetett‖ – kutat{sok‖ arra‖ engednek‖

következtetni,‖ hogy‖ a‖ kultur{lis‖ piacok‖ szereplői‖ közötti‖

erőegyensúly‖{trendeződés‖összt{rsadalmi‖hat{sa‖ legjobb‖esetben‖ is‖

ellentmond{sos t{rsadalmi‖hozadékú.‖Épp‖emiatt‖fontos,‖hogy‖a‖jövő‖

t{vközlési‖ infrastruktúr{j{t,‖ és‖ ezen‖ keresztül‖ a‖ haszn{lói‖ {ltal‖

élvezett‖ szabads{gokat‖ alapvetően‖ meghat{rozó‖ döntéseket‖ a 

jogosulti csoportok {ltal‖gerjesztett‖mor{lis‖p{nikok‖helyett‖az‖online‖

kalózkod{s t{rsadalmi‖ hat{sairól‖ szóló,‖ empirikus‖ tapasztalatokon‖

nyugvó,‖demokratikus‖diskurzus‖ feltételévé‖tegyük. 

Ez‖ a‖ feladat‖ nem‖ végezhető‖ el‖ anélkül,‖ hogy‖megértenénk,‖milyen‖

folyamatok‖ vezettek‖ el‖ a‖ f{jlcserélő‖ technológi{k‖ kifejlesztéséhez,‖

milyen‖okai‖vannak‖annak,‖hogy‖a‖felhaszn{lók‖milliósz{m‖térnek‖{t‖

a‖kalózpiacok‖haszn{lat{ra,‖és‖mik‖azok‖az‖okok,‖melyek‖nyom{n‖az‖

egyre‖ növekvő‖ jogi‖ nyom{s‖ ellenére‖ is a‖ feketepiacokat‖ részesítik‖

előnyben.‖ Az‖ első,‖ tengeri‖ kalózokkal‖ foglalkozó‖ fejezet‖ egyik‖

legfontosabb‖ tanuls{ga‖ az‖ volt,‖ hogy‖ a‖ kalózkod{st‖ kiv{ltó‖ és‖ a‖

kalózkod{st‖ fenntartó‖ okok‖ csak‖ részben‖ ugyanazok.‖ A‖ következő‖

szakaszban‖a‖ f{jlcserével‖kapcsolatban‖szeretném‖{ttekinteni‖azokat‖

az‖egym{stól‖eltérő‖folyamatokat,‖melyek 

− a‖ f{jlcserélő‖ technológi{k‖ kifejlődését‖ segítették,‖ lehetővé‖

tették, 

− a‖ f{jlcserélők‖ sz{m{nak‖ folyamatos‖ növekedését‖

megmagyar{zz{k,‖illetve 

− a‖ f{jlcsere‖ t{rsadalmi‖ elfogadotts{g{t‖ a‖ törvényi‖

szab{lyoz{ssal‖szemben‖is‖fenntartj{k. 
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A‖ f{jlcserélők‖ történetének‖ e‖ h{rom‖ f{zisa‖ jól‖ elkülöníthető‖

egym{stól.‖ A‖ f{jlcserét‖ lehetővé‖ tevő‖ technológi{k‖ kifejlődését,‖

létrehoz{s{t‖ kifejezetten‖ segítette‖ az‖ a‖ hagyom{ny,‖mely‖ az‖ 1960-as 

évek‖ amerikai‖ ellenkultur{lis‖ mozgalmaihoz‖ vezethető‖ vissza,‖ s‖

amely a hacker szubkultúra mellett‖ alapvetően‖ meghat{rozta‖ az‖

internetes‖innov{torok‖megoldandó‖problém{khoz‖való‖hozz{{ll{s{t. 
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5.3 A fájlcserélő technológiák létrejötte mögött álló 
ellenkulturális és szubkulturális előzmények 

Minek‖köszönhető,‖hogy‖néh{ny‖sztereotipikus,‖kól{n‖és‖pizz{n‖élő‖

tinédzser‖ a‖ h{lószob{ban,‖ a‖ pincében‖ vagy‖ egy‖ gar{zsban‖ a‖

sz{mítógépén‖ bütykölve‖ képes‖ térdre‖ kényszeríteni‖ évsz{zados‖

múltra‖visszatekintő‖v{llalatokat,‖ egész‖ ipar{gakat?‖Hogyan alakult 

az‖ otthoni‖ sz{mít{stechnika‖ és‖ az‖ internet‖ kultúr{ja‖ olyann{,‖ hogy‖

nemcsak‖ megtűri,‖ de‖ kifejezetten‖ t{mogatja‖ ezt‖ a‖ fajta‖ innov{ciót?‖

Vajon‖ véletlen-e‖ hogy‖ az‖ internetes‖ kommunik{ció‖ architektúr{ja‖

pontosan‖ tükrözi‖ ezt‖ a‖ kultúr{t? Ahhoz, hogy ezekre‖ a‖ kérdésekre‖

v{laszolni‖ tudjunk,‖ egészen‖ az‖ 1960-as‖ évek‖ Amerik{j{nak‖

ellenkultur{lis‖mozgalmaihoz‖kell‖visszanyúlnunk,‖melyek‖– Turner  

(2006) megkerülhetetlen,‖ a‖ tov{bbiakban‖ {ltalam‖ is‖ intenzíven‖

haszn{lt‖ munk{ja‖ szerint‖ – m{ig‖ alapvető‖ hat{st‖ gyakorolnak‖ az‖

internetet szab{lyozó‖ konvenciók,‖ népszerű‖ elképzelések,‖ etika 

vil{g{ra.  

5.3.1 A megosztás ellenkulturális gyökerei 

Az 1960-as‖ években‖ a‖ San‖ Franciscó-i öböl‖ környéki‖ radik{lis‖

mozgalmak,‖ szakítva‖ az‖ USA‖ m{sodik‖ vil{gh{borút‖ követő‖

t{rsadalmi,‖ politikai‖ berendezkedésével,‖ egyre‖ hat{rozottabban‖ és‖

öntudatosabban‖kezdtek‖fellépni‖a‖faji,‖szexu{lis‖diszkrimin{cióval,‖a‖

kor‖ fogyaszt{sra‖ és‖ a‖ hidegh{borús‖ szemben{ll{sra‖ épülő‖

t{rsadalm{val‖ szemben.‖ Szakítva‖ a‖ hagyom{nyos‖ baloldal‖

hierarchikus‖ szervezeti‖ felépítésével‖ és‖ az‖ amerikai‖ t{rsadalom,‖ az‖

iskola,‖a‖hadsereg‖és‖a‖nagyv{llalati‖munkahely‖{ltal‖képviselt‖merev‖

struktúr{ival‖ egy‖ kollektivista,‖ demokratikus‖ értékekre‖ alapuló‖

libert{ri{nus‖ t{rsadalom‖ felépítését‖ tűzték‖ ki‖ célul.‖ A‖ kor 

ellenkultur{lis‖mozgalmai‖közül‖az‖Új‖Baloldal‖a‖politikai‖aktivizmus‖

segítségével‖ prób{lt‖ v{ltoz{st‖ elérni,‖ míg‖ a‖ Turner‖ (2006) {ltal‖ Új‖

Kommunalist{knak‖ nevezett‖ csoportok‖ az‖ elidegenedést‖ új‖

t{rsadalmi‖ struktúr{k‖ megélésével‖ és‖ a‖ technológiai‖ fejlődés‖

eredményeinek‖felhaszn{l{s{val‖prób{lt{k‖megszűntetni. 

A‖ v{rosokból‖ kivonuló‖ új‖ kommunalista‖ csoportok‖ sz{m{ra‖ a‖

túléléshez‖ szükséges‖ eszközöket‖ egy‖ Whole‖ Earth‖ Catalog‖ (WEC)‖

nevet‖viselő‖kiadv{ny‖szedte‖össze.‖A‖WEC‖egyszerre‖volt‖katalógus‖

{ruh{z,‖ életmódmagazin‖ és‖ az‖ utópia‖ megvalósít{s{hoz‖ közelebb‖

vivő‖ ideológi{t,‖ készségeket‖ és‖ tud{sokat‖ kín{ló,‖ modern‖ kori‖

kalend{rium.‖A‖WEC‖ a‖ centraliz{lt‖ hatalmi‖ struktúr{kkal‖ szemben‖



Szükség‖törvényt‖bont 

 

194 

alternatív{kat‖ keresőknek‖ a‖ csin{ld magad,‖ alulról‖ szerveződő‖

kultúr{j{t‖ kín{lta.‖ Ideológi{ja‖ az‖ volt,‖ hogy‖ ha‖ az‖ emberek‖ jó‖

eszközöket‖ kapnak‖ a‖ kezükbe,‖ akkor‖ ezekkel‖ az‖ eszközökkel‖ egy‖

jobb‖vil{got‖képesek‖felépíteni. 

 

13. {bra: A WEC 1969 őszi kiad{s{nak borítója 
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14. {bra: A Last Whole Earth Catalog bevezető oldala 1971-ből 
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15. {bra: A WEC utolsó kiad{s{nak h{tsó borítója 1971-ből 

Az első‖ sz{m‖ bevezetőjében‖ az‖ ötletgazda‖ és‖ főszerkesztő‖ Stewart‖

Brand‖a‖következőket‖írta: 

„Istenekhez mérhető hatalmunk van, ideje ezt végre jól csin{lni. A 

korm{ny, a korpor{ciók, a form{lis oktat{s, az egyh{z {ltal 

megjelenített hatalom és dicsőség kudarcai r{vetülnek az elért 

sikerekre. V{laszul erre a dilemm{ra és a sikerekre, fejlődésnek indult 

a személyes, közvetlen hatalom mezője – hatalmunkban {ll 

megv{lasztani, hogy kiktől és mit tanulunk, honnan merítünk 

inspir{ciót, hogyan form{ljuk saj{t környezetünket, kikkel osztjuk 

meg ezt a kalandot. A Whole Earth Catalog azokat az eszközöket 

keresi és teszi közzé, melyek e v{ltoz{sban a segítségünkre lehetnek.‛ 

(Stewart Brand, 1968) 
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A‖katalógus‖ {ltal‖ felkín{lt‖ ideológi{kra‖nagy‖hat{ssal‖ volt‖Marshall 

McLuhan‖víziója‖a‖média,‖a‖sz{mít{stechnika‖és‖a‖telekommunik{ció‖

konvergenci{j{ból‖létrejövő‖elektronikus‖agor{ról,‖ahol‖az‖ipar{gi‖és‖

korm{nyzati‖ hatalmi‖ struktúr{kat‖ megkerülve‖ alakulhatnak‖ ki‖

cenzúr{zatlan,‖ személyközi‖ p{rbeszédek,‖ s‖ nyomukban‖ egy 

egalit{ri{nus,‖ a‖ kisközösségek‖ szerveződési‖ mint{it‖ követő‖

t{rsadalmi‖utópia (McLuhan, 1962/2001, 1964). De az ugyanebben az 

időben‖ a‖ hatalmas‖ {llami,‖ jellemzően‖ hadiipari‖ megrendeléseknek‖

köszönhetően‖ az‖ észak-kaliforniai‖ egyetemeken,‖ v{llalatok‖ között‖

beinduló‖ sz{mít{stechnikai,‖ kibernetikai‖ K+F‖ folyamatokat‖ is‖

meghat{rozó‖ kibernetikai‖ alapvetések‖ is‖ tökéletesen‖ beleillettek‖ a‖

magukat‖ ezekkel‖ a‖ struktúr{kkal‖ szemben‖ defini{ló‖ ellenkultur{lis‖

mozgalmak‖ideológiai‖eszközt{r{ba: 

„Az Új Kommunalist{k és a szélesebb értelemben vett ellenkultúra 

sz{m{ra a kibernetika és a rendszerelmélet nagyszerű ideológiai 

alternatív{t jelentett. Ak{rcsak két évtizeddel kor{bban Norbert 

Wiener, az ellenkultúra tagjai is megl{tt{k a kibernetik{ban a 

vertik{lis hierarchi{k és a felülről lefelé ir{nyuló hatalom 

alternatív{j{t, ahol az inform{ció és az energia körforg{sa köré épül a 

vil{g. Ebben a körforg{sban benne volt egy olyan stabil t{rsadalmi 

rend ígérete, ami a komoly pszichológiai költségekkel j{ró, a 

hadseregre és a nagyv{llalatokra jellemző parancsuralmi 

mechanizmusok helyett a kommunik{ciós {raml{sokra épül.‛ 

(Turner, 2006. 38. o.) 

A‖két‖kultúra,‖a‖katonai-ipari‖komplexumban‖dolgozó‖mérnökök‖és‖

az‖ Új‖ Kommunalist{k‖ közötti‖ {tj{r{s‖ – melyet‖ később‖ Barbrook‖ és‖

Cameron (1995) a‖Kaliforniai‖Ideológia‖néven‖azonosít‖–, sok‖tényező‖

együtt{ll{s{nak‖ köszönhető.‖ A‖ kibernetikai‖ fejlesztések‖ az‖

ellenkultúra‖ főv{ros{nak‖ sz{mító‖ San‖ Francisco-tól délre‖ elterülő‖

Szilícium-völgyben,‖a‖Stanford‖Egyetem‖és‖a‖UC‖Berkeley‖kampusza‖

környékén‖ megtelepülő‖ sz{mít{stechnik{val,‖ inform{ció-

feldolgoz{ssal,‖ elektronikus‖ kommunik{ciós‖ h{lózatokkal,‖

szoftverekkel‖ foglalkozó‖ kutatóműhelyekben,‖ laborokban‖ történtek.‖

A‖közös‖ lokalit{s‖mellett‖a‖közös‖kultur{lis‖élmények,‖a‖zajos‖sikert‖

arató‖ WEC‖ és‖ mindenek‖ előtt‖ annak‖ szerkesztője‖ Stewart‖ Brand‖

szerepe‖ volt‖meghat{rozó,‖ aki‖ a‖ kezdetektől‖ fogva‖ egyar{nt‖ szoros‖

kapcsolatot‖ {polt‖ a‖ kutatólaborokban‖ dolgozó,‖ a‖ sz{mít{stechnika‖

fejlődését‖alapvetően‖meghat{rozó‖vizion{rius‖fejlesztőmérnökökkel‖

és‖az‖ellenkultúra‖meghat{rozó‖figur{ival. 
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Az‖új‖kommunalista‖mozgalom‖azut{n‖is‖megőrizte‖a‖kapcsolatait‖a‖

kommunik{ciós‖ technológi{k‖ fejlesztőivel,‖ miut{n‖ a‖ hippi‖

kommun{knak‖ a‖ 70-es‖ évek‖ elején/közepén‖ bealkonyult. A WEC 

profilt‖ v{ltott,‖ és‖ a‖ föld‖ megműveléséhez‖ szükséges‖ tud{sok‖ és‖

eszközök‖helyett‖az‖akkor‖robban{sszerű‖fejlődésen‖{teső‖új,‖minden‖

kor{bbin{l‖ izgalmasabb‖eszközökre‖ fókusz{lt:‖ sz{mít{stechnik{ra,‖a‖

gépre,‖ és‖ az‖ inform{cióra,‖ amit‖ a‖ gép‖ és‖ kód‖ feldolgozott‖ és‖

elő{llított. 

„A peer-to-peer inform{ciós rendszerek gondolata, és az a v{gy, hogy 

az egyén ellenőrizni tudja az inform{ciót és az inform{ciós 

rendszereket mind az Új Kommunalist{kra, mind az Új Baloldalra 

jellemző volt egy időben. Ám az az elképzelés, hogy mindezt a 

sz{mítógépek segítségével is el lehet érni, a Stanford Kutatóintézet és 

a XEROX PARC falain kívül újdons{gnak sz{mított. Azok sz{m{ra, 

akik a technológi{t népszerű célok szolg{lat{ba kív{nt{k {llítani, a 

technológia WEC {ltal hirdetett vall{sa fontos konceptu{lis keretet és 

legitim{ciós forr{st adott.‛ (Turner, 2006. 115. o.) 

Az‖ellenkultur{lis‖mozgalmak‖letörését,‖illetve‖koopt{l{s{t követően‖

a‖Whole‖ Earth‖Catalog‖ kiad{s{nak‖ vége‖ szakadt,‖ de‖ a‖ katalógus,‖ a‖

szerkesztőg{rda,‖ és‖ a‖ körülötte‖ kialakult‖ szubkultúra‖ egy‖ új‖

projektnek‖szolg{lt‖mint{ul.‖Ez‖a‖projekt‖a‖nyolcvanas‖évek‖legend{s‖

BBS-e,‖ elektronikus‖ üzenőfala,‖ a‖ WELL‖ volt.‖ A‖ WELL‖ mögött‖

ugyanúgy‖ Stewart‖ Brand‖ {llt,‖ mint‖ a‖ WEC‖ mögött,‖ maga‖ a‖

szolg{ltat{s‖ eleinte‖ ugyanazoknak‖ a‖ csoportoknak‖ szolg{lt‖

tal{lkahelyül,‖ mint‖ amely‖ csoportokat‖ a‖ WEC‖ összekötött.‖ Az‖

ellenkultúra‖ technológiatudatos‖ tagjai‖ és‖ a‖ – következő‖ szakaszban‖

részletesen is bemutatott – hacker‖ szubkultúra‖ tagjai‖ körül‖ az‖ évek‖

alatt‖ az‖ online‖ vil{g‖ legbefoly{sosabb‖ virtu{lis‖ közössége‖

bontakozott ki. 

Indul{sa‖ idején‖ a WELL néh{ny‖ nagyon‖ mark{ns‖ alapelv‖ köré‖

szerveződött.‖Ezek‖közül‖az‖első‖kettő‖az‖ ingyenesség,‖pontosabban 

az‖ olcsós{g,‖ és‖ az‖ gazdas{gi‖ fenntarthatós{g‖ volt. A‖ szolg{ltat{s‖

igénybevétele‖ ugyan‖ pénzbe‖ került,‖ és‖ elég‖ bevételt‖ termelt‖ ahhoz,‖

hogy‖gazdas{gilag‖rent{bilis‖legyen,‖de‖az‖ingyenes‖elérések‖tudatos,‖

és‖ stratégiailag‖ megtervezett‖ kioszt{s{val‖ a‖ WELL‖ képes‖ volt‖ egy‖

olyan‖ tags{gi‖ b{zis‖ kialakít{s{ra,‖ melyért‖ a‖ m{sodik‖ hull{mban‖

érkezők‖ örömmel‖ fizették‖ ki‖ a‖ havi‖ előfizetési‖ díjat.‖ A‖ közösségre‖

vonatkozó‖ célok‖ a‖ kommunalista‖ felfog{st‖ tükrözték:‖ a‖WELL‖ egy‖

nyílt‖végű‖univerzumnak‖készült,‖melynek‖nem‖voltak‖előre‖defini{lt‖

hat{rai‖vagy‖korl{tai.‖A‖Whole‖Earth‖Catalog‖hagyom{nyaira‖épülő‖
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önszervező,‖önszab{lyozó‖virtu{lis‖közösség‖saj{t‖maga‖diszpon{lt‖a‖

sorsa,‖működése‖felett (Rheingold, 2000). 

WELL‖sikere‖egyszerre‖köszönhető‖azoknak‖a‖ tagoknak,‖akik‖az‖Új‖

Kommunalista‖ mozgalomban‖ szocializ{lódva‖ tudt{k,‖ hogyan‖ lehet‖

egy‖ közösséget‖ a‖ semmiből‖ megteremteni,‖ és‖ azoknak‖ a‖

mérnököknek,‖akik‖képesek‖voltak‖a‖virtu{lis‖közösség‖technológiai‖

alapjait megteremteni.  

„A felhaszn{lóknak a WELL nem csak egy egyszerű sz{mítógépes 

konferenciaszolg{ltat{s volt. Azt a lehetőséget l{tt{k meg benne, 

hogy újrateremthetik a közös tudat ellenkultur{lis ide{lj{t az új, 

virtu{lis közösségben‛ (Turner, 2006. 142. o.)  

A‖szabads{g,‖az‖olcsós{g,‖a‖nyitotts{g,‖az‖alulról‖építkező,‖közösségi,‖

önkorm{nyzó‖ szellem‖ az‖ ellenkultúr{ból‖ és‖ a‖ kibernetik{ból‖ a‖

virtu{lis‖vil{gba‖{törökített‖értékek‖voltak.144 

Hasonló,‖ tartós‖ értéknek‖bizonyult‖ az‖ a‖ jelenség,‖ ahogy‖ a‖ tagok,‖ az‖

inform{ciókat‖ aj{ndékképpen,‖ ingyen‖ osztott{k‖ meg‖ egym{ssal.‖ A‖

Rheingold (2000) {ltal‖ a‖ klasszikus‖ aj{ndékgazdas{g‖ elektronikus‖

v{ltozataként‖ azonosított‖ interakciókban‖ az‖ egyes‖ tagok‖ birtok{ban‖

lévő‖ inform{ciók‖ megoszt{sa,‖ ak{rcsak‖ a‖ Mauss‖ (1954) {ltal‖ leírt‖

archaikus,‖ premodern‖ közösségekben,145 a‖ közösségen‖ belüli‖

rendnek,‖a‖t{rsas‖kapcsolatok‖hierarchi{j{nak‖is a forr{sa‖lett. 

 „Az{ltal, hogy a WELL tagjai inform{ciós aj{ndékok 

aj{ndékozóiként és elfogadóiként gondoltak magukra, egyszerre 

elismerték és elfedték azt a tényt, hogy ők valój{ban az anyagi 

értékkel bíró inform{ciók cseréjével egy új, inform{ciós gazdas{g 

tagjaiv{ v{ltak. A részvétellel a t{rsadalmi tőkéjük növelése mellett 

olyan inform{ciós és t{rsas erőforr{sokhoz jutottak, melyektől az off-

line munk{juk sikeressége is függött. Ez az inform{ciós 

munkavégzés a WELL felületein a személyközi intimit{s élményével 

p{rosult. A tudatközösség Új Kommunalista víziój{nak z{szlaja 

alatt létrejött az érzelmi kapcsolatok és az inform{ciós munkavégzés 

elegye, ami létrehozta az Internet értelmezésére azóta is haszn{lt 

                                                 

144 Figyeljük‖ meg‖ a‖ hasonlós{got‖ a‖ XVIII.‖ sz{zadi‖ tengeri‖ kalózok‖ ideológiai‖

örökségével:‖az‖autonómi{val,‖az‖önkorm{nyzatis{ggal,‖a‖nyitotts{ggal. 

145 Az‖aj{ndékgazdas{g‖Mauss‖{ltal‖leírt,‖klasszikus‖antropológiai‖értelmezését‖l{sd‖

a 167.‖l{bjegyzetben. 
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egyik legfontosabb értelmezési keretet: a virtu{lis közösség 

fogalm{t.‛ (Turner, 2006. 158. o.) 

Richard Barbrook szerint (1998) van‖még‖egy‖oka‖van‖annak,‖hogy‖az‖

önkéntességre,‖ az‖ erőforr{sok‖ monet{ris‖ cserén‖ kívüli‖

aj{ndékoz{s{ra,‖ ingyenes‖ közzétételére,‖ megoszt{s{ra‖ alapuló‖ új‖

kommunalista‖ ideológia‖ olyan‖ könnyen‖ otthonra‖ tal{lt‖ a‖ digit{lis‖

eszközök‖fejlesztésén‖dolgozók‖között.‖Ez‖utóbbi‖t{rsas{g‖nagy‖része‖

ugyanis‖ eleve‖ egy‖ olyan‖ közegben‖ szocializ{lódott, mely az 

aj{ndékgazdas{g‖egy‖ form{j{ra‖épül.‖Az‖akadémiai‖közegben‖eleve‖

természetes,‖ hogy‖ a‖ szakmai‖ reput{ció‖megszerzése,‖ az‖ intézményi‖

előmenetel‖ a‖ tudom{nyos‖ eredmények‖ megoszt{s{n‖ keresztül‖

történik. 

Így‖ volt‖ ez‖ azokban‖ a‖ kutatólaboratóriumokban‖ is, melyek a 

sz{mítógépes‖ kutat{sok‖ avantg{rdj{t adt{k‖ az‖ 1950-es‖ évek‖

legvégén,‖az‖1960-as‖évek‖elején.‖Az‖Egyesült‖[llamok‖keleti‖partj{n,‖

a‖ Massachusetts‖ Institute‖ of‖ Technology‖ sz{mítógéplaborjaiban‖

kialakult‖ hacker‖ szubkultúra‖ „Hacker‖ Etik{ja”‖ a‖ Summer of Love 

előtt‖ jó‖ egy‖ évtizeddel‖m{r‖mindazt‖ kimondta‖ és‖ a‖ gyakorlatban‖ is‖

működtette,‖ amire‖ később‖ az‖ Új‖ Baloldal‖ r{tal{lt.‖ A‖ hacker-

szubkultúra‖ jelentőségét‖ a‖ legjobban‖ a‖ hackerek‖ történetének‖ korai‖

szakasz{ban‖ kikrist{lyosodott‖ hacker-etika‖ ismertetésével lehet 

megvil{gítani. 

5.3.1.1 A hacker-szubkultúra 

Az 1950-es‖ évek‖végétől‖kezdve kisebbfajta forradalom zajlott le az 

MIT‖ sz{mít{stechnik{val‖ foglalkozó‖ intézményeiben.‖ Ebben‖ az‖

időszakban‖ jelennek‖ meg‖ a‖ csak‖ a‖ technikusokon‖ keresztül‖

hozz{férhető,‖ szigorúan‖ őrzött‖ és‖ elz{rt,‖ sokmillió‖ doll{ros‖ IBM‖

sz{mítógépek‖ mellett‖ az‖ olcsóbb,‖ és‖ közvetlenül‖ is‖ elérhető‖

(programozható,‖ kezelhető,‖ a‖ szó‖ szoros‖ értelmében‖ megérinthető)‖

sz{mítógépek.‖A‖közvetlen‖hozz{férés‖ lehetősége‖hozta‖ létre‖ azt‖ az‖

MIT‖hallgatói‖ közül‖ verbuv{lódott‖ csapatot,‖ amelyik a sz{mítógépben 

m{r nemcsak egy valamely m{s probléma megold{s{hoz hozz{segítő eszközt 

l{tott, l{thatott, hanem e korai sz{mítógépek működésének felfedezését 

tekinthette a megoldandó problém{nak. A John McCarthy, Jack Dannis, 

Marvin‖Minsky‖körül‖kialakult‖csoport146 maga‖kellett‖megbirkózzon‖

                                                 

146 E‖csoport‖tagjainak‖csal{di,‖szocializ{ciós‖gyökerei‖a‖r{dióamatőr‖szubkultúr{ra‖

vezethetők‖vissza.‖Az‖amerikai‖r{dióamatőr‖csoportok,‖ak{rcsak‖később‖a‖hackerek‖

a‖ szabad‖ kísérletezés,‖ az‖ inform{ció‖ szabad‖ {ramoltat{sa‖ és‖ az‖ inform{ciót‖
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a‖ kezeik‖ közé‖ került‖ sz{mítógép‖ felfedezésével,‖ a‖ haszn{lat{hoz‖

szükséges‖ szoftver-eszközök‖ fejlesztésével,‖ a‖ hib{k‖ okainak‖

felt{r{s{val,‖ a‖ tov{bbfejlesztés‖ okozta‖ kihív{sokkal.‖ Mindemellett‖

lehetőségük‖ volt‖ arra,‖ hogy‖ olyan‖ problém{k‖ megold{s{n‖

dolgozzanak,‖ melyek‖ nem‖ hordoztak‖ különösebb‖ tudom{nyos‖

jelentőséget‖ – ilyen‖ volt‖ péld{ul‖ az‖ eszköz‖ egyetlen,‖ kezdetleges‖

hangkimenetének‖ alkalmass{‖ tétele‖ zene‖ lej{tsz{s{ra‖ –, {m‖

tagadhatatlanul‖ szép‖ kihív{st‖ jelentettek (Levy, 1984). Ebben a 

környezetben‖ hamar‖ kialakultak‖ a‖ közös‖ munk{nak, a 

kooper{ciónak,‖ a‖ kív{natos‖ viselkedésnek‖ az‖ alapvető‖ szab{lyai,‖

melyet a Hacker Etika (Himanen, 2001) hét‖pontja‖foglalt‖össze. 

„Szabad és korl{tlan hozz{férést a sz{mítógépekhez, és b{rmi 

m{shoz, ami a vil{g megértéséhez közelebb vihet! Elsőbbséget a 

közvetlen kísérletezésnek! Minden inform{ciónak szabadnak kell 

lennie! Ne bízz a hatalomban, t{mogasd a decentraliz{ciót! A 

hackerek tekintélye csak a hack-jeik minőségétől függ, és semmi köze 

olyan hamis szempontokhoz, mint a kor, a diploma, a faj vagy a 

pozíció! Művészetet és szépséget alkothatsz a sz{mítógéppel! A 

sz{mítógépek jobb{ tehetik az életedet!‛ (Levy, 1984) 

A‖fenti‖szab{lyok‖egy‖olyan vil{g‖realit{sait‖tükrözik,‖ahol‖szűkösen‖

{ll‖rendelkezésre‖a‖tud{s,‖de‖ez‖a‖szűkösség‖nem‖mesterséges,‖külső‖

szab{lyok‖ {ltal‖ teremtett‖ hi{ny,‖ hanem‖ a‖ terület‖ ismeretlenségéből‖

következő‖inform{cióhi{ny.‖Ebben‖a‖helyzetben‖kontraproduktív‖lett‖

volna‖ a‖ természetes‖ (architektur{lis)‖ szűkösség‖ felett‖ egy‖ újabb‖

szűkösséget‖ teremtő‖ réteg‖ létrehoz{sa,‖ az‖ inform{ció‖

monopoliz{l{sa. A‖ tov{bblépést‖ segítő‖ tud{sok‖ pénzért‖ történő‖

cseréje‖m{rt‖csak‖azért‖is‖nehezen‖elképzelhető,‖mert‖jórészt‖hi{nyzik‖

az‖ a‖ piac,‖ ahol‖ az‖ ilyesfajta‖ tranzakciók‖ megtörténhetnének.‖ Ezzel‖

szemben‖ működtek‖ a‖ sz{mítógéppel‖ foglalkozók‖ körében‖ az‖

inform{ció{raml{s‖ inform{lis‖ csatorn{i,‖ ahol‖ a‖ megosztott‖ tud{s‖

ellenértéke‖presztízsben,‖lekötelezettségben,‖kölcsönös‖szívességben,‖

megosztott tud{sban‖ manifeszt{lódott,‖ s‖ manifeszt{lódik‖ gyakran‖

ma is. 

A korai hacker-közösségekben‖ kikrist{lyosodott‖ elvek‖ mentén‖

szerveződött‖ a‖ hackerek‖m{sod‖ és‖ harmadik‖ gener{ciója‖ is.‖ A‖ San‖

                                                                                                                            

monopoliz{lni‖v{gyó‖ipari‖szereplőkkel‖(a‖r{dió‖technológia‖szabadalmait‖birtokló‖

korpor{ciókkal)‖ való‖ szemben{ll{s‖ köré‖ építették‖ fel‖ a‖ saj{t‖ identit{suk (Johns, 

2010). 



Szükség‖törvényt‖bont 

 

202 

Franciscó-i öböl‖ környékén‖ szerveződött‖ hardver‖ hackerek,‖ a‖

Homebrew‖ Computer‖ Club‖ mikrosz{mítógépeket‖ építő‖ tagjai – 

köztük‖Steve‖Wozniakkal,‖és‖Steve‖Jobs-szal,‖az‖Apple‖alapítóival‖–, 

és‖harmadik‖gener{ció,‖a‖80-as‖évek‖mikrosz{mítógép‖forradalm{nak‖

j{tékból‖ j{tékot‖ hackelő‖ tagjai‖ hasonló‖ elveket‖ vallottak,‖ anélkül,‖

hogy‖ közvetlen‖ kapcsolat‖ lett‖ volna‖ közöttük. A hackerek 

mindh{rom‖ gener{ciója‖ a‖ közvetlen,‖ kísérletező,‖ prób{lkoz{sra,‖

hibajavít{sra‖épülő‖munkamódszer,‖a‖lelkesedésből,‖élvezetből,‖belső‖

elkötelezettségből‖ végzett‖ munka,‖ a‖ szabads{g,‖ a‖ t{rsadalmi‖

nyitotts{g,‖a‖gondoskod{s‖és‖a‖kreativit{s‖híve‖volt (Himanen, 2001). 

A hacker-szubkultúra‖és‖a‖kaliforniai‖ellenkultúra‖végül‖1984-ben‖ért‖

össze,‖amikor‖a‖Brand‖networkjébe‖tartozó‖Levy‖megmutatta‖Brand-

nek‖ a‖ frissen‖ megjelent,‖ hackerekről‖ szóló,‖ itt‖ is‖ idézett‖ könyvét.‖

Brand‖felismerte‖a‖hasonlós{got,‖és‖azt‖is,‖hogy‖a‖hacker-szubkultúra‖

képes‖ volt‖ megvalósítani‖ azt,‖ ami‖ az‖ új‖ kommunalist{knak‖ nem,‖

vagy‖csak‖nagyon‖korl{tozott‖mértékben‖sikerült. 

„Azt hiszem, hogy a hackerek az amerikai alkotm{ny megalkotói óta 

a legérdekesebb és leghatékonyabb értelmiségi t{rsas{g. Egyetlen, 

{ltalam ismert csoport sem v{gott bele egy technológia 

felszabadít{s{ba sikerrel. Nem elég, hogy sikerrel j{rtak a 

nagyv{llalati Amerika ellenében, de azt is elérték, hogy a sikerük 

nyom{n a nagyv{llalati Amerika kénytelen volt alkalmazkodni a 

módszereikhez. A személyi sz{mítógépek segítségével sikerült az 

Inform{ciós Kort újraszervezniük az egyén körül, és ezzel könnyen 

lehet, hogy megmentették az amerikai gazdas{got. M{ra a fejlett 

technológia van a tömegek kezében ahelyett, hogy ők lennének a 

technológi{nak kiszolg{ltatva. A 60-as évek legcsendesebb szub-

szubkultúr{ja bizonyult a leginnovatívabbnak és leghatalmasabbnak, 

– és a leggyanakvóbbnak a hatalommal szemben" (Brand,‖ idézi‖

Turner (2006. 138. o.)) 

A hackerek MIT-n‖ szerveződő‖ első‖ gener{ciója‖ sz{m{ra‖ a‖ hacker-

etika‖ hét‖ pontja‖ még‖ nem‖ igaz{n‖ jelenthetett‖ ellenkultur{lis‖

{ll{sfoglal{st,‖hacsak‖az‖IBM‖{ltal‖megjelenített‖merev,‖elidegenített,‖

hozz{férhetetlen‖ sz{mítógép-haszn{lat‖ ellenzését‖ nem‖ tekintjük 

annak. Az MIT-n kifejlesztett programok – legyen az egy debugger 

vagy a Space War című első‖ j{tékprogram‖ (S. Brand, 1972) – 

szabadon‖ terjedtek,‖ szabadon‖ terjedhettek‖ az‖ egyes‖ felhaszn{lók‖

között.‖ Ezidőt{jt‖ még‖ nem‖ tal{ljuk‖ nyom{t‖ érdekkülönbségnek‖ az‖

MIT‖ hackerei,‖ illetve‖ az‖ {ltaluk‖ haszn{lt‖ sz{mítógépeket‖ fejlesztő‖

korpor{ciók‖ között:‖ minden‖ fél‖ érdekelt‖ volt abban, hogy 
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hozz{férhessen‖a‖m{sik‖{ltal‖létrehozott‖tud{shoz,‖hiszen‖ezt‖dikt{lta‖

a‖ kutat{s‖ avantg{rd‖ jellege,‖ a‖ m{s‖ csatorn{kon‖ hozz{férhetetlen‖

tud{s‖ igénye,‖ a‖ terület‖ újdons{ga‖ és‖ feltérképezetlensége,‖ illetve‖ az‖

akadémiai‖közeg‖tud{smegoszt{son‖alapuló‖ethosza. 

Ennek a‖ kölcsönös‖ egym{sra‖ utalts{gnak,‖ illetve‖ a‖ hacker‖

munkamódszer‖ uralkodó‖ st{tusz{nak‖ azonban‖ véget‖ vetett‖ a‖

szoftverek‖piac{nak‖1970-es‖években‖kezdődött‖megerősödése,‖és‖az‖

ennek‖ nyom{n‖ megv{ltozó‖ szerzői‖ jogi‖ szab{lyoz{s.‖ Ahogy‖ nőtt‖

azoknak‖ a‖ v{llalkoz{soknak‖ a‖ sz{ma,‖ akik‖ a‖ kor{bban‖ szabadon‖

csereberélt‖ szoftverek‖ piaci‖ értékesítésére‖ építették‖ az‖ üzleti‖

terveiket,‖úgy‖nőtt‖a‖szoftverben‖testet‖öltött‖tud{s‖üzleti‖titkokkal,‖és‖

később‖szerzői‖jogi‖eszközökkel‖történő‖védelmének‖igénye. 

5.3.1.2 Stallman és a szabad szoftver mozgalom születésének okai 

Az‖ Egyesült‖ [llamokban‖ 1976-ban‖ elfogadott‖ szerzői‖ jogi‖ törvény‖

módosít{s‖ jelentős‖ v{ltoz{sokat‖ hozott‖ az‖ akkort{jt‖ form{lódó‖

szoftveres‖ ipar{g‖ működésében,‖ mely‖ ipar{g‖ gerincét‖ a‖ kor{bbi‖

évtizedekben hacker-körökben‖ maguknak‖ hírnevet‖ szerzett‖

egyéniségek‖ alkott{k.‖ A‖ sz{mítógépek‖ elterjedésével‖ a‖ szoftver‖

kereskedelmi‖ jelentősége‖ egyre‖ nőtt,‖ és‖ így‖ az‖ is‖ felmerült,‖ hogy‖

milyen‖ módon‖ lehet‖ fenntartani‖ a‖ szoftverek‖ esetében‖ azt‖ a‖

szűkösséget,‖ami‖a‖kereskedelmi‖tranzakciókat‖lehetővé‖teszi. 

A‖ forr{skód‖ és‖ a‖ futtatható‖kód‖ a‖ szoftveres‖vil{gban‖ szétv{lik.‖Az‖

emberi‖ elme‖ sz{m{ra‖ értelmezhető‖ forr{skód‖ szabadalmakkal‖ való‖

védelme,‖ illetve‖ üzleti‖ titokként‖ kezelése‖ mellett‖ a‖ szoftverek‖

(b{rminemű‖ form{j{nak)‖ szerzői‖ joggal‖való‖védelme‖meglehetősen‖

ritka‖ volt,‖ köszönhetően‖ azoknak‖ a‖ regisztr{ciós‖ formai‖

kötöttségeknek,‖ melyek‖ az‖ 1976-os amerikai Copyright Act 

elfogad{s{ig‖ (1909‖ óta)‖ érvényben‖ voltak.‖ Az‖ 1976-os‖ törvény‖

azonban‖ eltörölte‖ a‖ szerzői‖ jogi‖ védettség‖ publik{cióhoz‖ és‖

regisztr{cióhoz‖kötöttségét,‖és‖védeni‖rendelt‖minden‖alkot{st,‖mely‖

valamely‖ rögzített‖ form{ban‖ elő{llt.‖ 1980-ban r{ad{sul‖ egy‖ újabb‖

módosít{s‖ a‖ szoftvert‖ is‖ a‖ szerzői‖ jog‖ {ltal‖ védett‖ alkot{sok‖ körébe‖

sorolta,‖ így‖gyakorlatilag‖ a‖ 70-es‖ évek‖m{sodik‖ felében,‖ a‖kor{bban‖

az‖ üzleti‖ titkok‖ segítségével‖ védett,‖ de‖ még‖ ink{bb‖ személyes‖

meg{llapod{sokon,‖ a‖ hacker-etik{n,‖ ad-hoc‖ engedélyeken‖ és‖ a‖

regisztr{latlan‖ forr{skód‖ szabad‖ cseréjén‖ alapuló‖ szoftveres‖

közlegelő‖bekerítése‖hamar‖lezajlott. 

Az‖ egyetemeken,‖ kutatóintézetekben,‖ v{llalkoz{sokban‖ dolgozó‖

hackerek‖ r{ad{sul‖ azzal‖ is‖ szembe‖ kellett,‖ hogy‖ nézzenek,‖ hogy‖ a‖
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munkaviszony‖keretében‖létrejött‖alkot{sok‖1976-tól‖automatikusan‖a‖

munk{ltatójuk‖ tulajdon{t‖ képezték, mely szervezetek – megl{tva a 

lehetőséget‖ – egyre‖ nagyobb‖ hangsúlyt‖ helyeztek‖ ezeknek‖ az‖

alkot{soknak‖ a‖piaci‖ hasznosít{s{ra,‖ és‖ élni‖ kezdtek‖ a‖ törvény‖ {ltal‖

sz{mukra‖biztosított‖jogokkal (Kelty, 2008. 199-206. o.). 

Az‖ily‖módon‖egyik‖napról‖a‖m{sikra‖privatiz{lt,‖bez{rult‖szoftveres‖

közkincs‖ újrateremtése‖ volt‖ Stallman‖ célja (Cringely, 2005). Ő‖ a‖

kor{bbi,‖a‖hacker-szubkultúr{ban‖természetes‖{llapotot:‖a‖szoftverek‖

forr{skódj{nak‖ megismerhetőségét,‖ b{rki‖ {ltali‖

tov{bbfejleszthetőségét,‖ a‖ szoftver‖ szabad‖ terjedését,‖ és‖ e‖

szabads{gok‖ tov{bbörökítését‖ az‖ új‖ jogi‖ környezetben‖ jogi‖ és‖

technikai‖ eszközökkel‖ egyar{nt‖ újraalkotta.‖ Egyrészt‖ hihetetlen‖

teljesítményt‖ nyújtva,‖ egymaga‖ újraírt‖ és‖ szabadon‖ közzétett‖ olyan‖

szoftvereket,‖ melyek‖ z{rt‖ forr{skódú‖ verzióin‖ egész‖ fejlesztő‖

csapatok‖dolgoztak.‖M{srészről‖Stallman‖biztosítani‖akarta,‖hogy‖az‖

ily‖módon‖létrejött‖eredmények‖mindenki‖sz{m{ra‖korl{toz{s‖nélkül‖

hozz{férhetők‖ legyenek,‖ s‖ e‖ célból‖ meg‖ kellett‖ alkotnia‖ azt‖ a‖ jogi‖

konstrukciót,‖mely‖az‖{ltala‖kív{natosnak‖tartott‖szabads{gjogokat a 

szoftvereket‖ szabad‖ terjedését‖ korl{tozó‖ szerzői‖ jogi‖ szab{lyoz{s‖

fogalmaival‖és nyelvén‖fogalmazza‖meg.‖Ez‖a‖konstrukció‖először‖az‖

1989-ben‖közzétett‖General‖Public‖License‖1.0-ban (GNU GPL) öltött‖

koherensen‖megfogalmazott‖ form{t.‖A‖ licenc,‖a‖szerzői‖ jogi‖ törvény‖

nyelvén‖ a‖ törvény‖ fogalmait‖ haszn{lva‖ fogalmazza‖ újra‖ a‖ hacker‖

etika‖legfontosabb‖norm{it: 

„A legtöbb szoftver licencei azzal a sz{ndékkal készültek, hogy minél 

kevesebb lehetőséget adjanak a szoftver megv{ltoztat{s{ra és 

terjesztésére. Ezzel szemben a GNU GPL célja, hogy garant{lja a 

szabad szoftver m{sol{s{nak és terjesztésének szabads{g{t, ez{ltal 

biztosítva a szoftver szabad felhaszn{lhatós{g{t minden felhaszn{ló 

sz{m{ra. *<+ A szabad szoftver megjelölés nem jelenti azt, hogy a 

szoftvernek nem lehet {ra. A GPL licencek célja, hogy garant{lja a 

szabad szoftver m{solatainak szabad terjesztését (és e szolg{ltat{sért 

ak{r díj felsz{mít{s{t), a forr{skód elérhetőségét, hogy b{rki szabadon 

módosíthassa a szoftvert, vagy felhaszn{lhassa a részeit új szabad 

programokban; és hogy m{sok megismerhessék ezt a lehetőséget. A 

szerző jogainak védelmében korl{toz{sokat kell hozni, amelyek 

megtiltj{k, hogy b{rki megtagadhassa ezeket a jogokat m{soktól, 

vagy ezekről való lemond{sra kényszerítsen b{rki m{st. Ezek a 

megszorít{sok bizonyos felelősségeket jelentenek azok sz{m{ra, akik a 
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szoftver m{solatait terjesztik vagy módosítj{k.‛ ("GNU General 

Public License v2.0," 1991) 

A‖ programok‖mellett,‖ azok‖ felhaszn{l{si‖ feltételeit‖ rögzítő‖ licenc‖ a‖

szerzői‖ jog‖ {ltal‖ biztosított‖ jogokat‖ maxim{lisan‖ kihaszn{lva azt 

mondja‖ ki,‖ hogy‖ a‖ szoftverek‖ alkotói‖ lemondanak‖ a‖ kódokra‖

vonatkozó‖ azon‖ jogaikról,‖melyek‖ a‖ fenti‖ szabads{gokat‖ b{rmilyen‖

szinten‖korl{tozhatn{k. 

„A GPL és a Szabad Szoftver Alapítv{ny létrehoz{s{ra 

leggyakrabban, mint a hacker etika vagy Stallman szabads{ghoz 

kötődő ideológiai elkötelezettségének kifejezéseként gondolnak. *De+ a 

GPL több volt, mint egy hack: a licenc egy új típusú, mag{núton 

szab{lyozott jogi „kommun{t‛ hozott létre. Ez, a szerzői jogi 

szab{lyoz{s csúszós, v{ltozékony anyag{ból megform{lt tér úgy ette 

be mag{t a v{llalati és egyetemi szoftveres vil{g szab{lyaiba és 

gyakorlataiba, hogy közben minden szempontból független tudott 

maradni. Abban az időszakban, amikor a szoftveripari óri{sok egy 

m{sfajta – a meglévő szellemi tulajdonvédelmi viszonyokat megőrző, 

net{n erősítő – nyitotts{g megteremtéséért küzdöttek, a hack {ltal 

megteremtett radik{lis alternatíva a nemzeti-v{llalati egységből 

kilépő önform{ló egyén szuverenit{s{t hirdette a nemzeti vagy 

v{llalati status quo-val szemben. A GNU GPL nem a bürokratikus 

modernit{s elnyomó struktúr{itól megszabadított kisközösségek 

aranykor{ba vezetett vissza, hanem valami újat hozott létre ezekből a 

struktúr{kból. E struktúr{k stabilit{s{t hangsúlyozta, mert ezekre 

t{maszkodik, – legal{bbis addig, amíg nincs m{r r{juk többé 

szükség.‛ (Kelty, 2008. 207. o.) 

A‖ szabadszoftveres‖ mozgalom‖ nemcsak‖ azért‖ fontos,‖ mert‖ végül‖

bebizonyította,‖hogy‖alternatív{t‖tud‖jelenteni‖a‖kereskedelmi‖logika‖

mentén‖ szerveződő‖ innov{ciónak.‖ A‖ szabadszoftveres‖ ’hack’‖

nemcsak‖ a‖ szoftveres‖ vil{gban‖ alkotott‖ maradandót,‖ de‖ mint‖ jogi‖

innov{ció‖ is‖ mérhetetlenül‖ inspiratívnak‖ bizonyult.‖ A‖ digit{lis‖

köz(össégi)‖ javak‖ körül‖ komoly‖ szakmai,‖ akadémiai‖ és‖ népszerű‖

érdeklődés‖ t{madt:‖ a‖ szoftveres‖ licencet‖ a‖ hagyom{nyos‖ kultur{lis‖

javakra‖ alkalmazható‖Creative‖Commons‖ licencektől‖ a‖ tudom{nyos‖

kutat{s‖ inputjainak‖ és‖ eredményeinek‖ szabad‖ megismerhetőségét‖

sürgető‖ Science‖ Commons‖ mozgalomig‖ sz{mos‖ területen‖ fogtak‖

hozz{‖ azoknak‖ a‖ tud{stípusoknak‖ az‖ összegyűjtéséhez,‖ melyek‖ a‖

digit{lis‖ public‖ domain,‖ a‖ mindenki‖ {ltal‖ szabadon‖ hozz{férhető‖

kultur{lis‖ javak‖közé‖kell‖ tartozzanak,‖ és‖ fogtak‖hozz{‖annak‖a‖ jogi‖
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infrastruktúr{nak‖ a‖ megfogalmaz{s{hoz‖ és‖ terjesztéséhez,‖ mely‖ a‖

tud{sközösség‖szabads{g{t‖képes‖biztosítani. 

A‖jogi‖innov{ción‖túl‖maradandó‖öröksége‖a‖stallmani‖ ideológi{nak‖

annak m{sok‖ {ltali‖ kreatív‖ kisaj{tít{sa,‖ félreértése,‖ tudatos‖

félremagyar{z{sa.‖ A‖ Stallman‖ {ltal‖ megfogalmazott‖ {llít{st,‖ mely‖

szerint:  

„Abban hiszek, hogy az {ltal{nosan hasznos inform{ciónak 

szabadnak kell lennie. A szabad alatt nem ingyenességet értek, 

hanem az inform{ciós szabad m{solhatós{g{t és {talakíthatós{g{t. 

Az {ltal{nos értelemben vett hasznos inform{ció m{sol{s{val az 

emberiség gazdags{ga nő, függetlenül attól, hogy ki m{solja és ki 

kapja az inform{ciót.‛ (Denning, 1990) 

 elkezdett‖ön{lló‖életet‖élni,‖s‖a‖hippi‖szubkultúr{ban‖szocializ{lódott‖

Stewart Brand‖{ltal‖megfogalmazott‖somm{s‖verziója,‖miszerint‖„Az 

inform{ció szabad akar lenni‛ a‖ digit{lis‖ h{lózatokon‖ zajló‖

mindennemű‖f{jlcsere‖t{mogat{s{nak‖ideológiai‖fűtőanyaga‖lett. 

A‖ hacker‖ kultúra‖ szabad‖ szoftveres‖ mozgalom‖ {ltal‖ közvetített‖

értékei‖ j{tssz{k‖a‖kulcsszerepet‖az‖online‖kalózkod{s‖szempontj{ból‖

kulcsfontoss{gú,‖ az‖ elektronikus m{sol{svédelmi‖ technológi{k‖

feltöréséről‖ szóló‖ epizódban‖ is. A DVD-k,‖ és‖ t{gabb‖ értelemben‖

minden‖ digit{lis‖ form{tumú‖ kultur{lis‖ jósz{g‖ szabad‖ terjedésének,‖

m{sol{s{nak‖ megakad{lyoz{s{ra‖ kital{lt‖ m{sol{svédelmi‖

technológi{k‖ éles‖ összeütközésbe‖ kerültek‖ a‖ szabad szoftveres 

mozgalommal.‖ A‖ konfliktus‖ több‖ volt,‖ mint‖ egyszerű‖ ideológiai‖

egyet‖ nem‖ értés:‖ a‖ m{sol{svédelmi‖ technológi{k‖ jogosultak‖ {ltal‖

alkalmazott‖ digit{lis‖ jogosults{gkezelő‖ technológi{k‖ a‖ szabad‖

szoftverekkel‖technológiai‖szinten‖is‖inkompatibilisek voltak, mivel a 

m{sol{svédelemre‖ alkalmazott‖ technik{k‖ esetében‖ az‖ alkalmazott‖

elj{r{sok‖ megismerhetetlensége‖ jelentette‖ a‖ legfőbb‖ technológiai‖

védelmet.‖ A‖ szabadszoftveres‖ vil{g‖ azonban‖ a‖ kód‖

transzparenci{j{ra‖ épül,‖ ezért‖ a‖ m{sol{svédelmi‖ technológi{k‖

fejlesztői‖ mindent‖ elkövettek‖ azért,‖ hogy‖ az‖ {ltaluk‖ fejlesztett‖

programok‖ ne‖ kerüljenek‖ be‖ a‖ szabadszoftverek‖ közé.‖ Ez‖

természetesen‖ azt‖ is‖ jelentette,‖ hogy‖ mindazok‖ a‖ tartalmak,‖ amik‖

ezeket‖ a‖ technológi{k‖ segítségével‖ voltak‖ védve,‖ szintén‖

elérhetetlenné‖v{ltak‖a‖szabadszoftvereket‖felhaszn{lók‖sz{m{ra. 
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5.3.1.3 A DRM, mint technológiai és piaci probléma 

A‖ nagy‖ s{vszélességű‖ h{lózatok‖ hétköznapiv{‖ v{l{s{ig‖ a‖ fizikai‖

hordozó‖ jelentette‖ a‖ digit{lis‖ form{ban‖ t{rolt‖ kultur{lis‖ javak‖

terjesztésének‖ egyetlen‖ re{lis‖ alternatív{j{t.‖ A‖ zene‖ és‖ a‖mozgókép‖

olyan‖ adatmennyiséget‖ jelentett,‖ melyet‖ egészen‖ az‖ elmúlt‖ évekig‖

gyorsabb‖ és‖ gazdas{gosabb‖ volt‖ a‖ nagy‖ adatsűrűségű‖ CD‖ és‖ DVD‖

lemezform{tumokban‖mozgatni. 

A‖ digit{lis‖ {t{ll{s‖ folyam{n‖ az‖ is‖ nyilv{nvalóv{‖ v{lt,‖ hogy‖ a‖

jogosultaknak‖elemi‖érdekük‖– legal{bbis‖akkor‖annak‖tűnt‖–, hogy a 

digit{lisan‖ t{rolt‖ művek‖ m{sol{s{nak‖ valamilyen‖ form{ban‖ g{tat‖

vessenek:‖ mivel‖ a‖ digit{lis‖ adatok‖minőségvesztés‖ nélkül‖ korl{tlan‖

sz{mban‖végtelenül‖alacsony‖költséggel‖m{solhatók,‖ezért‖ félő volt, 

hogy‖ megfelelő‖ védelem‖ nélkül‖ az‖ egyszer‖ digit{lis‖ form{ban‖

elérhetővé‖ tett‖ alkot{s‖ terjedését,‖ fizikai‖ hordozó‖ ide,‖ szűk‖

s{vszélesség‖oda,‖nem‖lehet‖majd‖meg{llítani. 

Ennek‖ a‖ felismerésnek‖ köszönhető,‖ hogy‖ a‖ mozgóképek‖ digit{lis‖

hordozó-platformja, a DVD-technológia‖szabv{ny{ban‖m{r‖szerepel‖

egy‖m{sol{svédelmi‖elj{r{s,‖melynek‖ lényege‖az‖a‖titkos‖algoritmus‖

volt,‖mely‖a‖lemezen‖titkosított‖form{ban‖t{rolt‖adathalmazból‖képes‖

volt‖ elő{llítani‖ a‖ mozgóképes‖ inform{ciót.‖ Az‖ 1995-ben a 

sz{mít{stechnikai‖és‖szórakoztató‖elektronikai‖cégek‖munkacsoportja‖

{ltal‖ kidolgozott‖ DVD-szabv{nyt‖ gondozó‖ konzorcium‖ licencelte‖ a‖

lej{tsz{shoz‖ szükséges‖ technológi{t‖ azoknak‖ a‖ készülékgy{rtóknak‖

illetve‖ szoftverfejlesztőknek,‖ akik‖ a‖ DVD‖ lej{tsz{s{t‖ lehetővé‖ tevő‖

készülékeket,‖illetve‖szoftvereket‖gy{rtottak. 

Az‖ olajozottan‖ működő‖ mechanizmusba‖ azonban‖ homok‖ került,‖

amikor‖kiderült,‖hogy‖a‖szabadszoftveres‖licenc‖alatt‖fejlesztett‖Linux 

oper{ciós‖rendszer‖haszn{lóinak‖nincs‖és‖leg{lisan‖nem‖is‖lehet‖majd‖

lehetőségük‖arra,‖hogy‖a‖sz{mítógépük‖DVD-lej{tszója‖segítségével‖a‖

képernyőn‖filmet‖nézhessenek.‖Ehhez‖ugyanis‖az‖kellett‖volna,‖hogy‖

a‖ titkosít{s‖ felold{s{t‖ végző‖ algoritmust‖ egy‖ szabadszoftveres‖

fejlesztő‖licencelje,‖ami‖még‖megoldható‖lett‖volna,‖az‖azonban‖nem,‖

hogy a szabadon‖megismerhető‖forr{skódban‖a‖titkos‖algoritmus‖ne‖

jelenjen‖ meg,‖ és‖ ne‖ legyen‖ szabadon‖ hozz{férhető‖ (megismerhető,‖

módosítható‖stb.). 

A Linux al{‖kifejlesztett,‖nyílt‖forr{skódú‖médialej{tszók‖mindegyike‖

szembesült‖azzal‖a‖problém{val,‖hogy‖leg{lisan nem‖tehetik‖lehetővé‖

a‖ szabadszoftvereket‖ haszn{lók‖ sz{m{ra‖ a‖ z{rt‖ form{tumú‖

m{sol{svédelmi‖ technológi{kat‖ alkalmazó‖ tartalmak‖ elérését,‖ még‖
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akkor‖ sem,‖ ha‖ a‖ tartalom‖ a‖ felhaszn{ló‖ jogos‖ tulajdon{t‖ képezi.‖ A‖

DVD-form{tum‖ messze‖ nem‖ az‖ egyedüli‖ z{rt,‖ esetleg 

m{sol{svédelmi‖ eszközöket‖ haszn{ló‖ adatform{tumok‖ közül.‖ A‖

probléma‖megold{sa‖ a‖ z{rt‖ form{tumok‖visszafejtése,‖ feltörése‖ lett.‖

A DVD-kódol{s‖ feltörése‖ elsőként‖ 1999‖ októberében‖ a‖ norvég‖ Jon‖

Lech Johansen-nek‖ és‖ két,‖ ismeretlen‖ t{rs{nak‖ sikerült,‖ és‖ ezzel 

megnyílt‖ az‖ út‖ a‖DVD-k‖ otthoni,‖ tömeges‖ rippelése147,‖m{sol{sa,‖ és‖

végül‖ megoszt{sa‖ előtt‖ – nemcsak a Linuxos rendszereken, de 

minden‖elérhető‖platformon. 

Az‖ engedély‖ nélküli‖ digit{lis‖ m{solatkészítést‖ megakad{lyozó‖

technikai‖ intézkedések‖ megkerülését,‖ kij{tsz{s{t,‖ az‖ erre‖ szolg{ló‖

eszközök‖ terjesztését,‖ forgalmaz{s{t‖ az‖ 1996-ban elfogadott WIPO 

Copyright‖ Treaty,‖ és‖ annak‖ helyi‖ jogba‖ {tültetett‖ intézkedései148 

tiltj{k.‖E‖szab{lyok‖megsértése‖miatt‖indítottak‖elj{r{st‖Norvégi{ban‖

és‖ az‖US[-ban nem csak „DVD Jon” ellen,‖ de‖ a‖ 2600‖ című‖hacker-

magazin‖ ellen‖ is,‖ mely‖ a‖ honlapj{n‖ elérhetővé‖ tette‖ a‖ DeCSS-ként‖

elhíresült‖ algoritmust.‖ A‖ jogi‖ fellépés‖ péld{tlan‖ reakciót‖ v{ltott‖ ki‖

mind‖ a‖ szűkebb,‖ Linuxos közösségen‖ belül,‖ mind‖ a‖ t{gabb,‖ DRM-

technológi{val,‖ digit{lis‖ kultúr{val,‖ elektronikus‖ szabads{gjogokkal‖

foglalkozók‖között. 

A‖ szabadszoftveres‖ mozgalom‖ tagjai‖ az‖ egész‖ konfliktusból‖ azt‖

érzékelték,‖ hogy‖ egy‖ a‖ DVD-technológi{t‖ ellenőrző‖ üzleti‖ kör‖

döntése‖miatt‖emberek‖egy‖csoportj{nak‖nincs‖lehetősége‖arra,‖hogy‖

tökéletesen‖ legitim‖ módon‖ haszn{ljon‖ egy‖ leg{lis‖ csatorn{kon‖

megv{s{rolt‖terméket.‖Ezt‖– joggal – úgy‖élték‖meg,‖hogy‖durv{n‖és‖

indokolatlanul‖ korl{tozt{k‖ őket‖ a‖ szabads{gjogaikban.‖A‖konfliktus‖

arra‖ is‖ r{vil{gított,‖ hogy‖ milyen‖ elnagyoltak‖ a‖ DRM‖megkerülését‖

tiltó‖szab{lyok,‖és‖milyen‖kevés‖teret‖engednek‖azoknak,‖akik‖leg{lis‖

és‖ legitim‖ célok‖ elérése‖ érdekében‖ kerülik‖ meg‖ a‖ technikai‖

intézkedéseket.‖ Ezt‖ fogalmazta‖ meg‖ muslix‖ 64,‖ a‖ nagyfelbont{sú‖

DVD-form{tumok‖ (HD-DVD, Blu-Ray)‖ erős‖ m{sol{svédelmi‖

elj{r{sait‖feltörő‖hacker‖egy‖interjúban: 

„A mainstream médi{ban a tetteid kapcs{n sokféleképpen 

emlegetnek: hacker, cracker, kalóz stb. Te minek neveznéd 

magad és hogy hívn{d azt, amit csin{lsz? 

                                                 

147 A‖ (titkosított)‖ fizikai‖ hordozóról‖ szabadon‖ olvasható‖ f{jl‖ form{tumba‖ való‖

{talakít{s. 

148 AZ‖US[-ban A Digital Millennium Copyright Act (DMCA) 
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Én csak egy elégedetlen v{s{rló vagyok. Amit csin{lok az a szabad 

felhaszn{l{s lehetőségének kikényszerítése. 

Mi motiv{lt arra, hogy feltörd a HD-DVD és a Blu-Ray 

tartalomvédelmi elj{r{s{t? 

Egyszerűen nem tudtam lej{tszani a HD-DVD-lemezeimet a HDCP 

szabv{nyt *biztons{gos tartalomtov{bbít{si csatorna, hardver szintű 

m{sol{svédelem, ami a user interfészig titkosított form{ban „őrzi‛ a 

tartalmakat+ nem ismerő monitoromon. Feldühített, hogy csak azért, 

mert egy hollywoodi döntéshozó úgy döntött, nem nézhetem meg 

azokat a filmeket, amiket megv{s{roltam. A HD-DVD törés ut{n 

r{jöttem, hogy csak az egyik form{tumot feltörve a dolgok 

meglehetősen kiegyenlítetlenek lettek, ezért megcsin{ltam a Blu-ray-t 

is.‛ (Mennecke, 2007) 

A‖m{sol{svédelem‖feltörése‖arra‖is‖r{mutatott‖– amit persze az ezzel 

foglalkozó‖mérnökök‖az‖elejétől‖fogva‖tudtak‖–, hogy ha ugyanannak 

a‖ személynek‖ egyszerre‖ van‖ a‖ birtok{ban‖ egy‖ titkosított‖ adat,‖ a‖

felold{shoz‖ szükséges‖ szoftver‖ és‖ a‖ felold{shoz‖ szükséges‖ kulcs,‖

akkor‖csak‖idő‖kérdése,‖hogy‖mikor‖tudja‖valaki‖a‖titkosít{st‖feltörni‖

(Doctorow, 2004),‖ m{rpedig‖ a‖ DVD‖ esetében,‖ ak{rcsak‖ a‖ többi‖

titkosít{si‖elj{r{s‖esetében,‖igaz{ból‖mindig‖erről‖van‖szó. 

A‖ 2600‖ magazin‖ ellen‖ lefolytatott‖ elj{r{s‖ pedig‖ arra‖ mutatott‖ r{,‖

milyen‖ nehéz‖ is‖ úgy‖ defini{lni‖ a‖ technikai védelem‖ kij{tsz{s{t‖

lehetővé‖ eszköz‖ fogalm{t,‖ hogy‖ az‖ ne‖ vezessen‖ a‖ digit{lis‖ vil{gban‖

abszurdit{sokhoz.‖A‖tilt{s‖ellen‖akcióba‖lépő‖közösség‖tagjai‖ugyanis‖

pillanatok‖alatt‖a‖lehető‖legfant{ziadúsabb‖form{kban‖reproduk{lt{k‖

azt‖ az‖ algoritmust,‖ ami‖ a‖ dekódol{st‖ végzi,‖ a‖ haiku‖ form{tumtól‖

kezdve‖ egészen‖ addig‖ a‖ prímsz{mig,‖ mely,‖ a‖ megfelelő‖ oper{ciós‖

rendszeren‖ futtatható‖ kód‖ is‖ egyben,‖ mely‖ kód‖ a‖ DVD-védelem‖

feltörését‖végzi‖el.‖Be‖lehet-e tiltani egy verset, vagy be lehet-e tiltani 

egy‖prímsz{mot?‖– tették‖fel‖a‖kérdést‖a‖hacker‖közösség‖tagjai,‖olyan‖

hatékonys{ggal,‖ hogy‖ évekkel‖ később‖ végül‖ minden‖ v{dpontot‖

ejtettek‖a‖v{dlottakkal‖szemben. 
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09613 65617 80745 66159 24886 60889 81645 68541 72136 29208 46656 27913 14784 66791 55096 51543 

10113 53858 62081 96875 83688 35955 77893 91454 53935 68199 60988 08540 47659 07358 97289 89834 

25047 12891 84162 65878 96821 85380 87956 27903 99786 29449 39760 54675 34821 25675 01215 17082 

73710 76462 70712 46753 21024 83678 15940 00875 05452 54353 7 

16. {bra: 1811 sz{mjegyű prímsz{m, mely Linux x86 rendszereken futtatható 

{llom{nyként viselkedve képes a DVD m{sol{svédelem semlegesítésére. 

Terjesztése a hat{lyos törvényekbe ütközik. 

Aligha‖ tal{lunk‖ olyan‖ m{sol{svédelemmel a mainstream piacra 

dobott‖ terméket,‖ amelyet‖ a‖DRM-technológia‖megóvott‖ volna‖ attól,‖

hogy‖ az‖ a‖ m{sol{svédelemtől‖ megfosztva‖ is‖ elérhető‖ legyen‖ az‖

interneten. Hosszabb-rövidebb‖idő‖alatt,‖de‖feltörték‖nemcsak‖a‖DVD‖

utódj{nak‖ sz{nt‖ nagy‖ felbont{sú‖ Blu-Ray-lemez‖ védelmét,‖ a‖

különböző‖szoftverek‖m{sol{svédelmét,‖de‖a‖hardveres‖védelemmel‖

ell{tott‖j{tékkonzolok‖sem‖úszt{k‖meg,‖a‖feltörést‖lehetővé‖tevő, ún.‖

mod-chipek‖ kifejlesztését.‖ Ha‖ hihetünk‖ az‖ übermorgen‖

médiaművész‖ akciócsoportnak,‖ még‖ az‖ olyan,‖ saj{t ellenőrzött‖

szervereiről‖tartalmat‖szolg{ltató‖cég,‖mint‖az‖Amazon‖könyv{ruh{z,‖

sem‖ tudta‖ megvédeni‖ az‖ online‖ betekintésre‖ elérhetővé‖ tett‖

könyveket‖attól,‖hogy‖azt‖komoly‖technológiai‖eszközt{r‖bevetésével‖

le‖ ne‖ töltsék,‖ és‖ teljes‖könyvvé‖össze‖ne‖ {llíts{k‖a hackerek (Dieter, 

2007). 

Goode‖ és‖ Cruise‖ (2006) a‖ szoftverek‖ m{sol{svédelmét‖ feltörő‖

crackerek‖motiv{cióinak‖j{rt‖ut{na.‖Azt‖tal{lt{k,‖hogy‖a‖legfontosabb‖

motiv{ciós‖ tényező‖ a‖m{sol{svédelmi‖ technológia‖ bonyolults{ga:‖ a‖

crackerek‖ kihív{sként,‖ megoldandó‖ problémaként‖ tekintenek‖ a‖

DRM-technológi{ra,‖ s‖ minél‖ bonyolultabb‖ az‖ előttük‖ {lló‖ feladat,‖

ann{l‖nagyobb‖a‖kihív{s,‖ és‖ann{l‖nagyobb‖a‖megold{s‖ felett‖ érzett‖

öröm.‖ Emellett‖ a‖ tényező‖ mellett‖ eltörpülnek‖ a‖ sikeres‖ crack‖

segítségével‖ szerezhető‖ t{rsas‖ előnyök:‖ az‖ elismertség,‖ hírnév,‖ de‖
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elhanyagolható‖ az‖ inform{ciószabads{g‖ melletti‖ elkötelezettség‖

hat{sa‖ is. Ez‖ az‖ eredmény‖ jól‖ egybev{g‖ a‖ hacker‖ munkamódszer‖

Himanen (2001) {ltal‖leírt‖jellegzetességeivel: 

„A hackerek azért programoznak, mert a programoz{si kihív{sok a 

legbelsőbb érdeklődésük t{rgyai. A programoz{s sor{n felmerülő 

problém{k őszinte kív{ncsis{got, és a megismerés v{gy{t ébresztik a 

hackerben. *<+ A hackert lelkesítik, felvillanyozz{k az érdekes 

dolgok. A 1960-as évek MIT-jétől kezdve a klasszikus hacker kora 

délut{n felébred lelkesen munk{hoz l{t, és a kódol{sba mélyen 

belemerülve egészen a késő hajnali ór{kig fenn van. *<+ A hacker-

tevékenység nem utolsó sorban örömteli. Gyakran tal{ljuk az 

előzményei között a j{tékos felfedezést. Torvalds, a Neten közzétett 

üzeneteiben leírta, hogy a Linux oper{ciós rendszer kifejlesztése a 

frissen v{s{rolt sz{mítógéppel való kísérletezés eredménye. 

Ugyanezekben az üzenetekben azt is leírta, mi motiv{lta a Linux 

kifejlesztését: „jó móka (volt) ezen a problém{n dolgozni‛ 

(Himanen, 2001. 3-6. o.) 

5.3.1.4 A hacker-munkamódszer és az internet-vállalkozók generációja 

A‖ hackerek‖ munkamódszerére‖ nem‖ jellemző‖ az‖ előzetes,‖ alapos‖

tervezgetés,‖ a‖ gondos‖ előkészítés‖ és‖ a‖ bombabiztos‖ üzleti‖ terv‖

össze{llít{sa.‖Ehelyett‖a‖probléma‖kísérletezéssel,‖prób{lkoz{sokkal,‖

kudarcokkal‖ és‖ sikerekkel‖ tarkított,‖ bütykölésen‖ alapuló‖

megközelítés‖ a‖ jellemző:‖ itt‖ egy‖ probléma,‖ prób{ljuk‖megoldani,‖ és‖

nézzük‖meg‖mi‖sül‖ki‖belőle.‖A‖személyi‖sz{mítógépek‖és‖az‖internet‖

elég‖ egyszerű‖ technológi{k‖ ahhoz,‖ hogy‖ ez‖ a‖ munkamódszer‖

{ltal{noss{‖ v{lhasson.‖ Mind‖ a‖ PC,‖ mind‖ az‖ internet‖ nyitott‖

technológia,‖ nincsenek‖ kapuőrök,‖ akik‖ g{tat‖ tudn{nak‖ vetni‖ a‖

kísérletezésnek,‖ felfedezésnek.‖ Mind‖ a‖ PC,‖ mind‖ az‖ internet 

történetében‖ kulcsszerepet‖ j{tszanak‖ a‖ gar{zscégek:‖ azok‖ az‖

innov{torok,‖akiknek‖minim{lis‖erőforr{shoz‖volt‖szükségük‖ahhoz,‖

hogy‖ bebizonyíts{k‖ egy‖ jó‖ ötletről,‖ hogy‖ az‖ működőképes,‖ és‖

hatékony‖ megold{st‖ jelent‖ egy‖ létező,‖ m{sokat‖ is‖ foglalkoztató‖

problém{ra.‖ Ha‖ van‖ a‖ hackereknek‖ m{ig‖ ható‖ örökségük,‖ az‖ az‖

alulról‖jövő‖innov{ció‖elfogadotts{ga. 

Ezért‖ az‖ elfogadotts{gért‖ nagyon‖ sokat‖ tett‖ az‖ internetes‖ kultúra‖

egyik‖ vezető‖ médiuma‖ a‖ Wired‖ című‖ folyóirat.‖ A‖ kívül{llókat‖ és‖

szakmabelieket‖ egyar{nt‖ megcélzó‖ kiadv{ny‖ szerkesztői‖ között‖ – 

tal{n‖ mostanra‖ m{r‖ egy{ltal{n‖ nem‖ meglepő‖ módon‖ – ismerős‖

arcokat‖tal{lunk:‖az‖első‖főszerkesztő‖Kevin‖Kelly,‖és‖a‖lapban sorra 
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felbukkannak‖olyan‖emberek,‖akik‖kor{bban‖a‖Whole‖Earth‖Catalog,‖

a‖WELL‖vagy‖a‖Hacker‖konferenci{k‖életében‖ is‖szerepet‖ j{tszottak. 

Az internetes vil{g‖ egyik‖ véleményvezér‖ médiuma‖ közvetlen‖

lesz{rmazottja‖mind‖ a‖ 60-as‖ évek‖ végi‖ balos‖ ellenkultúr{nak, mind 

az MIT-n‖született‖hacker‖szubkultúr{nak.‖Azok‖az‖értékek,‖amiket‖a‖

lap‖ az‖ internetes‖ boom‖ első‖ pillanat{tól‖ közvetített‖ az‖ e‖ boomban‖

tevőleges‖szerepet‖j{tszók‖felé,‖ugyanazok‖az‖értékek‖voltak,‖amiket‖

ez‖a‖csoport‖az‖azt‖megelőző‖majd‖h{rom‖évtized alatt folyamatosan 

képviselt.‖ A‖ jó‖ eszközökbe,‖ az‖ eszközök‖ {ltal‖ bekövetkező‖ pozitív‖

t{rsadalmi‖ v{ltoz{sokba,‖ egy‖ demokratikus,‖ participatív,‖

emancipatorikus, egalit{ri{nus,‖ liber{lis‖ t{rsadalmi‖ vízió‖

megvalósíthatós{g{ba,‖ az‖ egyén‖ hatalm{ba,‖ a‖ technológi{val 

hatalmat‖ kapott‖ egyén‖ mindenhatós{g{ba‖ vetett‖ hit‖ olyan‖ értékek‖

voltak, melyek az internetgener{ció,‖az‖előzményekről‖mit‖sem‖sejtő‖

tízen-,‖ huszonévesek‖ tömegeinek‖ értékrendjét‖ form{lt{k‖ a‖ 90-es 

években. 

E‖gener{ció‖tagja‖volt‖Shawn‖Fanning,‖egy‖tizenéves,‖önjelölt‖hacker,‖

aki‖szabadidejében,‖minden‖különösebb‖anyagi,‖szervezeti‖t{mogat{s‖

nélkül‖ megoldott‖ egy‖ olyan‖ problém{t,‖ mely‖ a‖ saj{t‖ hobbija‖

szempontj{ból‖kulcsfontoss{gú‖volt.‖Fanning‖zenerajongó‖volt,‖és‖az‖

internetet‖ haszn{lta‖ arra,‖ hogy‖ a‖ hasonló‖ zenei‖ ízlésű‖ emberekkel‖

beszélgessen.‖ A‖ 90-es‖ évek‖ végi‖ technológi{k‖ azonban‖ nem‖ adtak‖

arra‖ lehetőséget,‖ hogy‖ azokban‖ a‖ cset-szob{kban,‖ ahol‖ a‖ rajongók‖

összetal{lkoztak,‖ ugyanezek‖ az‖ emberek‖ megmutathass{k‖

egym{snak,‖ miről‖ is‖ folyik‖ a‖ t{rsalg{s.‖ Nemcsak az online 

zenehallgat{s‖leg{lis‖csatorn{i‖hi{nyoztak,‖de‖azok‖a‖felületek‖is,‖ahol‖

az‖egyes‖felhaszn{lók‖saj{t,‖digitaliz{lt‖gyűjteményük‖egyes‖darabjait‖

megmutathatt{k‖volna‖egym{snak. 

Fanning‖ hackernek‖ vallotta‖ mag{t,‖ és‖ úgy‖ döntött,‖ egyszer‖ és‖

mindenkorra‖ megoldja‖ ezt‖ a‖ problém{t.‖ A‖ részleteket‖ a‖ Napster‖

elleni‖perben‖tett‖vallom{s{ból‖tudhatjuk‖meg:.  

„Én, Shawn Fanning, a következőket jelentem ki: 

*<+ 

2. 1998 szeptemberében kezdetem dolgozni a Napster szoftveren, 

miközben a bostoni Northeastern University elsőéves hallgatója 

voltam. A „Napster‛ szó a becenevem volt, ezt haszn{ltam email 

címként, és az IRC cset szob{kban azonosítóként. Abban az időben az 

IRC-t haszn{ltam inform{ció-gyűjtésre, leggyakrabban a 

programoz{ssal és internet biztons{ggal kapcsolatos csatorn{kat 

haszn{ltam. *<+ Az egyik kollégiumi szobat{rsam nagyon szeretett 
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MP3-kat hallgatni, a MP3.lycos.com és a Scour.com szolg{ltat{sokat 

haszn{lta a zenesz{mok megtal{l{s{ra. A szobat{rsam sokat 

panaszkodott ezeknek a szolg{ltat{soknak a megbízhatatlans{g{ra, 

mivel azt tapasztalta, hogy a sz{mokra mutató linkek gyakran nem 

működnek, és az indexek hamar elavultak, mivel a keresők indexeit 

rendszertelenül frissítették. Abban az időben érdekelt a sz{mítógép-

programoz{s, és ezért elkezdtem azon gondolkodni, hogy hogyan 

lehetne megoldani azokat a megbízhatós{gi problém{kat, amikre a 

szobat{rsam panaszkodott. 

3. Ezekre az ötletekre építve megkezdtem egy valós idejű internetes 

f{jl-keresőmotor megtervezését és kifejlesztését. 

4. Elkészítettem a valósidejű keresőmotor alapvető terveit, és 

megkezdtem az implement{ciót. Először a szerveroldali programot 

írtam meg. Ez követően a kliensoldali részen, a felhaszn{lói felületen 

kezdtem dolgozni. Vettem egy Windows programoz{si kézikönyvet, 

hogy megtanuljam az engem érdeklő részeket. Kevés alv{ssal sok ór{t 

dolgoztam a projekten. Teljesen mag{val ragadott a munka, mivel 

azt gondoltam, hogy ez egy menő gondolat és mellesleg meg akartam 

tanulni Windows-t programozni. Azt akartam, hogy a szoftver 

működjön, be akartam bizonyítani, hogy az internetes f{jlcserére 

vonatkozó koncepcióm helyes. 

5. A Napster-rendszer a valósidejű keresőmotort ötvözi a cset-

szob{kkal és a közvetlen üzenetküldési lehetőséggel. Emellé 

fejlesztettem egy »hot list« funkciót, ami lehetővé tette az emberek 

sz{m{ra, hogy a többiek {ltal megosztott f{jlok list{j{t megtekintve 

képet kaphassanak azok zenei ízléséről. A technológi{k e szinergi{ja 

lehetővé tette, hogy a felhaszn{lók zene ir{nt érdeklődő közössége a 

különböző műfajok szerint megszerveződhessen, és kialakulhasson a 

részvétel, az interakció, az egyéni elköteleződés érzése a f{jlokat 

egym{ssal megosztók között. A Napster egy közösség, melynek tagjai 

beszélgetnek és zenét osztanak meg egym{ssal. 

6. A szoftver prototípus{nak kifejlesztése ut{n megbeszéltem az 

ötleteimet Sean Parkerral, egy Virgini{ban élő bar{tommal, akit az 

IRC-n ismertem meg. Sean 1999 közepén csatlakozott projekthez. 

Úgy döntöttünk, hogy a szoftvert Napster-nek fogjuk hívni. 1999 

nyar{n tettük közzé a szoftver béta verziój{t. Néh{ny korai 

felhaszn{ló a hib{k javít{s{val és a véleményével segített. A Napster-

szoftver 1999 nyar{ra lett kész. A szoftver eleinte személyes 

csatorn{kon keresztül terjedt. A download.com szolg{ltat{s a 

Download Spotlight rovat{ban 1999 kor őszén mutatta be a 

szoftvert, ekkor a felhaszn{lók sz{ma gyors növekedésbe kezdett.‛ 
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Shawn‖ Fanning‖ nyilatkozata,‖ beadva‖ a‖ felperesek‖ előzetes‖

keresetével‖szemben‖fogalmazott‖beadv{ny‖t{mogat{saként 

Fanning‖bírós{g‖ előtt‖ tett‖ nyilatkozat{t‖ azért‖ is‖ fontosnak tartottam 

hosszabban‖ idézni,‖mert‖ ez‖ a dokumentum tal{lható‖ a‖ történetünk‖

szempontj{ból‖ kulcsfontoss{gú‖ folyamatok metszéspontj{ban.‖

Fanning‖nyilatkozata‖azt‖a‖ folyamatot‖dokument{lja,‖ahogy‖az‖ötlet‖

technológi{v{‖ v{lik,‖ azaz‖ épp‖ az‖ Új‖ Kommunalist{k‖ {ltal‖ vizion{lt‖

empowerment,‖ a‖ technológia‖ {ltal‖ nyert‖ hatalom‖ létrejöttébe‖

nyerhetünk‖bepillant{st. Ez a pillanat egyben‖a‖f{jlcserélő‖vil{g‖addig 

csak‖ inform{lisan‖ létező‖ eredettörténete‖ is,‖ az‖ alapító‖mítosz,‖mely‖

azzal,‖ hogy‖ egy‖ per‖ részeként‖ fogalmazódott‖ meg,‖ nem csak 

egyszerűen‖ kimondattatott‖ az‖ alapító‖ {ltal,‖ de‖ kimond{sa‖

pillanat{ban‖ki is lépett a‖mítoszok‖közül‖és‖bizonyító‖erejű‖okiratt{‖

v{lt.  Végül‖ ez‖ a‖ peren‖ keresztül‖ elnyert‖ hivatalos‖ st{tusz‖ az,‖mely‖

visszahat‖majd‖a‖f{jlcserélők‖önlegitim{ciós‖diskurzusaira,‖és‖teszi‖a‖

technológia‖ emancipatorikus‖ erejébe‖ vetett‖ hitet‖ egy‖ egész‖

szubkultúra‖központi‖értékévé.‖ 

Stewart Brand‖ kor{bban‖ idézett,‖ 1985-ben megfogalmazott, 

profetikusnak‖ bizonyult‖ mondatai‖ a‖ hackerekről149 a Napster 

eljövetelével‖ v{ltak‖ a‖ tömegkultúra,‖ a‖ mainstream‖ sz{m{ra‖ is‖

érthetővé‖és‖relev{nss{.‖Egy‖tinédzser‖a‖kollégiumi‖szob{ból,‖néh{ny‖

könyv‖és‖ egy‖PC‖ segítségével‖pontosan‖azt‖a‖v{lt{st‖hajtotta‖végre,‖

amiről‖ Brand‖ beszélt:‖ a‖ tömegfogyasztók‖ kezébe‖ adta‖ a‖ kultur{lis‖

ipar{gak‖ működése‖ szempontj{ból‖ legfontosabb‖ technológi{t,‖ a‖

disztribúció‖technológi{j{t,‖melynek‖addig‖a‖pontig‖kiszolg{ltatottjai 

voltak.‖Fanning‖és‖az‖őt‖követő‖technológiafejlesztők‖sikerrel‖védték‖

meg‖ezt‖a‖helyzetet‖a‖nagyv{llalati‖Amerika‖teljes‖jogi,‖PR- és‖lobbi-

arzen{lj{val‖szemben,‖s‖tíz‖évvel‖a‖Napster‖születése‖ut{n‖úgy‖tűnik,‖

hogy‖Brand‖utolsó‖jóslata‖is‖valóra‖v{lik (Buskirk, 2008),‖és‖„a sikerük 

                                                 

149 „Azt hiszem, hogy a hackerek az amerikai alkotm{ny megalkotói óta a legérdekesebb és 

leghatékonyabb értelmiségi t{rsas{g. Egyetlen, {ltalam ismert csoport sem v{gott bele egy 

technológia felszabadít{s{ba sikerrel. Nem elég, hogy sikerrel j{rtak a nagyv{llalati Amerika 

ellenében, de azt is elérték, hogy a sikerük nyom{n a nagyv{llalati Amerika kénytelen volt 

alkalmazkodni a módszereikhez. A személyi sz{mítógépek segítségével sikerült az 

Inform{ciós Kort újraszervezniük az egyén körül, és ezzel könnyen lehet, hogy 

megmentették az amerikai gazdas{got. M{ra a fejlett technológia van a tömegek kezében 

ahelyett, hogy ők lennének a technológi{nak kiszolg{ltatva. A 60-as évek legcsendesebb 

szub-szubkultúr{ja bizonyult a leginnovatívabbnak és leghatalmasabbnak, – és a 

leggyanakvóbbnak a hatalommal szemben" 
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nyom{n a nagyv{llalati Amerika r{kényszerül arra, hogy alkalmazkodjon a 

módszereikhez.‛ 

Fanning‖ volt‖ az‖ első‖ olyan‖ hacker,‖ akinek‖ sikerült‖ kilépnie‖ saj{t‖

szűkebb,‖geek‖szubkultúr{j{ból,‖és‖popszt{rokhoz‖mérhető‖hírnévre‖

szert‖tennie‖a‖népszerű‖kultúr{ban.  

„A Napster megalkotójaként Shawn Fanning olyan hírnévre tett 

szert, mint előtte egyetlen 19 éves sem, ha nem volt sportoló vagy 

popszt{r. Szerepelt a FORTUNE, a BusinessWeek, a Forbes és a 

Industry Standard magazinok címoldalain, míg az összes többi 

újs{gban portrét közöltek róla. Neve és arca – a ragyogó kék szemek, 

a széles arccsont, az elmaradhatatlan University of Michigan 

baseballsapka alól kivillanó egykedvű tekintet – eggyé v{lt az 

internet a hatalmat a felhaszn{lók kezébe helyező ígéretével, és annak 

lehetőségével, hogy egy semmiből jött programozó kölyök egész 

ipar{gakat pusztíthat el. Idegenek kiszúrj{k a tömegben, amikor egy 

bev{s{rló-központban burritót eszik, San Francisco Giants meccset 

néz, vagy a frissen tuningolt Mazda RX-7-ével furik{zik. Ő vezette 

fel Britney Spearst az MTV Video Music Awards-on. A Nike [co-

branding+meg{llapod{st kín{lt neki.‛ (Greenfeld‖és‖Taro,‖2000) 

Történetünk‖ szempontj{ból‖ nem‖ Fanning‖ személye,‖ vagy‖ a‖

hackersége‖az‖igaz{n‖fontos,‖hanem‖az‖a‖tény,‖hogy‖az‖őt‖és‖alkot{s{t‖

övező‖nyilv{noss{g‖és‖népszerűség‖hatékony‖hordozója‖volt‖azoknak‖

az‖ értékeknek,‖ melyeket‖ a‖ 60-as‖ évek‖ ellenkultur{lis‖ mozgalmai‖

sikertelenül‖ prób{ltak‖ a‖ saj{t‖ idejükben‖ tartósan‖ meghonosítani‖ a‖

mainstream‖kultúr{ban. 

A‖Napster‖ nemcsak‖ az‖ internet‖ növekedése,‖mainstream‖ jelenséggé‖

v{l{sa‖ szempontj{ból‖ megkerülhetetlen‖ fontoss{gú (Lessig, 2005. 

267. o.). Igazi‖ jelentősége‖ abban‖ volt,‖ hogy‖ meghat{rozó‖ szerepet‖

tudott‖ j{tszani‖ az‖ internethaszn{lók‖ frissen‖ bekapcsolódó‖

tömegeinek‖ szocializ{ciój{ban,‖ azoknak‖ az‖ értékeknek‖ az‖

{tad{s{ban,‖melyek‖az‖Internet‖tömegmédi{v{‖v{l{sa‖sor{n‖elveszni 

l{tszottak. 

A‖Napster,‖ de‖ különösen‖ az‖ elmúl{sa‖ és‖ az‖ azt‖ követő‖ időszak‖ az 

internetfelhaszn{lók‖ millióinak‖ tanította‖ meg,‖ hogy‖ a‖ szoftver‖

haszn{lata‖ több‖ is‖ lehet,‖ mint‖ egyszerű‖ fogyaszt{s.‖ A‖ Napster 

csúcspontj{n‖ 60-70‖ millió‖ felhaszn{lónak‖ (B. King, 2001) tanította‖

meg,‖ hogy‖ az,‖ hogy‖ az‖ ember‖ milyen‖ szoftvert‖ haszn{l,‖ egyben‖

értékv{laszt{s‖ is,‖ bizonyos‖ norm{k‖ elfogad{sa‖ vagy‖ elutasít{sa,‖
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törvényekkel‖ és‖ így‖ a‖ hatalommal‖ való‖ szembehelyezkedés‖ vagy‖

azoknak elfogad{sa.‖ A‖Napstert‖ követő‖ időszak‖ sok‖ sz{z‖milliónyi‖

(pontos‖ sz{mokat‖ l{sd‖a‖következő‖szakaszban)‖ felhaszn{lója‖pedig‖

ennek‖köszönhetően‖ ébredhetett‖ r{‖ a‖ kezében‖ lévő‖hatalomra,‖ arra,‖

hogy‖ milyen‖ ereje‖ van‖ a‖ szétszórt‖ erőforr{soknak,‖ ha‖ azokat‖ meg‖

lehet‖osztani‖egym{ssal,‖és‖gondolkodott‖el‖tal{n‖azon,‖hogy‖milyen‖

felelősséggel‖is‖j{r‖ilyen‖mértékű‖hatalom‖birtokl{sa.‖ 



A P2P-kalózok‖kora 

 

217 

5.4 A fájlcserét életre hívó gazdasági környezet 

A baj az volt *lemezkiadókkal+, hogy ahelyett, hogy mindenki sz{m{ra 

egyform{n elérhető módon, vill{mgyorsan licencelték volna a jogvédett 

műveket, ki akart{k z{rni a közvetítőket, illetve minden{ron ellenőrizni 

akart{k azokat a közvetítőket, akik megmenthették volna őket. 

Először az al{bbi alternatív{t aj{nlott{k a fogyasztóiknak: illeg{lis P2P, 

vagy a saj{t újonnan fel{llított *kiadói+ weboldalaik. 

Amikor ez nem működött, v{lasztani lehetett az illeg{lis P2P és a két közös 

v{llalkoz{suk (pressplay és MusicNet) egyike között. 

Amikor ez sem működött, a v{laszt{s amit felkín{ltak, egyik oldalon az 

illeg{lis P2P volt, a m{sik oldalon az a néh{ny „szerencsés‛ v{llalkoz{s, 

amelyik mérhetetlen mennyiségű pénzt költött t{rgyal{sra, jogi díjakra, és 

biztosítékokra, hogy a lemezkiadók olyan mennyiségű díjakat fognak kapni, 

amik biztosan nem összeegyeztethetők az üzlet logik{j{val, 

miközben cserébe olyan terméket tudtak a fogyasztóknak kín{lni, amit 

megnyomorítottak a technológi{ra vonatkozó megkötések 

(ide értve a gazdas{gos P2P terjesztés  tilalm{t)  

Időközben azt gondolt{k, hadd j{tsszon az Apple a maga elhanyagolható 

piaci részesedésű homokozój{ban, ezért azt licencelték, azt{n – l{ss csod{t – 

egyszer csak az iTunes PC-n is elérhető lett.  

Amikor ez sem működött, és azt l{tt{k, hogy az iTunes mintegy véletlenül 

megszerzett licence hirtelen a legnagyobb üzlet lett a v{rosban, túl nagy 

ahhoz, hogy ak{r ellenőrizni tudj{k, ak{r meg nem történtté lehessen tenni, 

felkín{lt{k azt a v{laszt{st, ami az egyik oldalon a tov{bbra is illeg{lis P2P-

ből {llt, a m{sikon pedig a talpon maradt p{r v{llalkoz{s {ltal kín{lt 

licencelt, DRM-mentes kín{lat, miközben az a 2-3000 m{sik, amelyik 

kor{bban online zeneértékesítéssel prób{lkozott volna, m{r vagy csődbe 

ment, vagy m{r nem érdekelte az üzlet, vagy felv{s{rolt{k és tönkretették.‛ 

(Mitchell, 2009 ) 

Naivit{s‖ lenne‖ azt‖ gondolni,‖ hogy‖ a‖ f{jlcserélő‖ h{lózatok‖ sok‖

sz{zmillió‖ felhaszn{lója‖ azért‖ v{lasztotta‖ a‖ kultur{lis‖ igényeinek‖

kielégítésére‖ a‖ f{jlcserélő‖ h{lózatokat,‖ mert‖ valamiféle‖ belső‖

meggyőződéstől‖hajtva‖az‖új‖kommunalista‖ideológia‖vagy‖a‖hacker-

etika mellett szeretett‖ volna‖ tüntetőleg‖ fellépni.‖Ha‖ tapasztalható‖ is‖

ilyesfajta‖ elköteleződés,‖ ez‖ csak‖ a‖ f{jlcserében‖ való‖ részvétel‖

fennmarad{s{ban‖ kap‖ majd‖ szerepet.‖ A‖ belépés,‖ a‖ f{jlcserélő‖

h{lózatok‖igénybevételét‖kiv{ltó‖elsődleges‖impulzus‖mindenekelőtt‖

egy‖gazdas{gilag‖racion{lis‖döntés‖eredménye.‖Vagy‖ahogy‖azt‖Tony‖

Vaughan,‖ a‖ Warner‖ kínai‖ disztribúciós‖ vegyesv{llalat{nak‖ elnöke‖
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megfogalmazta: „a *kínai+ *k+alózkod{s kialakul{s{nak az volt az oka, hogy 

nem volt elég termék, jó {ron, elég kor{n a piacon‛ – (idézi‖Kurtenbach 

(2006)) 

5.4.1 A fájlcserélők számára, 
a cserélt fájlok mennyiségére vonatkozó becslések 

A‖ f{jlcserélő‖ h{lózatok‖ elterjedtségével‖ kapcsolatban‖ legal{bb‖

négyféle‖ adattal‖ tal{lkozhatunk.‖ Egyrészt‖ a‖ f{jlcserélő‖ programok‖

penetr{ciój{val,‖ azaz‖ azzal‖ az‖ értékkel,‖ hogy‖ az‖ egyes‖ f{jlcserélő‖

programokat‖ h{nyszor‖ töltötték‖ le,‖ illetve‖ a‖ személyi‖ sz{mítógépek‖

h{ny‖ sz{zalék{ra‖ install{lt{k.‖ Ettől‖ különböző‖ sz{m‖ az‖ az‖ érték,‖

ah{nyan‖egy‖adott‖időn‖belül‖haszn{lt{k‖is‖ezeket‖a‖programokat.‖Ez‖

az‖ időintervallum‖ a‖ különböző‖ módszertanokat‖ haszn{ló‖

mérésekben‖ az‖ egy‖ évtől‖ terjedhet‖ az‖ egyszeri‖ kiprób{l{sig.‖ A‖

harmadik‖ érték‖ az‖ egy‖ adott‖ időpillanatban‖ az‖ egyes‖ h{lózatokon‖

megtal{lható‖ felhaszn{lók‖ sz{ma,‖ illetve‖ egy‖ időszak‖ {tlaga.‖ A‖

forgalomra‖ az‖ időszakon‖ belül‖ (ez‖ lehet‖ egy‖ hét‖ vagy‖ egy‖ hónap)‖

letöltött‖ f{jlok‖ sz{ma,‖ illetve‖ az‖ ez‖ {ltal‖ lekötött‖ gerinch{lózati‖

s{vszélesség‖utalhat. 

Ezeket‖az‖adatokat‖egyar{nt‖mérni‖lehet‖közvetlen‖méréssel‖– mint{n‖

alapuló‖becsléssel,‖vagy‖a‖teljes‖popul{ció‖sz{mba‖vételével –, illetve 

az‖ adatközlők‖ – internet‖ felhaszn{lók,‖ f{jlcserélő‖ szolg{ltat{sok – 

megkérdezésével.‖Minden‖adat‖mérhető‖tov{bb{‖nemzeti‖és‖glob{lis‖

szinten. 

Minden‖egyes‖módszernek‖megvannak‖a‖maga‖eredményeket‖erősen‖

torzító‖ problém{i.‖ Az‖ önbevall{s‖ az‖ egyéni‖ felhaszn{lók‖ esetében‖

valószínűleg‖ alul,‖ a‖ szolg{ltatók‖ szintjén‖ túlbecsli‖ a‖ tényleges‖

értékeket.‖ A‖ becslésen‖ alapuló‖ közvetlen‖ mérés‖ esetén‖ mindig‖

probléma‖ a‖ minta‖ reprezentativit{sa,‖ míg‖ a‖ teljes‖ popul{ciót‖ mérő‖

megközelítések‖ soha‖ nem‖ lehetnek‖ teljesen‖ biztosak‖ abban,‖ hogy‖

valóban‖sikerült‖minden‖– egyre‖elsz{ntabban‖rejtőzködő‖– forgalom 

sz{mba‖ vétele.‖ Ebben‖ a‖ szakaszban‖ összegyűjtöttem‖ a‖ f{jlcsere‖

elterjedtségére‖ vonatkozó‖ fellelhető‖ becsléseket,‖ méréseket.‖ Mivel‖

mindegyik‖ eltérő‖ módszertant‖ haszn{l,‖ illetve‖ nem‖ defini{lja‖

pontosan‖ a‖ közölt‖ adatok‖ tartalm{t,‖ ezért‖ összevetésük‖ aligha‖

lehetséges,‖ a‖ célom‖ nem‖ is‖ az,‖ hogy‖ pontos‖ becslést‖ adhassak‖ a‖

f{jlcsere‖mértékéről.‖A‖célom‖e‖szakaszban‖az,‖hogy‖érzékeltessem‖a‖

f{jlcsere‖helyi‖és‖glob{lis‖növekedésének‖mértékét,‖ütemét. 



A P2P-kalózok‖kora 

 

219 

Az‖ első‖ f{jlcserélő‖ technológia,‖ a‖ Napster‖ 1999-ben jelent meg az 

interneten,‖ és‖ azóta‖ is‖ tartja‖ a‖minden‖ idők‖ leggyorsabban‖növekvő‖

internetes‖ szolg{ltat{sa‖ címet.‖ A‖ megjelenést‖ követő‖ hetekben,‖

hónapokban,‖ a‖ szolg{ltat{s‖ felhaszn{lói‖ b{zisa‖ 5-25%-kal‖ nőtt‖

naponta. A‖cég‖saj{t‖becslései‖szerint‖összesen‖70‖milliónyian‖töltötték‖

le‖ az‖ alkalmaz{st,‖ ami‖ lehetővé‖ tette‖ a‖ f{jlcserét (B. King, 2001). A 

Napster‖felhaszn{lósz{ma‖– b{r‖nem‖derül‖ki,‖hogy‖ez‖az‖egy‖időben 

egyszerre bejelentkezett‖ felhaszn{lók‖ maxim{lis‖ sz{ma-e vagy 

minden‖olyan‖felhaszn{lóé,‖aki‖egyszer‖is‖kiprób{lta‖a‖szolg{ltat{st‖– 

Amerik{ban‖Liebowitz  (2006) szerint‖a‖következőképpen‖alakult: 

 

 

17. {bra: A Napster amerikai felhaszn{lóinak sz{ma150 

Egy‖ a‖ lemezkiadók‖ nemzetközi‖ szervezete‖ {ltal‖ hivatkozott‖ kutat{s‖

szerint‖ a‖ Napster‖ csúcspontj{n‖ 2001‖ febru{rj{ban‖ a‖ h{lózaton‖ 2,8 

milli{rd‖f{jl‖cserélt‖gazd{t (IFPI, 2001). 

A‖Napstert‖követő‖időszak‖f{jlcserélősz{m-becslései‖több‖ok‖miatt‖is‖

borzasztóan‖bizonytalann{‖v{lnak.‖Ebben‖az‖időszakban‖kezdődött‖a‖

szerzői‖ jogi‖ jogosultak‖ jogi‖ hadj{rata‖ először‖ a‖ f{jlcserélő‖

technológi{k‖ fejlesztői,‖ üzemeltetői‖ ellen,‖ később‖ az‖ egyéni‖

felhaszn{lók‖ ellen,‖ ami‖ legal{bb‖ 17‖ orsz{got‖ és‖ több‖ tízezer‖

felhaszn{lót‖érintett (Bangeman, 2006). A‖jogi‖fenyegetettség‖hat{s{ra‖

v{laszul‖megindult‖a‖ f{jlcserélő‖ technológi{k‖sz{m{nak‖növekedése‖

és‖ rejtőzködési‖ képességeinek‖ javul{sa,‖ azaz‖ egyre‖nagyobb‖ sz{mú,‖

egyre‖nehezebben‖detekt{lható‖ f{jlcserélő‖ technológi{t‖ kellett‖ volna‖

                                                 

150 Ezer‖fő.‖Forr{s:‖(Liebowitz, 2006. 5-6. o.) 
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egyre‖ több‖ orsz{gban‖ pontosan‖ nyomon‖ követni.‖ A‖ pontos‖ mérés‖

feltételei‖m{ig‖nem‖teljesültek,‖ így‖a‖f{jlcserélők‖sz{m{ra‖vonatkozó‖

adataink‖ legink{bb‖ egyes‖ helyi‖ piacokra‖ vonatkozó,‖ sokszor‖

egym{snak‖ellentmondó‖becsléseiből‖{llnak‖össze. 

A‖ 2000‖ és‖ 2008‖ közötti‖ időszakban‖ teh{t,‖ b{r‖ egyre‖ szaporodnak‖ a‖

f{jlcserélők‖ sz{m{ra‖ vonatkozó‖ becslések,‖ aligha‖ lehet‖ egym{ssal‖

megbízhatóan‖ összevethető‖ sz{mokat‖ tal{lni.‖ Összefoglal{sul‖

néh{ny‖ ebben‖ az‖ időszakban‖ mért‖ érték.‖ A‖ Pew‖ Internet‖ and‖

American‖ Life‖ 2004‖ tavasz{n‖ végzett‖ kérdőíves‖ felmérése‖ 23‖millió‖

főre,‖ az‖ internet‖ popul{ció‖ 18%-ra‖ becsülte‖ azoknak‖ az‖

amerikaiaknak‖ a‖ sz{m{t,‖ akik‖ aktív‖ zeneletöltők.‖ Ez‖ az‖ érték‖ 5‖

sz{zalékponttal‖ volt‖ magasabb,‖ mint‖ fél‖ évvel‖ kor{bban,‖ de‖ 11‖

sz{zalékponttal‖ alacsonyabb‖ mint‖ egy‖ évvel‖ kor{bban151 (Pew 

Internet & American Life & comScore, 2004). A lyle (2006) {ltal‖

idézett‖ kutat{s‖ 2007‖ folyam{n‖ az‖ otthoni‖ PC-k 35-38%-{n,‖ a‖

munkahelyi‖gépek‖15-18%-{n‖tal{lt‖f{jlcserélő‖szoftvereket,‖{m‖ebből‖

a‖kutat{sból‖nem‖derül‖ki,‖hogy‖ezek‖h{ny‖sz{zalék{t‖haszn{lt{k‖ is. 

A Liebowitz (2006) {ltal‖haszn{lt‖forr{sok‖szerint‖2002‖és‖2005‖között‖

a‖pereknek‖köszönhető‖némi‖visszaesést‖követően‖majd‖kétszeresére‖

nőtt‖ a‖ f{jlcserélők‖ és‖ az‖ {ltaluk‖ forgalmazott‖ f{jlok‖ sz{ma‖ (b{r‖nem 

derül‖ki,‖de‖feltehetőleg‖szintén‖az USA-ban). 

 

 

                                                 

151 Ebben‖ az‖ időszakban‖ kezdődtek‖ meg‖ az‖ otthoni‖ felhaszn{lók‖ ellen‖ indított‖

perek,‖melyek‖nyom{n‖a‖f{jlcserélők‖egy‖része legal{bbis‖egy‖időre‖abbahagyta‖a‖

f{jlcserét‖ (vagy‖ nem‖vallotta‖ be‖ többet,‖ hogy‖ ilyen‖ tevékenységben‖ vesz‖ részt).‖ E‖

jelenségről‖részletesen‖l{sd‖a‖következő‖szakaszt. 
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18. {bra: Az egy időben bejelentkezett P2P felhaszn{lók {tlagos sz{ma az USA-ban152 

A‖ protokoll‖ szintjén,‖ ugyanebben‖ az‖ időszakban‖ elvégzett‖

forgalomelemzés‖ (Karagiannis,‖ Broido,‖ Brownlee,‖ Claffy‖ és‖

Faloutsos, 2004) viszont‖ nem‖ mutatott‖ ki‖ csökkenést‖ a‖ P2P 

h{lózatokon‖forgalmazott‖adatmennyiség‖tekintetében,‖ami‖arra‖utal,‖

hogy‖ a‖ perek‖ hat{s{ra‖ tapasztalt‖ felhaszn{lósz{m-csökkenés‖ oka‖

legal{bbis‖részben‖az‖volt,‖hogy‖a‖felhaszn{lók‖egy‖része‖{tv{ltott‖a‖

nehezebben‖ detekt{lható‖ technológi{k‖ haszn{lat{ra,‖ illetve‖ nem‖

vallotta‖ be‖ a‖ f{jlcserében‖ való‖ részvételt.‖ Az‖ első,‖ közvetlen‖ jogi‖

fenyegetés‖ múlt{val‖ azt{n‖ az‖ összfelhaszn{lók‖ sz{ma‖ ismét‖ gyors‖

növekedésbe‖kezdett,‖ ami‖ az‖ óvatosabb‖ felhaszn{lók‖visszatértével,‖

és‖az‖új‖ felhaszn{lók‖be{raml{s{val‖magyar{zható.‖Két,‖az‖Egyesült‖

Kir{lys{gban‖ a‖ 14-18, illetve a 14-24‖ éves‖ koroszt{ly‖ letöltési‖

szok{saira‖ vonatkozó‖ felmérés‖ az‖ al{bbi,‖ egym{snak‖ ellentmondó‖

eredményekre‖jutott.‖A‖Music‖Ally‖felmérése‖szerint‖2008-ban‖egy‖év‖

alatt 42%-ról‖26%-ra‖csökkent‖a‖14-18‖éves‖koroszt{lyban‖a‖havonta‖

legal{bb‖ egyszer‖ f{jlcserélő‖ h{lózatról‖ zenét‖ letöltő‖ fiatalok‖ ar{nya 

(2009). Ezzel‖szemben‖a‖UK‖Music‖kutat{sa‖azt‖tal{lta,‖hogy‖a‖14-24 

koroszt{lyban‖ugyanebben‖az‖időszakban‖v{ltozatlanul‖61%‖azoknak‖

az‖ar{nya,‖akik‖f{jlcserélő‖h{lózatokról‖szerzik‖be a‖zenét,‖több‖mint‖

80%-uk‖ legal{bb‖ heti‖ rendszerességgel (Bahanovich‖ és‖ Collopy,‖

2009). 

                                                 

152 Forr{s:‖BigChampagne,‖idézi: (Leung, 2008). 
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Tov{bbi‖ problém{t‖ jelent‖ az, hogy‖ eltérő‖ mint{t‖ követnek,‖ eltérő‖

technológi{kat‖ haszn{lnak‖ a‖ zene,‖ film,‖ könyvek‖ és‖ a‖ szoftverek‖

cseréjére.‖A‖f{jlcsere‖mainstream-mé‖v{l{sa,‖a‖filmek‖cseréjét‖is‖lehető‖

széless{vú‖ elérések‖ {r{nak‖ csökkenése,‖ az‖ elérhető‖ tartalmak‖

körének‖ bővülése,‖ és‖ a‖ f{jlcserélő‖ közösségek‖ diverzifik{lód{sa‖ és‖

specializ{lód{sa‖ tov{bb‖kusz{lja‖ az‖ egyébként‖ is‖ zavaros‖ sz{mokat.‖

A‖zenei‖feketepiac‖szerkezetében‖ilyen‖v{ltoz{st‖jelentett‖a‖forgalom‖

{tterelődése‖ a‖ klasszikus‖ f{jlcserélő‖ platformokról‖ a‖ leg{lis‖

platformokra, a YouTube-ra,‖ mp3‖ blogokra‖ és‖ f{jlküldő‖

szolg{ltat{sokra. 

A‖Google‖{ltal‖üzemeltetett‖videomegosztó‖oldal‖m{ra‖a‖mainstream‖

zenei‖produkciók‖legnagyobb‖archívum{v{‖nőtte‖ki‖mag{t.‖Ak{rcsak‖

a‖ f{jlcserélő‖ oldalak‖ esetében,‖ az‖ elérhető‖ tartalmak‖ legnagyobb 

részét‖itt‖is‖az‖egyéni‖felhaszn{lók‖töltik‖fel‖az‖oldalra,‖anélkül,‖hogy‖

erre‖ joguk‖ lenne.‖ A‖ YouTube‖ pedig‖ egyrészről‖ egyre‖ nagyobb‖

sz{mban‖köt‖meg{llapod{st‖ a‖ jogosultakkal‖ a‖művek‖közzétételére,‖

m{srészről‖ megprób{lja‖ elérhetetlenné‖ tenni‖ azokat‖ a‖ műveket, 

melyekre‖ nincs‖ érvényes‖ meg{llapod{sa.‖ Az‖ előbbi‖ erőfeszítések‖

sikere,‖és‖az‖utóbbi‖prób{lkoz{sok‖kudarca‖miatt‖a‖YouTube‖m{ra‖a‖

vil{g‖legnagyobb‖zenei‖archívum{v{‖nőtte‖ki‖mag{t,‖amit‖az‖is‖jelez,‖

hogy‖ megjelentek‖ azok‖ a‖ parazita‖ szolg{ltat{sok,‖ melyek egy 

egyszerű‖ interfészen‖ keresztül,‖ a‖ YouTube‖ videóknak‖ csak‖ a‖

hangs{vj{t‖ felhaszn{lva‖ kín{lnak‖ ingyenes‖ on-demand‖ hozz{férést‖

ehhez‖az‖archívumhoz. 

A‖ niche‖ zenei‖ tartalmak‖ a‖ f{jlcserélő‖ h{lózatokról‖ a‖ Rapidshare 

típusú‖ f{jl-küldő‖ szolg{ltat{sokra‖ v{ndoroltak.‖ A‖ zenék‖ köré‖

szerveződő‖ közösség,‖ illetve‖ a‖ zenékről‖ szóló‖ inform{ciók‖

megjelenési‖felülete‖egy-egy‖rajongó,‖szakember,‖dj‖{ltal‖üzemeltetett‖

blog,‖ melynek‖ tulajdonosa‖ a‖ szóban‖ forgó‖ zeneműveket‖ – egyes 

sz{mokat,‖albumokat,‖illetve‖teljes‖életműveket – egy ún.‖file-hosting 

szolg{ltat{sra‖tölti‖fel,‖és‖a‖letöltést‖lehetővé‖tevő‖linkeket‖teszi‖közzé.‖

A legnagyobb file-hosting‖ oldal,‖ a‖ rapidshare.com‖ szolg{ltat{s‖ az‖

Alexa mérései‖ szerint‖ 2009‖ nyar{n‖ az‖ internet‖ 16.‖ legforgalmasabb‖

oldala,‖ a‖ hozz{‖ hasonló‖ szolg{ltat{sok‖ naponta‖ az‖ internetező‖

popul{ció‖ mintegy‖ 10%-{t‖ érik‖ el.‖ Az‖ Ipoque‖ internetforgalom-

elemző‖berendezéseket‖gy{rtó‖cég,‖reprezentatívnak‖nem‖tekinthető‖

adatai szerint (Schulze‖ és‖ Mochalski,‖ 2009) a file-hosting 

szolg{ltat{sok‖ egyes‖ területeken‖ az‖ internetforgalom‖ 9-10%-{ért‖

felelősek. Ugyanez a felmérés‖ugyanebben‖a‖nagys{grendben‖mérte‖a‖

YouTube-ról,‖ és‖ a‖ hozz{‖ hasonló‖ leg{lis‖ vagy‖ legalit{sra‖ törekvő‖
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szolg{ltat{sok‖ {ltal‖ közvetített‖ stream-ek forgalomból‖ való‖

részesedését. 

A‖ v{lt{snak‖ (amit‖ jelentősen‖ felgyorsított‖ az‖ Oink‖ elnevezésű,‖

bittorrent alapú‖zenei‖f{jlcserélő‖felsz{mol{sa)‖két‖egyform{n‖fontos‖

oka‖ van.‖ Technikai‖ értelemben‖ – a‖ sebességet,‖ kín{latot‖ illetően‖ – 

m{ra‖a‖YouTube,‖vagy‖a‖file-hosting‖alapú‖f{jlcsere‖nincs‖h{tr{nyban‖

m{s‖ platformokhoz‖ képest.‖A‖ jogi‖ fenyegetettség‖ azonban‖mindkét 

esetben‖ radik{lisan‖ csökkenthető‖ az{ltal,‖ hogy‖ a‖ kor{bban‖ a‖

klasszikus P2P-technológi{kat‖ haszn{ló‖ felhaszn{lók‖

megv{ltoztatj{k‖ a‖ disztribúcióra‖ haszn{lt‖ infrastruktúr{t.‖ A‖

törvénysértő‖ módon‖ megosztott‖ f{jlok‖ okozta‖ jogi‖ felelősség‖ ez‖

utóbbi‖esetben‖a‖file-hosting‖szolg{ltatóé,‖vagy‖a‖YouTube-é,‖akik,‖ha‖

a‖ jogosultak‖ felszólít{s{ra‖ elt{volítj{k‖ a‖ jogsértett‖ tartalmat,‖ nem‖

vonhatók‖felelősségre.‖A‖feltöltést‖jogtalanul‖végző‖mindkét‖esetben‖

joggal‖ sz{míthat‖ arra,‖ hogy‖ anonim,‖ és‖ így‖ védett‖marad,153 míg‖ az‖

esetlegesen‖ észrevett‖ és‖ elt{volított‖ tartalmak‖ könnyen‖ és‖ gyorsan‖

pótolhatók. 

A‖ zenei‖ feketepiac‖ szerkezetének‖ megv{ltoz{sa‖ azt‖ eredményezte,‖

hogy‖ szétv{lt‖ a‖ tartalom‖ disztribúciój{nak‖ az‖ infrastruktúr{ja‖ a‖

közösség‖ kapcsolattart{s{t‖ és‖ a‖ (szerzői‖ joggal‖ nem‖ védett)‖ meta-

inform{ciók‖ megoszt{s{t‖ végző‖ infrastruktúr{tól.‖ Mindennek‖ azért‖

van‖ jelentősége,‖ mert‖ ebben‖ a‖ struktúr{ban‖ ez‖ előbbi‖ esetleges‖

megszűnése‖ nem‖ sodorja‖ veszélybe‖ az‖ utóbbit,‖ s‖ amíg‖ a‖ közösség‖

egyben‖ van,‖ addig‖ a‖ disztribúciós‖ csatorna‖ a‖ sz{mtalan,‖ egym{ssal‖

versengő‖ videomegosztó‖ és‖ file-hosting‖ szolg{ltat{snak‖

köszönhetően‖könnyen‖újraépíthető. 

A‖filmes‖feketepiacon‖ezzel‖szemben‖m{sféle‖v{ltoz{sok‖zajlottak‖az‖

évtized‖m{sodik‖felében.‖A‖széless{vú‖kapcsolatoknak‖köszönhetően‖

robban{sszerű‖ növekedés volt‖ tapasztalható‖ a‖ filmes‖ feketepiacon,‖

amit‖ egy‖ technológiai‖ újít{s,‖ a‖ nagyméretű‖ f{jlok‖ gyors‖ {tvitelét‖

                                                 

153 Ennek‖ a‖ vélelemnek‖ némileg‖ ellentmond,‖ hogy‖ a‖ YouTube-nak a Viacommal 

folytatott‖perben‖ki‖kellett‖adnia‖a‖felhaszn{lói‖adatokat‖a‖jogosultaknak,‖b{r‖azok‖

rögtön‖ bejelentették,‖ hogy‖ nem‖ kív{nj{k‖ ezeket‖ az‖ adatokat a tartalmakat 

illeg{lisan‖ feltöltők‖ azonosít{s{ra‖ és‖ beperlésére‖ felhaszn{lni‖ (Guynn, 2008). A 

Rapidshare‖ellen‖a‖német‖bírós{gokon‖folytatott‖elj{r{s‖eredménye‖is‖az‖lett,‖hogy‖

2009‖tavasz{n a‖jogosultak‖megkapt{k‖az‖illeg{lisnak‖gondolt‖tartalmakat‖feltöltők‖

azonosít{s{ra‖alkalmas‖adatokat (Ernesto, 2009b). 
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lehetővé‖ tevő ún.‖ bittorrent154 technológia‖ népszerűvé‖ v{l{sa‖ tett‖

lehetővé.‖ Különböző‖ orsz{gokban‖ m{s‖ és‖ m{s‖ programok,‖ m{s‖ és‖

m{s‖ protokollokat‖ haszn{ló‖ f{jlcserélő‖ h{lózatok‖ lettek‖ népszerűek,‖

divatosak,‖ ezért‖ nem‖ érdemes‖ egyetlen‖ protokoll-t is kiragadni a 

v{ltoz{s‖elemzése‖sor{n,‖annyi‖azonban‖meg{llapítható,‖hogy‖a‖2008-

9-es‖ időszakban‖ végzett‖ mérések,‖ ha‖ nem‖ is‖ reprezentatívak,‖

mindenhol a‖ bittorrent‖ protokoll‖ piaci‖ részesedésének‖ radik{lis‖

növekedését‖ jelzik‖ az‖ összes‖ többi,‖ helyi‖ népszerűséget‖ élvező‖

hagyom{nyos‖ protokollal‖ szemben (Schulze‖ és‖Mochalski,‖ 2009). A 

bittorrent‖ elmúlt‖ években‖ növekvő‖ népszerűségét minden,‖ {ltalam 

ismert‖forr{s‖al{t{masztja (Bangeman, 2008a, 2008b). 

 

19. {bra: A glob{lis f{jlcsere forgalom 2008-2009155 

A‖Napster‖megjelenését‖követő‖10.‖évben‖egyre‖problém{sabb{‖v{lt‖

egyértelműen‖ meg{llapítani,‖ hogy‖ mennyien‖ is‖ vannak‖ az‖ online-

kalózok.‖A‖klasszikus‖f{jlcserélő‖h{lózatok‖(mint‖a‖fenti‖{br{n‖jelzett‖

                                                 

154 A‖ P2P‖ h{lózatok‖ a‖ felhaszn{lókn{l‖ t{rolt‖ {llom{nyok‖ (egészen‖ pontosan‖ a‖

felhaszn{lók‖ t{rolókapacit{s{nak)‖ megoszt{s{t‖ teszik‖ lehetővé.‖ A‖ bittorrent‖ P2P‖

technológia‖ ezt‖ azzal‖ teszi‖ könnyebbé,‖ hogy‖ megoszthatóv{‖ teszi‖ az‖ egyes‖

felhaszn{lók‖ s{vszélességét‖ is:‖ ugyanazon‖ {llom{ny‖ sz{mos‖ különböző‖ forr{sból‖

egyszerre‖érkezik,‖így‖sokkal‖rövidebb‖időt‖igényel‖az‖egyes‖{llom{nyok‖cseréje. 

155 Forr{s:‖comScore,‖idézi‖(Davoudi‖és‖Bradshaw,‖2009). 
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Emule-h{lózat)‖ forgalm{nak‖ csökkenése‖ egyszerre‖ jelezheti‖ a‖

f{jlcserélőkkel‖ szemben‖ folytatott‖ jogi‖ h{ború‖ sikerességét,‖ de‖

jelezheti‖ azt‖ is,‖ hogy‖ a‖ kor{bbi‖ Emule-felhaszn{lók‖ m{s,‖

biztons{gosabbnak‖ gondolt‖ illeg{lis‖ forr{sokra‖ {lltak‖ {t,‖ vagy‖ azt,‖

hogy‖ az‖ időközben‖megjelent‖ leg{lis‖ forr{sok‖ teszik‖ feleslegessé‖ az‖

Emule‖ haszn{lat{t.‖ Az‖ {br{ból‖ tov{bb{‖ teljességgel‖ hi{nyoznak‖

egyes‖népszerű‖f{jlcserélő‖h{lózatok‖adatai,‖m{srészt‖hi{nyoznak‖az‖

egyébként‖ nem‖ a‖ f{jlcserélő‖ szolg{ltat{sokhoz‖ sorolt‖ szolg{ltat{sok‖

(péld{ul‖ az‖ IRC,‖ vagy‖ a‖ file-hosting‖ szolg{ltatók)‖ f{jlcsere‖ célú‖

forgalma,‖ illetve‖ nem‖ tud‖ sz{mot‖ adni‖ a‖ h{lózaton‖ kívül‖ zajló‖

m{sol{sokról‖ (CD-ír{sról,‖ iPod-tartalmak‖ m{sol{s{ról,‖ az‖ újra‖

vir{gkorukat‖élő‖sneakernet156-ekről). 

A‖ különböző‖ adatokból,‖ felmérésekből‖ nagy‖ vonalakban‖ az‖ al{bbi‖

kép‖szűrhető‖ le.‖A‖ felhaszn{lók‖diverzifik{lt{k‖a‖ tartalombeszerzési‖

forr{saikat.‖ E‖ forr{sok‖ között‖ egyértelműen‖ illeg{lis,‖ vitatott‖

legalit{sú‖és‖leg{lis‖forr{sok‖egyar{nt‖megtal{lhatók.‖Sz{mos‖kutat{s‖

bizonyította,‖ hogy‖ a‖ leg{lis‖ és‖ az‖ illeg{lis‖ fogyaszt{s‖ között‖ erős‖

korrel{ció‖ tapasztalható,‖ és‖ magas‖ azoknak‖ az‖ ar{nya,‖ akik‖ sokat‖

v{s{rolnak,‖ és‖ sokat‖ is‖ töltenek‖ le,‖ és‖ viszont (Blomqvist, Eriksson, 

Findahl,‖ Selg‖ és‖ Wallis,‖ 2005;‖ 2008;‖ Huygen‖ és‖ mtsai.,‖ 2009). A 

felhaszn{lók‖aszerint‖v{lasztanak‖az‖egyes‖ forr{sok‖között,‖hogy‖az‖

{ltaluk‖keresett‖ tartalom‖mely‖ forr{sokból,‖milyen‖ feltételek‖mellett‖

szerezhető‖ be.‖ A‖ f{jlcserében‖ részt‖ vevő‖ felhaszn{lók‖ sz{ma‖ egyes‖

forr{sok‖szerint‖2009-ben‖tetőzött (Davoudi‖és‖Bradshaw,‖2009). Ez a 

tetőzés‖ egyszerre‖ jelezheti‖ a‖ leg{lis‖ alternatív{k‖ megjelenésének‖

hat{s{t,‖ a‖ jogi‖ fenyegetések‖ hatékonys{g{t‖ és‖ az‖ illeg{lis‖ forgalom‖

{tterelődését‖a‖nem,‖vagy‖csak‖nehezen‖nyomon‖követhető‖darknet-

ekbe (Biddle,‖ England,‖ Peinado‖ és‖ Willman,‖ 2001;‖ Oksanen‖ és‖

Välimäki,‖2007). 

Az, hogy‖mi‖is‖történik‖a f{jlcserélőkkel‖a‖fejezet‖utolsó‖szakasz{nak‖

tém{ja.‖ Előtte‖ azt‖ szeretném‖ megvizsg{lni,‖ hogy‖ milyen‖

körülmények‖vezetnek‖oda,‖hogy‖valakiből‖online‖kalóz‖v{ljék. 

5.4.2 A kulturális feketepiacok igénybevételének okai 

A‖ f{jlcserélők‖ {ltal‖ jelentett‖ alternatív‖ piacok‖ igénybevétele‖ előtt‖ a‖

folyamat‖ kezdetén‖ csak‖ néh{ny‖ meglehetősen‖ alacsony‖ belépési‖

korl{t‖{llt.‖A‖szoftverek,‖h{lózatok‖haszn{lat{t‖nyilv{nvalóan‖el‖kell‖

                                                 

156 Fizikai‖hordozón‖csereberélt‖tartalom. 
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saj{títani,‖ illetve‖ nem‖ {rt‖ tiszt{ban‖ lenni‖ a‖ h{lózatokon‖ kialakuló‖

nyelvi‖ konvenciókkal,‖ szok{sokkal,‖ norm{kkal.‖ A‖ perek‖

megkezdődését‖követő‖időszakban‖egyre‖növekvő‖jelentősége‖van‖a‖

tudatos‖ törvénysértés‖ elkövetését‖ megakad{lyozó‖ erkölcsi,‖ mor{lis‖

g{tak‖ leküzdésének.‖ Az‖ egyre‖ ink{bb‖ rejtőzködő‖ f{jlcserélő‖

szolg{ltat{sok‖ időszak{ban‖ nem‖ elhanyagolható‖ jelentősége‖ van‖

annak‖a‖tud{snak,‖ami‖az‖e‖h{lózatokhoz‖való‖hozz{férés‖mikéntjéről‖

szól,‖illetve‖annak‖a‖t{rsas‖kapcsolath{lónak,‖amelyik‖ezt‖a‖tud{st‖az‖

egyén‖ sz{m{ra‖ hozz{férhetővé‖ teszi.‖ Sokszor ez‖ utóbbi‖ tud{s‖

megszerzése‖ jelenti‖ a‖ legnagyobb‖ akad{lyt‖ a‖ f{jlcserében:‖ ugyan‖

sz{mos‖ népszerű‖ nyilv{nos‖ szolg{ltató‖ ismeretes‖ az‖ interneten,‖ a‖

gyorsas{got‖ minőséggel‖ kombin{lni‖ képes,‖ valódi‖ közösségként‖

funkcion{ló‖ szolg{ltat{sok‖ bizony‖ exkluzívak,‖ ahova‖ – mint azt a 

vil{g‖ ötven‖ legkeresettebb‖ torrent‖ trackerének‖ list{ja‖ tanúsítja‖ – 

egy{ltal{n‖nem‖könnyű‖bejutni.157 (sharky, 2008) 

Ezek‖ a‖ belépést‖ nehezítő‖ tényezők‖ {llnak‖ szemben‖ a‖ belépésnek‖

köszönhetően‖elnyerhető‖előnyökkel.‖A‖„Miért‖haszn{lnak‖f{jlcserélő‖

programokat‖ a‖ felhaszn{lók?”‖ kérdésre‖ sz{mos‖ kutat{s és‖ ad-hoc 

felmérés kereste‖ a‖ v{laszt,‖ péld{ul:‖ (Bahanovich‖ és‖ Collopy,‖ 2009;‖

Becker‖és‖Clement,‖2006;‖Blomqvist‖és‖mtsai.,‖2005;‖2008;‖hancu,‖2009;‖

OECD, 2009).‖ Ezek‖ a‖ kutat{sok‖ hasonló‖ v{laszokat‖ adtak‖ a‖ feltett‖

kérdésekre:‖ könnyű‖ és‖ praktikus‖ a‖ haszn{latuk;‖ ingyenesek; olyan 

művek‖is‖elérhetők‖{ltaluk,‖melyek‖a‖hagyom{nyos‖boltokban‖nem; 

lehetőséget‖adnak‖a‖sampling-re, a‖v{s{rl{s‖előtti‖kiprób{l{sra; illetve 

olyan‖ közösséget‖ tal{lnak‖ ott‖ a‖ felhaszn{lók,‖ amit‖ m{sutt‖ nem.‖

Emellett‖ szempontként‖ felmerülhet‖ még‖ a‖ feketepiacok‖ leg{lis‖

piacokhoz‖ viszonyított‖ gyorsas{ga,‖ illetve‖ a‖ feketepiacon‖ kín{lt‖

form{tumok‖ előnye‖ a‖ leg{lis,‖ DRM-védett‖ vagy‖ fizikai‖

form{tumokhoz‖képest. 

  

                                                 

157 Érdemes‖ megjegyezni,‖ hogy‖ a‖ jogosultak‖ {ltal‖ folytatott‖ jogi‖ h{borúnak 

végeredményben‖ nem‖ a‖ felhaszn{lók‖ elrettentése‖ sikerült‖ a‖ legjobban,‖ hanem‖ a‖

f{jlcserélő‖ h{lózatok‖ rejtőzködésbe‖ kényszerítése,‖ mely‖ mindennél‖ nagyobb‖

belépési‖akad{lyt‖jelent‖a‖feketepiacon‖frissen‖megjelenni‖v{gyó‖kereslet‖előtt. 
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20. {bra: A f{jlcserében való részvétel okai158 

Ezekből‖a‖v{laszokból‖az‖következik,‖hogy‖a P2P-feketepiacok‖ több‖

szinten‖ is‖versenyeznek‖a‖hagyom{nyos‖közvetítőkkel.‖A‖ f{jlcserélő‖

h{lózatok: 

− direkt versenyben vannak a hordozó szintjén:‖ a‖ kín{lt‖ javak‖

{r{ban,‖ körében,‖ form{tum{ban,‖ hozz{férhetőségében‖

versenyeznek‖a‖leg{lis‖csatorn{kkal, 

− direkt versenyben‖vannak‖a‖hagyom{nyos‖disztribútori l{nc 

tagjaival,‖ és‖ a‖ hagyom{nyos‖ disztribútorok‖ {ltal‖ kín{lt‖

szolg{ltat{sokkal,‖illetve 

− kihív{st‖ jelentenek‖ a‖ kereslet ellenőrzésének, 

befoly{sol{s{nak hagyom{nyos eszközei sz{m{ra. 

Mielőtt‖ részletesen‖ is‖ elemezném‖az‖ egyes‖ szinteken‖zajló‖versenyt,‖

szeretném‖pontosítani‖az‖előbb‖haszn{lt‖termék szó‖definíciój{t. 

5.4.2.1 A termék definíciója a kulturális javak piacán 

Hagyom{nyosan‖ a‖ kultur{lis‖ termék‖ alatt‖ a‖ művet‖ értjük,‖ abban‖ a‖

form{ban,‖azon‖a‖hordozón,‖amin‖a‖mű‖a‖piacon megjelenik. Ez zenei 

területen‖ lehet‖ egy‖ kotta,‖ egy‖ zenesz{m,‖ egy‖ album,‖ egy‖koncert,‖ a‖

mozipiacon egy film a moziban, DVD-n, egy Video-on-Demand 

szolg{ltat{son,‖egy‖könyv‖nyomtatott‖vagy‖e-book‖form{tumban stb. 

                                                 

158 Forr{s:‖(Blomqvist‖és‖mtsai.,‖2005). 

könnyű‖és‖

praktikus 

 

ingyenes m{sutt‖nem‖

hozz{férhető‖

anyagok is 

beszerezhetők 

v{s{rl{s‖előtt‖ki‖

lehet‖prób{lni‖az 

{rut 

van egy 

közösség,‖

amihez tartozni 

lehet 

 

 

 

nagyon fontos elég‖ fontos 



Szükség‖törvényt‖bont 

 

228 

M{s‖ szóval‖ a‖ termék‖ egyenlő‖ azzal‖ az‖ egységgel,‖ ami‖ fogyaszt{sra‖

kerül.159  

A‖ most‖ következő‖ szakaszban‖ ennél‖ bővebb‖ értelemben‖ fogom‖ a‖

termék‖ fogalmat‖ haszn{lni,‖ és‖ a‖ jelentésébe‖ beleértem‖ nemcsak‖ a‖

művet,‖ azt‖ a‖ form{tumot,‖ amiben‖ épp‖ megjelenik,‖ de‖ azt‖ az‖

intézményrendszert‖is,‖ami‖az‖adott‖form{tumot‖elő{llítja,‖terjeszti‖és‖

a‖ közönséghez‖ eljuttatja.‖ Sőt,‖ még‖ ennél‖ is‖ tov{bb‖ megyek,‖ és‖ azt‖

{llítom,‖ hogy‖ a‖ termék‖ fogalm{hoz‖ tartozik‖ az‖ a‖ meta-inform{ciós‖

rendszer‖ is,‖mely‖a‖rekl{mokon,‖kritik{kon,‖aj{nl{sokon,‖promóciós‖

akciókon,‖ bulv{rhíreken,‖ szt{rrendszeren‖ keresztül‖ a‖ termék‖

keresletének‖ ellenőrzésére,‖ befoly{sol{s{ra‖ törekszik.‖ A‖ termék,‖

ebben‖az‖olvasatban‖teh{t‖nem‖csup{n‖a‖CD-hordozón‖megjelentetett‖

album,‖de‖az‖ albumot‖megrendelő,‖CD-form{ban‖elő{llító,‖ terjesztő‖

és‖értékesítő‖folyamatot‖ellenőrző‖intézményrendszer,‖ami‖kiegészül‖

a‖ kiadói‖ megbíz{sból‖ pénzért‖ cserébe‖ a‖ sz{mból‖ sl{gert‖ gy{rtó‖

kereskedelmi‖ r{diókkal,‖ koncertekkel‖ és‖ fesztiv{lokkal,‖ a‖ zenei‖

szaklapok‖ oldalain‖ megjelenő‖ rekl{mokkal‖ és‖ lemezkritik{kkal,‖ az‖

előadók‖szt{r‖st{tusz{t‖kultiv{ló,‖fenntartó‖erőfeszítésekkel. 

Mi‖ indokolja‖ a‖ termék‖ fogalm{nak‖ ezt‖ a‖ radik{lis kiterjesztését?‖

Először‖ is‖ az,‖ hogy‖ ha‖ megmaradunk‖ a‖ termék‖ szűk,‖ hordozóra‖

korl{tozódó‖ jelentésénél,‖ akkor‖ a‖ kultur{lis‖ piacok‖ {talakul{s{ból‖

nem‖ l{tunk‖ többet,‖ mint‖ azt,‖ hogy‖ egy‖ kor{bban‖ pénzért‖ {rult‖

hordozónak‖ (CD,‖ DVD)‖ megjelent‖ az‖ ingyenes‖ alternatív{ja‖ (P2P-

f{jlcsere),‖ és‖ ennek‖ következtében‖ dr{maian‖ zuhanni‖ kezdett‖ a‖

pénzért‖ {rult‖ alternatíva‖ kereslete.‖ Ez‖ az‖ olvasat,‖ b{r‖ lehet‖ hogy‖

önmag{ban‖ nem‖ hamis,‖ de‖ nem‖ is‖magyar{zza‖meg‖ a‖ jelenséget, s 

így‖az‖{ltala‖megengedett,‖a‖probléma‖megold{s{ra‖tehető‖javaslatok‖

(pl.‖ korl{tozzuk‖ az‖ ingyenes‖ alternatíva‖ hozz{férhetőségének‖

lehetőségét)‖szükségszerűképpen‖elégtelenek‖lesznek. 

M{sodszor:‖a‖termék‖kiterjesztett‖értelmezése‖nem‖jelent‖többet,‖mint‖

visszatérést‖ a‖ kultur{lis‖ termelés‖ alkotó-központús{g{hoz.‖ A‖

kultur{lis‖ kereslet‖ az‖ alkot{sok‖ helyett‖ mindig‖ is‖ az‖ alkotókra‖

ir{nyult:‖az‖alkotó‖(előadó,‖szerző)‖személye‖és‖munk{ss{ga‖sokféle‖

                                                 

159 A‖ zenepiacon‖ péld{ul‖ meglehetősen‖ nagy‖ felfordul{st‖ okozott‖ az,‖ hogy‖ a‖

fogyaszt{s‖egysége‖az album helyett ez‖egyes‖zenesz{m‖lett,‖mert‖az‖a‖ lehetőség,‖

hogy‖a‖ fogyasztóknak‖ lehetőségük‖ lett‖kilépni‖a‖ termelők/terjesztők‖{ltal‖ felkín{lt‖

termék-csomagokból,‖ l{thatóv{‖ tette‖ a‖ termelés‖ „felesleges”,‖ csak‖ kevesek‖ {ltal‖

keresett/értékelt‖ részét,‖ s‖ ezzel‖ érvénytelenítette‖ a‖ csomagok‖ elő{llít{s{ra‖ és‖

értékesítésére‖építő‖üzleti‖modelleket. 
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csatorn{n,‖ sokféle‖ form{ban‖megjelenik,‖ és‖ a‖különböző‖ felületeken‖

megfigyelhető‖kín{latok‖között‖mindig‖is‖az‖alkotó‖szintjén‖történt‖az‖

optimaliz{l{s‖ (haszonmaximaliz{l{s).‖ Azokban‖ az‖ esetekben,‖ ahol‖

nincs,‖ vagy‖ nem‖ egyértelműen‖ meghat{rozható‖ az‖ alkotó‖ (a‖ szó‖

európai,‖ szerzői‖ jelentésében),‖ ott‖ a‖ termék‖ az‖ a‖ brand,‖ ami‖ köré‖ a‖

gazdas{gi/kereskedelmi‖ tevékenység‖ épül:‖ a‖ Shrek‖ brand‖ a‖ termék,‖

ami a‖ hasonnevű‖ rajzfilm‖ folytat{sainak‖ különböző‖ form{tumban‖

kiadott‖ verzióiból,‖ a‖mechandise-ból,‖ a‖McDonalds-os Happy Meal 

figur{kból,‖a‖sz{mítógépes‖ j{tékból,‖a‖musical-ből,‖és‖ így‖ tov{bb‖{ll‖

össze.‖ Az‖ érdeklődés,‖ a‖ kereslet‖ a‖ Shrek-re‖ vonatkozik,‖ és‖ – 

legal{bbis‖ jelen‖ elemzésünk‖ szempontj{ból‖ – nincs‖ értelme‖ a‖

franchise‖külön{lló‖elemeit‖külön‖értelmezni.160 Ha elfogadjuk, hogy 

a‖ szerzők,‖ az‖ alkotók‖ anyagi‖ ösztönzése‖ a‖ kultur{lis‖ termelés‖

központi‖kérdése,‖akkor‖a‖kérdés‖nem‖az,‖hogy‖kevesebb‖Madonna‖

CD fogyott-e‖az‖utolsó‖évtizedben,‖hanem‖az,‖hogy‖hogyan‖v{ltozott‖

a‖Madonna‖ir{nti‖összkereslet,‖aminek‖része‖az‖eladott‖hanghordozó,‖

de‖része‖a‖koncertbevétel‖és‖a‖r{diós‖j{tsz{sok‖ut{n‖j{ró‖jogdíjbevétel‖

is. 

Harmadszor:‖ ha‖ elfogadjuk,‖ hogy‖ az‖ elemzés‖ egysége‖ az‖ alkotó‖

(brand)‖ir{nti‖kereslet,‖akkor‖a‖az‖ingyenesen‖elérhető‖digit{lis‖javak‖

hat{s{t‖ képesek‖ vagyunk‖ az‖ ir{nta‖ t{masztott‖ összkereslet‖ belső‖

szerkezetében zajló‖ v{ltoz{s‖ részeként értelmezni.‖ Ebben‖ az‖ eseten‖

m{r‖ nem‖ lehet‖ figyelmen‖ kívül‖ hagyni‖ annak‖ az‖ intézmény-

rendszernek‖ az‖ {talakul{sban‖ j{tszott‖ szerepét‖ sem,‖ amelyik‖ a‖ (z‖

esetünkben‖ zuhanó‖ keresletű)‖ verzió‖ (CD,‖ esetleg‖ DVD)‖

elő{llít{s{val‖foglalkozik. 

Ha‖ teh{t‖ a‖ f{jlcsere‖ megjelenése‖ {ltal‖ induk{lt‖ v{ltoz{sokat‖

szisztematikus‖{talakul{sként‖értelmezzük,‖mert‖kilépünk‖a‖„letöltés‖

ellehetleníti‖ a‖ CD‖ elad{sokat”‖ leegyszerűsítésből,‖ akkor‖ tal{n‖

                                                 

160 A‖tiszt{nl{t{s végett‖érdemes‖megemlíteni‖a‖rajongói‖aktivit{s‖egyre‖intenzívebb‖

jelenlétét‖a‖kultur{lis‖termékek‖életében.‖A‖hivatalos‖történetek‖kiegészülnek‖az‖un.‖

fan fiction-nel,‖ a‖ rajongók‖ {ltal‖ írt‖ apokrif‖ történetekkel‖ (Jenkins, 1992, 2006), a 

rajongók‖{ltal‖épített,‖az‖ő‖részvételükből‖t{pl{lkozó‖k{non‖töredezetté‖v{lik,‖‖ahol‖

a‖különböző‖rajongói‖csoportok‖m{s‖és‖m{s‖kombin{cióban‖v{lasztanak‖kultur{lis‖

termék‖sz{mukra‖felkín{lt‖elemeiből,‖és‖ezekhez‖eltérő‖módon‖illesztik‖hozz{‖saj{t‖

szövegeiket.‖ Azt‖ azonban,‖ hogy‖ egy{ltal{n‖ beszélhetünk‖ ezekről‖ a‖ rajongói‖

kultúr{król‖ az‖ teszi‖ lehetővé,‖ hogy‖ létezik‖ az‖ a‖ kultur{lis‖ termék‖mely‖ körül‖ ‖ a‖

rajongói‖ tevékenységek‖kikrist{lyosodhatnak.‖Az‖ ily‖módon‖ létrejött‖k{non‖ lehet,‖

hogy heterogén‖ és‖ sokszerzőjű,‖ de‖ végül‖ mégiscsak‖ a‖ hivatalos‖ termelők‖ {ltal‖

felkín{lt‖kultur{lis‖termék‖körül‖szerveződik. 
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közelebb‖ juthatunk‖ az‖ {talakul{s‖ okainak,‖ természetének‖ és‖

következményeinek‖ megértéséhez.‖ Ebből‖ a‖ szempontból‖ relev{ns,‖

hogy‖a‖f{jlcsere‖hat{s{t‖nem‖csup{n‖a‖szűken‖vett‖termék,‖a‖hordozó‖

szintjén‖ vizsg{lom,‖ hanem‖ a‖ hordozót‖ elő{llító‖ és‖ forgalmazó‖

intézményrendszer‖és‖a‖hordozó‖ ir{nti‖keresletet‖befoly{solni‖képes‖

metaszinten is. 

5.4.3 Verseny a hordozó szintjén 

A‖ f{jlcserélők‖ {ltal‖ t{masztott‖ verseny‖ természetesen‖ a‖ hordozó‖

szintjén‖jelentkezik‖először.‖A‖f{jlcserélők‖{ltal‖kín{lt‖javak: 

− ingyenesek, 

− v{ltozatosak,‖ azaz‖ az‖ elérhető‖ javak‖ köre‖ nagys{grendekkel 

nagyobb,‖mint‖a‖hivatalos‖csatorn{kon, 

− hordozhatók,‖azaz‖szabadon‖m{solhatók‖tetszőleges‖eszközre,‖

tetszőleges‖emberek‖sz{m{ra,‖tetszőleges‖alkalommal, 

− remixelhetők,‖ azaz‖ nincs‖ technikai‖ akad{lya‖ annak,‖ hogy‖

alapanyagként‖új‖alkot{sokban‖szerepeljenek. 

5.4.3.1 A hordozhatóság és remixelhetőség 

Tal{n‖érdemes‖ez‖utóbbi‖két‖szempontot‖előre‖venni‖a‖viszonylagos‖

egyszerűségük‖miatt.‖ A‖ hordozhatós{g‖ és‖ a‖ remixelhetőség‖ attól‖ a‖

technikai‖ form{tumtól‖ függ,‖ melyben‖ az‖ adott‖ kultur{lis‖ jósz{g‖

elérhető.‖A‖digit{lis‖vil{gban‖e‖képességek‖a‖legfontosabb‖korl{tjai‖az 

ún.‖ Digit{lis‖ Jogosults{gkezelő‖ technológi{k (Digital Rights 

Management – DRM),‖ melyek‖ épp‖ azt‖ teszik‖ a‖ jogosultak‖ {ltal‖

szab{lyozhatóv{,‖ hogy‖ a‖digit{lis‖ f{jl‖ h{nyszor,‖milyen‖ eszközökön‖

lej{tszható,‖ m{solható, CD-re‖ kiírható stb. A DRM-technológi{k‖

alkalmaz{s{nak‖ vannak‖ előnyei‖ és‖ h{tr{nyai‖ is.‖ A‖ h{tr{nyok‖ egy‖

fajt{j{ra‖ kor{bban‖ m{r‖ l{ttunk‖ péld{t.‖ A‖ DRM‖ sok‖ olyan‖

felhaszn{l{st‖ is‖ megakad{lyoz,‖ amely‖ kifejezett‖ törvényi‖ védelmet‖

élvez‖– az‖angolsz{sz‖jog‖ezeket a‖felhaszn{l{sokat‖fair‖use‖néven,‖a‖

kontinent{lis‖ jog‖a‖szabad‖felhaszn{l{s‖eseteiként‖ ismeri – (Akester, 

2009),‖ de‖ legtöbbször‖ csup{n‖ érthetetlen‖ és feleslegesnek‖ tetsző‖

akad{lyokat‖ emel‖ tiszt{zatlan‖ legalit{sú,‖ de‖ teljesen legitim, vagy a 

felhaszn{ló‖ szempontj{ból‖ annak‖ tetsző‖ haszn{latok‖ előtt.161 Az 

                                                 

161 A‖DRM‖segítségével‖a‖ jogosultak‖olyan‖ felhaszn{l{sokat‖prób{lnak‖korl{tozni,‖

melyek a brit fiatalok zenehaszn{lati‖ szok{sait‖ vizsg{ló‖ kutat{sok‖ szerint‖ a zene 

mindennapos‖ haszn{lat{hoz‖ tartoznak‖ (z{rójelben‖ az‖ adott‖ tevékenységet‖

gyakorlók‖ar{nya‖ a‖v{laszadók‖sz{zalék{ban):‖CD‖m{s‖eszközre‖m{sol{sa‖ (97%),‖
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elmúlt‖ években‖ r{ad{sul‖ sok‖ ezer‖ felhaszn{ló‖ kellett‖ azzal‖

szembesüljön,‖ hogy‖ az‖ a‖ szolg{ltató,‖ amelytől‖ a‖ DRM-védett‖

tartalmakat‖ megv{s{rolta,‖ bejelentette‖ a‖ folyamatos‖ felhaszn{l{st‖

lehetővé‖ tevő‖ autentik{ciós‖ infrastruktúra‖ felsz{mol{s{t,‖ ami‖ a‖

megv{s{rolt‖digit{lis‖javak‖elvesztésével‖egyenértékű (N. Anderson, 

2008a, 2008b). 

A‖m{sik‖oldalról‖a‖DRM‖azt‖az‖ígéretet‖hordozza,‖hogy‖amennyiben‖

nincs‖ DRM‖ nélküli‖ alternatíva‖ a‖ piacon,‖ úgy‖ a‖ m{sol{svédelem‖

elvezethet‖ a‖ tökéletesen‖ hatékony‖ piachoz,‖ ahol‖ minden‖ fogyasztó‖

pontosan‖ azon‖ az‖ {ron‖ jut‖ hozz{‖ a‖ javakhoz,‖ amit‖ az‖ neki‖ megér 

(Boyle, 2000). Egy‖ jól‖ működő‖ DRM-technológia‖ azt‖ az‖ ígéretet‖

hordozza,‖hogy‖haszn{lat{val‖a‖kalózkod{s‖szintje‖csökkenthető,‖és‖a‖

fogyasztóig‖ tartó‖ disztribúciós‖ l{nc‖ minden‖ eleme‖ pontosan‖

ellenőrizhető,‖ nyomon‖ követhető.‖ A‖ DRM‖ tov{bb{‖ lehetővé‖ teszi,‖

hogy‖ ugyanazon‖ jósz{g‖ különböző‖ felhaszn{l{sai‖ különböző‖

termékként‖ jelenhessenek‖meg‖a‖piacon‖(egy‖zenesz{m‖péld{ul‖CD-

ként,‖ iPod-ra‖ letölthető,‖ hordozható‖ felvételként,‖ csengőhangként,‖

sz{mítógépen‖ hallgatható‖ felvételként,‖ remixelhető‖ verzióban‖ stb.)‖

extra‖bevételi lehetőséget‖teremtve‖ez{ltal‖a‖jogosult‖sz{m{ra. 

A‖jogosultaknak‖soha‖nem‖sikerült‖igaz{n‖meggyőzően‖elhitetniük‖a‖

fogyasztóikkal,‖hogy‖miért‖is‖jó‖nekik‖(m{rmint‖a‖fogyasztóknak)‖egy‖

olyan‖ technológiai‖ megold{s,‖ ami‖ l{thatólag‖ sz{mtalan‖

kényelmetlenséget,‖viszont‖nulla‖kézzel‖fogható‖előnyt‖kín{l,‖s‖mivel‖

egészen‖ 2008-ig‖ nem‖ volt‖ olyan‖ leg{lis‖ szolg{ltató,162 amelyik jogot 

szerzett‖ volna‖ arra,‖ hogy‖ DRM‖ nélkül is‖ {rulhasson‖ digit{lis‖

tartalmakat‖ezért‖a‖DRM-től‖való‖megszabadul{s‖egyetlen‖lehetősége‖

a feketepiac igénybevétele‖ volt.‖ Mire‖ 2007‖ folyam{n‖ a‖ jogosultak‖

letettek‖ arról,‖ hogy‖ DRM‖ védett‖ zenéket‖ prób{ljanak‖ eladni‖ a‖

fogyasztóiknak,‖ addigra‖ a‖ DRM‖ mérhetetlen‖ k{rokat‖ okozott‖ a‖

jogosultak‖sz{m{ra. 

Jelenleg‖ a‖ j{tékszoftverek‖ piac{n‖ zajlik‖ a‖ DRM‖ hatékonys{g{nak‖

újraértékelése.‖ Annyi‖ m{r‖ most‖ is‖ nyilv{nvaló,‖ hogy‖ (legal{bbis‖ a‖

PC-s‖ j{tékok‖ piac{n)‖ m{sol{svédelem‖ nem‖maradt‖ feltöretlen,‖ és‖ a‖

                                                                                                                            

bar{t‖CD-jének‖lem{sol{sa‖(86%),‖saj{t‖CD-bar{t‖készülékére‖m{sol{sa‖(75%),‖zene‖

küldése‖(75%) ,‖illetve‖fogad{sa‖(78%)‖emailen,‖IM-en, bluetoothon vagy skype-on 

(Bahanovich‖és‖Collopy,‖2009). 

162 Kivéve‖természetesen‖néh{ny‖független‖kiadót,‖és‖a‖Creative‖Commons licencet 

haszn{ló‖alkotókat. 
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kiadók‖ m{sol{svédelmi‖ erőfeszítései rosszabb esetben kifejezett 

bosszúhadj{ratot‖ gerjesztettek‖ a‖ v{s{rlók‖ között‖ (Kuchera, 2008), 

jobb‖ esetben‖ elenyésző‖ hatékonys{ggal‖ bírnak‖ (Carroll, 2008). A 

megold{s‖ e‖ piacon‖m{r‖most‖ is‖ az‖ a‖működő‖modell‖ lehet,‖ ahol‖ a‖

szoftver‖ingyenesen‖(de‖legal{bbis‖DRM‖nélkül‖elérhető),‖míg‖a‖teljes 

j{tékélmény‖egy‖a‖felhaszn{lók‖tízezreivel‖benépesített,‖előfizetésért‖

cserébe‖igénybe‖vehető‖virtu{lis‖valós{gban‖zajlik.163 

A DRM-technológi{k‖ m{ra‖ az‖ audiovizu{lis‖ tartalmak‖ védelmére‖

szorultak‖vissza.‖Ezek‖a‖ technológi{k‖a‖DRM-mentes,‖kalóz‖verziók‖

azonnali‖megjelenését‖ugyan‖ tov{bbra‖ sem‖ tudj{k‖megakad{lyozni,‖

de‖ az‖ egyelőre‖ nyitott‖ kérdés,‖ hogy‖ a‖ haszn{latuk‖ ugyanolyan‖

negatív‖hat{ssal‖lesz-e‖a‖legitim‖piacokra,‖mint‖amit‖a‖zene‖esetében‖

tapasztalhattunk. 

5.4.3.2 A kínálat 

A‖ fizikai‖ hordozón‖ forgalmazott‖ kultur{lis‖ javak‖ kín{lata‖ előtt‖

komoly‖ korl{tot‖ jelent‖ az‖ értékesítéshez‖ szükséges‖ fizikai‖ tér‖

szűkössége.‖A‖kín{lat‖ ott‖ ér‖ véget,‖ ahol‖ a‖ hordozó‖ logisztikai,‖ bolti‖

értékesítési‖ hat{rköltsége‖ meghaladja‖ az‖ {ltala‖ termelt‖ bevételt.‖ A‖

kín{lat‖ szempontj{ból‖ tov{bbi‖ szűkösséget‖ eredményez‖ a‖

forgalmaz{sra/terjesztésre‖ jogosult‖ piaci‖ szereplők‖ sz{m{ra‖

rendelkezésre‖ {lló‖ szervezeti‖ erőforr{sok‖ korl{tozotts{ga.‖ Limit{lt‖

mennyiségű‖ figyelem,‖ hum{n‖ erőforr{s,‖ forgótőke‖ jut‖ egy-egy 

jellemzően‖kor{bban‖létrejött‖termék‖forgalmaz{s{nak,‖terjesztésének‖

t{mogat{s{ra. Ennek‖ a‖ két‖ egyszerű,‖ és‖ könyörtelen‖ adotts{gnak‖

köszönhetően‖ meglehetősen‖ t{gra‖ nyílt‖ az‖ az‖ olló,‖ ami‖ a‖ piacon‖

aktu{lisan‖ elérhető‖ (in‖ print)‖ kultur{lis‖ javak‖ és‖ a‖ – kereskedelmi 

hasznosít{s‖ösztönzése‖ok{n‖létrejött‖– szerzői‖jogi‖védelem‖alatt‖{lló‖

javak‖sz{ma‖között‖van.‖A‖jogvédett,‖de‖nem‖kapható‖művek‖ar{nya‖

az‖ összes‖ szerzői‖ jogi‖ védelem‖ alatt‖ {lló‖ műhöz‖ képest‖ piactól‖ és‖

terméktől‖függően‖a‖10-30%-os‖s{vban‖mozog (Bodó,‖2006). 

                                                 

163 Ennek‖a‖modellnek‖a‖zeneiparban‖a‖last.fm‖szolg{ltat{s‖lehet‖az‖analógi{ja,‖mely‖

semmivel‖nem‖tartalmaz‖több‖zenesz{mot,‖mint‖ami‖a‖feketepiacról‖beszerezhető,‖

de‖ a‖ nagysz{mú‖ felhaszn{ló‖ zenehallgat{si‖ szok{saira,‖ ízlésbeli‖ preferenci{ira‖

épülő‖kollaboratív‖szűrő‖és‖aj{nlórendszere‖m{s‖eszközökkel‖ reproduk{lhatatlan.‖

Ez‖ az‖ a‖ hozz{adott‖ érték,‖ ami‖ miatt‖ a‖ last.fm‖ felhaszn{lók‖ hajlandók‖ fizetni‖ a‖

szolg{ltat{sért,‖ még‖ akkor‖ is,‖ ha‖ a‖ befizetett‖ díj‖ jelentős‖ része‖ a‖ zeneművekhez‖

kapcsolódó‖jogdíjak‖kifizetésére‖fordítódik. 
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Mivel‖ az‖ elérhető‖ kín{latot‖ a‖ kereslet‖ kiszolg{l{s{nak‖ költségei‖

hat{rozz{k‖ meg,‖ ezért‖ az‖ online‖ disztribútorok‖ megjelenése‖ a‖

költségek‖ csökkenésén‖ keresztül‖ a‖ kín{lat‖ v{ltozatoss{g{nak,‖

sz{moss{g{nak‖radik{lis‖bővülését‖ígérte.‖Az‖első‖körben‖megjelent,‖

hibrid‖ modellt‖ alkalmazó‖ online‖ kereskedők‖ – gyakorlatilag fizikai 

javakkal‖ kereskedő‖ internetes‖ katalógus-{ruh{zak,‖ mint‖ az‖

amazon.com –,‖ illetve‖ a‖ m{sodlagos‖ piacok‖ – antikv{riumok,‖

haszn{lt‖ javak‖ viszonteladói‖ – elektroniz{lód{sa‖ meg‖ is‖ hozta‖ a‖

kín{lat‖bővülését:‖hirtelen‖elérhetővé‖v{ltak‖az ún.‖hosszú‖farokban164 

tal{lható‖alkot{sok‖is (C. Anderson, 2006). 

Ugyanazok‖a‖technológi{k,‖melyek‖lehetővé‖tették‖a‖fizikai‖hordozón‖

forgalmazott‖javak‖kín{lat{nak‖bővülését,‖egyben‖a‖form{tumv{lt{st,‖

és‖ ezen‖ keresztül‖ – legal{bbis‖ elméletben‖ – a‖ kín{lat‖ tov{bbi 

bővülését‖ is‖ lehetővé‖ tették.‖Először‖a‖zeneművek,‖majd‖ a‖ filmek‖és‖

végül‖ a‖ nyomtatott‖ anyagok‖ digit{lis‖ piacain‖ azonban‖ a‖ kín{lat‖

bővülése‖ nem‖ haladt‖ olyan‖ sebességgel,‖ mint‖ amit‖ a‖ fogyasztók‖

elv{rtak‖ volna.‖ A‖ keresleti‖ oldalról‖ jó‖ képet‖ ad‖ a‖ felhaszn{lóik‖

zenehallgat{si‖ szok{sait‖ monitorozó‖ last.fm‖ online‖ szolg{ltató‖

adatb{zisa,‖melybe‖négy‖év‖alatt‖tízmillió‖alkotó‖75‖millió‖zenesz{ma 

került‖ be‖ azért,‖mert‖ valaki,‖ valahol‖ a‖ sz{mítógépén‖ lej{tszotta‖ azt 

(Bawa‖és‖Ogle,‖2007). A zenei‖metaadatok‖értékesítésével‖foglalkozó‖

Gracenote‖ adatb{zisban‖ ennél‖ csak‖ kicsivel‖ több,‖mintegy‖ 80‖millió‖

dal‖ adatai‖ szerepelnek.‖ Ehhez‖ képest‖ az‖ egyik‖ legnagyobb‖ online‖

zene{ruh{zban,‖ az‖ emusic.com-on‖ 6‖ millió‖ dal‖ közül‖ lehet‖

v{logatni.165 Az audiovizu{lis‖ tartalmak‖ esetében‖ a‖ szűkösség‖ még‖

nyilv{nvalóbb,‖ a‖ legnagyobb‖ audiovizu{lis‖ online‖

tartalomközvetítők‖nemhogy‖a‖vil{g‖filmtermésének,‖de‖az‖amerikai‖

filmkincsnek‖ is‖ csak‖ töredékét‖ teszik‖ elérhetővé,‖ azt‖ is‖ csak‖ az‖

amerikai, jobb esetben a legfejlettebb nyugat-európai‖piacok‖sz{m{ra 

(Bodó,‖2007). 

Felvetődhet a‖kérdés,‖hogy‖össze‖lehet-e‖vetni‖a‖kétféle,‖keresletre‖és‖

kín{latra‖ vonatkozó‖ sz{mot.‖ A‖ kultur{lis‖ javak‖ ir{nti‖ kereslet‖

nyilv{nvalóan‖ nem‖ egyenletesen‖ oszlik‖ el‖ a‖ különböző‖ művek‖

között,‖ így‖ a‖ legritk{bban‖ keresett‖ művek‖ elérhetetlensége‖ jóval‖

                                                 

164 A‖ hosszú‖ farok‖ kifejezés‖ a‖ népszerűségük‖ alapj{n‖ sorba‖ {llított‖ művek {ltal‖

kirajzolt‖ görbe‖ alakj{ra,‖ illetve‖ ezen‖ keresztül‖ a‖ kevésbé‖ népszerű‖ művekre‖

vonatkozik.  

165 2010 eleji adatok. 
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kevesebb‖potenci{lis‖vevőt‖érint,‖mintha‖a‖népszerűségi‖lista‖elejéről‖

hi{nyozn{nak‖ alkot{sok. Sz{mos‖ kutat{s‖ (C. Anderson, 2008; 

Elberse, 2008) hívta‖ fel‖ a‖ figyelmet‖ arra,‖ hogy‖ a‖ leg{lis‖ kultur{lis‖

piacokon‖a‖kereslet‖ túlnyomó‖része‖a‖ legnépszerűbb‖néh{ny‖ tízezer‖

alkot{sra‖korl{tozódik. 

A hosszú‖ farok‖ elmélet‖ azt‖ ígérte,‖ hogy‖ a‖ digit{lis‖ környezetben‖ a‖

legnépszerűbb‖ javakból‖ {lló‖ fej‖ mellett‖ komoly‖ gazdas{gi‖ szerepet 

j{tszik‖majd‖a‖hosszú‖farokba‖tartozó,‖ritk{n‖keresett,‖de‖nagy‖sz{mú‖

alkot{s‖ ir{nt‖ meglévő‖ kereslet,‖ melyet‖ az‖ online‖ szolg{ltatók‖

nemcsak,‖ hogy‖ képesek‖ lesznek‖ gazdas{gosan‖ kiszolg{lni,‖ de‖ az‖

értékesítésük‖ össz-volumenének‖ nagyobbik‖ h{nyada‖ a‖ hosszú‖

farokból‖fog‖sz{rmazni.‖Ehelyett‖azonban egyre‖több‖ jel‖mutat‖arra,‖

hogy‖ a‖ leg{lis‖ piacokon‖ az‖ elmélet‖ nem‖ v{lik automatikusan piaci 

realit{ss{. Sz{mos‖ olyan‖ digit{lis‖ kereskedőtől‖ sz{rmazó‖ adatsor‖

gyűlt‖m{ra‖össze,‖amelyik‖azt‖sugallja,‖hogy‖hi{ba‖elérhető‖a‖hosszú‖

farok,‖ az‖ oda‖ tartozó‖ művek‖ ir{nt‖ nincs,‖ vagy‖ olyannyira‖

elhanyagolhatóan‖ alacsony‖ a‖ kereslet,‖ hogy‖ azt‖ még‖ a‖ digit{lis‖

infrastruktúr{n‖ sem‖ gazdas{gos‖ kiszolg{lni.‖ M{s‖ szóval‖ a‖ niche-

piacok‖ paradigmav{ltó‖ eljövetele‖ helyett‖ egy‖ a fizikai terjesztéshez‖

hasonló piac‖valósult‖meg. 

Ennek‖a‖jelenségnek‖sz{mos,‖csak‖a‖leg{lis‖piacra‖jellemző‖oka‖lehet.‖

Ezek‖ közül‖ tal{n‖ a‖ legfontosabb‖ az,‖ hogy‖ a‖ folytonos‖ kultur{lis‖

termelés,‖és‖azt‖ezt‖kísérő/t{mogató‖marketing-tevékenység‖logik{ja‖

nem‖ v{ltozott,‖ s‖ az‖ a szűkös‖ közvetítői‖ erőforr{sokat‖ tov{bbra‖ is‖ a 

legújabb‖ címek‖ erős‖ marketinggel‖ megt{mogatott‖ értékesítésére‖

fordítja, s ez alapvetően‖meghat{rozza‖a‖keresletet‖ is‖ (hisz‖épp‖ez‖a‖

célja).‖ Ezen‖ túl‖ a‖ leg{lis‖ piacok‖mégoly‖ alacsony‖ {rai‖ erős‖ korl{tjai‖

lehetnek‖ a‖ kísérletezésnek,‖ az‖ ismeretlen‖ műfajok,‖ alkotók 

felfedezésének.‖ Az‖ a‖ leg{lis‖ értékesítési‖ csatorn{król‖ kialakult‖ kép,‖

hogy azok eleve egy meglehetősen‖szűk,‖és‖sz{mos‖ponton esetleges 

kín{latot‖ képesek‖ csak‖ biztosítani,166 azt‖ eredményezheti,‖ hogy‖ a‖

niche-fogyaszt{s‖ eleve‖ nem‖ is‖ veszi‖ igénybe‖ a‖ leg{lis‖ csatorn{kat,‖

mert‖onnan‖nem‖remélhet sikert. 

Mindezeket‖ a‖ feltételezéseket‖ azok‖ a‖ tapasztalatok‖ t{masztj{k‖ al{,‖

melyek‖ a‖ feketepiaci‖ kín{lat‖ bőségéről,‖ és‖ az‖ ottani‖ kereslet‖

szerkezetéről‖ {llnak‖ rendelkezésünkre.‖ A‖ feketepiacok‖ kapcs{n‖ az‖

                                                 

166 Ennek‖az‖{llít{snak‖a‖magyar‖digit{lis‖filmforgalmaz{s‖kapcs{n‖megfogalmazott‖

illusztr{ciój{t‖l{sd‖a‖6.3.1. fejezetben. 
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egybehangzó‖ tapasztalat‖ az, hogy a‖ tartalmakat‖ elérhetővé‖ tevő‖

internet-felhaszn{lók‖ jóvolt{ból‖ a‖ leg{lis‖ szereplők‖ {ltal‖

meghat{rozott‖ kín{latn{l‖ nagys{grendekkel‖ több‖ alkot{s‖ v{lik‖

elérhetővé.‖Ez‖azt‖is‖jelenti,‖hogy‖a‖feketepiacokon‖nem‖érvényes‖az‖a‖

gazdas{gi‖ racionalit{s,‖ mely‖ a‖ népszerűség‖ alapj{n‖ sorolja‖

hierarchikus‖ rendbe‖ az‖ egyes‖ kultur{lis‖ javakat.‖A‖ – hosszú‖ t{vú‖ – 

feketepiaci‖ kín{latot‖ nem‖ ‖ a‖ kereslet‖ – annak‖ v{s{rlóereje,‖

koncentr{lts{ga‖ vagy‖ m{s‖ dimenziója‖ – hat{rozza‖ meg,‖ hanem‖ a‖

megoszt{sra‖ képes‖ felhaszn{lók‖ érdeklődési‖ területe‖ és‖ megoszt{si‖

hajlandós{ga.‖ A‖ feketepiac‖ kín{lati‖ piac:‖ elég‖ egyetlen‖ ember,‖ aki‖

fontosnak‖tart‖valamit‖digitaliz{lni,‖archiv{lni,‖megosztani‖m{sokkal,‖

és‖ e‖ kultur{lis‖ jósz{g‖ – szinte – mindenki‖ sz{m{ra‖ – szinte – 

korl{tlanul‖elérhetővé‖v{lik. 

M{s‖ szóval‖ elképzelhető,‖ hogy‖ a‖ jelenlegi‖ leg{lis‖ csatorn{kon‖

keresztül‖ elérhető‖ 6‖ millió‖ zenesz{m‖ eléri‖ vagy‖ meg‖ is‖ haladja‖ a‖

gazdas{gi‖racionalit{s‖dikt{lta‖reperto{r-nagys{got,‖mint‖ahogy‖az is 

valószínű,‖ hogy‖ e‖ 6‖ millió‖ zenesz{m‖ jelentős‖ részére‖ nem‖ akadt‖

egyetlen‖vevő‖sem.‖Ez‖azonban‖nem‖jelenti‖azt,‖hogy‖a‖digit{lis‖javak‖

glob{lis‖internetes‖körforg{s{ban‖ezeknek‖a‖műveknek‖ne‖lenne‖meg‖

a‖ helyük.‖ A‖ digit{lis‖ kópi{k‖ feketepiaci‖ elérhetősége valamiféle‖

kor{bbi‖ igény‖meglétének‖ indik{tora.‖ Valaki,‖ valahol‖ erőforr{sokat‖

sz{nt‖ a‖ digit{lis‖ form{ban‖ nem‖ elérhető‖ mű‖ felkutat{s{ra,‖

digitaliz{l{s{ra,‖ stb.‖ Tov{bbi‖ erőforr{sok‖ és‖ elköteleződések‖

(lojalit{sok)‖ szükségesek‖ ahhoz,‖ hogy‖ a‖ digit{lis‖ kópi{k‖ a 

feketepiacokon‖ anyagi‖ ellentételezés‖ nélkül‖ is‖ folyamatosan‖

elérhetők‖ legyenek.‖ Ebből‖ arra‖ következtethetünk,‖ hogy‖ e‖ művek‖

minden‖gazdas{gi‖racionalit{ssal‖ellentmondó‖elérhetővé‖v{l{sa‖arra‖

vonatkozó‖erős‖jelzés,‖hogy‖e‖javakra‖– valahol, valamikor – szükség‖

volt (van). 

A‖leg{lis‖digit{lis‖katalógus‖bővülését‖egyszerre‖akad{lyozta‖a‖jogok‖

tiszt{zatlans{ga,‖ a‖ jogi‖ környezet‖ összetettsége,‖ a‖ licencelésre‖

jogosult‖ szervezetek‖ nehézkesen‖ mozduló‖ belső‖ struktúr{ja,‖ a‖

kalózkod{stól‖ való‖ félelem,‖ az‖ újonnan‖ megjelenő‖ online‖

közvetítőkkel‖ szembeni‖ bizalmatlans{g‖ (l{sd‖ e‖ fejezet mottój{ul‖

v{lasztott‖idézetet),‖a‖digitaliz{l{shoz‖szükséges‖erőforr{sok‖hi{nya,‖

a‖kiadók‖a‖fizikai‖piacokról‖megörökölt,‖kiad{si‖ időablakokra‖épülő‖

piacszegment{l{si‖ stratégi{ja,‖ és‖ a‖ kiadói‖ erőforr{sok‖ limit{lt‖ volta. 

Az‖ így‖ kialakult‖ kín{lat‖ éles‖ kontrasztban‖ {ll a‖ f{jlcserélő‖

h{lózatokon‖elérhető,‖az‖egyes‖felhaszn{lók‖fizikai‖hordozókról‖h{zi‖

módszerekkel‖ digitaliz{lt‖ gyűjteményeiből‖ össze{lló‖ kín{lat‖
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gazdags{g{val,‖ mellyel‖ a‖ leg{lis‖ terjesztők‖ a‖ Napster-forradalom 

ut{n‖egy‖évtizeddel‖sem‖tudnak‖ igaz{ból‖versenyezni.‖A‖beszerzési‖

forr{sokat‖ kereső‖ fogyasztó‖ v{laszthatott‖ a‖ DRM-mentes,‖ végtelen‖

kín{latot‖ ingyen‖ biztosító‖ feketepiac‖ és‖ a‖ m{sol{svédelemmel‖

ell{tott,‖ korl{tozott‖ v{lasztékot a‖ fizikai‖ hordozó‖ {r{n{l‖ nem‖

olcsóbban‖kín{ló‖leg{lis‖alternatív{k‖között. 

5.4.3.3 Az online zeneáruházak elérhetősége Magyarországon 

2007‖ {prilis{ban‖ a‖ Quart‖ online‖ zenei‖ szaklap‖ {ttekintette‖ a‖

legnagyobb‖online‖zene{ruh{zak‖kín{lat{t (Tövish{zi‖és‖Git{r,‖2007). 

Az‖ újs{gírók‖ két,‖ a‖ lap‖ {ltal‖ dicsért‖ albumot (Arcade Fire – Neon 

Bible, LCD Soundsystem – Sound‖Of‖Silver)‖prób{ltak‖megv{s{rolni‖

leg{lisan,‖digit{lis‖form{tumban.‖Két‖és‖fél‖évvel‖az‖eredeti‖cikk‖ut{n‖

én‖ is‖ megprób{ltam‖megv{s{rolni‖ az‖ egyszerűség‖ kedvéért‖ a‖ fenti‖

két‖albumot.‖Az‖al{bbi‖t{bl{zat‖a 2007‖tavaszi‖és‖a‖2009‖őszi‖helyzetet‖

foglalja‖össze: 

  



A P2P-kalózok‖kora 

 

237 

Szolgáltató 2007 áprilisi helyzet 2009 őszi helyzet 

iTunes 
Magyarországról nem 

elérhető 

Magyarországról nem elérhető 

eMusic 

Magyarországról elérhető, 

1 dal ára 0,43-0,28 € 

katalógus mérete: ~2 millió 

dal 

a két keresett album nem 

megvásárolható 

Magyarországról elérhető, 

1 dal ára 0,45-0,41 € 

katalógus mérete: ~6 millió dal 

a két keresett album nem 

megvásárolható 

Rhapsody 
Magyarországról nem 

elérhető 
Magyarországról nem elérhető 

Napster 
Magyarországról nem 

elérhető 
Magyarországról nem elérhető 

Zune 

Marketplace  

nem vizsgált (lejátszó eszköz 

nem kapható 

Magyarországon) 

Magyarországról nem elérhető 

Sony Connect 

nem vizsgált (lejátszó eszköz 

nem kapható 

Magyarországon) 

megszűnt 

Yahoo! Music 

Jukebox 
technikai problémák megszűnt 

Allofmp3.com legalitása vitatott megszűnt 

Beatport.com 

Magyarországról elérhető, 

a két keresett album nem 

megvásárolható 

Magyarországról elérhető, 

a két keresett album nem 

megvásárolható 

Audio 

Lunchbox 

Magyarországról elérhető, 

a két keresett album nem 

megvásárolható 

Magyarországról elérhető, 

a két keresett album nem 

megvásárolható 

Dalok.hu 

Magyarországról elérhető, 

a két keresett album nem 

megvásárolható 

Magyarországról elérhető, 

a két keresett album nem 

megvásárolható 

Songo.hu 

Magyarországról elérhető, 

a két keresett album nem 

megvásárolható 

Magyarországról elérhető, 

a két keresett album 

megvásárolható 

(1000 Ft/szám vagy 3400 

Ft/album) 

T-Online 

Zeneáruház 

Magyarországról elérhető, 

egy keresett album 

megvásárolható, technikai 

problémák 

megszűnt 

Mp3music.hu 

Magyarországról elérhető, 

a két keresett album nem 

megvásárolható 

megszűnt 

2. t{bl{zat: Zene{ruh{zak elérhetősége Magyarorsz{gról 

Az‖ eredmény‖ lesújtó.‖ Azok‖ az‖ oldalak,‖ amik‖ két‖ és‖ fél‖ évvel‖

kor{bban‖nem‖voltak‖Magyarorsz{gról‖elérhetők,‖azok‖tov{bbra‖sem‖

azok,‖ néh{ny‖ nagy,‖ és‖ sok‖ kicsi‖ j{tékos‖ egyenesen‖ megszűnt,‖

leg{lisan‖ egyetlen‖ szolg{ltató‖ forgalmazza‖ a‖ keresett‖ zenéket,‖

érthetetlenül‖magas,‖1000‖forintos‖sz{monkénti‖{ron.‖Érdekes‖módon‖

{rnövekedés‖ volt‖ tapasztalható‖ az‖ egyetlen,‖ itthonról‖ is‖ elérhető‖
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külföldi‖ zene{ruh{zban‖ is,‖ ahol‖ az‖ elérhető legalacsonyabb‖ {r‖

mintegy‖ m{sfélszeresére‖ nőtt‖ az‖ eltelt‖ időben,‖ de‖ a‖ külföldi‖

szolg{ltató‖ {rai‖ még‖ így‖ is‖ mintegy‖ harmada‖ az‖ egyetlen‖ hazai‖

szolg{ltató‖{rain{l. 

5.4.3.4 Az ár 

A‖f{jlcserélő‖h{lózatokon‖a‖felhaszn{lók‖zérus‖{rat‖kérnek‖egym{stól‖

a megosztott‖ kultur{lis‖ javakért.‖ Attól‖ az‖ apró,‖ {mde‖ lényeges‖

különbségtől‖eltekintve,‖hogy‖a‖f{jlcserélők‖{ltal{ban‖olyan dolgokat 

cserélnek,‖melyek‖esetében‖a‖cseréhez‖szükséges‖ jogaik‖hi{nyoznak, 

a‖f{jlcserélő‖h{lózatok‖klasszikus‖aj{ndékgazdas{gok,‖ahol‖– és‖itt‖a‖

tov{bbiakban‖a‖z{rt‖f{jlcserélő‖közösségekről‖lesz‖szó,‖ahol‖lehetőség‖

van‖ ismételt‖ interakciókra‖ – a‖ megoszt{sért‖ cserébe‖ nem‖ anyagi‖

ellenérték‖ j{r,‖ hanem‖ t{rsadalmi‖ st{tuszban,‖ jóhírnévben,‖

elismertségben‖ megnyilv{nuló‖ szimbolikus‖ tőke‖ keletkezik.167 A 

                                                 

167 A‖digit{lis‖kultúra‖hagyom{ny{nak‖és‖a‖digit{lis‖kultúr{ról‖szóló‖narratív{knak‖

integr{ns‖ része‖ a‖ hagyom{nyos,‖ piaci‖ mechanizmusokon‖ kívül‖ eső‖

aj{ndékgazdas{g,‖a‖’gift‖economy’‖(Mauss, 1954) jellemzőivel‖leírható‖működés.‖A‖

klasszikus,‖ autonóm‖ individuumok‖ piaci‖ alkufolyamatait‖ részben‖ megelőző,‖

részben‖ helyettesítő‖ aj{ndékoz{s‖ sor{n‖ az‖ {ruk‖ és‖ szolg{ltat{sok‖ önkéntes‖

adakoz{s‖révén‖cserélnek‖gazd{t.‖Az‖aj{ndékoz{s‖aktusa‖ugyan‖önkéntes,‖de‖alóla‖

kibújni‖lehetetlen,‖az‖önkéntesség‖a‖t{rsadalmilag‖elv{rt‖viselkedési‖norm{k‖része.‖

Az‖ aj{ndékok‖ ad{sa‖ és‖ elfogad{sa,‖ mint‖ t{rsadalmi‖ gyakorlat‖ célja‖ sokrétű.‖ E‖

folyamatokon‖ keresztül‖ zajlik‖ a‖ fenn{lló‖ t{rsadalmi‖ kapcsolatok‖ megerősítése,‖

illetve‖jönnek‖létre‖új‖személyes‖kapcsolatok.‖Az‖aj{ndékoz{s‖az‖elfogadó‖részéről 

lekötelezettséget‖ hoz‖ létre,‖ melynek‖ viszonzatlanul‖ hagy{sa‖ egyfajta‖ rangbéli‖

al{vetettséget‖ hoz‖ létre.‖ Azt‖ ugyan‖ nem‖ mondhatjuk,‖ (pontosabban‖ k{r‖ lenne‖

leegyszerűsíteni‖ a‖ problém{t)‖ az‖ „önzetlen‖ aj{ndék‖ nincs”‖ maxim{j{ra,‖ az‖

bizonyos,‖hogy‖az‖aj{ndékoz{s‖rítusa‖a‖gazdas{gi‖tőke‖t{rsadalmi‖tőkévé,‖a‖nyers‖

hatalom‖ szimbolikus‖ hatalomm{‖ konvert{l{s{nak‖ hatékony‖ eszköze (Bourdieu, 

1997. 234. o.). Az‖ aj{ndékoz{son‖ alapuló‖ t{rsadalmak‖ elölj{rói‖ {ltal‖ felhalmozott‖

vagyon‖ritu{lis‖megsemmisítése,‖elaj{ndékoz{sa,‖fel{ldoz{sa‖egyszerre‖működik‖a‖

gazdags{g,‖ a‖hatalom,‖a‖ t{rsadalmi‖ rang‖ indik{toraként‖és‖ jelenti‖ az‖aj{ndékokat‖

elfogadók‖ részéről‖ e‖ st{tusz‖ elfogad{s{t,‖ elismerését.‖ Az‖ aj{ndékcseréből‖

következő‖ profit‖ teh{t‖ nem‖ anyagi‖ jellegű,‖ célja‖ a‖ t{rsadalmon‖ belüli,‖ vagyonon,‖

elismertségen,‖st{tuszon‖alapuló‖hierarchi{k‖kiépítése,‖fenntart{sa,‖megerősítése.‖A‖

Mauss‖ {ltal‖ sz{mos‖ archaikus‖ kultúra‖ kapcs{n‖ megfigyelt‖ és‖ leírt‖ struktúr{k‖

megragadt{k‖ a‖60-as‖években‖maguknak‖alternatív‖ t{rsadalmi‖modelleket‖kereső‖

szubkultúr{k‖tagjait.‖Az‖1954-es‖tanulm{ny‖az‖amerikai‖Új‖Baloldal‖képviselőinek‖

közvetítésével‖ az‖ abban‖ az‖ időben‖ form{lódó‖ sz{mítógépes‖ szubkultúra‖

alapértékei‖ közé‖ is‖ bekerült.‖ Az‖ aj{ndékgazdas{g‖ működésére‖ engednek‖

következtetni‖ a‖megoszt{s‖miértjére‖ vonatkozó,‖ nyugati‖ fiatalok‖ körében‖ végzett‖

felmérések‖ is.‖ Egy,‖ a‖ f{jlcserélő‖ h{lózatok‖ brit‖ felhaszn{lói‖ között‖ 2008‖ tavasz{n‖

végzett‖ kérdőíves‖ kutat{s‖ szerint‖ a‖ f{jlokat‖ megosztók‖ 70%-a‖ azért‖ oszt‖ meg‖

tartalmakat,‖hogy‖ezzel‖visszaadjon‖valamit‖a‖közösség‖sz{m{ra.‖Ezt‖az‖okot‖követi‖
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cserélt‖ tartalmaknak‖ ugyanis‖ csak‖ az‖ {ra‖ zérus,‖ az‖ értékük‖ viszont‖

ennél‖ lényegesen‖ nagyobb.‖ A digit{lis‖ inform{ciós‖ gazdas{gok‖

központi‖ kérdése éppen‖ az,‖ hogy‖ hogyan‖ lehet‖ elérni‖ azt,‖ hogy‖ a‖

felhaszn{lók‖ hajlandóak‖ legyenek‖ kifizetni‖ azt‖ az‖ {rat,‖ amekkora 

értéket‖ sz{mukra‖ az‖ inform{ció‖ képvisel,‖ ha‖ egyszer‖ az‖ inform{ció‖

(fekete)piaci‖ {ra‖ a‖ m{solatkészítés‖ hat{rköltségéhez,‖ azaz‖ null{hoz‖

tart? 

A‖klasszikus‖ közgazdas{gtan‖ szerint‖ a‖ kifizetett‖ {r‖ és‖ a‖ felhaszn{ló‖

{ltal‖ tulajdonított‖ érték‖ közötti‖ különbözet‖ nem‖ vész‖ el,‖ hanem‖

fogyasztói‖ többlet168 form{j{ban‖ jelenik‖meg.169 Ha‖ a‖ piacon‖ gazd{t‖

cserélő‖ terméket‖ a‖ kor{bban‖ m{r‖ t{rgyalt‖ szűkebb‖ értelemben‖

defini{ljuk,‖akkor‖azt‖a‖meg{llapít{st‖tehetjük,‖hogy‖ezt‖a‖fogyasztói‖

többletet‖ a‖ hagyom{nyos‖ termelők‖ nem‖ tudt{k‖ kisaj{títani,170 mivel 

nem‖ sikerült‖ az‖ ingyenes‖ letöltések‖ felől‖ a‖ fizetős‖ alternatív{k‖ felé‖

terelni‖ a‖ fogyasztót.‖ Megv{ltozik‖ a‖ helyzet‖ akkor,‖ ha‖ a‖ terméket‖

annak‖ kibővített‖ jelentésében‖ haszn{ljuk.‖ Ebben‖ az‖ esetben‖ az‖ a‖

kérdés,‖ hogy‖ hogyan‖ v{ltozik‖ meg‖ a‖ termék‖ keresletének‖ belső‖

szerkezete,‖ és‖ milyen‖ verziók‖ megv{s{rl{s{ra‖ allok{lj{k‖ a‖

felhaszn{lók‖a‖megszerzett‖hasznoss{g‖ellenértékét. 

                                                                                                                            

a‖ nagyra‖ értékelt zene‖ megoszt{s{nak‖ v{gya‖ és‖ a‖ m{sképpel‖ elérhetetlen‖ zene‖

elérhetővé‖tétele‖(~40%) (British Music Rights, 2008). 

168 Az‖ a‖ fogyasztókn{l‖ lecsapódó‖ haszon,‖ ami‖ a‖ tényleges‖ {r‖ és‖ a‖ fogyasztó‖ {ltal‖

realiz{lt‖hasznoss{g‖különbségéből‖fakad. 

169 Ide‖ tartozó,‖ szemléletes‖ példa‖ az‖ amazon.com‖ internetes‖ könyv{ruh{z‖

megjelenése‖ {ltal‖ gener{lt‖ fogyasztói‖ többlet‖ sz{mszerűsítésére‖ tett‖ kísérlet.‖

Az{ltal,‖hogy‖az‖amazon.com-on‖olyan‖könyveket‖ is‖meg‖ lehet‖v{s{rolni,‖melyek‖

kor{bban‖ beszerezhetetlenek,‖ vagy‖ csak‖ nagyon‖ nagy‖ költséggel‖ beszerezhetők‖

voltak, 2000-ben‖ 1‖ milli{rd‖ USD-nek‖ megfelelő‖ fogyasztói‖ többlet keletkezett 

(Brynjolfsson,‖Hu‖és‖Smith,‖2003).  

170 Pedig‖a‖fogyasztói‖többlet‖kisaj{tít{s{nak‖sz{mos‖technik{ja‖ismeretes.‖Csak‖két,‖

alaposan‖ feldolgozott‖ esetre‖ utalok‖ itt:‖ a‖ könyvt{ri‖ kölcsönzések‖ és‖ tudom{nyos 

folyóiratok‖fénym{sol{sa‖is‖olyan‖helyzetet‖teremt,‖ahol‖a‖fogyasztó‖jóval‖a‖norm{l‖

piaci‖{r‖alatt‖jut‖hozz{‖értékes‖tartalomhoz.‖A‖könyv- és‖folyóirat-kiadók‖azonban‖

képesek‖voltak‖megtal{lni‖az‖ily‖módon‖termelődő‖fogyasztói‖többletet,‖péld{ul‖a‖

könyvt{raknak‖ sz{nt‖ könyvek‖ {r{nak‖ megemelésével (Besen‖ és‖ Kirby,‖ 1989;‖

Liebowitz, 1985). Elvileg‖az‖üres‖hordozókra‖kivetett‖díjak‖is‖ezt‖a‖célt‖szolg{ln{k,‖

{m‖a‖jogosultak‖érthető‖módon‖tiltakoznak‖az‖ellen,‖hogy‖a‖magyar‖szerzői‖jogban‖

lehetővé‖ tett‖ mag{ncélú‖ m{sol{sok‖ ellentételezéseként‖ kivetett‖ díjat‖ az‖ illeg{lis‖

m{solatok‖ ellentételezéseként‖ is‖ elfogadj{k.‖ Ez‖ utóbbival‖ kapcsolatban‖ l{sd‖még:‖

(Szerzői‖Jogi‖Szakértő‖Testület,‖2006) 
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Abban‖ az‖ {rban,‖ amit‖ a‖ fogyasztók‖ az‖ egyes‖ form{tumokért‖

hajlandók‖ kifizetni,‖ megjelenik‖ kultur{lis‖ terméket‖ elő{llító‖ és‖

hozz{nk‖ eljuttató‖ intézményrendszer‖ hasznoss{g{ról‖mondott‖ ítélet‖

is:‖ azzal,‖ hogy‖ hajlandó‖ vagyok‖ kifizetni‖ nemcsak‖ a‖ szerzőknek‖ és‖

előadóknak‖ j{ró‖ összegeket,‖ de‖ a‖ közvetítők‖ – a‖ CD‖ esetében‖

Magyarorsz{gon‖a‖teljes‖kiskereskedelmi‖{r‖75-80%-{t‖kitevő‖(2003) – 

díjait:‖kis‖és‖nagykereskedelmi‖{rrést,‖kiadói‖overhead-et, profitot, a 

fizikai hordozó‖ gy{rt{s{nak‖ költségeit‖ elismerem,‖ hogy‖ ezek‖ a‖

tényezők‖ is‖ értéket‖hordoznak. Az‖a‖ tény,‖hogy‖a‖ fogyasztók‖egyre‖

több‖ piacon‖ nem‖ hajlandók‖ megfizetni‖ azt‖ az‖ {rat,‖ amit‖ a‖ fizikai‖

hordozóért‖ kor{bban‖ elkértek‖ tőlük,‖ csak‖ részben‖ szól‖ arról,‖ hogy‖

mit gondolnak‖ az‖ alkotók‖ munk{j{nak‖ ellentételezéséről‖ (a‖

fogyasztók‖v{ltozó‖lojalit{s{ról‖a‖következő‖szakaszban‖esik‖szó). 

A‖fizetés‖elmarad{sa a‖közvetítők‖szerepéről,‖hasznoss{g{ról,‖a‖saj{t‖

védelmük‖érdekében‖felhozott‖érvekről‖és‖a‖pozícióik‖megőrzésének‖

célj{ból‖alkalmazott‖stratégi{k‖felett‖mondott,‖egyértelműen‖negatív‖

ítélet.‖A‖f{jlcserével‖valóban‖létrejött‖a‖kultur{lis‖termékek ingyenes 

elérhetősége,‖de‖ez nem‖azért‖jelent‖veszélyt,‖mert‖„az ingyenességgel 

nem lehet versenyezni‛, ahogy James Gianopulos, a 20th Century Fox 

t{rs-elnöke‖ fogalmazott‖ (idézi‖ (Thompson, 2003)). Az ingyenessel 

lehet versenyezni (Dubosson-Torbay,‖ Pigneur‖ és‖ Usunier,‖ 2004;‖

Kelly,‖2008b;‖S.‖P.‖King‖és‖Lampe,‖2003;‖Peitz‖és‖Waelbroeck,‖2006b), 

de‖ha‖a‖küzdelem‖igazi‖tétje‖a‖disztribúciós‖csatorn{k,‖mindenekelőtt‖

a‖ kereslet‖ felett‖ gyakorolt‖ ellenőrzés‖ visszaszerzése,‖ akkor‖ a‖

{rverseny‖önmag{ban‖nem‖elég. 

A‖ kultur{lis‖ javak‖ ingyenes‖ cseréjének‖ lehetősége‖ valój{ban‖ nem‖

jelent‖m{st,‖mint‖ azt,‖ hogy a‖ fogyasztóra‖ van‖ bízva,‖ hogy‖ a‖ cserén‖

keresztül‖realiz{lt‖értéket‖milyen‖módon‖allok{lja‖az‖egyes‖szereplők:‖

szerzők‖és‖előadók,‖közvetítők,‖illetve‖saj{t‖maga‖között.‖Mivel‖nincs‖

architektur{lis‖ g{t‖ (pénzt{ros‖ és‖ biztons{gi‖ őr)‖ ami‖ az‖ érték‖

realiz{l{s{t az‖ ellentételezés‖ feltételéhez‖ kötné,‖ ezért‖ a‖ fogyasztó‖

dönti‖ el,‖ hogy‖ mikor‖ és‖ kiknek‖ – ha‖ egy{ltal{n171 – juttat a 

megszerzett‖értékből. 

                                                 

171 A‖ feketepiacok‖ gazdas{gi‖ hat{saival‖ foglalkozó‖ kutat{sok‖ egy‖ része‖ jelentős‖

erőfeszítéseket‖tesz‖a‖különböző‖fogyaszt{si‖form{k‖(piacok,‖form{tumok)‖közötti‖

{trendeződés‖tetten‖érésére,‖azaz‖annak‖feltérképezésére,‖hogy‖a‖fizikai‖hordozók‖

piacairól‖ eltűnő‖ jövedelem‖milyen‖ kiegészítő‖ piacokon‖ bukkanhat‖ fel.‖ Ezeket‖ az‖

erőfeszítéseket‖ az‖ indokolja,‖ hogy‖ a‖ feketepiacok‖ illeg{lis‖ természete‖ jobb{ra‖

kiz{rja‖azt‖a‖közgazdas{gilag‖egyébként‖tökéletesen‖érvényes‖szcen{riót,‖melyben‖
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A‖közgazdas{gi‖modellek‖ sz{mos‖ olyan‖ helyzetet‖ leírnak,‖melyben‖

az‖értéknek‖ez‖a‖„halasztott”‖ellentételezése‖történik. Az egyik, piaci 

szempontból‖ tal{n‖ legfontosabb‖ ilyen‖ helyzet‖ a‖ mintavételezés‖

(sampling) (Peitz‖és‖Waelbroeck,‖2006b). A‖fogyasztó‖egy‖ismeretlen‖

dolgot‖ szerez‖ be‖ a‖ f{jlcserélő‖ h{lózaton,‖ melynek‖ értéke‖ csak‖ a‖

fogyaszt{s‖ ut{n‖ derül‖ ki.‖ Ez‖ az‖ érték‖ mind‖ pozitív,‖ mind‖ negatív‖

ir{nyban‖végtelen‖lehet.172 

Abban az esetben, ha – még‖mindig‖a‖közgazdas{gi‖modellek‖ide{lis‖

vil{g{ban‖maradva‖– az‖így‖realiz{lt‖érték‖alacsonyabb,‖mint‖a‖piaci‖

{r,‖a‖fogyaszt{st‖nem‖követi‖v{s{rl{s.173 De megjelenik-e,‖és‖ha‖igen,‖

hol‖ az‖ ellentételezés,‖ ha‖ a‖ hasznoss{g‖ pozitív,‖ de‖ a‖ fogyaszt{snak‖

nem‖ feltétele‖ a‖ fizetés?‖Mind‖ az‖ elméleti‖ modell,‖ mint‖ a‖ gyakorlat‖

v{laszt‖ ad‖ a‖ kérdésre:‖ a‖ mintavételezés‖ sor{n realiz{lt‖ hasznoss{g‖

megjelenhet a kiegészítő‖ piacokon,‖ illetve‖ olyan‖ termékeknél,‖ ahol‖

h{lózati‖hat{sról‖beszélhetünk. 

L{ssuk‖először‖az‖első‖verziót.‖Az‖elmúlt‖években‖sz{mos‖olyan‖piaci‖

kísérlet‖zajlott,‖ahol‖a‖termelők‖ingyenesen‖is‖közzétették‖a‖műveiket,‖

és‖ különböző‖ {rú‖ fizetős‖ verziókat‖ is‖ megv{s{rolhatóv{‖ tettek‖ a 

célból,‖ hogy‖ az‖ ingyenes‖ fogyaszt{snak‖ köszönhetően‖ eltérő‖

hasznoss{got‖ realiz{ló‖ fogyasztóknak‖ lehetőségük‖ legyen‖ a‖

                                                                                                                            

a‖feketepiacokon‖keresztül‖a‖kor{bbi‖termelői‖többlet‖javarészt‖fogyasztói‖többletté‖

v{lik.‖ Tudom{som‖ szerint‖ egyedül‖ (Huygen‖ és‖ mtsai.,‖ 2009) sz{mszerűsítette‖ a‖

feketepiacok‖ közvetítésével‖ létrejövő‖ fogyasztói‖ többletet.‖ Ez‖ a‖ Hollandi{ban‖

végzett‖kutat{s‖nemzeti‖szinten‖évi‖200‖millió‖Euróra‖becsülte‖a‖létrejövő‖fogyasztó‖

többletet. 

172 A‖ negatív‖ hasznoss{gra‖ kiv{ló‖ példa‖ az,‖ hogy‖ egyes‖ helyeken‖ komolyzenét‖

haszn{lnak‖a‖lófr{ló‖tinédzserek‖t{voltart{s{ra. 

173 (Rob‖ és‖ Waldfogel,‖ 2006) amerikai‖ egyetemist{k‖ körében‖ mérte‖ meg‖ a‖ zenei‖

albumok‖{ra‖és‖a‖fogyaszt{st‖követően‖realiz{lt‖hasznoss{g‖közötti‖különbséget.‖A‖

kutat{s‖ jelentős‖ értékcsökkenést‖ mért‖ az‖ ex‖ ante‖ v{rakoz{sokhoz‖ képest.‖ A‖

kutat{sban‖szereplő‖albumok‖9,5%-ról‖az‖derült‖ki,‖hogy‖azok‖eleve‖ rosszabbnak‖

bizonyultak,‖ mint‖ amire‖ az‖ előzetesen‖ rendelkezésre‖ {lló‖ inform{ciók‖ alapj{n‖

sz{mítani‖ lehetett,‖ az‖ összes‖ album‖harmad{ra‖ pedig‖ egészen‖ egyszerűen‖ hamar‖

r{untak‖ a‖ fogyasztók,‖ és‖ ezért‖ veszett‖ el‖ az‖ értékük.‖ Ugyan‖ voltak‖ kellemes‖

meglepetések,‖ és‖ helyesen‖ felmért‖ értékű‖ albumok‖ is,‖ az‖ összkép‖mégis‖ jelentős,‖

mintegy 10%-os‖értékvesztésről‖tanúskodik‖a‖v{s{rl{st‖és‖fogyaszt{st‖követően.‖Ez‖

egyszerre‖ utalhat‖ arra,‖ hogy‖ a‖ fogyasztói‖ kock{zatot‖ csökkenteni hivatott 

inform{ciók‖ megalapozatlan‖ v{rakoz{sokat‖ gerjesztettek‖ a‖ kiadv{nyokkal‖

kapcsolatban,‖ arra,‖ hogy‖ a‖ fogyasztók‖ (és/vagy‖ a‖ disztribútorok)‖ túlhaszn{lt{k‖ a‖

jósz{got‖ (értsd:‖a‖csapból‖ is‖ folyt),‖és‖arra,‖hogy‖a‖szóban‖ forgó‖zeneművek‖eleve‖

nem az‖érték{lló‖kategóri{ba‖tartoztak. 
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hasznoss{g‖függvényében‖különböző‖{rú‖verziókat‖megv{s{rolni.‖A‖

tapasztalat‖ szerint‖ ez‖ a‖ modell‖ működik:‖ nemcsak a nagy 

visszhangot‖kapott‖Radiohead‖és‖Nine‖Inch‖Nails‖albumok‖esetében‖

(Page‖és‖Garland,‖2008),‖de‖a‖MySpace‖közösség‖oldalon‖regisztr{lt‖

sok ezer zenekar‖ {ltal‖ ingyenesen‖ elérhetővé‖ tett‖ felvétel‖ léte‖ is‖ azt‖

bizonyítja,‖ hogy‖ az‖ ingyenes‖ fogyaszt{s‖ sor{n‖ realiz{lt‖ hasznoss{g‖

akkor‖ is‖ megjelenik‖ tényleges‖ bevételként,‖ ha‖ nincs‖ kényszer‖ a‖

fizetésre,‖ a‖ lényeg‖ az‖ csup{n,‖ hogy‖ – az‖ ingyenes‖ verziókat‖ is‖

ideértve‖– elég‖sokféle‖{rú‖verzió‖legyen‖elérhető‖a‖különböző‖fizetési‖

hajlandós{gú‖ és‖ hasznoss{got‖ realiz{ló‖ reménybeli‖ fogyasztók‖

sz{m{ra. 

Épp‖ a‖ zenepiac‖ esetében‖ nyilv{nvaló‖ az‖ a‖ trend,‖ hogy‖ míg‖ a‖

hanghordozó‖ elad{sok‖ folyamatosan‖ és‖ dr{mai‖ mértékben‖

csökkennek,‖ addig‖ az‖ élő‖ koncertek‖ {ltal‖ gener{lt‖ forgalom‖

folyamatosan‖ nő‖ (l{sd‖ péld{ul (Page‖ és‖ Carey,‖ 2009), illetve a 

koncertszervező‖ v{llalatok,‖ péld{ul‖ a‖  Live Nation vagy a  

Ticketmaster éves‖ jelentéseit).‖ Az‖ ok‖ nyilv{nvaló:‖ az‖ ingyenesen‖

meghallgatott‖ zene‖keresletet‖ gener{l‖ az‖ élő‖ koncertek‖piac{n.‖Ez‖ a‖

folyamat‖(ha‖elég‖erős‖a‖hanghordozó‖piac‖és‖a‖koncertpiac‖közötti‖– 

ún.‖ spillover – kölcsönhat{s,‖ és‖ elég‖ alacsony‖ a‖ hanghordozó‖

értékesítéséből‖a‖szerzőknek‖j{ró‖jövedelem)‖kifejezett‖érdekellentétet‖

teremt‖szerző‖és‖kiadó‖között:‖a‖zenekarok‖sokkal‖többet‖nyerhetnek 

az‖ f{jlcserélő‖h{lózatokon‖ szerzett‖ extra‖közönségből‖verbuv{lódott‖

koncertl{togatókon,‖mint‖amennyit‖elvesztenek‖a‖lemezelad{sokon,‖s‖

így‖– a‖lemezkiadókkal‖ellentétben‖– épp‖a‖kalózkod{s‖elleni‖fellépés‖

lazít{s{ban‖ érdekeltek (Curien‖ és‖ Moreau,‖ 2005;‖ Domon‖ és‖

Nakamura,‖2007;‖Gayer‖és‖Shy,‖2006). 

M{s‖ szóval‖ az‖ ingyenes‖ tartalomfogyasztók sokkal nagyobb 

összegeket‖ allok{lnak‖önkéntesen‖ a‖hanghordozó‖megszerzése‖ {ltal‖

megszerzett‖ értékből‖ a‖ szerzőknek‖ és‖ előadóknak,‖ mint‖ amennyi‖ a‖

hanghordozók‖ elő{llítóin‖ keresztül‖ megszerezhető. A‖ fogyasztók‖ a‖

realiz{lt‖ hasznoss{g‖ ellenértékét‖ egyre‖ kevésbé‖ allok{lj{k‖ a‖

hanghordozók‖ elő{llítói‖ és‖ disztribútorai‖ felé,‖ ehelyett‖ ink{bb‖

koncertjegyekre, rajong{st‖ kifejezni‖ képes‖ t{rgyakra,‖ és nem 

elhanyagolható‖módon,‖az‖online‖térben‖t{rsas‖tőkére‖v{ltj{k. 

Az‖imént‖említett‖m{sodik‖tényezőre,‖a‖h{lózati‖hat{s‖jelentőségére‖a‖

szoftveriparban‖ tal{lunk‖ péld{t,‖ ahol‖ a‖ – különösen‖ a‖ felhaszn{lók‖

közötti‖kommunik{ciót‖lehetővé‖tevő‖szoftverek‖esetében‖– az egyes 

felhaszn{lók‖ {ltal‖ realiz{lt‖ hasznoss{g‖ függ‖ attól,‖ hogy‖ rajtuk‖kívül‖

még‖ h{nyan‖ haszn{lj{k‖ ugyanazt‖ a‖ szoftvert.‖ Mivel‖ a‖ nem fizető‖
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felhaszn{lók‖ is‖ a‖ h{lózat‖ tagjai,‖ ezért‖ létük‖ a‖ fizető‖ felhaszn{lók‖

hasznoss{g{t‖is‖növeli,‖akiktől‖ez{ltal‖ak{r‖magasabb‖{rat‖is‖el‖ lehet‖

kérni.‖ A‖ szoftveres‖ vil{gban‖ r{ad{sul‖ gyakori‖ jelenség‖ az ún.‖

technológiai‖ lock-in,‖ ami‖ gyakorlatilag‖ az‖ egyszer‖ m{r‖ megtanult,‖

kiismert‖szoftver‖lecserélésének‖és‖a‖versenyt{rs‖termékhaszn{lat{ra‖

való‖ {t{ll{s‖ nehézségét‖ jelenti.‖ A‖ lock-in‖ és‖ a‖ h{lózati‖ hat{s‖ együtt‖

komolyan‖érdekeltté‖teheti‖a‖szoftveres‖v{llalatokat‖a‖saj{t‖termékeik‖

illeg{lis‖ terjedésében,‖ a‖ nem‖ fizető‖ felhaszn{lók‖ sz{m{nak‖

növekedésében.‖ Erről‖ ritk{n‖ esik‖ szó,‖ de‖ a‖ Microsoft‖ több‖

alkalommal‖is‖bejelentette,‖hogy‖abban‖érdekelt,‖hogy‖a‖felhaszn{lók‖

MS-szoftvereket‖lopjanak,‖mert‖később‖ezeket‖a‖felhaszn{lókat‖fizető‖

v{s{rlókk{‖ lehet‖ konvert{lni (McDougall, 2007), s addig is, a 

kalózfelhaszn{lók‖tömegei‖a‖tényleges‖elad{sok‖motorj{ul‖szolg{lnak 

(Givon,‖Mahajan‖és‖Muller,‖1995;‖L.‖N.‖Takeyama,‖1994). 

A‖kor{bban‖m{r‖említett,‖a‖f{jlcsere‖okait‖kereső‖kutat{s‖ (Blomqvist 

és mtsai., 2005) tanús{ga‖szerint‖az‖{rn{l‖(89%)‖és‖a‖kín{latn{l‖(83%)‖

is‖ fontosabb‖ szempont‖ a‖ f{jlcserélő‖ h{lózatok‖ praktikuss{ga,‖ és‖

könnyű‖haszn{lhatós{ga‖(90%).‖Hasonló‖eredményre‖jutott‖a‖holland‖

f{jlcserélők‖körében‖végzett‖vizsg{lat‖(Huygen‖és‖mtsai.,‖2009. 77. o.), 

ahol‖ szintén‖ a‖ f{jlcserélő szolg{ltat{sok‖ felhaszn{ló-bar{ts{ga‖ vezet‖

(73%),‖a‖kín{lat‖(64%)‖és‖a‖minőség‖(58%)‖előtt. 

Ha‖abból‖a‖megközelítésből‖indulunk‖ki,‖hogy‖a‖f{jlcserélők‖a‖szűken‖

vett‖ termék,‖ a‖ hordozó‖ szintjén‖ versenyeznek,‖ akkor‖ az‖ ezeket‖

elő{llító‖ és‖ terjesztő‖ intézményrendszer‖ hanyatl{sa‖ e‖ verseny‖

elvesztésének‖ következményeként jelenik‖ meg.‖ A‖ fenti‖ kutat{sok‖

azonban‖ azt‖ sugallj{k,‖ hogy‖ disztribúciós‖ intézményrendszer‖

{llapota,‖ az‖ {ltaluk‖ kín{lt‖ szolg{ltat{sok‖ köre,‖ színvonala‖ legal{bb‖

annyira oka a‖f{jlcsere‖népszerűségének,‖mint‖azoknak‖a‖javaknak‖az‖

{ra,‖v{ltozatoss{ga,‖amik‖rajtuk‖keresztül‖elérhetők. 

5.4.4 Verseny a disztribúciós lánc intézményeivel 

Az‖ elmúlt‖ évtizedben‖ sz{mos‖ tanulm{ny‖ kereste‖ arra‖ a‖ kérdésre‖ a‖

v{laszt,‖ hogy‖ a‖ f{jlcserélő‖ h{lózatok 1999-es‖ megjelenése‖ és‖ a‖

hanghordozó‖ elad{sok‖ 2000-ben‖ kezdődött‖ esése‖ között‖

kauzalisztikus-e, és‖ ha‖ igen,‖milyen‖ erős‖ a‖ kapcsolat.‖ A‖ különböző‖

piacokon,‖ különböző‖ korcsoportokon,‖ eltérő‖ időpontokban‖ m{s‖ és‖

m{s‖ tartalmakra‖ fókusz{ló,‖ eltérő‖ módszertant‖ haszn{ló‖ kutat{sok‖

egym{stól‖ radik{lisan‖ különböző‖ eredményekre‖ vezettek:‖ egyar{nt‖

tal{ltak‖bizonyítékot‖erős‖negatív,‖és‖erős‖pozitív‖korrel{cióra‖és‖ok-
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okozati‖viszonyra,‖ak{rcsak‖arra,‖hogy‖– mint‖a‖következő‖fejezetben‖

ismertetett‖{ltalam‖elvégzett kutat{s‖– nincs‖kapcsolat‖a‖letöltések‖és‖

a‖ legitim‖ piac‖ között. Az‖ egyes‖ kutat{sokat‖ (Peitz‖ és‖ Waelbroeck,‖

2006a) és‖(Dejean, 2008) részletesen‖is‖ ismertetik,‖ illetve‖e‖fejezetben‖

később‖a legtöbb‖kutat{s‖ előkerül,‖ így‖ ehelyütt‖nem‖ ismétlem‖meg,‖

csup{n‖ a‖ következő‖ t{bl{zatban‖ aggreg{lom‖ a‖ fenti‖ két‖ kiv{ló‖

összefoglalót‖és‖a‖m{sutt‖m{r‖elhangzottakat. 

Ami‖e‖kutat{sokban‖közös,‖és‖tém{nk‖szempontj{ból‖relev{ns‖az‖az,‖

hogy‖(az‖ipar{gi‖felméréseket‖kivéve)‖mindegyik‖felveti,‖és‖némelyik‖

vizsg{lja‖ is‖ az‖ elad{sok‖ összeoml{s{hoz‖ vezető,‖ f{jlcserén‖ kívüli‖

okokat‖ is.‖ Peitz‖ és‖ Waelbroeck‖ (2005) a‖ következő,‖ vizsg{landó‖‖

lehetséges‖okokat‖azonosítja:‖a‖fizikai‖form{tumban‖terjesztett‖jósz{g‖

{r{nak‖ v{ltoz{sa,‖ az‖ {ltal{nos‖ gazdas{gi‖ környezet,‖ az‖ új‖

megjelenések‖ minősége,‖ v{ltozatoss{ga,‖ a‖ fogyasztók‖ demogr{fiai‖

jellemzői,‖a‖szabadidő‖eltöltésének,‖a‖szórakoz{s,‖a‖kikapcsolód{s‖új‖

módjainak‖ megjelenése,‖ a‖ fizikai‖ hordozón‖ v{s{rolt‖ mű‖ m{s‖

médiumokkal‖és‖eszközökkel‖való‖helyettesítése,‖ illetve‖a‖kultur{lis‖

ipar{gak‖disztribúciós‖szerkezetében‖bekövetkező‖v{ltoz{sok.‖Ebben‖

a‖szakaszban‖ez‖utóbbi‖– m{sutt‖kevés‖figyelmet‖kapott‖– tényezőre‖

szeretnék‖koncentr{lni. 

A‖ kultur{lis‖ javak‖ kiskereskedelme‖ az‖ elmúlt‖ évtizedekben‖ több,‖

önmag{ban‖is‖radik{lis‖{talakul{son‖esett‖{t.‖Ezek‖az‖{talakul{sok‖az‖

al{bbi‖folyamatokban‖érhetők‖tetten: 

− a‖kiskereskedelmi‖forgalom‖egyre‖nagyobb‖h{nyad{t‖

bonyolítj{k‖a‖nagy,‖nemzeti,‖esetenként‖nemzetközi‖l{ncokba‖

szerveződő,‖nagy‖alapterületen‖soktízezer‖címet‖kín{ló‖

szak{ruh{zak,‖jellemzően‖bev{s{rlóközpontokban‖

megtal{lható‖megastore-ok,‖könyvpalot{k,‖stb. 

− a‖legnagyobb‖forgalmú,‖legnagyobb‖jövedelmet‖termelő‖

szezon{lis‖javak‖(sl{gerek,‖bestsellerek,‖aktu{lis‖

filmbemutatók)‖forgalm{nak‖egyre‖nagyobb‖h{nyad{t‖

ellenőrzik‖a‖kultur{lis‖javak‖forgalmaz{s{t‖kiegészítő‖

tevékenységként‖végző,‖e‖javakra‖vevőcsalogató‖loss-

leaderként‖tekintő‖hypermarketek, 

− megjelentek az un. click-and-mortar‖szolg{ltat{sok,‖azaz‖a‖

fizikai‖javak‖kor{bban‖elképzelhetetlen‖mértékű‖kín{lat{t‖
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online‖felületen‖megjelenítő,‖amazon.com‖szerű‖hibrid‖

kereskedők,‖illetve 

− egyre‖meghat{rozóbb‖szerepet‖j{tszanak‖a‖kultur{lis‖javakat‖

tiszt{n‖digit{lis‖form{ban‖(vagy‖abban‖is)‖kín{ló‖kereskedők. 

A‖kultur{lis‖javak‖kiskereskedelmében‖lezajló‖fenti‖folyamatok‖azért‖

érdemelnek‖különös‖ figyelmet,‖mert‖a‖kiskereskedelmi‖üzletek‖nem‖

csak‖ e‖ javak‖ fogyaszt{s{nak,‖ megv{s{rl{s{nak‖ helyszínei.‖ A‖

kultur{lis‖ javak‖ (kis)kereskedelme‖ az‖ a‖ terület,‖ ahol‖ a‖ kultur{lis‖

javakra,‖ mint‖ b{rmely‖ m{s‖ értékesítendő‖ {rura‖ tekintő,‖

profitmaximaliz{ló‖ gazdas{gi‖ racionalit{s‖ tal{lkozik‖ a‖ könyv‖ és‖

lemezboltokban,‖ bolhapiacokban‖ és‖ antikv{riumokban‖ az‖ egyéni‖ és‖

közösségi‖identit{s‖felépítéséhez,‖megéléséhez‖alapvetően‖szükséges‖

tereket‖ l{tó‖ kultúraszociológiai‖ megközelítésekkel.‖ (S. Cohen, 1991; 

P.‖Hodkinson,‖2002;‖V{lyi,‖2009) 
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Tanulm{ny 
Vizsg{lt 

időszak 
Hely Piac Vizsg{lt tényező/módszer Tal{lt hat{s 

(Hong, 2004) 2000 USA zene internet‖penetr{ció -7.8% 

(Liebowitz, 

2005) 

1998-

2003 
USA‖v{rosok CD internet‖penetr{ció -3.2% 

(Peitz és 

Waelbroeck, 

2004) 

2000-01 USA,‖glob{lis CD MP3‖letöltések 
glob{lisan:-11% 

USA: -12% 

(Rob és 

Waldfogel, 

2006) 

2003/04 
USA egyetemi 

hallgatók 
CD survey -9% 

(Zentner, 2005) 
1997/98-

2000/01 
56‖orsz{g zene 

GDP,‖broadband‖és‖internet‖

penetr{ció,‖szoftver‖kalózpiac‖

mérete 

-6.6% 

(Zentner, 2006) 2001 7‖európai‖orsz{g zene survey,‖MP3‖letöltés -7.8% 

(Oberholzer-

Gee és 

Strumpf, 2007) 

2002 USA zene P2P‖szerver‖statisztik{k Statisztikailag‖nem‖szignifik{ns 

(Boorstin, 2004) 
1998-

2001 
USA‖v{rosok zene internet‖hozz{férés 

negatív‖hat{s‖a 15-24‖koroszt{lyban, 

pozitív‖a‖25‖évnél‖idősebbek‖között 

(Smith és 

Telang, 2006) 

2000-

2003. 
USA DVD széless{vú‖internet‖penetr{ció +9.3% 

(Blackburn, 

2007) 
2002/3 USA zene közvetlenül‖mért‖P2P‖aktivit{s 

ismert‖alkotók‖esetében‖negatív 

ismeretlen‖alkotók‖esetében‖pozitív 

(Smith és 

Telang, 2008) 

2005-

2006 
USA DVD 

két‖hub-on‖mért‖P2P‖aktivit{s/‖

broadcast, amazon.com 

elad{sok 

a‖broadcast‖ad{st‖követően‖nincs‖különbség‖a‖

kalóz‖h{lózatokon‖elérhető‖és‖el‖nem‖érhető‖

filmek‖DVD‖elad{si‖növekedése‖között 

(Rob és 

Waldfogel, 
 

USA egyetemi 

hallgatók 
film survey -3,5% 
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2007) 

(De Vany és 

Walls, 2007) 
??? ??? 

box 

office 
nem ismertetett negatív 

(Michel, 2006) 
1995-

2003 
USA zene 

survey,‖sz{mítógép‖birtokl{sa‖

/‖broadband‖hozz{férés 
-13% 

(Seung-Hyun, 

2005) 

1998-

2002 
USA zene survey,‖internet‖előfizetés 

a‖teljes‖piaci‖csökkenés‖20%-{t‖magyar{zza‖a‖

f{jlcsere 

(Andersen és 

Frenz, 2007) 
2006 Kanada zene survey pozitív 

(Bounie, 

Bourreau és 

Waelbroeck, 

2006) 

2005 

Franciaorsz{g,‖

egyetemi 

hallgatók,‖oktatók 

film online survey 

a‖P2P‖letöltés‖nincs‖hat{ssal‖a‖mozil{togat{sra,‖

negatív‖hat{ssal‖van‖a‖ritk{n‖v{s{rlók/kölcsönzők‖

fogyaszt{s{ra 

Az ipar{gi szereplők becslései 

(IFPI, 2006) 2005 glob{lis CD fizikai,‖kalóz‖CD az‖összes‖eladott‖Cd‖37%-a‖kalóz. 

(IFPI, 2006) 2005 

10‖(nem‖specifik{lt)‖

orsz{g‖adataiból‖

extrapol{lt glob{lis 

online 

letöltés 
illeg{lisan‖letöltött‖dal 

20‖milli{rd‖illeg{lisan‖letöltött‖zenemű,‖szemben‖

a‖450‖millió‖leg{lis‖letöltéssel,‖hozz{vetőleg‖500‖

millió‖USD‖értékben.‖A‖glob{lis‖zenepiac‖(online‖

és‖fizikai)‖33‖Mrd‖USD.‖Ezek‖szerint‖a‖feketepiac‖

a teljes piac 37%-a,‖ha‖minden‖letöltés‖meghiúsult‖

v{s{rl{snak‖sz{mít. 

(IFPI, 2009) 2008 glob{lis 
online 

letöltés 
illeg{lis‖letöltés 

az‖online‖zeneletöltések‖95%-a‖illeg{lis‖forr{sból‖

történik. 

(2005) 2005 glob{lis film 

fizikai‖és‖online‖kalózkod{s‖

felmérése‖22‖orsz{gban‖survey‖

módszerrel,‖majd‖az‖így‖

kapott‖eredmények‖

kiterjesztése‖42‖orsz{gra 

az‖amerikai‖stúdiók‖vesztesége‖6,1‖Mrd‖USD,‖a‖

becsült‖összbevételük‖42-48 Mrd USD, A kiesett 

bevétel‖(ha‖minden‖feketepiaci‖tranzakció‖

meghiúsult‖v{s{rl{snak‖sz{mít)‖11-13% 

3. t{bl{zat: A f{jlcsere piaci hat{sairól szóló kutat{sok összefoglaló t{bl{zata 



Szükség‖törvényt‖bont 

 

248 

5.4.4.1 Az üzlet, mint az egyéni és közösségi identitás újratermelésének 
terepe 

V{lyi‖ (2009) a‖ lemezgyűjtő‖ szcéna‖ lemez-beszerzési‖ forr{sainak‖

elemzése‖sor{n‖a‖következő‖meg{llapít{sra‖jut:‖ 

„*A+ bolhapiacok, lemezboltok, lemezv{s{rok, turk{lók, és a többi 

olyan hely, ahol lemezt lehet tal{lni, {ltal{ban közös kultur{lis terek 

kialakul{s{hoz vezet az{ltal, hogy e terek lehetővé teszik a t{rsas 

kapcsolatok létrejöttét és megerősödését, és megkönnyítik az 

inform{ció{raml{st a helyi lemezgyűjtő közösségeken belül és azok 

között. Teszik ezt úgy, hogy (1) teret biztosítanak a szcén{n belüli 

gyakorlatok és identit{sok kollektív bemutat{s{ra, elj{tsz{s{ra, (2) 

helyet biztosítanak az egym{st m{r ismerő szcéna-tagok közötti 

interakcióra és inform{ciócserére, ami a köztük levő t{rsas 

kapcsolatokat is erősíti, és (3) az{ltal, hogy az egym{st nem ismerő 

tagok kölcsönös ismerősökön keresztüli és a véletlen szülte 

tal{lkoz{s{nak helyet és lehetőséget adnak, elősegítik a helyi és az 

egyes helyek közötti  t{rsas h{lózatok fejlődését.‛  

M{s‖ – első‖ sorban‖ zenei‖ – szubkultúr{k‖ kutatói‖ hasonló‖

következtetésekre‖ jutnak‖ a‖ fogyaszt{s‖ helyeinek‖ jelentőségének‖

vizsg{lata‖sor{n (S. Cohen, 1991; P. Hodkinson, 2002). Az‖üzletekben‖

zajló‖ interakcióban‖ az‖ üzletek‖ vezetőinek‖ (akik‖ sok‖ esetben‖ a‖

tulajdonosok‖és‖eladók‖is‖egyben)‖kulcsszerepe‖van:‖ 

„Azok az emberek, akik ezeket a lemezboltokat vezetik, inform{ció-

brókerek: miközben a boltjukban ülnek, sok tapasztalt, nagy tud{sú 

gyűjtővel tal{lkoznak, míg {ruért utazgatnak, helyben ismeretlen 

obskúrus felvételekről hallanak, beszerzik azokat, majd megosztj{k 

ezt a tud{st és a felvételeket a helyi v{s{rlókkal és a boltba l{togató 

gyűjtőkkel.‛ (V{lyi,‖2009) 

Hasonló‖ szerepet‖ töltöttek,‖ töltenek‖ be‖ Miller‖ (2006) szerint a 

független‖ könyvesboltosok‖ és‖ antikv{riusok,‖ és‖ – b{r‖ nem‖ tal{ltam‖

idev{gó‖ elemzést‖ – nincs‖ okunk‖ feltételezni,‖ hogy‖ a‖ filmkölcsönzés‖

esetében‖ettől‖jelentősen‖különböző‖szitu{cióra‖kellene‖sz{mítanunk. 

A‖kiskereskedelmi‖egységek‖ fenti‖ funkciója‖egyenesen‖következik‖a‖

fogalmazott‖ javak‖élményjósz{g‖természetéből.‖A‖sok‖ezernyi‖kiadó 

sok tízezer‖terméke között‖az‖eligazod{s‖egyik‖legfontosabb‖eszköze‖

az‖az‖inform{ciós‖h{lózat,‖ami‖a‖kereskedelmi‖egységek‖körül‖az‖oda‖

l{togatókból,‖ és‖ a‖ szakavatott‖ eladókból‖ szerveződik.‖ Ez‖ a‖ tényező‖

az,‖ ami‖ a‖ fenti‖ meg{llapít{sokat‖ érvényessé‖ teszi‖ akkor‖ is,‖ ha‖
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kilépünk‖ a‖ szubkultur{lis‖ fogyaszt{s‖ niche-szegmenseiből,‖ és‖ a‖

mainstream‖ termékek‖ piac{ra‖ lépünk‖ {t.‖ A‖ kultur{lis‖ javak‖

mainstream piacain‖sz{mos‖olyan‖inform{ciós‖csatorna‖van,‖amelyik‖

képes‖ kiegészíteni/{tvenni‖ az‖ interperszon{lis‖ kapcsolati‖ h{lókon 

terjedő‖ inform{ciók‖ funkciój{t,‖ valamint‖ hi{nyoznak‖ a‖ z{rt, 

szubkultur{lis‖ közösség‖ hat{rai‖ is.‖ Ennek‖ ellenére‖ az‖ üzletek‖

inform{ció-brókeri‖ szerepe‖ megkerülhetetlen:‖ nemcsak,‖ hogy‖ ők‖

azok‖akiknek‖a‖kín{latról‖a‖legrészletesebb‖képük‖van,‖de‖jó‖esetben‖

ismerik‖a‖v{s{rlóik‖ízlését,‖preferenci{it,‖nem‖egy‖esetben‖magukat a 

v{s{rlókat‖is. 

A‖ fogyasztói‖ javak‖ kiskereskedelmében‖ az‖ elmúlt‖ években‖

bekövetkezett‖ v{ltoz{sok‖ alól‖ a‖ kultur{lis‖ javak‖ kereskedői‖ sem‖

vonhatt{k‖ ki‖ magukat,‖ és‖ ennek‖ köszönhetően‖ a‖ fenti,‖ szinte‖

idealiz{lt‖ kép‖ részben‖megszűnt,‖ részben‖ radik{lisan visszaszorult, 

többek‖ között‖ a‖ szubkultur{lis‖ gazdas{gokba,‖ illetve‖ a‖ f{jlcserélő‖

h{lózatokra.‖ 

5.4.4.2 A kulturális kiskereskedelem koncentrálódása 

A‖ fejlett‖ nyugati‖ piacokon‖ a‖ fogyaszt{si‖ javak kiskereskedelme az 

1970-es‖ években‖ kezdett‖ koncentr{lódni.‖ A‖ folyamat‖ sor{n‖ a‖

független‖ kiskereskedelmi‖ egységeket‖ egyre‖ ink{bb‖ kiszorított{k‖ a‖

nagy‖kereskedelmi‖l{ncok,‖melyek‖végül‖oligopol‖helyzetbe‖kerültek‖

többek‖között‖a‖élelmiszer-kereskedelemben (OECD, 2001). Hasonló‖

folyamatok‖ indultak‖ be‖ az‖ elmúlt‖ évezred‖ utolsó‖ évtizedeiben‖ az‖

OECD-orsz{gok‖ kultur{lis‖ piacain,‖ a‖ könyvesboltok,‖ zeneboltok,‖

videokölcsönzők‖között‖is (Allain‖és‖Waelbroeck,‖2006). Az amerikai 

videokölcsönző-piacon‖ 1997‖ és‖ 2002‖ között‖ a‖ 25‖ üzletnél‖ nagyobb 

l{ncok‖részesedése‖a‖forgalomból‖52%-ról‖71%-ra‖nőtt,‖a‖cégek‖sz{ma‖

(a‖felv{s{rl{soknak‖és‖összeolvad{soknak‖köszönhetően)‖19-ről‖14-re 

csökkent,‖ az‖ üzletek‖ sz{ma‖ 30%-kal‖ nőtt.‖ A‖ CD- és‖ lemezboltok‖

esetében‖ 2002-ben‖ 7‖ cég‖ 3106‖ üzlete‖ adta‖ az‖ összforgalom 67%-{t,‖

míg‖ a‖ 3012‖ független‖ üzlet‖ a‖ forgalom 17%-{t‖ bonyolította.174 A 

kiskereskedelmi‖ forgalom‖ nemcsak‖ a‖ szektoron‖ belül‖ tolódott‖ el‖ a‖

nagyobbak‖ felé.‖ A‖ nagy‖ hipermarketl{ncok,‖ mint‖ amilyen‖ a‖ Wal-

Mart‖ az‖ US[-ban,‖ vagy‖ a‖ Tesco‖ Európ{ban, elkezdtek kultur{lis‖

javakat‖forgalmazni,‖s‖m{ra‖meghat{rozó‖piaci‖részesedést‖szereztek‖

magunknak. Ez‖utóbbi‖ szereplők‖a‖ forgalom‖ legértékesebb‖részét,‖a‖

néh{ny‖ tucatnyi‖ címből‖ {lló,‖ hetente,‖ havonta‖ rot{lódó‖ toplist{s‖

                                                 

174 Saj{t‖sz{mít{s‖az‖amerikai‖gazdas{gi‖cenzus‖alapj{n. 
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albumokat,‖ könyveket,‖ filmeket‖ és‖ szoftvereket‖ a‖ szaküzletek‖ {rai‖

alatt – ak{r‖veszteséggel‖– értékesítik,‖mivel‖a‖loss-leader-ként‖kezelt 

népszerű‖ tartalmakkal‖ igyekeznek‖ becsalogatni‖ a‖ v{s{rlókat‖ az‖

üzletekbe. 

A kiskereskedelem‖koncentr{ciój{val‖a‖közgazdas{gi,‖piacfelügyeleti‖

elemzések‖mindenek‖előtt‖abból‖a‖szempontból‖foglalkoznak,‖hogy‖a‖

kiskereskedelemben‖ oligopol‖ helyzetbe‖ került‖ néh{ny‖ cég‖ erős‖

alkupozíciója‖ a‖ besz{llítókkal‖ szemben‖ milyen‖ hat{ssal‖ van‖ a‖

besz{llítói‖ piacra,‖ s‖ ezen‖ keresztül‖ a‖ megv{s{rolható‖ termékek‖

körének‖ gazdags{g{ra.‖ Az‖ Allain‖ és‖ Waelbroeck {ltal‖ felépített‖

modell (2006) arra utal, hogy a kiskereskedelmi verseny‖ hi{nya‖

egyértelműen‖ a‖ kín{lat,‖ s‖ így‖ a‖ kultur{lis‖ diverzit{s‖ szűkülését‖

eredményezi,‖ g{tj{v{‖ v{lik‖ az‖ új‖ alkot{sok‖ felbukkan{s{nak.‖ A‖

többtízezer‖ címet‖ a‖ polcokon‖ tartó‖ szak{ruh{zak‖ kor{bban‖

elképzelhetetlen‖ kín{lati‖ gazdags{ga‖ ennek‖ mintha‖ ellentmondani 

l{tszana,‖ {m‖ ha‖ az‖ oligopol‖ helyzet‖ túls{gosan‖ erős‖ alkupozíciót‖

eredményez‖ a‖ termelőkkel‖ szemben – ahogy arra a magyar 

könyvpiacot‖ (és‖ élelmiszerpiacot)‖ az‖ elmúlt‖ években‖ uraló‖

konfliktusok‖ következtetni‖ engednek‖ –,‖ az‖ végeredményben‖ a‖

legkevésbé‖ tőkeerős‖ besz{llítók‖ ellehetetlenüléséhez‖ vezet.‖ Adatok 

híj{n‖ sajnos‖ nincs‖ lehetőség annak‖ vizsg{lat{ra,‖ hogy‖ az‖ előző‖

szakaszban‖t{rgyalt‖kín{lati‖szűkösség‖mennyiben‖a‖kiskereskedelmi‖

struktúra‖ eredménye,‖ és‖ mennyiben‖ tudható‖ be‖ m{s‖ tényezőknek.‖

Ennél,‖tém{nk‖szempontj{ból‖fontosabb‖az‖a‖szerep,‖amit‖a‖kultur{lis‖

javak‖értékesítői‖a‖fogyaszt{s‖folyamat{ban‖betöltenek. 

5.4.4.3 A koncentrálódás hatása a fogyasztás folyamataira 

Az‖ amerikai‖ könyvkereskedelem‖ {talakul{s{val‖ kapcsolatban‖ írja‖

Miller (2006. 13. o.) a‖következőket:‖ 

„A könyvkereskedelem racionaliz{l{s{nak kritik{i a standardiz{ció, a 

személytelenség és a méret negatív következményeire fókusz{ltak. A 

független könyvkereskedők magukat mint a helyi szolidarit{s, a helyi 

karakter, a helyi érdeklődés védőb{sty{inak l{t(tat)j{k, míg a nagy, 

korpor{ciók {ltal birtokolt, standardiz{lt kereskedelmi l{ncok 

l{tszólag a személytelen kapcsolatokról szólnak, eltörlik a helyi 

közösségek helyi saj{toss{gait, és a gazdas{gi erejüket a 

versenyt{rsak felsz{mol{s{ra haszn{lj{k.‛  

A‖ saj{t‖ jövőjüket‖ féltő‖ – s‖ így‖ aligha‖ elfogulatlan‖ – független‖

szereplők‖ szerint‖ a‖ kereskedelmi‖ l{ncok‖ ahelyett,‖ hogy‖ a‖ kultur{lis‖

tér‖ aktív‖ szereplői‖ lennének,‖ a‖ fogyaszt{si‖ folyamat‖ passzív‖
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résztvevőivé‖ v{ltak,‖ ami‖ egyenértékű‖ a‖ V{lyi‖ {ltal‖ leírt‖

inform{cióbrókeri‖és‖közösségszervező‖funkció‖{talakul{s{val. 

Miller (2006. 63-65. o.) dokument{lta‖ a‖ könyvesboltba‖ betérő‖

fogyasztók‖ eladókkal‖ szembeni‖ elv{r{sainak‖ v{ltoz{s{t.‖ Míg‖

kor{bban‖ fontos‖volt‖az,‖hogy‖az‖ eladó‖ j{rtas‖ legyen‖a‖ területen,‖és‖

adott‖ esetben‖ aj{nlani‖ tudjon‖ a‖v{s{rlónak‖könyveket,‖ addig‖ma‖ az‖

eladóval‖ szembeni‖ fogyasztói‖ elv{r{s‖ két‖ területre‖ koncentr{lódik:‖

tudnia‖kell,‖hogy‖mi‖hol‖tal{lható‖a‖boltban,‖és‖legyen‖bar{ts{gos.‖Az‖

eladók‖ és‖ a‖ többi‖ v{s{rló‖ között‖ zajló‖ inform{ciócserét‖ felv{ltja‖ az‖

{ruh{z‖ architektúr{ja,‖ mint‖ struktur{lt‖ marketing-inform{ció.175 

Ak{rcsak‖ az élelmiszerpiaci‖ kereskedők,‖ a‖ kultur{lis‖ javakat‖

forgalmazó‖nagy{ruh{zak‖is r{jöttek‖arra,‖hogy‖a‖termék‖elhelyezése‖

a‖fizikai‖térben‖alapvetően‖meg‖tudja‖hat{rozni‖a‖termék‖ir{nt‖ébredő‖

keresletet,‖ s‖ így‖ a‖ kedvező‖ elhelyezésért‖ pénzt‖ lehet‖ a‖ kiadóktól‖

kérni.‖ Az‖ üzlet‖ architektúr{ja‖ egyben‖ a‖ felsorakoztatott‖ művek‖

oszt{lyoz{s{nak‖eszköze,‖mely‖lehet‖semleges,‖ha‖alfabetikus‖vagy‖a‖

tizedes‖ oszt{lyoz{st‖ követi,‖ és‖ hierarchikus,‖ amennyiben‖ olyan‖

felületeket‖ teremt,‖ melyek‖ kereskedelmi‖ relevanci{val‖ bírnak,‖ és e 

felületeket‖olyam‖művekkel‖tölti‖fel,‖melyek‖a‖kedvező‖elhelyezést‖ki‖

tudj{k‖fizetni. 

A‖fogyasztói‖döntések‖orient{l{sa,‖és‖egy‖szélesebb döntési‖horizont‖

felmutat{sa az‖ üzletvezetők,‖ eladók‖ helyett‖ az‖ üzleten‖ kívül‖ a‖ – 

következő‖ szakaszban‖ t{rgyalt‖ – tömegkommunik{ciós‖ csatorn{k,‖

üzleten‖belül‖pedig‖a‖központilag‖össze{llított‖rakt{rkészlet,176 és‖az‖

üzlet‖ központilag‖ meghat{rozott‖ és‖ hasznosított‖ architektúr{j{nak‖

feladata‖ lesz.‖ A‖ kiskereskedelmi‖ üzleth{lózat‖ arra‖ rendezkedett‖ be,‖

hogy‖ kiszolg{lja‖ a‖ racion{lis‖ fogyasztót,‖ és‖ az‖ ő,‖ üzleten‖ kívüli‖

keresletellenőrzési‖csatorn{k‖{ltal‖előfeszített‖igényeit. 

A‖ kultur{lis‖ javak‖ értékesítésének‖ ez‖ a‖ hatékonys{gnövelésre,‖

haszonmaximaliz{l{sra‖ fókusz{ló‖ megközelítése‖ éles‖ kontrasztban‖

{ll‖ azzal,‖ amit‖ V{lyi‖ ír‖ a‖ lemezboltok‖ jelentőségéről: „A szakosodott 

lemezboltok a lemezek elhelyezésén keresztül kikrist{lyosítj{k és bemutatj{k 

a szcén{ra jellemző tud{sokat és ízléseket, s ezzel hat{st gyakorolnak a 

lemezgyűjtő szcéna közös kultúr{j{ra.‛ A‖tömeges‖keresletet‖kiszolg{ló,‖

                                                 

175 Hasonló‖dologról‖beszél‖a‖magyar‖könyv-kiskereskedelem‖{talakul{sa‖kapcs{n 

György‖(2003). 

176 A‖l{ncba‖szervezett‖könyvesboltok‖{llom{ny{nak‖80-95%-{t‖központilag‖szerzik‖

be (Miller, 2006. 76. o.). 



Szükség‖törvényt‖bont 

 

252 

l{ncba‖szervezett kiskereskedelmi‖egységek‖az‖azt‖haszn{ló‖közösség‖

tud{sai,‖ ízlése,‖ preferenci{i‖ helyett‖ javarészt‖ a‖ termelők,‖

disztribútorok‖{ltal‖ellenőrzött‖kereslet,‖a‖kereskedelmi‖hatékonys{g‖

és‖ a‖ maxim{lis‖ haszon‖ eszményeit‖ jelenítik‖ meg.‖ Miller‖ idézi‖ Len‖

Riggio-t, a‖ Barns‖&‖Noble‖ vezetőjét:‖ „Nem értek egyet az elitist{kkal, 

akik azt mondj{k, hogy nem lehet úgy könyvet eladni, ahogy fogpaszt{t‛ 

(2006, p. 97) És‖valóban:‖a‖2004-ben‖az‖amerikai‖hanghordozók‖20%-

{t‖ értékesítő,‖ és‖ ezzel‖ a‖ legnagyobb‖ lemezboltt{‖ v{ló‖ Wal-Mart 

hipermarket‖zenei‖beszerzésével‖foglalkozó‖h{rom‖munkat{rsa‖közül 

Cohen (2004) cikkének‖ megír{s{nak‖ időpontj{ban‖ egyik‖ sem‖

foglalkozott‖kor{bban‖zeneértékesítéssel. 

 

5.4.4.4 Az online kereskedelemi felületek 

A‖hagyom{nyos‖kiskereskedelmi‖ intézményrendszer‖ {talakul{sa‖ az‖

internetes‖ kiskereskedők‖ megjelenésével‖ tov{bb‖ bonyolódott.‖ Az‖

amazon.com‖ jellegű,‖ online‖ katalógus{ruh{zként‖ működő‖ hibrid‖

szolg{ltat{sok‖ és‖ a‖ tiszt{n‖ digit{lis‖ javak‖ értékesítésével‖ foglalkozó‖

leg{lis‖ online‖ disztribútorok‖ radik{lis‖ újdons{gokat‖ hoztak‖ be‖ a‖

kereskedő–fogyasztó‖ viszonyba.‖ De az‖ {ltaluk‖ üzemeltetett,‖ a‖

v{s{rlók‖ kor{bbi‖ fogyaszt{si‖ adatainak‖ elemzésére‖ épülő‖

automatikus‖ aj{nl{si‖ rendszerek,‖ illetve‖ a‖ fogyasztóknak‖

visszajelzésre,‖ értékelésre‖ felkín{lt‖ felületek‖ – melyek‖ a‖ fogyasztói‖

preferenci{k‖ nyomon‖ követésével‖ és‖ a‖ fogyaszt{si‖ folyamatba‖

történő‖visszacsatol{s{val‖képesek‖mérni‖és‖l{thatóv{‖tenni,‖és‖ezzel‖

befoly{solni‖ a‖ hasonló‖ érdeklődésű,‖ ízlésű,‖ értékrendű‖ v{s{rlók‖

fogyaszt{si‖ döntéseit‖ – a‖ folyamatról‖ lefosztj{k,‖ anonimmé, 

l{thatatlann{‖és‖feleslegessé‖teszik‖azt‖a‖közösséget,‖mely‖ezek‖körül‖

az‖értékek‖körül‖létrejöhetne. 

Ebbe‖a‖piaci‖helyzetbe‖robbantak‖be‖a‖f{jlcserélő‖h{lózatok,‖melyek a 

fogyasztó‖ szempontj{ból‖ ugyanolyan‖ hozz{férési‖ végpontok,‖ a‖

kultur{lis‖javak‖fogyaszt{s{t,‖felfedezését,‖kiprób{l{s{t‖lehetővé‖tevő‖

környezetek,‖mint‖a‖hagyom{nyos,‖leg{lis‖kiskereskedelmi‖egységek.‖

Ugyanazon‖ szempontok‖ szerint‖ is‖ mérettetnek‖ meg:‖ a‖ brand ereje, 

megbízhatós{ga,‖ a‖ könnyű‖ haszn{lhatós{g,‖ az‖ {r/érték‖ ar{ny,‖ az‖

elérhető‖ kín{lat,‖ a‖ személyesség,‖ az‖ ismerősség,‖ az‖ ott‖ felbukkanó‖

közösség‖ nyitotts{ga,‖ szakértelme,‖ bar{ts{goss{ga‖ olyan‖

szempontok,‖ amik‖ a‖ f{jlcserélők‖ sikerességét‖ vagy‖ kudarc{t 

meghat{rozz{k.‖ „Az online kalózkod{s nemcsak azért vir{gzik, mert a 

minőségi szórakoztató tartalmak ingyen elérhetők, de azért is, mert ezek a 
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helyek *f{jlcserélő szolg{ltatók+ m{ra jól ismert, kedvelt, és rendszeresen 

haszn{lt terek lettek.‛ (Page‖és‖Garland,‖2008) 

A‖ f{jlcserélő‖h{lózatokról‖eddig‖ legink{bb‖ {ltal{noss{gban,‖konkrét‖

szolg{ltat{sok‖ nevének‖ említése‖ nélkül‖ esett‖ szó.‖ A‖ valós{gban‖ az‖

egyes‖ szoftverek,‖weboldalak,‖ platformok‖mindegyike‖ saj{t‖ névvel,‖

történettel,‖rajongót{borral,‖elkötelezett‖kemény‖maggal‖rendelkezik.‖

Működésükben‖ a‖ részvétel‖ örömöt‖ és‖ büszkeséget,‖ elmúl{suk‖

szomorús{got‖és‖dühöt‖v{lt‖ki. 
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21. {bra: Oink tribute fan art177 

A‖felhaszn{lók‖loj{lisak‖a‖helyhez,‖loj{lisak‖a‖közösséghez,‖nem‖egy‖

esetben‖ loj{lisak‖ a‖ tartalomhoz‖ és‖ a‖ tartalom‖elő{llítóihoz.‖Az‖Oink‖

2006-7-ben‖ a‖ legnagyobb‖ zenei‖ f{jlcsereoldal volt. Amikor 2007 

                                                 

177 Forr{s:‖ http://oinkmemorial.blogspot.com/,‖ utolsó‖ hozz{férés‖ d{tuma:‖ 2010.‖

janu{r‖10. 

http://oinkmemorial.blogspot.com/
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októberében‖ a‖ brit‖ rendőrség‖ letartóztatta‖ az‖ üzemeltetőt,‖ és‖

le{llította‖ a‖ szervereket,‖ a‖ felhaszn{lók‖ sz{mtalan‖ rajzzal,‖ videóval,‖

blog- és‖ fórumbejegyzésben‖ emlékeztek‖ meg‖ annak‖ a‖ dolognak‖ az‖

elmúl{s{ról,‖ amit‖addig‖az‖otthonuknak‖hívtak (Phan, 2007). Ehhez 

hasonló‖ jelenségre‖ a‖ hagyom{nyos‖ kiskereskedők‖ esetében‖ alig‖

tal{lunk‖ péld{t,‖ ha‖ mégis,‖ akkor‖ legink{bb‖ kis,‖ csal{di‖ üzletek‖

elmúl{sakor,‖ amik‖ kultur{lis‖ igazod{si‖ pontul‖ szolg{ltak‖ a‖ helyi‖

közösség‖sz{m{ra (Black, 2007). A‖személytelen,‖l{ncba‖szerveződött,‖

a‖ kultur{lis‖ termékek‖ kereskedelmére‖ tiszt{n‖ üzletként‖ és‖ nem‖

személyes‖ misszióként‖ tekintő,‖ a‖ feketepiaci‖ kín{lattal‖ szemben‖

versenyképtelen‖ kiskereskedelmi‖ egységek‖ eltűnése‖ rossz‖ esetben‖

k{rörömöt‖v{lt‖ki,‖jó‖esetben‖még‖azt‖sem:‖ha‖ez‖az‖eltűnés‖nem‖okoz‖

a‖ volt‖ v{s{rlók‖ életében veszteséget,‖ igaz{n‖ nincs‖miért‖ visszasírni‖

őket. 

 

22. {bra: Graffiti a Blockbuster videokölcsönző-l{nc egy bez{rt üzletének port{lj{n.178 

5.4.5 A kereslet ellenőrzése feletti küzdelem 

A‖ f{jlcsere‖ nemcsak‖ a‖ hivatalos‖ disztribúciós‖ infrastruktúr{t‖ képes‖

helyettesíteni,‖ de‖ azokat‖ az‖ inform{ciós‖ utakat‖ is,‖ melyek‖ a‖

disztribúciós‖ l{nc‖ végén‖ megjelenő‖ keresletet‖ ellenőrzésére,‖

                                                 

178 Fotó:‖RocketRaccoon‖@‖Flickr 
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kontroll{l{s{ra‖ szolg{lnak.‖ Sz{mos‖ tanulm{ny‖ bizonyította‖ az‖

internetes‖ szóbeszéd,‖ a‖ blogoszfér{ban‖ megjelenő‖ inform{ciók 

hat{s{t‖a‖kultur{lis‖javak‖keresletére‖(Gruhl,‖Guha,‖Kumar,‖Novak,‖&‖

Tomkins, 2005; Mishne & Glance, 2006; Sadikov, Parameswaran, & 

Venetis,‖ 2009)‖Az‖ internetes‖ f{jlcserélő‖közösségek,‖ha‖ – mint az az 

empirikus‖ kutat{sból‖ kiderül‖ – nem is teljesen elszigeteltek a 

hagyom{nyos‖ marketing‖ csatorn{kon‖ zajló‖ történésektől,‖ mégis‖

ön{lló‖diszkurzív‖közösségek: 

„A Goankar és Povenelli {ltal a kultur{lis körforg{s helyeiként 

azonosított értelmező közösségek nincsenek diszkrét és lokaliz{lt 

terekbe be{gyazva. Ehelyett egyre ink{bb szétoszlanak különböző 

szerverek, IP-címek, internetk{vézók és wifi-hotspotok között, ahol az 

elképzelt közösség a csatlakoz{s pillanat{ban virtu{lisan és tünékeny 

módon jön létre, és véget ér a kijelentkezés pillanat{ban. Ezek a 

közösségek a digit{lis technológia dialogikus erejét arra haszn{lj{k, 

hogy protokollokat teremtsenek, a digit{lis tartalmak új form{it 

hozz{k létre, illetve, hogy megkíséreljék kritikusan megt{rgyalni a 

digit{lis tér birtokviszonyainak helyesnek gondolt feltételeit.‛ 

(Herman, Coombe és Kaye, 2006. 188. o.) 

Az‖{ltaluk betöltött‖szerep‖azonban‖ lényegesen‖különbözik‖annak‖a‖

meta-inform{ciós‖ térnek‖ a‖ szerepétől,‖ mely‖ a‖ hagyom{nyos‖

disztribúciós‖ rendszerben‖ a‖ kultur{lis‖ javakról‖ szóló‖ beszédet‖

struktur{lta. 

A kultur{lis‖ javak‖ élményjósz{g-természetéből‖ fakadó‖ keresleti‖

bizonytalans{got‖ részben‖az az inform{ciós‖mező tudja‖mérsékelni, 

ahol‖ az‖ élményt‖ m{r‖ megszerzett‖ szerencsések‖ sz{molnak‖ be‖ a‖

tapasztalataikról.‖Ezek‖egy‖része‖a‖közvetítők‖direkt‖ ir{nyít{sa‖alatt‖

{ll:‖a‖rekl{mok,‖aj{nlók,‖és‖a‖többi,‖forgalmazó‖{ltal‖legy{rtott meta-

tartalom‖esetében‖egyértelmű‖az‖elfogults{g.‖M{s‖csatorn{k‖esetében‖

a‖kapcsolat‖gyakran‖rejtve‖marad.‖A‖kereskedelmi‖r{diókra‖jellemző‖

payola179 (Coase, 1979) nem‖ szűnt‖meg‖ – utolj{ra‖ 2007-ben fizettek 

nagyobb‖ büntetést az‖ amerikai‖ kereskedelmi‖ r{diól{ncok‖ payola‖

miatt (Ulaby, 2007). Még‖ kevésbé‖ transzparens,‖ hogy‖ milyen‖

befoly{sa‖ van‖ a‖ disztribútoroknak‖ az‖ adott‖ esetben‖ ugyanabba‖ a‖

v{llalatcsoportba‖tartozó‖és‖a‖független‖médiumokban‖megjelenő‖– a 

                                                 

179 A‖ lemezkiadók‖ {ltal‖ a‖ r{diós‖ dj-knek‖ az‖ új‖ sz{maik‖ r{diós‖ j{tsz{s{ért‖ fizetett‖

illeg{lis‖kenőpénz. 
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vélelmezett‖ szerkesztőségi‖ függetlenség‖ takar{s{ban‖ írt‖ – 

kritik{knak,‖aj{nlóknak,‖ismertetőknek,‖besz{molóknak. 

Az‖ az‖ ipar{g,‖ ami‖ arra‖ a‖ kényszerre‖ épült,‖ hogy‖ egy‖ olyan,‖

meglehetősen‖ kock{zatos‖ terméket‖ kell‖ eladni,‖ amit‖ csak‖ szigorúan‖

ellenőrzött‖módokon‖lehet‖v{s{rl{s‖előtt‖kiprób{lni,‖szükségszerűen‖

versenyh{tr{nyban‖ van‖ a‖ f{jlcserélő‖ h{lózatokkal szemben, melyek 

épp‖ a‖ v{s{rl{s‖ előtti‖ kiprób{l{s‖ lehetőségét‖ kín{lj{k‖ a‖ fogyasztók‖

sz{m{ra.‖A‖kereslet‖mértékét‖befoly{solni‖igyekvő‖ipar{g‖nem‖tűnt‖el‖

– ennyi‖ idő‖ alatt‖ erre‖ nem‖ is‖ lehetett‖ sz{mítani‖ –,‖ ‖ {m‖ hirtelen‖

megv{ltozott‖ az‖ a‖ piac,‖ ahol‖ a‖ keresletellenőrzési erőfeszítéseik a 

hat{sukat‖kifejtik.‖A‖kereslet‖ugyanis‖a‖hagyom{nyos‖logika‖mentén‖

működő‖piacok‖mellett‖a‖ f{jlcserélő‖h{lózatokon‖ is‖ jelentkezik,‖ahol‖

viszont‖azonnal‖lehetősége‖van‖a‖fogyasztóknak‖ellenőrizni‖a‖nyílt‖és‖

rejtett‖ marketing‖ {ltal‖ tett‖ {llít{sokat.‖ Az‖ nem‖ újdons{g,‖ hogy‖ az‖

internet‖ azonnal‖képes‖ aggreg{lni‖ azokat‖ a‖visszajelzéseket,‖melyek‖

kor{bban,‖ az‖ inform{lis,‖ interperszon{lis‖ térben‖ csak‖ lassan‖ és‖

töredékesen‖terjedhettek.‖Az‖azonban‖eddig‖nem‖volt‖{ltal{nos,‖hogy‖

ez‖ a‖ m{sodkézből‖ sz{rmazó‖ inform{ciókból‖ össze{llt‖ tud{s‖

kiegészülhet‖ a‖ közvetlenül‖megszerzett‖ élménnyel.‖Ha‖ a‖ t{vols{g‖ a‖

közvetítők‖ {ltal‖ gerjesztett‖ v{rakoz{sok‖ és‖ a‖ fizetés‖ nélkül‖

megszerzett‖ élmény‖ között‖ túls{gosan‖ is‖ nagynak‖ bizonyul,‖ úgy‖

radik{lisan‖ csökken‖ annak‖ az‖ esélye,‖ hogy‖ az‖ ingyenes‖ fogyaszt{st‖

piaci‖tranzakció‖is‖kövesse‖valamikor.‖M{s‖szóval‖az‖online‖felületek‖

nem‖ csak‖ a‖ rajtuk‖ kialakuló‖ decentraliz{lt‖ (meta)inform{ciós‖

h{lózatok‖ miatt‖ érdekesek,‖ de‖ legink{bb‖ amiatt,‖ hogy‖ az‖ azonnali‖

kiprób{l{s‖ lehetősége‖ felülírja‖ e‖ – hagyom{nyos‖ és‖ decentraliz{lt‖ – 

(meta)inform{ciós‖ rendszereknek‖ a‖ kultur{lis‖ fogyaszt{s‖‖

ellenőrzésében‖eddig‖a‖pontig‖betöltött‖szerepét. 

Ugyanezek‖a‖csatorn{k‖nemcsak‖a‖technikai‖ jellegű‖diskurzusoknak‖

adhatnak‖ helyt,‖ de‖ a‖ csere‖ sor{n‖ elérhető‖ tartalmak‖ művészi,‖

kultur{lis‖ jelentőségéről‖ szóló‖p{rbeszédnek‖ is‖ teret‖ biztosítanak.‖A‖

kutat{sok‖ al{t{masztj{k‖ a‖ f{jlcserében‖ részt‖ vevő‖ felhaszn{lók‖

mindennapi‖ tapasztalat{t:‖ a‖ h{lózatok‖ nem‖ csak‖ a‖ tartalmak,‖ de‖ a‖

tartalmakról‖ szóló,‖ a‖ felfedezést,‖ kísérletezést‖ lehetővé‖ tevő‖ meta-

inform{ciók‖ cseréjének‖ is‖ alapvető‖ infrastruktúr{i, melyek 

alapvetően‖ {talakítj{k‖ a‖ promóció,‖ pontosabban‖ a‖ kereslet‖

ellenőrzésének‖ mechanizmusait (Beaulieu, 2008; Beuscart, 2007; S. 

Bhattacharjee,‖Gopal,‖Lertwachara,‖Marsden‖és‖Telang,‖2007;‖Dagiral‖

és‖Dauphin,‖2005;‖Gensollen,‖2006;‖Hann,‖Oh‖és‖James,‖2009;‖Kibby,‖

2004;‖Krishnan,‖Montgomery‖és‖Smith,‖2004). 
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A‖ f{jlcserélő‖ h{lózatok‖ esetében‖ ugyanabban‖ a‖ térben‖ történik‖ a‖

kultur{lis‖ javak‖disztribúciója,‖a‖kultur{lis‖élmények‖megt{rgyal{sa,‖

és‖ ezek‖ segítségével‖ az egyéni‖ és‖ közösségi‖ identit{sok‖ kialakít{sa. 

Ezek‖ a‖ folyamatok‖ viszont‖ felételezik‖ azt,‖ hogy‖ a‖ f{jlcserélő‖

közösségek‖tagjai‖megbíznak‖a‖ feketepiaci‖ csatorn{kban,‖és‖a‖rajtuk‖

keresztül‖elérhető,‖anonim‖tagokból‖{lló‖közösségben. 

A‖ f{jlcserélő‖ h{lózatok‖ minden‖ szempontból‖ a‖ bizalom‖ és‖ a‖

hitelesség‖ infrastruktúr{i.‖ Ha‖ jól‖ működnek,‖ egyszerre‖ képesek‖

biztosítani‖a‖digit{lis‖kópi{k‖ jó‖minőségét,‖a‖ jogi‖ t{mad{soktól‖való‖

védettséget,‖ a‖ testre‖ szabott,‖ azaz‖ az‖ egyéni‖ és‖ közösségi‖

preferenci{knak‖ és‖ ízléseknek‖ megfelelően‖ szűrt‖ és‖ v{logatott‖

tartalomkín{latot.‖ A‖ f{jlcserélő‖ h{lózatok‖ fennmarad{sa‖

szempontj{ból‖kulcsfontoss{gú,‖hogy‖meglegyenek‖azok‖a‖csatorn{k,‖

azok‖ a‖ funkciók,‖ melyek‖ képesek‖ a‖ f{jlok‖ technikai‖ minőségének‖

értékelésére‖ és‖ biztosít{s{ra.‖ Az‖ a‖ h{lózat,‖ amelyik‖ nem‖ képes‖

megvédeni‖mag{t‖ a‖ jogosultak‖ szemetelésétől‖ – a‖ h{lózat‖ népszerű‖

tartalmaknak‖ {lc{zott, értelmetlen‖ f{jlokkal‖ való‖ eldugít{s{tól‖ –, a 

gyakorlatlan‖ felhaszn{lók‖ {ltal készített‖ rossz‖ minőségű‖ digit{lis‖

verzióktól,‖hamar‖elértéktelenedik‖a‖felhaszn{lók‖szemében. 

A‖ feketepiaci‖ csatorn{k‖ hitelessége‖ különösen‖ a‖ hagyom{nyos‖

termelők,‖ disztribútorok‖ hitelességének‖ v{ltoz{s{hoz‖ mérten‖

érdekes.‖ Mint‖ az‖ a‖ következő‖ szakaszból‖ kiderül,‖ a‖ mainstream‖

kultur{lis‖ ipar{gi‖ szereplők‖ online‖ tartalomfogyaszt{si‖

gyakorlatokkal‖ szembeni‖ bizalmatlans{ga‖ és‖ a‖ status quo 

fenntart{s{ra‖ tett‖ erőfeszítéseik‖ bizalomvesztést‖ eredményeztek‖ a‖

fogyasztók‖részéről,‖akik‖elkezdtek‖alternatív‖ forr{sok‖ut{n‖kutatni. 

A‖ Napster‖ 1999‖ évi‖ beperelésével‖ kezdődött‖ fellépés‖ agresszív,‖

kíméletlen‖ és‖ költséges‖ volt‖ mind‖ anyagi‖ értelemben,‖ mind‖ a‖

v{llalatok‖ jó‖ hírneve,‖ elfogadotts{ga,‖ azaz‖ a‖ velük‖ szemben‖ érzett‖

bizalom szempontj{ból.‖A‖copyright‖h{borúk‖ (Patry, 2009) sor{n‖az‖

ipar{gi‖ szereplők‖ tal{n a‖ legértékesebb‖ ponton‖ szenvedtek‖ k{rt:‖ a‖

hitelességükön,‖ a‖ kultur{lis‖ be{gyazotts{gukon‖ esett‖ csorba.‖ A‖

kultur{lis‖ ipar{gi‖ szereplők‖ reakciója‖ a‖ f{jlcserélő‖ h{lózatok‖

megjelenésére,‖ illetve‖ az‖ új,‖ digit{lis‖ kultúrafogyaszt{si‖ mint{k‖

elterjedésére‖ pillanatok‖ alatt‖ al{{sta‖ azt‖ a‖ kultur{lis‖ hitelességet,‖

melyet‖kor{bban‖a‖marketingre‖fordított‖doll{rmilli{rdokkal‖sikerült‖

felépíteni. 
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5.5 A fájlcsere megítélése 
a felhasználók elleni perek időszakában és azután  

„A racion{lis döntés elmélete azzal, hogy haszonmaximaliz{ló 

gépezetté sil{nyítja a parasztokat, üzleti v{llalkoz{ss{ banaliz{lja a 

kollektív ellen{ll{st.” (Dessewffy, 1996) 

A‖ lemezkiadók‖ első‖ jogi‖ lépése‖ a‖ Napster‖ beperelése‖ és‖ csődbe‖

kényszerítése‖volt‖ 2000-ben. A Napster ellen folytatott per azonban 

mag{t‖a‖f{jlcserét‖nem‖sz{molta‖fel:‖1999‖és‖2002‖között‖mintegy 58 

különböző‖ f{jlcserélő‖ technológia‖ jelent‖ meg‖ a‖ piacon‖ (Wu, 2003b. 

151. o.),‖ ezek‖ közül‖ a‖ legsikeresebb‖ négy-öt‖ nemcsak‖ a‖ kritikus‖

felhaszn{lói‖ tömeget‖ tudta‖ megszerezni,‖ de‖ kiküszöbölte‖ azokat‖ a‖

technikai‖ felépítésből‖ fakadó‖ adotts{gokat‖ is,‖ amik‖ a‖ Napster‖ jogi‖

felelősségre‖ von{s{t‖ lehetővé‖ tették.‖ A‖ Gnutella‖ és többi,‖ központi‖

szerver‖ hi{ny{ban‖ is‖ működő‖ technológia‖ eltüntette azokat a 

technológiai‖ kapuőröket,‖ akik‖ képesek‖ lettek‖ volna‖ ellenőrizni‖ a‖

kliensek‖ közötti‖ forgalmat,‖ s‖ akiket‖ így‖ érdemes‖ lett‖ volna‖ perrel‖

kényszeríteni‖a‖h{lózat‖felsz{mol{s{ra. 

Mivel‖a‖ technológiai‖kapuőrök‖eltűntek,‖az‖amerikai‖ lemezkiadókat‖

tömörítő‖ Recording‖ Industry‖ Association‖ of‖ America‖ stratégi{t‖

v{ltott‖ és‖ az‖ egyes‖ felhaszn{lók‖ ellen‖ lépett‖ akcióba.‖ Az‖ Egyesült‖

[llamokban‖ a‖ RIAA‖ 2003-ban‖ kezdett‖ polg{ri‖ peres‖ elj{r{sokat‖

indítani‖ f{jlcserével‖ gyanúsított‖ felhaszn{lók‖ ellen.‖ Az‖ új‖ stratégia‖

egyszerre több‖ célt‖ is‖ szolg{lt.‖ Egyrészről‖ a‖ perekkel‖ tudatosítani‖

akart{k‖ az‖ emberekben,‖ hogy‖ a‖ zeneművek‖ P2P-h{lózatokról‖ való‖

letöltése‖ az‖ Egyesült‖ [llamokban‖ nem‖ leg{lis‖ tevékenység.‖ Cary‖

Sherman,‖a‖ szövetség‖elnöke‖szerint‖„A törvény betartat{sa az oktat{s 

szigorúbb form{i közé tartozik, de nagyon jól működik. Dr{mai v{ltoz{st 

okozott a köztudatban.‛ (Knopper, 2005) M{srészről‖ezek‖az‖elj{r{sok‖

egyszerre‖szolg{ltak‖a‖perbe‖fogott,‖vagy‖perrel‖fenyegetett‖több‖mint‖

30 000‖ ember,‖ és‖ a‖ többi‖ illeg{lis‖ letöltő‖ tov{bbi‖ letöltéstől‖ való‖

elriaszt{s{ra (Electronic Frontier Foundation, 2008). 

Az‖elj{r{sok‖túlnyomó‖része‖néh{ny‖(3-11)‖ezer‖doll{ros, peren‖kívüli‖

megegyezéssel‖ z{rult.‖ A‖ meg{llapod{sok‖ nagy‖ sz{ma‖ nem‖ kis‖

részben‖ annak‖ köszönhető,‖ hogy‖ az‖ elj{r{sban‖ kifizetendő‖ összeg‖

úgy‖ lett‖ meg{llapítva,‖ hogy‖ az‖ alacsonyabb‖ legyen‖ a‖ jogi‖ védelem‖

költségeinél.‖ Az‖ esetek‖ nagy‖ részében‖ sikeresen‖ működő‖ stratégia‖

végrehajt{s{ba‖ azonban‖ néh{ny‖ hiba‖ csúszott. Sz{mos,‖ nagy‖

nyilv{noss{got‖kapott‖elj{r{s‖indult‖halott‖(Bangeman, 2005), gangsta 
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rap megoszt{s{val‖ v{dolt‖ időskorú‖ (Gaither, 2003),‖ gyermekkorú‖

(Borland, 2003) vagy‖ sz{mítógéppel‖ nem‖ rendelkező‖ (Beckerman, 

2007; Bylund, 2006) személyek‖ellen.‖2009-re‖két‖eset‖esküdtszék‖elé‖

jutott,‖ mindkét‖ esetben‖ (Sony‖ v.‖ Tenenbaum,‖ illetve‖ Capitol‖ v.‖

Thomas)‖ az‖ esküdtek‖ k{rtérítés‖ megfizetésére‖ ítélték‖ az‖ alperes‖

felhaszn{lókat.‖ Joel‖ Tenenbaum‖ egyetemi‖ hallgató‖ 30‖ sz{m‖

megoszt{s{ért‖675 000‖USD,‖Jammie‖Thomas,‖az‖Ojibwa‖indi{n‖törzs 

négygyermekes‖ természeti-erőforr{s‖ koordin{tora‖ 24‖ sz{m‖

megoszt{s{ért‖ 1 920 000‖ USD‖ k{rtérítést‖ tartozik‖ fizetni‖ a‖

jogosultaknak. 

Az‖egyedi‖felhaszn{lók‖ellen‖indított‖jogi‖h{borút‖2008‖végén‖a‖RIAA‖

befejezettnek‖ nyilv{nította‖ (Mcbride‖ és‖ Smith,‖ 2008)180,‖ az‖ ötéves‖

folyamat azonban a jelek‖ szerint‖ többet‖ {rtott,‖ mint‖ haszn{lt‖ a‖

lemezkiadóknak.‖A‖glob{lis‖és‖amerikai‖zeneipari‖konglomer{tumok‖

2000‖ előtt‖ sem‖ voltak‖ túls{gosan‖ népszerűek.‖ A‖ művészek‖

kizs{km{nyol{ssal‖ v{dolt{k‖ őket‖ (Love, 2000; The Artist Formally 

Known As Prince, 2000),‖ a‖ fogyasztók‖a‖mainstream-en‖kívüli‖ szűk‖

kín{lattal,‖a‖mainstream‖alacsony‖színvonal{val,‖a‖magas‖{rakkal‖és‖

a‖ digit{lis‖ alternatív{k‖ hi{ny{val‖ voltak‖ elégedetlenek‖ (Giesler‖ és‖

Pohlmann, 2003; 2004. 6. o.),‖ a‖ kisebb‖ versenyt{rsak‖ pedig‖ azzal,‖

hogy‖ahol‖megjelentek,‖ott‖a‖kevésbé‖tőkeerős,‖helyi‖szereplők‖lassan‖

kiszorultak a‖piacról‖(Wallis‖és‖Malm,‖1984). Erre‖a‖képre‖rakódott‖a‖

f{jlcserélő‖ technológi{k‖ és‖ f{jlcserélők‖ ellen‖ folytatott‖ jogi‖ h{ború‖

összes‖negatív‖hozadéka,‖a‖mellélövések‖rossz‖sajtója,‖a‖peren‖kívüli‖

egyezség‖keretében‖követelt‖összegek‖igazs{gtalannak‖ítélt‖nagys{ga 

és‖az‖amerikai‖perekben‖k{rtérítésként‖meg{llapított‖összegek‖imm{r‖

mértékadó‖ jog{szok‖ {ltal‖ is‖ súlyosan‖ igazs{gtalannak‖ és‖

törvényellenesnek‖ vélt‖ mértéke (Samuelson‖ és‖ Wheatland,‖

Forthcoming). 

A‖ perek‖ legfontosabb‖ eredménye‖ végül‖ nem‖ az‖ lett,‖ mint‖ amit‖ a‖

RIAA‖remélhetett,‖ amikor‖belev{gott‖ a‖ felhaszn{lók,‖ saj{t‖v{s{rlóik‖

ellen‖ folytatott‖ jogi‖ h{borúba.‖ Az‖ ötéves‖ folyamat‖ eredménye‖

nyom{n‖ugyan‖a‖f{jlcserét‖nem‖sikerült‖felsz{molni,‖de‖l{thatóv{‖v{lt‖

a‖f{jlcsere‖jogi‖és‖erkölcsi‖megítélése‖közötti‖dr{mai‖t{vols{g. 

A‖ f{jlcserélők‖ sz{m{nak‖ a‖ perek‖ nyom{n‖ mért‖ v{ltoz{sai‖ azt‖

t{masztj{k‖ al{,‖ hogy‖ ugyan‖ van‖ a‖ törvénytelen‖ st{tuszhoz‖

                                                 

180 A‖ jelek‖ szerint‖ a‖ bejelentés‖ sokkal‖ közelebb‖ volt‖ egy‖ PR-fog{shoz,‖ mint a 

valós{ghoz,‖ugyanis‖sz{mos‖elj{r{s‖a‖bejelentést‖követően‖kezdődött‖el.‖ 



A P2P-kalózok‖kora 

 

261 

kapcsolódó‖ jogi‖ fenyegetettségnek‖ hat{sa‖ a‖ f{jlcserében‖ való‖

részvételre,‖ ez‖ azonban‖ nem‖ hosszú‖ t{vú,‖ és‖ a‖ közvetlen‖

fenyegetettség‖ érzetének‖ csökkenésével‖ a‖ felhaszn{lók‖ újra‖

felbukkannak‖a‖h{lózaton.181 

A‖ f{jlcserében‖ részt‖ vevő‖ felhaszn{lók‖ sz{ma‖ az‖ egyre‖ több‖

orsz{gban – a végfelhaszn{lók‖ és‖ a‖ f{jlcserélő‖ közösség‖

központjainak‖ sz{mító ún.‖ hub-ok ellen – meginduló elj{r{sok‖

ellenére‖a‖2009-ig‖folyamatosan‖nőtt (Davoudi‖és‖Bradshaw,‖2009). A 

pereknek‖ legink{bb‖ kitett‖ USA-ban‖ is‖ csak‖ annyi‖ történt,‖ hogy‖ a‖

f{jlcserében‖részt‖vevő‖h{ztart{sok‖sz{ma‖lassabb‖ütemben‖nőtt,‖mint‖

a‖ broadband‖ penetr{ció (Madden, 2009; 2007). Legal{bbis‖ erre‖

utalnak‖ a‖ kérdőíves,‖ önbevall{son‖ alapuló‖ felmérések‖ adatai.‖ Ha‖ a‖

f{jlcserélő‖ hub-ok‖ l{togatotts{g{t,‖ a‖ h{lózat‖ közvetlen‖ elemzésén‖

alapuló‖ adatokat,‖ vagy‖ a‖ PC-kre‖ install{lt‖ f{jlcserélő‖ szoftverek‖

adatait‖ tekintjük,‖ a‖ bevallott‖ értékeknél‖ gyakoribb f{jlcserére‖ utaló‖

jeleket‖ tal{lunk.‖Az‖ötéves‖pereskedés‖hosszú‖t{von‖nem‖volt‖képes‖

                                                 

181 Bhattacharjee et al (2006) kutat{sa‖ ezt‖ a‖ folyamatot‖ dokument{lja.‖ A‖ kutat{s‖

sor{n‖ azt‖ mérték,‖ hogy‖ hogyan‖ v{ltozott 2000‖ Kazaa‖ f{jlcserélő‖ programot‖

haszn{ló‖ felhaszn{ló‖ online‖ aktivit{sa‖ négy,‖ a‖ f{jlcserélők‖ ellen‖ folytatott‖ perek‖

szempontj{ból‖kulcsfontoss{gú‖bejelentés‖hat{s{ra. A‖négy‖hír‖a‖következő‖volt:‖(1)‖

2003. június‖ 26-{n‖ a‖ RIAA‖ bejelentette,‖ hogy‖ jogi‖ elj{r{st‖ kezdeményez az 1000 

f{jln{l‖ többet‖megosztó,‖notórius‖f{jlcserélők‖ellen‖az‖USA-ban. (2) Szeptember 8-

{n‖261,‖{tlagosan‖1000‖f{jlt‖megosztó‖ember‖ellen‖indított‖pert.‖(3)‖A‖peres‖elj{r{sok‖

2003‖ decemberében‖ egy‖ bírós{gi‖ döntést‖ követően‖ egy‖ időre‖ elakadtak,‖ mert‖

kiderült,‖hogy‖az‖internetszolg{ltatók‖csak‖bírós{gi‖elj{r{s‖keretében‖kötelezhetők‖

az‖előfizetőik‖adatainak‖kiad{s{ra.‖(4)‖2004‖janu{rj{ban‖viszont‖m{r‖az‖új‖rendnek‖

megfelelően‖ újabb‖ félezer‖ ember‖ ellen‖ indult‖ elj{r{s.‖ A‖ kutat{s‖ meg{llapította,‖

hogy‖ a‖ f{jlcserélők‖ sz{m{ra‖ negatív‖ hírek‖ sikeresen‖ csökkentették‖ mind‖ a‖

megosztott‖ f{jlok‖ sz{m{t,‖mind‖ a‖ f{jlcserében‖ történő‖ részvétel‖ gyakoris{g{t.‖ Az‖

intenzív,‖ 1000‖ f{jln{l‖ többet‖megosztók‖ esetében‖ különösen‖ erős‖ volt‖ ez‖ a‖ hat{s.‖

Ezek‖ az‖ eredmények‖ azonban‖ semmiféle‖ hat{ssal‖ nem‖ voltak‖ a‖ f{jlcsere‖ érdemi‖

mértékére.‖ A‖ perekkel‖ való‖ fenyegetésnek‖ a‖ nem‖ amerikai‖ {llampolg{rokra‖

semmiféle‖ hat{sa‖ nem‖ volt,‖ így‖ ők‖ tov{bbra‖ is‖ stabil‖ forr{sai‖ voltak‖ a‖ letölthető‖

tartalmaknak.‖Az‖amerikai‖felhaszn{lók‖esetében‖a‖rossz‖hírek‖is‖csak‖annyit‖értek‖

el,‖ hogy‖ a‖ felhaszn{lók‖ a‖ megosztott‖ f{jlok‖ sz{m{t‖ a‖ jogi‖ fenyegetettség‖

szempontj{ból‖kritikus‖800-1000‖ f{jl‖ al{‖vitték‖ le,‖de‖nem‖szüntették‖be‖ teljesen‖a‖

megoszt{st.‖ Ennek‖ eredményeképpen‖ a‖ megosztott‖ tartalmak‖ sz{ma‖ csökkent‖

ugyan,‖de‖még‖így‖is‖sok‖sz{z‖forr{sból‖lehetett‖beszerezni‖egy-egy‖f{jlt.‖A‖szerzők‖

ugyan nem foglalkoznak a niche-tartalmakkal,‖ de‖ valószínűsíthető,‖ hogy‖ a‖

megosztott‖ f{jlok‖ sz{m{nak‖ csökkenése‖ nem‖ csak a mainstream,‖ popul{ris‖

tartalmak‖ elérhetőségét‖ csökkentette,‖ hanem‖ a‖ niche,‖ a‖ piacon‖ egyébként‖ sem‖

túls{gosan‖ népszerű‖ vagy‖ nehezen‖ elérhető‖ long‖ tail-tartalmak online 

hozz{férhetőségét‖korl{tozta.‖A‖cikk‖tov{bb{‖nem‖tal{lt‖arra‖bizonyítékot,‖hogy‖a‖

megoszt{s‖csökkenése‖együtt‖j{rt‖volna‖a‖letöltés‖csökkenésével.  
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érdemben‖csökkenteni‖sem‖a‖f{jlcserélők‖sz{m{t,‖sem‖a‖cserélt‖f{jlok‖

mennyiségét.‖ Egyedül‖ két‖ v{ltozó‖ mutatott‖ csökkenést‖ a‖ vizsg{lt‖

időszakban:‖azok‖sz{ma,‖akik‖nem‖ tudj{k,‖hogy‖a‖ f{jlcsere‖ illeg{lis,‖

és‖azok‖sz{ma,‖akik‖bevallj{k,‖hogy‖f{jlt‖cserélnek. 

Sz{mos‖ kutat{s‖ igazolta‖ vissza‖ azt‖ a‖ feltételezést,‖ hogy‖ a‖ f{jlcsere‖

olyan‖ tevékenység,‖ amit‖ ha‖ egyszer‖ kiprób{lt‖ valaki,‖ nem‖könnyen‖

hagyja abba (d’Astous,‖ Colbert‖ és‖ Montpetit,‖ 2005;‖ Danaher,‖

Dhanasobhon,‖ Smith‖ és‖ Telang,‖ 2009). Ez‖ utóbbi‖ kutat{s‖ azt‖ is‖

kimutatta,‖hogy‖ leg{lis‖ alternatív{k‖hi{ny{ban‖ – péld{ul‖ amikor‖ az‖

NBC‖médiav{llalat‖ visszavonta‖ a‖ tv-műsorait‖ az‖ iTunes‖ felületéről‖

(Barnes, 2007) – a fogyasztók‖ a‖ feketepiacok‖ felé‖ fordulnak‖ és‖ ott‖

körülbelül‖ kétszer‖ annyi‖ tartalmat‖ fogyasztanak,‖ mint‖ amennyit‖ a‖

leg{lis‖forr{sokon‖keresztül‖kor{bban‖beszereztek. 

5.5.1 Az törvény kikényszerítésének hatása 
az informális szabályokra 

A‖f{jlcserélők‖monoton‖növekvő sz{ma‖tal{n‖annak‖a‖folyamatnak‖a‖

hi{ny{t‖jelzi‖a‖legmark{nsabban,‖aminek‖a‖beindul{s{ban‖az‖ipar{gi‖

szereplők‖ a‖ legink{bb‖ bíztak.‖ A‖ f{jlcsere‖ jogi‖ st{tusz{nak‖

egyértelműsítése,‖ és‖ a‖ törvénysértés‖ konzisztens‖ szankcion{l{sa‖

eredményezhette‖ volna‖ azt,‖ hogy megv{ltozik‖ a‖ f{jlcsere‖ erkölcsi‖

megítélése‖is. 

A‖(szerzői)‖jogi‖szab{lyok‖betart{sa‖a‖hagyom{nyos‖közgazdas{gtani 

gondolkod{s‖szerint‖akkor‖v{rható,‖ha‖a‖törvénysértés‖szankciój{nak‖

v{rható‖ költségei‖ meghaladj{k‖ a‖ törvénysértésből‖ szerezhető‖

előnyöket.‖ A szerzői‖ jogi‖ jogosultak‖ internetfelhaszn{lók‖ ellen‖

folytatott‖ perei,‖ (de‖ ide‖ sorolhatók‖ az‖ internetszolg{ltatók elleni 

fellépések‖ is)‖ a‖ törvény‖ megsértésének‖ költségeit‖ voltak hivatva 

növelni.‖A‖perekkel‖a‖jogosultak‖azt‖kommunik{lt{k,‖hogy‖a‖lebuk{s‖

valós‖ kock{zatot‖ jelent‖ és‖ komoly‖ költségekkel‖ j{r.‖ Az‖ erőfeszítés‖

sikeressége‖ azonban‖ kérdéses,‖ ha‖ sikeresség‖ kritériumaként‖ azt‖

{llítjuk,‖hogy‖a‖ jog‖megv{ltoztatta-e‖a‖ f{jlcserét‖ t{mogató‖közösségi‖

norm{kat. 

A‖ törvényi‖ szab{lyoz{s‖ konvenciókra‖ gyakorolt‖ lehetséges‖ hat{sait‖

Feldman‖ és‖ Nadler‖ (2005)‖ foglalta‖ össze,‖ és‖ azt‖ tal{lt{k,‖ hogy‖ a‖

form{lis‖szab{lyoz{s‖mind‖negatívan,‖mind‖pozitívan‖hathat‖azokra‖

a‖közösségi‖norm{kra,‖melyeket‖megv{ltoztatni‖kív{n,‖sőt‖arra‖is‖van‖

példa,‖ hogy‖ – ahogy‖ arra‖ a‖ környezetvédelmi‖ előír{sok‖ korl{tozott‖
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eredményessége‖figyelmeztet‖– a‖törvények‖minim{lis‖hat{st‖képesek‖

csak gyakorolni‖a‖szab{lyozott‖terüket‖szereplőinek‖viselkedésére. 

Megfelelő‖ körülmények‖ között,‖ ha‖ a‖ közösség‖ a‖ külső‖

szab{lyoz{sban‖ olyan‖ jelzést‖ l{t mely hitelesen igazolja vissza a 

közösség‖ norm{it,‖ elv{r{sait,‖ explicit‖ vagy‖ implicit‖ értékrendjét, a 

szab{lyoz{s‖létrehozhat‖olyan‖pozitív‖visszacsatol{si‖hurkot,‖mely‖a‖

meglévő‖norm{k‖erősödését‖fogja‖eredményezni. 

A‖törvényi‖szab{lyoz{s,‖vagy‖annak‖mark{ns‖megtarttat{sa‖azonban 

az‖ előzővel‖ ellentétes‖ hat{st‖ is‖ elérhet.‖ A‖ sz{mos,‖ törvény‖ és‖

inform{lis‖ norm{k‖ kapcsolat{val‖ foglalkozó‖ elmélet‖ közül‖ a‖

legfontosabbakat kiemelve: 

− A törvényi‖ szab{lyz{s‖ {tveheti‖ a‖ közösségben‖ létező‖

koncenciók helyét,‖és‖ezzel‖gyengítheti‖azokat (Posner, 1996). 

A‖szab{lysértéshez‖kapcsolódó‖form{lis‖szankciók‖kiszorítj{k‖

az‖ inform{lis,‖ internaliz{lt,‖ közösségi‖ negatív‖ hat{sokat.‖

Sz{mos‖empirikus‖bizonyíték‖szól‖amellett,‖hogy‖az‖anyagi‖és‖

szimbolikus‖ ösztönzők‖ (legyenek‖ azok‖ pozitívak‖ vagy‖

negatívak)‖ kiszorítj{k‖ a‖ belső,‖ intrinsic‖ motiv{ciót.182 (Frey, 

1997) 

− A‖ törvény‖ hangsúlyos‖ végrehajt{sa,‖ a‖ szankciók‖ szigorít{sa‖

azt‖ az‖ üzenetet‖ is‖ hordozhatja‖ a‖ szab{lyozni‖ kív{nt,‖

haszonmaximaliz{ló individuumok‖helyett‖egym{ssal‖érzelmi‖

és‖ mor{lis‖ viszonoss{gi‖ kapcsolatokban‖ {lló‖ közösség‖ tagjai‖

sz{m{ra,‖ hogy‖ körükben‖ nagyon‖ alacsony‖ a‖ törvény‖

követésének‖ hajlandós{ga.‖ Ez‖ a‖ jelzés‖ is‖ eredményezheti‖ a‖

normakövetési‖ hajlandós{g‖ csökkenését,‖ hiszen‖ senki‖ nem‖

szeretne‖az‖a‖balek‖lenni,‖aki‖egyedül‖követi‖a‖törvényt,‖s‖ezzel‖

jelentős‖h{tr{nyt‖szenved‖el‖a‖normasértőkhöz‖képest (Kahan, 

2003). 

− Ahhoz,‖hogy‖a‖törvények‖sikeresen‖v{ltoztassanak‖meg‖létező‖

t{rsadalmi‖ gyakorlatokat, az‖ is‖ szükséges,‖ hogy‖ a‖ törvények‖

hitelesen‖ tudj{k‖ közvetíteni‖ a‖ törvénysértés‖ okozta‖ k{rok‖

mértékét (Feldman‖és‖Nadler,‖2005. 19. o.). 

                                                 

182 Abban‖ az‖ óvod{ban‖ péld{ul,‖ ahol‖ a‖ későn‖ érkező‖ szülőket‖ pénzbüntetéssel‖

szankcion{lt{k,‖ paradox‖módon‖megnövekedett‖ a‖ késések sz{ma,‖ mert‖ a‖ szülők‖

így‖feljogosítva‖érezték‖magukat‖a‖késésre,‖az{ltal,‖hogy‖pénzzel‖megv{lthatt{k‖a‖

kor{bban‖érzett lelkiismeret-furdal{st (Gneezy‖és‖Rustichini,‖2000). 
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A‖szerzői‖jog‖és‖a‖f{jlcserélők‖kontextus{ban‖ez‖utóbbi‖feltétel‖ (mint 

azt‖ kor{bban‖ m{r‖ megmutattam) csak‖ korl{tozottan 

érvényesülhetett:‖ azok,‖ akikkel‖ szemben‖ a‖ törvényt‖ érvényesíteni‖

kellett, eleve bizalmatlanok voltak,‖ vagy‖ gyorsan‖ bizalmatlann{‖

v{ltak a jogosulti csoportokkal szemben. A jogosultak, 

mindenekelőtt‖ a‖ törvényt‖ legagresszívebben‖ megtarttatni kív{nó‖

ipar{gi‖ szereplők‖ kor{bban‖ m{r‖ említett‖ negatív‖ megítélése‖

megnehezítette,‖ ha‖ nem‖ teljesen‖ lehetetlenné‖ tette annak hiteles 

kommunik{ciój{t,‖ hogy‖ a‖ f{jlcsere‖ valóban‖ komoly‖ k{rokat‖ okoz,‖

nem‖ csup{n‖ a‖ hatalmukat‖ féltő‖ ipar{gi‖ szereplők‖ sz{m{ra,‖ de‖ a‖

t{rsadalom: a‖ kultur{lis‖ termelők‖ és‖ fogyasztók‖ minden‖ csoportja‖

sz{m{ra. 

A‖ f{jlcserében‖ részt‖ vevők,‖ ha‖ fel‖ is‖ fogt{k‖ annak‖ a‖ hat{snak‖ a‖

mértékét,‖amit‖a‖tetteik‖gyakoroltak‖a‖kultur{lis‖ipar‖szereplőire,‖jobb‖

esetben‖egyszerűen‖közömbösek‖maradtak‖az‖ipar{gi‖szereplők‖sorsa 

ir{nt,‖rosszabb‖esetben‖kifejezett‖örömmel‖töltötte‖el‖őket‖azoknak‖a‖

közvetítőknek‖ a‖ hanyatl{sa,‖ akikben‖ sokan‖ kimondottan k{ros‖

ellenséget‖ l{ttak.‖ Colbert‖ et‖ al.‖ e‖ t{rgyban‖ végzett‖ 2003-as‖ kutat{sa‖

(Colbert,‖ Tomiuk,‖ Hwang‖ és‖ Ménard,‖ 2003) arra‖ az‖ eredményre‖

jutott,‖ hogy‖ a‖ Napster‖ felsz{mol{sa‖ nyom{n‖ a‖ felhaszn{lókban‖

t{madt‖ negatív‖ érzelmek‖ a‖ felhaszn{lók‖ CD-v{s{rl{si‖

hajlandós{g{nak‖ csökkenését,‖ az‖ illeg{lis‖ alternatív{k‖ haszn{lat{ra‖

való‖hajlandós{g‖növekedését‖eredményezték. 

A‖ f{jlcserélők‖ magas‖ és‖ minden‖ korl{tozni‖ sz{ndékozó‖ erőfeszítés‖

ellenére‖növekvő‖sz{ma‖ezen‖túl‖az‖egyes‖felhaszn{ló‖sz{m{ra‖azt‖az‖

üzenetet‖hordozta,‖hogy‖még‖ha‖ő‖el‖ is‖bizonytalanodott‖a‖ f{jlcsere‖

etikus‖volt{ban,‖ a‖ többiek‖nem.‖Az‖ egyén‖ugyan‖ reag{lt‖ a‖ törvényi‖

fenyegetettség,‖ a‖ törvénysértés‖ költségeinek‖ növekedésére,‖ de‖ a‖

percepciója‖ az‖ lehetett,‖ hogy‖ a‖ f{jlcsere‖ etikuss{g{ra‖ vonatkozó‖

közösségi koncenciók‖ v{ltozatlanok‖ maradtak.‖ Ezt‖ a‖ percepciót‖

tov{bb‖erősítette‖sz{mos,‖egyéb‖jelenség: 

− a f{jlcserét elmarasztaló bírós{gi döntéseket övező jogi 

bizonytalans{g,‖ mely‖ köszönhető‖ volt‖ az‖ ügyek‖

lez{ratlans{g{nak,‖ illetve‖ az‖ egészen‖ az‖ amerikai‖ Legfelsőbb 

Bírós{gig‖ eljutó,‖ közgazdas{gi,‖ jogi‖ szaktekintélyeket‖

felvonultató,‖felülvizsg{latra‖vonatkozó‖erőfeszítéseknek, 

− a f{jlcserére vonatkozó pozitív üzenetek,‖melyek‖egy‖része‖a‖

jelenség‖{ltal‖legink{bb‖érintett‖csoport,‖a‖kultur{lis‖termelők,‖

zenészek,‖ előadók‖ felől‖ érkezett,‖ és‖ amelyek‖ egyértelműen‖ a‖
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f{jlcsere‖mellett,‖ a‖ fogyasztók‖ jogi‖ elmarasztal{sa,‖ a‖ jogosulti‖

csoportok‖jogi‖stratégi{ja‖ellen‖foglalt‖{ll{st, 

− a tém{val foglalkozó népszerű és szaksajtóban megjelent 

hírad{sok, elemzések, besz{molók, melyek ha a Napster 

döntést‖követően‖nem‖is‖ünnepelték‖m{r‖olyan‖lelkesedéssel‖a‖

f{jlcserét,‖ mint‖ kor{bban,‖ kritikusak‖ maradtak‖ az‖ ipar{gi‖

v{ltoz{soknak‖ ellent‖ {lló,‖ a‖ status quo-t‖ minden‖ eszközzel‖

fenntartani‖ kív{nó‖ ipar{gi‖ viselkedéssel‖ szemben.‖ Az‖

alternatív,‖ de‖ leg{lis‖ tartalom-disztribúciós‖ megközelítések‖

ellehetetlenítése‖ okozta‖ frusztr{ció‖ is‖ ez‖ utóbbi‖ képet‖

erősítette. 

Ez‖ mind‖ közvetlenül,‖ mind‖ közvetetten,‖ a‖ kimarad{s‖ költségeit‖

emelve‖ végül‖ az‖ egyén‖ szintjén‖ is‖ a‖ törvénysértő‖ gyakorlat 

fennmarad{s{hoz‖vezetett. 

5.5.2 A törvény és fájlcsere társadalmi megítélése közötti 
ellentmondás feloldásának útjai 

Mi‖történik‖abban‖az‖esetben,‖ha‖egy‖ jelenség‖t{rsadalmi‖megítélése‖

ennyire‖ különbözik‖ a‖ törvény‖ és‖ a‖ konvenciók‖ szintjén,‖ és‖ azt‖

tapasztaljuk,‖hogy‖ez‖a‖különbség‖viszonylag‖hosszú‖ időn‖keresztül‖

fennmarad,‖ esetleg‖ erősödik? Ebben‖ a‖ szakaszban‖ e‖ különbség‖ két‖

következményét‖ szeretném‖ alaposabban‖ körülj{rni.‖ Először‖ a‖

törvényi‖ szab{lyoz{s‖ elkerülésének‖ eszközeit,‖ és‖ a‖ törvénysértés‖

igazol{s{ra‖ szolg{ló‖ technik{kat veszem‖ sorra.‖ M{sodszor‖ pedig‖ a‖

törvényi‖ szab{lyoz{s‖ megv{ltoztat{sa‖ körül‖ kialakuló,‖ egyre‖

hat{rozottabban‖körvonalazható‖erőket‖veszem‖sz{mba. 

Abban‖ az‖ esetben,‖ amikor‖ a‖ közösség‖ gyakorlata‖ és‖ az‖ azt‖

szab{lyozni‖ kív{nó‖ törvények‖ között‖ tartós‖ különbség‖ van, a 

közösség‖ a‖ törvény‖ megv{ltoztat{s{val,‖ és‖ ha‖ erre‖ lehetősége‖ van,‖

annak‖kikerülésével‖prób{lkozhat.‖A‖törvény‖elkerülésére‖akkor‖van‖

mód,‖ ha‖ a‖ törvény‖ végrehajt{sa,‖ betartat{sa‖ nem‖ elég‖ hatékony,‖

illetve‖ a‖ közösségnek‖ érdemi‖ lehetősége‖ van‖ arra,‖ hogy sikerrel 

bújjon‖ki‖a‖törvény‖alól. 

A‖f{jlcsere‖esetében‖a‖folyamatos‖technikai‖fejlesztések‖épp‖ez‖utóbbi‖

képességet‖adt{k‖a‖f{jlcserélők‖kezébe.‖A‖Napstert‖követő‖f{jlcserélő‖

technológi{k‖ egyrészt‖ folyamatosan‖ lehetőséget‖ biztosítottak‖ a‖

cserében‖való‖részvételre,‖azaz‖a‖jogi‖szankciók‖nem‖voltak‖képesek a 
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f{jlcsere‖ elé‖ architektur{lis‖ g{tat‖ emelni.183 M{srészről‖ az‖ egyre‖

kifinomultabb,‖a‖jogi‖területeken‖zajló‖események‖következményeit‖a‖

kód‖ szintjén‖ megfogalmazó‖ technológi{k‖ – a‖ központi‖ hub-ok 

szerepének‖ csökkentésén,‖ a‖ felhaszn{lók‖ azonosít{s{nak‖

megnehezítésének‖ keresztül‖ – radik{lisan‖ csökkentették‖ a‖

normasértés‖ szankcion{l{s{nak‖ valószínűségét‖ is,‖ és‖ ez‖ a‖

törvénysértés‖ fennmarad{s{nak‖ materi{lis‖ feltételeit‖ eleve‖

biztosította (Wu, 2003b. 111-113. o.). 

A‖ törvény‖ elkerülésének‖ technikai‖ lehetősége,‖ illetve‖ e‖ lehetőség‖

részletei‖ ugyan‖ képesek‖ csökkenteni‖ a‖ törvénysértés‖ törvényi‖

szankciój{nak‖mértékét,‖valószínűségét,‖de‖kevés‖közük‖van‖azokhoz‖

a‖technik{khoz,‖ahogy‖az‖egyén‖a‖saj{t‖döntését‖saj{t‖maga‖és‖az‖őt‖

körülvevő‖ közösség‖ sz{m{ra‖ elfogadhatóv{‖ teszi.‖ Sykes‖ és‖ Matza‖

(2001) a‖ devi{ns‖ ifjús{gi‖ szubkultúr{k‖ kapcs{n‖ dolgozta‖ ki‖ azt‖ a‖

modellt,‖ ami‖ a‖ törvénysértő‖ viselkedés‖ neutraliz{l{s{nak‖ és‖

igazol{s{nak‖ egyes‖ módjait‖ szedi‖ rendszerbe.‖ A‖ törvénysértésre,‖ a‖

törvénytől‖ devi{ló‖ norm{k‖ kultiv{l{s{ra‖ adott‖ magyar{zatokat‖

hagyom{nyosan a‖törvény‖megsértésére‖adott‖utólagos‖igazol{sként‖

értelmezi‖a‖szakirodalom. 

A‖szerzői‖jogok‖megsértése‖kapcs{n‖azonban‖fontos‖megjegyeznünk,‖

hogy‖ a‖ f{jlcsere‖ felbukkan{sa‖ és‖ tömegessé‖ v{l{sa‖ sokkal‖ kor{bban‖

történt,‖ minthogy‖ a‖ szerzői‖ jogi‖ törvények‖ {ltal‖ kor{bban‖ nem‖

érintett‖ v{s{rlók,‖ végfelhaszn{lók‖milliói‖ megismerkedhettek‖ volna‖

azzal‖ a‖ jogi‖ környezettel,‖ melyben‖ őket‖ a‖ technológiai‖ v{ltoz{s‖

érintetté‖ tette.‖ A‖ megismerkedés‖ szót‖ itt‖ r{ad{sul‖ érdemes‖ erős‖

idézőjelek‖ közé‖ tenni:‖ a‖ szerzői‖ jog‖ jelenleg‖ ismert‖ rendszere‖ olyan‖

bonyolultt{‖ v{lt‖ az‖ elmúlt‖ fél‖ évsz{zad‖ alatt,‖ hogy‖ még‖ az‖ ezzel‖

hivat{sszerűen‖foglalkozó‖jogi‖végzettségű‖szakemberek‖között‖sincs‖

sokszor‖konszenzus‖az‖ egyes‖ szab{lyok‖értelmezéséről,‖ jelentéséről,‖

alkalmazhatós{g{ról,‖érvényességéről. 

Azok‖ a‖ laikus‖milliók,‖ akik‖ egyik‖ pillanatról‖ a‖m{sikra‖ egy‖ szerzői‖

jogi‖ törvényre‖ való‖ hivatkoz{ssal‖ tal{lt{k‖ magukat‖ szembe,‖ e‖

rendszernek‖ csak‖ töredékéről‖ szerezhettek,‖ meglehetősen‖

leegyszerűsített‖ fogalmat.‖ Ez‖ a‖ tény,‖ azon‖ túl,‖ hogy‖ nyilv{n‖

megnehezíti‖ a‖ törvényi‖ előír{sok‖ internaliz{l{s{t,‖ arra‖ is‖

figyelmeztet,‖hogy‖az‖itt‖következő‖neutraliz{l{si‖technik{k‖az‖ismert‖

                                                 

183 Erre‖szolg{lna‖az‖ISP-k‖szintjén‖történő‖beavatkoz{s‖a‖f{jlcserélők‖működésébe,‖

ahogy‖azt‖e‖fejezet‖kor{bbi‖részében‖részletesen‖is‖t{rgyaltam. 



A P2P-kalózok‖kora 

 

267 

jogi‖szab{lyrendszer‖figyelmen‖kívül‖hagy{s{nak‖utólagos‖igazol{sa‖

helyett‖ sokkal‖ ink{bb‖ az‖ ismeretlen‖ és‖ kisz{míthatatlan,‖ esetleg‖

ellenséges‖ jogi‖ környezet‖ megsértését‖ készítik‖ elő,‖ s‖ teszik‖ ez{ltal‖

lehetővé. 

Sykes‖ és‖ Matza‖ a‖ következő,‖ a‖ devi{ns‖ magatart{st‖ racionaliz{ló‖

technik{kat‖írta‖le: 

− felelősség‖tagad{sa, 

− k{rokoz{s‖tagad{sa, 

− {ldozat‖tagad{sa, 

− az‖elítélő‖személyek‖elítélése, 

− hivatkoz{s‖magasabb‖értékre. 

A‖f{jlcsere‖körüli‖diskurzusokban‖mind‖az‖öt‖féle‖technik{ra‖tal{lunk‖

péld{t. 

5.5.2.1 A felelősség tagadása 

 

23. {bra: Shoe Cartoon184 

A‖ felelősség‖ tagad{sa‖ valój{ban‖ a‖ sz{ndékoss{g‖ tagad{sa.‖ Ennek‖

erősebb‖ form{j{t,‖ a‖ törvénysértés‖ felelősségének‖ {th{rít{s{t‖ egy‖

harmadik‖ személyre‖ jellemzően‖ csak‖ peres‖ szitu{ciókban‖ tal{ljuk,‖

ahol‖ a‖ bizonyít{si‖ elj{r{s‖ sor{n‖ bizonyítani‖ kell‖ tudni,‖ hogy‖ ki‖

követte‖ el‖ a‖ f{jlcserét‖ azon‖ az‖ internetkapcsolaton,‖ azon‖ a‖

sz{mítógépen,‖amit‖a‖f{jlcserében‖részt‖vevő‖eszközként‖a‖szakértők‖

azonosítottak.185 

                                                 

184 Forr{s:‖http://shoecomics.com/,‖utolsó‖hozz{férés‖d{tuma:‖2010.‖janu{r‖10. 

185 A‖ technika‖ szintjén‖ nagyon‖ sok‖ ponton‖ kapcsolódhat‖ be‖ egy‖ rosszindulatú‖

harmadik‖fél‖a‖f{jlcsere‖folyamat{ba,‖s‖eredményezheti‖azt,‖hogy‖– mint ahogy arra 

volt‖ is‖példa‖a‖peres‖elj{r{sok‖sor{n‖– vétlen személyre‖terelődjön‖a‖gyanú.‖Az‖is‖

gondot‖jelenthet,‖hogy‖bizonyítékok‖mindig‖egy‖adott‖sz{mítógépet‖azonosítanak,‖

de‖ nem‖ azonosítj{k‖ azt‖ a‖ személyt,‖ aki‖ a‖ sz{mítógépet‖ haszn{lta.‖ A‖ bírós{gi‖

anyagok‖ arra‖ engednek‖ következtetni,‖ hogy‖ a‖ felelősség‖ m{sra‖ h{rít{sa‖ olyan‖
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Ettől‖különböző‖a‖kérdés‖a‖ sz{ndékoss{g/gondatlans{g,‖ illetve‖ezek‖

hi{nya,‖ melynek‖ a‖ szerzői‖ jogi‖ jogsértések‖ esetében‖ a‖ büntetőjogi 

felelősség‖ meg{llapít{s{nak‖ kritériumai‖ is.‖ Ezek‖ a‖ szerzői‖ jog‖

kor{bban‖ m{r‖ említett‖ komplexit{sa‖ miatt‖ relev{ns‖ kérdések:‖

Elv{rható-e egy internetszolg{ltatótól,‖ vagy‖ egy‖ f{jlcserélő‖ hub‖

fenntartój{tól,‖ hogy‖ nyomon‖ tudja‖ követni,‖ milyen‖ tartalmak‖

cserélésében‖ vesznek‖ részt‖ a‖ felhaszn{lói?‖ Elv{rható-e a 

felhaszn{lótól,‖ hogy‖ minden‖ tov{bbi‖ oktat{s,‖ képzés‖ nélkül‖ meg‖

tudja‖ {llapítani‖ mely‖ tartalmak, mely‖ orsz{gban, milyen‖ jellegű‖

védelmet‖élveznek; hogy‖a‖szolg{ltató‖megtett-e‖mindent‖azért,‖hogy‖

a jogokat‖ tiszt{zza,‖ jogosults{got‖ szerezzen‖ arra‖ a‖ tevékenységre,‖

amit folytat; hogy‖ a‖ felhaszn{ló‖ különbséget‖ tudjon‖ tenni‖ a‖ szerzői‖

jog‖{ltal‖biztosított‖jogok‖között‖a‖„lehív{sra‖hozz{férhetővé‖tétel”-től‖

a‖ „sz{rmazékos‖ mű‖ létrehoz{s{ig”,‖ s‖ képes‖ legyen‖ megítélni,‖

felmérni‖ a‖ tettei‖ jogszerűségét; mindezt‖ úgy,‖ hogy‖ e‖ jogterület‖

alkalmaz{s{nak‖ egyes‖ részletei‖ még‖ tíz‖ év‖ elteltével‖ sincsenek‖

pontosan‖tiszt{zva? 

De‖ ha‖ el‖ is‖ fogadjuk,‖ hogy‖ma‖m{r‖minden‖ internet-felhaszn{lótól‖

elv{rható,‖ hogy‖ tudja,‖ hogy‖ az‖ interneten‖ szerzői‖ joggal‖ védett‖

tartalmakat‖megosztani‖jogsértő‖magatart{s,‖és‖a‖jogellenes‖forr{sból‖

sz{rmazó‖ tartalmak‖ esetében‖ a‖ mag{ncélú‖ m{solat‖ készítése‖ is‖

jogellenes (2006),‖a‖sz{ndékoss{g‖hi{nya,‖a‖ jóhiszemű‖tudatlans{g‖a‖

Napster‖ első‖ 70‖ millió‖ felhaszn{lój{nak‖ túlnyomó‖ többségére‖ igaz‖

lehet.‖ Míg‖ egy‖ utcai‖ {rustól‖ v{s{rolt,‖ nyilv{nvalóan‖ m{solt‖ CD‖

esetében‖egyértelmű,‖hogy‖a‖m{solat‖ illeg{lis,‖ és‖minden‖bizonnyal‖

az‖ eredeti‖ megv{s{rl{s{t‖ v{ltja‖ ki‖ vele‖ a‖ fogyasztója,‖ addig‖ az‖

interneten‖ ingyenesen‖ elérhető‖ tartalmakat‖ kín{ló‖ sz{mtalan‖

szolg{ltat{s‖ között‖ nehéz a‖ legalit{suk‖ szerint‖ különbséget‖ tenni,‖

különösen,‖ ha‖ mint‖ az‖ a‖ Napster‖ esetében‖ történt,‖ a‖ fogyasztó‖ azt‖

l{tja,‖ hogy‖mind‖ a‖ szolg{ltat{st,‖mind‖ annak‖megalkotój{t‖ szt{rnak‖

kij{ró‖ ünneplésben‖ részesíti‖ a‖ népszerű‖ sajtó.‖ De‖ ha‖ hi{nyzik‖ is‖ a‖

f{jlcserében‖ való‖ részvétel külső‖ pozitív‖ megerősítése,‖ az‖ a‖ tény,‖

hogy‖ a‖ felhaszn{lók‖ nem‖ egy‖ nyilv{nvalóan‖ rosszhiszemű‖

kereskedelmi‖ tranzakcióban‖ vesznek‖ részt,‖ hanem‖ a‖ digit{lis‖

aj{ndékgazdas{g‖ részeként‖ ingyenesen‖ osztanak‖ meg‖ m{sokkal‖

olyan javakat, amiknek maguk is‖ értéket‖ tulajdonítanak‖ – péld{ul‖

                                                                                                                            

védelmi‖ stratégia,‖mellyel‖ a‖perbe‖ vont‖ alperesek‖ rendre‖megprób{lkoznak,‖de‖ a‖

cél‖ igaz{ból‖a‖felperes‖bizonyítékainak‖erősségének‖ellenőrzése,‖ tesztelése,‖mint‖a‖

felelősség‖valódi‖{th{rít{sa. 
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úgy,‖ hogy‖ azokat‖ kor{bban‖ meg‖ is‖ v{s{rolt{k‖ – megteremti a 

f{jlcsere‖etikai‖többértelműségét (Chiou,‖Huang‖és‖Lee,‖2005). 

A‖felelősség‖egyén‖oldal{ról‖ történő‖h{rít{s{t‖ tov{bb‖erősítheti‖az‖a‖

tény,‖hogy‖a‖felhaszn{ló‖valóban mintavételezésre,‖új‖művek,‖előadók‖

felfedezésére,‖ kiprób{l{s{ra‖ haszn{lja‖ a‖ f{jlcserét,‖ s‖ emellett‖ aktív‖

v{s{rlója‖marad‖a‖leg{lis‖piacoknak‖is (Shang,‖Chen‖és‖Chen,‖2008). 

  

5.5.2.2 A károkozás tagadása 

Mint‖ a‖ szerzői‖ jog‖ történetében‖ mindig,‖ a‖ f{jlcsere‖ kapcs{n‖ is‖ a‖

legfontosabb‖ kérdés‖ az,‖ hogy‖ történt-e,‖ és‖ ha‖ igen‖ mekkora‖ k{r‖ a‖

tevékenységnek‖ köszönhetően.‖ Ezt‖ a‖ kérdést‖ azonban‖ ugyanúgy‖

nincs‖ sok‖ értelme‖ {ltal{ban‖ feltenni,‖ mint‖ ahogy‖ nem‖ érdemes‖

megkérdezni‖azt,‖hogy‖sikeres‖lesz-e‖a‖szomszéd‖gar{zsban‖prób{ló‖

punk zenekar következő‖ lemeze. A‖ hol,‖ mikor,‖ kik‖ között,‖ milyen‖

időt{vban‖mindkét‖esetben‖olyan‖dimenziók,‖melyek‖ismerete‖nélkül‖

a‖k{r‖(és‖a‖sikeresség)‖meg{llapít{sa‖nem‖lehetséges.‖Az‖„okoz-e‖k{rt‖

a‖f{jlcsere?”‖kérdés‖teh{t‖akkor‖értelmezhető,‖ha‖hozz{tesszük, hogy 

melyik‖ kultur{lis‖ termékről‖ van‖ szó,‖ milyen‖ típusú‖ fogyasztók‖

körében‖ vagyunk‖ kív{ncsiak‖ a‖ v{laszra,‖ földrajzilag‖ mely‖ piacon,‖

milyen‖ form{tumban‖ és‖milyen‖ időt{vban mozgunk, illetve tudjuk 

azt,‖hogy‖pontosan‖mi‖is‖a‖termék. 

Egy‖ egyszerű‖ péld{val‖ élve:‖ valószínűbb,‖ hogy‖ k{rt‖ okoz,‖ ha‖ egy‖

toplist{s‖ hanglemezt‖ egy‖ nagyv{rosi,‖ jól‖ szitu{lt‖ kereső‖ felnőtt tölti‖

le,‖aki‖azt{n‖nem‖veszi‖meg‖a‖ terméket,‖pedig‖ tetszik‖neki‖a‖ jósz{g,‖

mint‖ ha‖ egy‖ pénztelen‖ di{k‖margin{lis‖ niche-piaci‖ terméket‖ tölt‖ le,‖

ami a leg{lis‖ piacokon‖ egyébként‖ sem‖ kapható,‖ de‖ azt{n‖ elmegy‖ a‖

Szigeten‖az‖élő‖koncertre. A‖jog‖szempontj{ból‖mindkét‖tevékenység‖

ugyanabba‖a‖kategóri{ba‖tartozik,‖mégha‖– amint arra az empirikus 

kutat{sok‖ r{‖ is‖ mutatnak‖ – következményeiket‖ tekintve‖ egym{stól‖

radik{lisan‖különbözik is‖a‖két‖eset. 

A‖szerzői‖jog,‖mint‖azt‖az‖előző‖két‖fejezetben‖l{thattuk, mindig is a 

piaci‖ szereplők‖ közötti‖ kereskedelmi‖ konfliktusok‖ rendezésének‖

eszköze‖ volt.‖ Az‖ egym{ssal‖ szemben‖ {lló‖ kiadók‖ versengése‖ az‖ ő‖

szemszögükből‖ zéró‖ összegű‖ j{tszma:‖ amit‖ az‖ egyik‖ a‖

kalózkiad{sokon‖ meg‖ tud‖ nyerni,‖ azt‖ a‖ m{sik‖ fogja‖ elveszteni.‖ A‖

m{solatok‖ készítésének‖ jogi‖ megítélésében‖ éppen‖ ezért‖ a‖

tevékenység‖ kereskedelmi,‖ haszonszerzési‖ célú‖ jellege‖ központi‖

jelentőséggel‖ bír.‖ A‖ f{jlcserében‖ részt‖ vevő‖ felhaszn{lók‖ túlnyomó‖
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része186 azonban‖mindenféle‖anyagi‖haszon,‖vagy‖nyereség‖reménye‖

és‖ v{gya‖ nélkül‖ vesz‖ részt‖ a‖ f{jlcserében,‖ ezért‖ esetükben‖ ez‖ az‖ jól‖

kiprób{lt‖eszköz‖nehezen‖haszn{lható. 

Ami‖ helyette‖marad,‖ az‖ a‖ k{rokoz{s‖ tényének‖ bizonyít{sa‖ a‖ sértett 

oldal{n.‖A‖m{solat‖készítői‖ugyan‖nem‖keresnek‖pénzt a‖m{solatok‖

elkészítésével,‖ terjesztésével,‖ de‖ a‖ m{solatok‖ képesek‖ a‖ leg{lis‖

termékek‖helyettesítésére,‖ s‖ így‖ a‖m{solatok‖ ir{nti‖ kereslet‖ nyom{n‖

zuhan‖ a‖ leg{lis‖ piacokon‖ mérhető‖ kereslet.‖ A‖ csökkenő‖ kereslet 

csökkenő‖ bevételt‖ eredményez,‖ ami‖ nemcsak‖ az‖ érintett‖

szereplőknek,‖de‖a‖megszűnő‖munkahelyeken‖és‖a‖csökkenő‖adó‖és‖

külkereskedelmi‖ bevételeken‖ keresztül‖ az‖ egész‖ nemzetgazdas{g‖

egészére‖ negatív‖ hat{ssal‖ van.‖ Legal{bbis‖ ez‖ az‖ érintett‖ ipar{gi‖

szereplők‖{ll{spontja (OECD, 2008). 

A‖ rövidt{vú‖ piaci‖ érdekektől‖ érintetlen,‖ független‖ elemzések‖

azonban‖ az‖ ipar{gi‖ {ll{spontn{l‖ összetettebb‖ képet‖ mutatnak.‖ Az‖

illeg{lis‖ m{solatok‖ gazdas{gi‖ hat{sai‖ m{r‖ a‖ közgazdas{gi‖ elmélet‖

szintjén‖ is‖ ellenmond{sosak.‖ Az‖ inform{ciós‖ gazdas{gtannal‖

foglalkozó‖elméleti‖modellek‖sz{mos‖olyan‖szitu{ciót‖azonosítottak,‖

melyek‖esetén‖az‖engedély‖nélkül‖készült‖m{solatok‖piaci‖jelenléte‖az‖

eredetik‖ elő{llítója‖ sz{m{ra‖ pozitív‖ gazdas{gi‖ hasznot‖ eredményez.‖

Ezek‖a‖modellek‖több‖szinten‖elemzik‖a‖k{r‖fogalm{t,‖melyek‖közül‖a‖

termelőket‖ért‖k{r‖csup{n‖az‖egyik. 

A‖ monopóliumok‖ okozta‖ holtteher-veszteség187 a kielégítetlenül‖

maradt fogyasztók miatt összt{rsadalmi‖szinten‖keletkezett‖k{rt‖teszi‖

sz{mszerűsíthetővé.‖ A‖ kalózkod{s‖ t{rsadalmi‖ szintű‖ hat{sa‖ e‖ két‖

hat{s‖eredője.188 A‖közgazdas{gi‖modellek‖a‖m{solatok‖és‖az‖eredetik‖

közötti‖ helyettesíthetőségre,‖ a‖ fogyasztók‖ preferenci{ira,‖ és‖ a‖

                                                 

186 A‖f{jlcsere‖belső‖hierarchi{j{ról‖a‖következő‖szakaszban‖lesz‖szó. 

187 M{s‖ szóval‖ a‖ tökéletesen‖ versenyző‖ piachoz‖ képest‖magasabb‖ {r‖ és‖ az‖ emiatt‖

szűkebb‖kielégített‖kereslet. 

188 A hat{s fogalm{nak‖ ez‖ az‖ értelmezése‖ azért‖ is‖ különösen‖ fontos,‖ mert‖

l{tv{nyosan‖ hi{nyzik‖ a‖ szerzői‖ jogi‖ diskurzusból.‖ Míg‖ minden‖ szerzői‖ jogi‖

szab{lyoz{s‖ indokol{s{ban‖ a‖ szerzők‖ és‖ a‖ t{rsadalmi‖ érdek‖ egyensúlya‖ szerepel 

alapvető‖ értékként,‖ addig‖ a‖ szerzői‖ jogi‖ jogsértések‖ kapcs{n‖ ennek‖ az‖

egyensúlynak‖a‖gazdas{gi‖szempontból‖történő‖vizsg{lata‖helyett‖leggyakrabban‖a‖

jogosulti‖ oldalt‖ ért‖ vélt‖ vagy‖ valós‖ gazdas{gi‖ érdeksérelemre‖ helyeződik‖ a‖

hangsúly,‖ és‖ felt{ratlan‖ marad,‖ hogy‖ a‖ mérleg‖ m{sik‖ serpenyőjében,‖ s‖ így‖

összt{rsadalmi‖szinten‖mi‖is‖a‖jogsértés‖következménye. 
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preferenci{k‖ heterogenit{s{ra,‖ a‖ m{solatok‖ és‖ az‖ eredetik‖

elő{llít{s{nak‖ költségeire,‖ a‖ költségfüggvények‖ alakj{ra,‖ a‖ törvény‖

betartat{s{nak‖ költségeire,‖ a‖ h{lózati‖ hat{sok‖meglétére‖ vonatkozó‖

feltételezések‖ függvényében‖azt‖mutatj{k‖ki,‖hogy‖mind‖a‖ termelői,‖

mind‖ a‖ fogyasztói,‖ mind‖ a‖ nemzetgazdas{gi‖ szinten‖ k{rok‖ és‖

hasznok‖egyar{nt‖elképzelhetők.‖ 

A‖ digit{lis‖m{sol{s‖ piaci‖ folyamatokra‖ gyakorolt‖ hat{s{t‖ az‖ elmúlt‖

évtizedben‖ sz{mos‖ empirikus‖ kutat{s‖ is‖ megprób{lta‖ leírni.‖ E‖

kutat{sok‖ eredményei‖ (a‖ több‖ tucat‖ kutat{s‖ összefoglalój{t‖ l{sd‖

kor{bban,‖ illetve:‖ (Dejean,‖ 2008;‖Huygen‖ és‖mtsai.,‖ 2009;‖ Png,‖ 2006;‖

Waelbroeck, 2007) legal{bb‖ olyan‖ v{ltozatoss{gról‖ tanúskodnak,‖

mint‖amit‖az‖elméleti‖modellek‖megjósolnak. 

A‖fenti‖közgazdas{gi‖elméletek‖és‖empirikus‖kutat{sok‖valószínűleg‖

ugyanolyan‖ nehezen‖ hozz{férhetők‖ az‖ {tlagos‖ f{jlcserélő‖ sz{m{ra,‖

mint‖ a‖ szerzői‖ jog‖ egésze.‖ A‖ kutat{sok‖ konklúziói,‖ leegyszerűsített‖

form{ban‖azonban‖könnyen‖és‖jól‖kommunik{lhatók,‖ak{rcsak‖azok‖

az‖ eredmények,‖ amik‖ az‖ ipar{gi‖ lobbik‖ {ltal‖ hangoztatott,‖

veszteségre,‖ k{rra‖ vonatkozó‖ sz{mok‖ megalapozatlans{g{val‖

kapcsolatban‖ fogalmaznak‖ meg‖ erős,‖ és‖ megalapozott‖ kételyeket 

(Avent, 2007; Salmon, 2005; Sanchez, 2008). 

A‖ k{r‖ tagad{sa‖ létező‖ stratégia‖ a‖ f{jlcsere‖ okozta‖ normakonfliktus‖

neutraliz{l{s{ra.‖Az‖esetek‖egy‖részében‖ez‖a‖tagad{s‖nem több,‖mint‖

üres‖beszéd,‖de‖alapos‖empirikus‖kutat{sok‖nélkül‖nem‖tekinthetők 

olyan szimpla (ön)hazugs{gnak,‖ melynek‖ egyetlen‖ célja‖ a‖ f{jlcsere‖

negatív‖ megítélésének‖mérséklése.‖ A‖ f{jlcserélők,‖ akik‖ ezt‖ az‖ érvet‖

haszn{lj{k,‖ végeredményben‖ a‖ legpontosabb‖ képpel‖ bírnak‖ saj{t‖

feketepiaci‖és‖leg{lis‖piaci‖aktivit{sukról,‖és‖feltételezhető,‖hogy‖meg‖

tudj{k‖ ítélni,‖ hogy‖ a‖ f{jlcserében‖ való‖ részvételük‖ hogyan‖

módosította,‖ha‖egy{ltal{n,‖a‖leg{lis‖piaci‖v{s{rl{saikat. 

A‖jogosulti‖oldal‖abbéli‖törekvése,‖hogy‖a‖k{rokat‖minél‖nagyobbnak‖

{llítsa‖ be,‖ illetve,‖ hogy‖ bagatelliz{lja,‖ illetve‖ elhallgassa‖ a‖ f{jlcsere‖

esetleges‖ pozitív‖ hat{sait189 a‖ f{jlcserélőket‖ azokra‖ a‖ k{rokra‖ is‖

érzéketlenné‖ teszi,‖ amik‖ valóban‖ bekövetkeznek.‖ Az‖ elfogult,‖

                                                 

189 Az‖ egyetlen‖ kivétel‖ e‖ tekintetben‖ a‖ Microsoft,‖ amelyik‖ több‖ fórumon‖

(McDougall, 2007) is‖ elmondta,‖ hogy‖ közvetetten‖ érdekelt‖ abban,‖ hogy‖ a‖

felhaszn{lók‖ az‖ ő‖ termékeit‖ m{solj{k‖ és‖ haszn{lj{k,‖ mert‖ az‖ így‖ kialakult‖

technológiai‖lock-in-t‖később‖monetiz{lni‖tudja. 
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egyoldalú‖kép,‖a‖könnyen‖diszkredit{lható‖adatok‖és‖módszertanok 

haszn{lata‖nem‖ csak‖ a‖ tényleg‖bekövetkező‖k{rok,‖de‖ az‖ {ldozatok‖

tagad{s{t‖is‖megkönnyíti. 

5.5.2.3 Az áldozat tagadása 

 

24. {bra: Foxtrot190 

A‖ Sykes‖ és‖ Matza‖ {ltal‖ felsorolt‖ stratégi{k‖ közül‖ a‖ harmadik‖ az‖

{ldozatok‖el‖nem‖ismerése,‖ létezésének‖kétségbe‖von{sa.‖Az‖{ltaluk‖

leírt‖kontextusban‖ez‖akkor‖következik‖be,‖ha‖a‖az‖{ldozat‖fizikailag‖

nincs‖ jelen,‖ ismeretlen‖vagy‖ túls{gosan‖ is‖absztrakt,‖ t{voli.‖Ahhoz‖ – 

{llítj{k‖ –, hogy‖ aktiv{lódni‖ tudjanak‖ a‖potenci{lis‖ {ldozatokat‖ védő‖

norm{k‖ és‖ inhibíciók,‖ az‖ kell,‖ hogy‖ az‖ {ldozat‖ közel‖ legyen.‖ A‖

t{vols{g‖ (legyen‖ az‖ fizikai,‖ vagy‖ szimbolikus)‖ ezt‖ a‖ folyamatot‖

akasztja‖meg,‖illetve‖azt‖teszi‖lehetővé,‖hogy‖az‖{ldozatot‖ért‖k{r‖mint‖

kiérdemelt‖ sors,‖ jogos‖ büntetés‖ jelenhessen‖ meg.‖ A‖ f{jlcsere‖

kontextus{ban‖ez‖a‖„kiadók‖megérdemlik,‖ami‖történt‖velük”‖jellegű‖

érvelésben‖érhető‖tetten. 

A‖ k{rokoz{s‖ kapcs{n‖ m{r‖ l{ttuk,‖ hogy‖ a‖ magukat‖ {ldozatként‖

be{llító‖ ipar{gi‖ szereplők‖ egy‖ részéről‖ joggal‖ feltételezhető,‖ hogy‖

ak{r‖haszonélvezői‖is‖lehetnek‖az‖online‖f{jlcserének.‖Ezzel‖szemben‖

az‖ elmúlt‖ években‖ az‖ ipar{gi‖ szereplők‖ {ltal‖ követett‖ egyik‖

legfontosabb‖ diskurzív‖ stratégia‖ az‖ volt,‖ hogy‖ elfogadtass{k‖ a‖

közvéleménnyel,‖ s‖ ezen‖ keresztül‖ a‖ f{jlcserélőkkel,‖ hogy‖ az‖ online‖

kalózkod{s‖ nem‖ egy‖ olyan‖ bűncselekmény,‖ aminek‖ nincs‖ {ldozata 

(Kingsley-Hughes, 2006). Ez‖ a‖ stratégia‖ egyértelműen‖ azt‖ a‖ célt‖

szolg{lta,‖ hogy‖ azt‖ a‖ t{vols{got,‖ ami‖ a‖ vagyon‖ elleni‖

bűncselekmények‖ kapcs{n‖ egyébként‖ is‖ fenn{ll,‖ s‖ ami‖ a‖ szellemi‖

                                                 

190 Forr{s:‖Bill‖Amend 
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tulajdont veszélyeztető‖ gyakorlatok‖ esetében‖ még‖ jelentősebb,‖

valamennyire‖csökkentsék. 

Ebben‖a‖stratégi{ban,‖ak{rcsak‖300‖éve,‖a‖kiadók‖maguk‖helyett‖egy‖

m{sik‖ érdekcsoportot‖ {llítottak‖ a‖ figyelem‖ középpontj{ba:‖ az‖

alkotókat.‖A‖ tartalomipari‖ szereplők‖ {ltal‖ szponzor{lt kisfilmeknek, 

plak{toknak,‖ rekl{moknak a‖ zenék‖ szerzői,‖ előadói,‖ filmszt{rok‖ és‖

névtelen‖díszletmunk{sok a‖főszereplői,‖akiknek‖a‖megélhetése‖forog‖

veszélyben‖ akkor,‖ ha‖ a‖ kor{bbi‖ v{s{rlók‖ a‖ feketepiacok‖ felé‖

fordulnak.‖ Mint‖ az‖ kor{bban,‖ az‖ első‖ szerzői‖ jogi‖ szab{lyoz{st‖

megelőző‖ időszakban‖ is‖ történt,‖ a‖piaci‖ status quo fennmarad{s{ban‖

legink{bb‖érintett‖érdekcsoportok‖szövetségest‖kerestek‖és‖tal{ltak‖a‖

piaci‖ folyamatoknak‖ rajtuk‖ keresztül‖ kiszolg{ltatott‖ alkotókban.‖ A‖

kiadók‖most‖is,‖mint‖kor{bban,‖azt ismerték‖fel,‖hogy‖a‖v{s{rlók‖első‖

sorban‖az‖alkotókhoz‖ loj{lisak,‖ és‖ csak‖ részben‖érdekeltek‖a‖művek‖

elő{llít{s{t‖finanszírozó,‖azokat‖piacra‖juttató‖közvetítők‖sors{ban. 

A‖ kor{bbi‖ {llapothoz‖ képest‖ azonban‖ történt‖ egy‖ jelentős‖ v{ltoz{s,‖

ami ennek a stratégi{nak‖ a‖ sikerességét‖ alapvetően‖ képes‖

befoly{solni.‖Az‖internet‖előtti‖korszakban‖az‖alkotók‖egyetlen‖útja‖a‖

piacra‖ a‖ közvetítőkön‖keresztül‖ vezetett:‖ senki‖m{s‖nem‖volt‖ képes‖

fenntartani‖ a‖ sokszorosít{s‖ és‖ a‖ disztribúció‖ infrastruktúr{it.‖

B{rmekkora‖ is volt‖ az‖ ellenérdekeltség‖ az‖ alkotók‖ és‖ a‖ közvetítők‖

között,‖ez‖a‖fajta‖függés‖kényszerű‖szövetségest‖csin{lt‖a‖két‖félből. 

A‖ digit{lis‖ h{lózatok‖ azonban‖ nemcsak‖ azt‖ tették‖ lehetővé,‖ hogy‖ a‖

hagyom{nyos‖ közvetítőknek‖ olyan‖ versenyt{rsai‖ t{madjanak,‖ akik‖

előnyösebb‖ feltételeket‖ tudnak‖kín{lni‖ az‖ alkotók‖ sz{m{ra,‖ de‖ az‖ is‖

nyilv{nvalóv{‖ v{lt,‖ hogy‖ ha‖ az‖ alkotó‖ közvetlenül‖ akar‖ a‖

közönségéhez‖eljutni,‖közvetítő‖nélkül‖szeretné‖a‖műveit‖terjeszteni,‖

a‖ közönségével‖ a‖ kapcsolatot‖ tartani,‖ akkor‖ arra‖ minden‖ tov{bbi‖

nélkül‖lehetősége‖van (Kelly, 2008a). 

Az‖ egyes‖ zenészek,‖ előadók,‖ alkotók‖ f{jlcsere‖ melletti‖ ki{ll{sa‖

nemcsak‖ a‖ kiadói‖ üzenetet‖ zavarja‖ össze,‖ de‖ r{erősít‖ arra‖ a‖

folyamatra‖ is,‖ ahogy‖ a‖ v{s{rlók‖ lojalit{sai‖ is‖ ki- és‖ {talakulnak. A 

közvetítők‖ kikapcsol{s{nak‖ lehetősége‖ a‖ kultur{lis‖ piacok‖

történetében‖ tal{n‖ először‖ lehetőséget‖ ad‖ arra,‖ hogy‖ az‖ alkotók‖

lev{ljanak‖a‖kiadókkal‖kötött‖kényszerű‖szövetségről,‖és‖saj{t‖maguk‖

képviseljék‖saj{t‖érdekeiket.‖Azoknak‖az‖alkotóknak,‖akik‖képesek‖a‖

rajongóikkal,‖ v{s{rlóikkal‖ közvetlen,‖ bizalmon,‖ kölcsönös‖

elismerésen,‖ respektuson‖ alapuló‖ kapcsolatot‖ kialakítani,‖ nagyobb‖

eséllyel‖ sz{míthatnak‖ arra,‖ hogy‖ a‖ kéréseiket,‖ érveiket‖ a‖ rajongóik‖
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meghallj{k‖és‖tiszteletben‖tartj{k.‖A‖Grateful‖Dead,‖és‖a‖többi,‖hozz{‖

hasonló‖ (részben‖ az‖ amerikai‖ ellenkultúr{ban‖ gyökerező)‖ jamband,‖

örömzenekar‖péld{ja‖ azt‖mutatja,‖ hogy‖ a‖ lojalit{sra‖ építő‖megelőző‖

stratégia‖valóban‖működőképes‖ lehet (Schultz, 2006). Chiou, Huang 

és‖Lee‖(2005) f{jlcserére‖vonatkozó‖attitűd‖vizsg{lata‖is‖megerősítette,‖

hogy‖a‖rajongók‖le- és‖feltöltésre‖vonatkozó‖döntéseiben‖az‖idoliz{lt‖

előadó‖ jóléte‖ meghat{rozó‖ jelentőséggel‖ bír.‖ M{s‖ kutat{sok‖ ezt‖ a‖

képet‖ azzal‖ egészítik‖ ki,‖ hogy‖ a‖ közvetítők‖ esetében‖ is‖működhet‖ a‖

stratégia,‖ de‖ csak‖ akkor,‖ ha‖ valódi,‖ létező‖ kapcsolat‖ van‖ közvetítők‖

(esetünkben‖ jap{n‖ hanglemez‖ és‖ képregény‖ kiadók)‖ és‖ v{s{rlók‖

között (Condry, 2004). 

A‖fenti‖kutat{sok‖egyértelműen‖jelzik,‖hogy‖a‖közelség‖sz{mít, mert 

bizalmat‖szül‖és‖a‖hitelesség‖sem‖tartható‖fenn‖nélküle.‖A‖f{jlcserélő‖

h{lózatokon‖ zajló‖ kommunik{ciónak‖ köszönhetően‖ radik{lis‖

{talakul{son‖mennek‖ {t‖ a‖ fogyasztók‖ lojalit{sai.‖ A‖ kultur{lis‖ javak‖

fogyasztói‖ sz{m{ra,‖ ha‖ rendelkezésre‖ {llnak‖ az‖ alternatív{k,‖

lehetőségük‖van‖megtal{lni‖azokat‖a‖kultur{lis‖termelőket,‖akiknek‖a‖

műveit‖ nem‖ mint‖ szezon{lis‖ {rucikket‖ fogyasztj{k,‖ hanem‖ akikkel‖

lehetőség‖van‖hosszabb‖t{vú,‖mélyebb‖viszonyul{s‖kialakít{s{ra.‖Ha‖

az‖egyénre‖fogyasztóként‖tekintünk,‖aki‖olyan‖kultur{lis‖termékeket‖

fogyaszt,‖ amiket‖ iparszerűen‖működő‖ termelők‖ {llítanak‖ elő,‖ akkor‖

ezek‖ a‖ termelők,‖ legyen‖ b{rmekkora‖ is‖ a‖ brand-értékük,‖ valój{ban‖

túls{gosan‖ t{vol lesznek‖ ahhoz,‖ hogy‖ a‖ rossz‖ sorsuk‖ képes‖ legyen‖

b{rkit‖ a‖ viselkedése‖ megv{ltoztat{s{ra‖ bírni.‖ Ahogy‖ Condry (2004. 

15. o.) a‖Jap{n‖zeneipar‖kapcs{n‖meg{llapítja:‖ 

„Jap{nban, az 1990-es években a lemezkiadók a sz{mokat 

szappanoper{kon és tv-hirdetéseken keresztül népszerűsítették. 

Ahelyett hogy az előadók és a rajongók közötti kapcsolat építésével 

foglalkoztak volna, a legnépszerűbb sl{gerekre fókusz{ltak. *<+ Ez a 

gyakorlat azt sugallta a rajongók sz{m{ra, hogy a zene egy termék, 

és nem a művész vagy a zenekar lelkének egy darabja, így a 

rajongóknak kevés fenntart{suk volt a CD bar{toktól vagy 

kölcsönzőkből való m{sol{s{val szemben. Olyan helyzetekben, ahol a 

rajongó a művésszel való kapcsolatot közvetlenebbnek l{tja, ott a 

rajongók v{s{rolni fognak.‛ 

Az‖{talakuló‖lojalit{soknak‖köszönhetően‖a‖hagyom{nyos‖közvetítők‖

nem‖ egyszerűen kikerülnek‖ a‖ fogyasztók‖ érdeklődési‖ köréből,‖ de‖ a‖

jogi‖ konfliktus‖ miatt‖ egyenesen‖ ellenséggé‖ v{lnak‖ a‖ kor{bbi‖

fogyasztóik‖ szemében.‖ A‖ kultur{lis‖ ipar{gak‖ oligopol‖ helyzetben‖

levő,‖ konglomer{tumaival‖ szemben‖ felhalmozódott‖ indulatok‖ a‖
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f{jlcsere‖ egyébként‖ érzelemmentes‖ technológi{it‖ a‖ bosszú{ll{s‖

eszközévé‖ emelhetik.‖ Ez‖utóbbi‖ jelenség‖meglétét‖ is‖ visszaigazolt{k‖

empirikus‖kutat{sok.  

„Az etika és fogyasztói viselkedést vizsg{ló területen belül a 

mélt{nyoss{g-elméletek azt jósolj{k, hogy a fogyasztók a velük 

kapcsolatban {lló v{llalkoz{sokat az alapj{n ítélik meg, hogy milyen 

képük alakul ki a fair b{n{smódról, illetve ezzel kapcsolatban a 

kereskedők és közöttük fenn{lló célok egyezéséről, az értékekről, és 

hatalmi viszonyokról. Ezt a mélt{nyoss{gi hat{st tov{bb erősítheti a 

technológia, különösképpen a sz{mítógépekben és a szoftverekben 

inherens elt{volod{s érzése – az egyéni fogyasztók magukat mint 

D{vidot l{tj{k a személytelen nagyv{llalat Góli{ttal szemben. Ez 

közel {ll a fogyasztói vagy kultur{lis ellen{ll{shoz.‛ (Gupta, Gould 

és‖Pola,‖2004. 258.‖o.,‖hivatkoz{sok‖elhagyva)  

Glass‖ és‖ Wood‖ (1996) a szoftver-kalózkod{st‖ vizsg{lva‖

meg{llapította,‖hogy‖a‖mélt{nyoss{g,‖illetve‖a‖mélt{nytalannak‖érzett‖

kapcsolat‖ az‖ engedély‖ nélküli‖ m{solatok‖ készítésével‖ történő‖

kiegyenlítése‖fontosabbnak‖bizonyult,‖mint‖a‖kalózkod{ssal‖szemben‖

t{masztott‖etikai‖fenntart{sok.‖Ugyanennek‖a‖jelenségnek‖bukkant‖a‖

nyom{ra‖zenék‖esetében Kwong‖és‖Lee (2004). 

5.5.2.4 Az elítélő személyek elítélése 

A t{rsadalmi‖ kontrollt‖ megjelenítő‖ személyek‖ elítélése,‖ a‖ törvény‖

betartat{s{val,‖ kikényszerítésével‖ foglalkozó‖ intézmények‖

legitim{ciój{nak‖ diszkurzív‖ technik{kkal‖ történő‖ megvon{sa‖ Sykes‖

és‖ Matza‖ negyedik‖ kategóri{ja.‖ Ami‖ a‖ fiatalkorú‖ bűnelkövetők‖

kontextus{ban‖a‖tan{rokkal,‖a‖rendőrökkel‖való‖szembehelyezkedés‖

volt,‖ az‖ a‖ f{jlcsere‖ esetében‖ egyszerre‖ jelenti‖ a‖ szerzői‖ jog‖

intézményének‖ megtagad{s{t,‖ a‖ szerzői‖ jogi‖ jogosultakkal‖ való‖

szembehelyezkedést,‖ és‖ a‖ törvényeket‖ betartató‖ helyi‖ intézmények‖

kompetenci{j{nak‖ kétségbe‖ von{s{t.‖ Mint‖ azt‖ a‖ következő‖ idézet‖

mutatja, a‖gyanakv{ssal‖vegyes‖ ellenérzés‖ azokra‖az‖ ismeretlenekre‖

is kiterjedhet,‖ akikről semmilyen‖ m{s inform{ció‖ nem derül‖ ki‖ az‖

online‖kommunik{ciós‖sor{n,‖mint‖az,‖hogy‖kritikusak‖a‖f{jlcserélők‖

{ltal‖felsorakoztatott‖érvekkel‖szemben: 

„Valaki nyomjon mar egy ip bant Chame.a-nak< mar mindenkinek 

tele van a toke azzal, hogy folyamatosan a jogvedok partjat fogja< 

‚N{lunk 100/100-as net van, mégsem töltögetünk össze-

vissza mindent. Az lenne a megold{s, hogy egy jogszab{ly 
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bevezetésével és internet forgalom naplóz{ssal a letöltött 

anyagot hónap végén kisz{ml{zza a szolg{ltató az 

előfizetőnek és nincs gond.‛ 

Jah ertem, szoval te tele vagy penzel es neked nem kell letoltened. en 

szemely szerint orulok ha minden kivan fizetve es a honap vegere 

marad kajara is penzem, nem hogy olyan filmet vegyek amit 10perc 

utan kikapcsolok mert szar meg 2009ben 2.0-as magyar hanggal 

adjak ki. vagy epp vegyek egy jatekot 15ezer forintert amivel jatszok 

talan egy napig, de lehe addig se mert szar konzolport! Majd ha lesz 

mindenbol normalis demo akkor talan a jatekipar fellendulhet, de 

lutrit senki sem szereti. 

Orulnek ha ezentul meghagynad magadnak az ilyen hulye 

kijelenteseidet, ez warezzal foglalkozo blog, es mar tele az emberek 

toke az onelegultsegeddel, meg a hulye otleteiddel. 

Egyebkent meg gondolom a 100/100as netedet iwiwezesre 

hasznalod.‛ 

Az‖ asd‖ nevű‖ felhaszn{ló‖ reakciója‖ a‖ Chime.a‖ aliast‖ viselő‖

felhaszn{ló‖ ötletére,‖ miszerint‖ az‖ illeg{lis‖ f{jlletöltést‖

{tal{nydíjas‖ módszerrel‖ lehetne‖ legaliz{lni.‖ Forr{s:‖

http://asva.info/a-legjobb-vasarlok-a-fajlcserelok-2009-08-

29.html 

A‖szerzői‖ joggal‖foglalkozó‖szakemberek, és‖a‖szerzői‖ jog‖megfelelő‖

működésének‖ kiszolg{ltatott‖ jogosulti‖ csoportok‖ egyre‖ növekvő‖

aggodalommal‖ szemlélik‖ azt‖ a‖ folyamatot,‖ ahogy‖ a‖ szerzői‖ jog‖

intézményébe,‖ helyes‖ működésébe‖ vetett‖ hit‖ erod{lódik.‖ A‖ szerzői‖

jogi‖ rendszer‖ alapértékeit‖ elfogadó,‖ de‖ reformot‖ sürgető‖ hangok‖

mellett‖megjelentek‖a‖szerzői‖jogi‖abolíciój{t‖hirdetők‖(péld{ul Smiers 

(2000)) is. 

A‖ f{jlcserélők‖ jelentőségét‖ e‖ diskurzusban‖ azonban‖ nem‖ az‖ adja,‖

hogy‖ közöttük‖ a‖ reformist{k‖ vagy‖ az‖ abolicionist{k‖ vannak-e 

többségben,‖ hanem‖ az‖ a‖ tény,‖ hogy‖ a‖ f{jlcserélők‖ szerzői‖ jogi‖

disszidensek,‖ a‖ szó‖ klasszikus,‖ Kelet-Európ{ban‖ ismerős‖

jelentésében.‖ A‖ törvény‖ f{jlcserélő-technológi{k‖ {ltal‖ lehetővé‖ tett‖

elkerülése‖ azt‖ a‖ lehetőséget‖ biztosítja‖milliónyi,‖ a‖ kultur{lis‖ piacok‖

szempontj{ból‖ kulcsfontoss{gú‖ szereplő‖ sz{m{ra,‖ hogy 

végérvényesen‖maguk‖mögött‖ hagyhatnak‖ egy‖ olyan‖ jogi‖ rezsimet,‖

melyet‖nincs‖erejük‖megreform{lni,‖és‖nincs‖lehetőségük‖felsz{molni‖

sem.‖Az‖ elkerülés‖ technológiai‖ eszközei‖ {ltal‖megnyitott‖ térben‖ – a 

minim{lis‖ jogi‖ kock{zattól‖ eltekintve‖ – a‖ szerzői‖ jognak‖ semmiféle‖



A P2P-kalózok‖kora 

 

277 

relevanci{ja‖nincsen,‖az‖ebben‖a‖térben‖mozgóknak‖nem‖kell,‖hogy‖a‖

szerzői‖ jogi‖szab{lyokhoz,‖a‖szerzői‖ jog‖történetéhez,‖az‖ott‖ felvetett‖

kérdéseknek‖b{rmiféle‖köze‖legyen.‖Ahogy‖az‖új‖kontinensre‖induló‖

purit{n‖ csoportoktól‖ a‖ kelet-európai‖ emigr{nsokig‖ minden‖

disszidens,‖ a‖ f{jlcserélő‖ sz{m{ra‖ is‖ közömbössé‖ v{lik‖ annak‖ a‖

vil{gnak‖ a‖ teljes‖ politikai,‖ gazdas{gi,‖ t{rsadalmi‖ viszonyrendszere,‖

amelyet‖maga‖mögött‖hagyott. 

Ez‖ a‖ folyamat‖ azért‖ is‖ elgondolkodtató,‖ mert‖ a‖ szerzői‖ joggal‖

szemben‖t{pl{lt‖bizalmatlans{g‖és‖averzió‖igazi‖célpontja‖valój{ban‖a‖

szerzői‖ jogi‖ jogosultak‖ egy‖ kicsi,‖ {m‖ ann{l‖ erősebb‖ csoportja.‖ A‖

konfliktus‖a‖felhaszn{lók‖és‖egyes‖jogosulti‖csoportok‖között‖van,‖{m‖

az‖ ez‖ utóbbiakkal‖ szemben‖ t{madt‖ indulatok‖ a‖ szerzői‖ jogi‖

intézményét‖ sem‖kímélik,‖miközben‖a‖ szerzői‖ jogi‖ szab{lyoz{s‖{ltal‖

hirdetett‖alapértékeket‖– a‖hozz{férés‖és‖az‖alkot{sok‖létrehoz{s{nak‖

ösztönzését‖– önmag{ban‖aligha‖érdemes‖kétségbe‖vonni. 

A sykes-i‖ tipológi{ban‖ külön‖ kezelt‖ {ldozatok‖ és‖ v{dlók‖ így‖

egybemosódnak.‖Az‖ {ldozatok‖ – a‖ szerzői‖ jogi‖ jogosultak‖ – egyben 

v{dlóként‖is‖megjelennek,‖ha‖az‖a‖percepció,‖hogy‖a‖törvényi‖keretek‖

alakít{s{ban‖ e‖ csoportnak‖ mindenki‖ m{sn{l‖ nagyobb‖ szerepe‖ és‖

befoly{sa‖van.‖A‖kultur{lis‖ ipar{gak‖ szereplőinek‖ lobbiereje,‖ szoros‖

kapcsolata‖a‖politik{val‖ jól‖dokument{lt‖ tény‖ (Boyle, Winter-Spring 

2003; Lessig, 2001, 2005; Litman, 2001), ahogy az is, hogy e csoportok 

képesek‖ a‖ józan,‖ gazdas{gi‖ racionalit{ssal‖ homlokegyenest‖

szemben{lló‖ döntések‖ meghozatal{t is‖ elérni‖ a‖ törvényhozókn{l‖

(Akerlof‖ és‖ mtsai.,‖ 2002).‖ Ha‖ az‖ a‖ percepció,‖ hogy‖ az‖ {llamot,‖ a‖

törvényhoz{st‖ rabul‖ ejtette,‖ megv{s{rolta‖ (state‖ capture)‖ egy‖

j{radékvad{sz‖ érdekcsoport,‖ akkor‖ az‖ e‖ csoporttal‖ szemben‖ t{pl{lt‖

bizalmatlans{g‖az‖{llam‖ intézményeire‖ és‖ a‖ törvényi‖környezetre‖ is‖

{tterjed. 

5.5.2.5 Hivatkozás magasabb értékre 

Az‖előző‖pont‖kontextus{ban‖azok‖a‖magasztosabb‖értékek,‖amelyek‖

a‖ f{jlcsere‖ védelmében‖ felmerülnek‖ részben‖ a‖ szerzői‖ jog egyik 

deklar{lt‖ célkitűzéseihez,‖ a‖ hozz{féréshez,‖ a‖ kreatív‖ termelés‖

sokszínűségéhez,‖ v{ltozatoss{g{hoz‖ való‖ visszatérésről‖ szólnak.‖Az‖

ezt‖ képviselők jellemző‖ módon‖ nem‖ tagadj{k a‖ termeléshez‖

szükséges‖ ösztönzők‖ szükségességét,‖ szigorúan‖ értelmezve‖ nem‖

lépnek‖ ki‖ annak‖ az‖ egyensúlynak‖ a‖ paradigm{j{ból,‖ amit‖ a‖ szerzői‖
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jogi‖ szab{lyoz{s‖ is‖ deklar{l.‖Az‖ egyensúlyi‖ pontot‖ azonban‖m{shol‖

képzelik‖el,‖mint‖ahol‖az‖jelenleg‖van,‖és‖ahova‖az‖tartani‖l{tszik.191 

A‖hozz{férés,‖az‖{r‖és‖a‖v{ltozatoss{g‖kérdései,‖mint‖fogyasztói‖jogok‖

is‖ megjelennek‖ a‖ vit{kban.‖ Egy‖ 2008-as,‖ a‖ zenei‖ f{jlcserélők‖ között‖

végzett,‖a‖motiv{ciós‖h{tteret‖felkutató‖empirikus‖kutat{s‖eredménye‖

szerint  

„a fogyasztói jogok melletti ki{ll{s jelentheti a zenei művek P2P-

cseréjének egyik legnagyobb, {ltal{nos ok{t. *A kutat{s eredményei+ 

azt mutatj{k, hogy a fogyasztói jogokba vetett hit hat{sa erősebb volt, 

mint a többi vizsg{lt norm{ba *a reciprocit{sba, illetve a inform{ció 

szabads{g{ba+ vetett hit hat{sa. A digit{lis technológia fejlődése 

megnövelte a fogyasztók elv{r{sait. Az új technológiai megold{sok 

előnyeinek elismerését elutasító lemezkiadókkal elégedetlen v{s{rlók 

maguk veszik kezükbe a problém{k megold{s{t.‛ (Shang‖és‖mtsai.,‖

2008. 359. o.) 

A‖fogyasztók,‖befogadók,‖kultúrafogyasztók‖érdekei‖eddig‖a‖pontig‖

közvetlenül‖ csak‖ nagyon‖ korl{tozott‖ mértékben‖ jelenhettek‖ meg‖ a‖

szerzői‖jogról‖szóló‖vit{kban.‖A‖fogyasztói‖oldal‖egészen‖egyszerűen‖

hi{nyzott‖ a szerzői‖ jog‖ szerkezetéről‖ szóló‖ megbeszélésekre‖

meghívottak‖ list{j{ról,‖ s‖ az‖ érdekeiket‖ csak‖ a‖ részben‖ hasonló‖

érdekek‖ mellett‖ ki{lló,‖ a‖ vit{kban‖ elég‖ erőt‖ felmutatni‖ képes‖

csoportok‖ (péld{ul‖ a‖ könyvt{rosok)‖ képviselték,‖ ha‖ egy{ltal{n.‖

Ehhez‖képest‖a‖f{jlcsere‖egyszerre‖képes‖a‖fogyasztói‖érdekek‖direkt‖

artikul{l{s{ra,‖és‖az‖alkuerő‖biztosít{s{ra. 

Az‖ inform{ciók‖ szabad‖ {raml{sa,‖ a‖ kölcsönösségen,‖ önkéntes‖

részvételen‖ alapuló‖ inform{ciós‖ aj{ndékgazdas{g‖ egyértelműen‖ az‖

1960-as‖évek‖ellenkultur{lis‖mozgalmaitól‖és‖a‖hacker-szubkultúr{tól‖

megörökölt‖ értékek.‖ Ak{rcsak‖ a‖ copyleft‖ mozgalmaktól‖ a‖ szabad‖

szoftveres‖ vil{gig‖ terjedő‖ leg{lis‖ spektrumban,‖ itt‖ is‖ lényeges‖

különbségek‖ tal{lhatók‖ az‖ egyes‖ {ll{spontokban, aszerint, hogy az 

ezeket‖ az‖ érveket‖ haszn{lók‖ a‖ f{jlcsere‖ {ltal‖ biztosított‖ szabad‖

hozz{férést‖ a‖ fizetős‖ piacok‖ helyett,‖ azok‖ mellett,‖ vagy‖ azok‖

részeként‖ képzelik‖ el.‖ A‖ fizetős‖ piacok‖ végét‖ hirdetők azt‖ {llítj{k,‖

hogy‖ a‖ digit{lis‖ m{solatok‖ piac{n‖ többet‖ nem‖ fenntartható‖ a‖

szűkösség,‖s‖így‖nincs‖értelme‖abban‖bízni,‖hogy‖azoknak‖a‖javaknak,‖

                                                 

191 Erről‖a‖kérdésről‖– részben‖amerikai‖kontextusban‖– az Economist hetilap online 

felületén‖zajlott‖nagyobb‖vita‖2009‖m{jus{ban.‖L{sd:‖(Fisher‖és‖mtsai.,‖2009) 
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melyeknek‖ létezik‖ teljes‖ értékű‖digit{lis‖verziója,‖ a‖kor{bban‖ ismert‖

piacszerkezet fennmaradhat.‖ A‖ f{jlcserélő‖ h{lózatok‖ és‖ a‖ fizetős‖

piacok egym{s mellett‖ élésében‖ gondolkodók‖ a fizetés‖ önkéntes‖

lehetőségét‖ nem‖ z{rj{k‖ ki,‖ de‖ nem‖ is‖ tarj{k‖ elfogadhatónak‖ annak‖

kötelezővé‖ tételét.‖A‖ f{jlcserét‖ a‖ leg{lis‖piacok‖ részeként‖ elképzelők‖

amellett‖ érvelnek,‖ hogy‖ a‖ f{jlcserélők‖ a‖ leg{lis‖ piaci‖ kín{lat‖ közötti‖

eligazod{s‖eszközei,‖s‖így‖– a‖kor{bban‖m{r‖leírt‖mechanizmusokon‖

keresztül,‖ mint‖ a‖ sampling‖ – annak‖ integr{ns,‖ és‖ a‖ technológiai‖

fejlődésnek‖ köszönhetően‖ magasabb‖ szintű‖ szolg{ltat{st‖ nyújtó‖

részei. 

Megint‖m{sok‖a‖f{jlcserében‖a‖terjesztésből‖kiszorult,‖de‖még‖szerzői‖

jogvédelem‖alatt‖{lló‖tartalmak,‖az‖elfeledett,‖forgalomban‖m{r‖nem‖

lévő‖ kultur{lis‖ javak‖ hozz{férhetővé‖ tételének‖ kultur{lis‖ emlékezet‖

szempontj{ból‖ is‖ kulcsfontoss{gú‖ eszközét‖ l{tj{k‖ e‖ h{lózatokban 

(Bodó,‖2006;‖Freeman,‖2008;‖Keenan,‖2008). 
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5.6 Konklúzió - a fájlcsere mint ellenállás 

„Adatközlőink saj{t emancip{ciójukat gyakran fejezték ki evolúciós, 

szocialista, kommunista, net{n anarchista szemantikus töredékekkel, 

melyekben a Napstert és a mögötte {lló filozófiai alapvetéseket 

{llított{k szembe az {ltaluk megélt »t{rsadalmi egyenlőtlenségekkel« 

és a kapitalista mainstream fogyasztói t{rsadalom okozta 

csalód{sokkal.‛ (Giesler és Pohlmann, 2003) 

Ha‖ a‖ t{rsadalom‖ egy‖ csoportja‖ mind‖ a‖ sz{m{ra‖ felkín{lt‖ célokat,‖

lehetőségeket,‖mind‖az‖elérésüket‖ lehetővé‖ tevő‖eszközöket‖elveti,‖ s‖

azok‖megv{ltoztat{s{ra‖ törekszik,‖ l{zad{sról‖beszélhetünk (Merton, 

2002). A‖ jogosultak‖ felvil{gosító‖ kamp{nyai‖ és‖ a‖ felhaszn{lók‖ ellen‖

folytatott‖ perek‖ tízezrei‖ ut{n azok viselkedése,‖ akik‖még‖ f{jlcserélő‖

alkalmaz{sokat haszn{lnak,‖ egyar{nt‖ beilleszthetők‖ az‖ ellen{ll{s‖

modernista‖és‖posztmodern‖leír{saiba (Raby, 2005). 

Az‖ ellen{ll{s‖ modernista‖ felfog{s{ban‖ jól‖ defini{lható‖ felek‖ {llnak‖

szembe‖ egym{ssal.‖ A‖ jogosultak,‖ különösen‖ a‖ zeneipari‖ és‖ filmes‖

érdekvédelmi‖ szervezetek‖ és‖ a‖ kor{bbi‖ fogyasztóik‖ küzdenek‖ a‖

kor{bban‖ részletesen‖ t{rgyalt‖ frontokon.192 A‖ fogyasztó‖ szó‖ nem‖

véletlenül‖ szerepel‖ a‖ résztvevők‖ azonosít{s{ra.‖ A jelenség‖ glob{lis‖

jellege‖ lehetetlenné‖teszi,‖hogy‖a‖különböző‖lok{lis‖piacokon‖{tívelő‖

cserében‖ részt‖ vevőket‖ b{rmiféle‖ homogén‖ szub-, vagy 

ellenkultur{lis‖ csoportként‖ l{thassuk.‖ Az‖ egyetlen‖ jellemző,‖ ami‖ e‖

sokféle‖ résztvevőt‖ összekapcsolja,‖ a‖ f{jlcserélő‖ h{lózatok‖ előnyben‖

részesítése‖ a‖ fenn{lló‖ piaci‖ intézményrendszerrel‖ szemben.‖ A‖

felhaszn{lók‖teh{t‖mint‖fogyasztók lépnek‖ki‖a‖helyi‖piaci‖rend‖keretei‖

közül,‖s‖így‖az‖ellen{ll{s‖terepe‖is‖mindenekelőtt‖gazdas{gi‖jellegű. 

A‖ legitim‖ piacok‖ helyett‖ a‖ f{jlcserélő‖ h{lózatokhoz‖ fordulók‖ egy‖

része‖ passzív‖ ellen{lló.‖ A‖ ki{br{ndults{g,‖ a‖ kor{bban‖ elszenvedett‖

kudarcélmények‖(l{sd‖a‖kín{lat‖szűkösségét‖az‖előző‖szakaszban), a 

közvetítői‖ intézményrendszerrel‖ és‖ a‖ közvetítőkkel‖ szemben‖ érzett‖

bizalom‖ és‖ lojalit{s‖ felmorzsolód{sa‖ (Herman‖ és‖ mtsai.,‖ 2006) a 

legitim‖piacokról‖való‖kiiratkoz{st,‖disengagement-et‖eredményez. A 

t{volmarad{s‖ hagyom{nyosan‖ ritk{n‖ veszélyezteti‖ a‖ status‖ quo-t, a 

                                                 

192 Itt, szemben a Jenkins (2006) {ltal‖leírt‖szcen{rióval,‖mely‖szerint‖a‖fogyasztók‖és‖

a‖ termelők‖ szemben{ll{sa‖ helyett‖ az‖ együttműködés‖ kifinomult‖ t{ncai jellemzők,‖

itt‖kevés‖nyom{t‖tapasztaljuk‖az‖együttműködésnek. 
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feketepiaci‖ alternatíva‖ azonban‖ lehetővé‖ teszi‖ a‖ kultur{lis javak 

{raml{s{ban‖ való‖ részvételt‖ úgy,‖ hogy‖ annak‖ hagyom{nyos‖

intézményeit‖ nem‖ kell‖ igénybe‖ venni.‖ A‖ passzivit{s‖ ennek‖

következményeképpen‖ az‖ aktív‖ ellen{ll{stól‖ nem‖

megkülönböztethető‖ eredményre‖ vezet:‖ hatékonyan‖ zavarja‖ meg‖ a‖

fenn{lló‖piaci‖viszonyokat. 

Az‖ aktív‖ ellen{ll{s‖ a‖ f{jlcserélő‖ h{lózatokban‖ az‖ ellenfélként‖ kezelt‖

intézményrendszer‖ lebont{s{nak‖ és/vagy‖ radik{lis‖ {talakít{s{nak‖

eszközét‖l{tja.‖Az‖ellen{ll{s‖eszköze‖ez‖esetben‖is‖– legal{bbis‖részben‖

– az‖ appropri{ció,‖ {m‖ szemben‖m{s‖ leír{sokkal‖ (Hebdige, 1979), a 

f{jlcserélők‖ a‖ jelentés‖ helyett‖ magukat‖ a‖ kultur{lis‖ termékeket 

saj{títj{k‖ ki,‖ veszik‖ el,‖ teszik‖ magukév{.‖ Tehetik‖ ezt‖ azért,‖ mert‖

kiépültek‖e‖ jelek‖autonóm,‖az‖ellenfélként‖kezelt‖ szereplők‖sz{m{ra‖

elérhetetlen‖ terjesztési‖ csatorn{i.‖ Ak{rcsak‖ a‖ tengeri‖ kalózok‖

esetében,‖ 300‖ évvel‖ kor{bban,‖ ez‖ a‖ digit{lis‖ térkép‖ fehér‖ foltjain‖

kiépült,‖ a‖ legitim‖ szereplőktől‖ elvett‖ javak‖ cseréjét‖ lehetővé‖ tevő‖

p{rhuzamos‖ infrastruktúra‖ teremti‖ meg‖ az‖ ellen{ll{s‖ lehetőségét,‖

fennmarad{s{nak‖feltételeit. 

A‖ f{jlcserélő‖ h{lózatok‖ r{ad{sul‖ sikeresen‖ kezelik‖ az‖ Olson‖ (1997) 

{ltal‖ leírt,‖ a‖ kollektív‖ cselekvés‖ előtt‖ {lló‖ problém{kat.‖A‖ f{jlcserélő‖

technológi{k‖ közös‖ térben‖ hozz{k‖ össze‖ a‖ hasonló‖ problém{kkal‖

szembesülő,‖de‖eltérő‖okok‖miatt,‖eltérő‖motiv{ciókkal‖a‖feketepiacra‖

lépő‖sokmilliónyi‖felhaszn{lót.‖Opportunist{k‖és‖harcos‖ideológusok,‖

a‖ saj{t‖ rossz‖ lelkiismeretüket,‖ a‖ normasértést‖ különböző‖ módon‖

megmagyar{zók és‖ normaliz{lók,‖ és‖ az‖ aj{ndékoz{sban‖ valódi‖

gazdas{gi‖ alternatív{t‖ l{tók‖ m{s‖ és‖ m{s‖ okból‖ vannak‖ jelen‖ a‖

h{lózaton,‖ de‖ a‖ f{jlcserében‖ való‖ részvétel‖ mindannyiuk‖ sz{m{ra‖

lehetővé‖ teszi‖ az‖ ide{lisnak‖ gondolt‖ t{rsadalmi-gazdas{gi‖ rendben‖

való‖ részvétel‖ lehetőségét.‖A‖Napster‖ (és‖ az‖ összes‖ többi‖ f{jlcserélő‖

technológia)‖nemcsak‖azért‖jelentős,‖mert‖lehetővé‖teszi,‖hogy‖a‖zene,‖

és‖ a‖ zenéről‖ szóló‖ beszéd‖ egym{s‖mellett‖ jelenjen‖meg,‖ de‖ azért‖ is‖

különös‖ figyelmet érdemel,‖ mert‖ lehetővé‖ tette,‖ hogy‖ a‖ fogyasztók‖

emancip{ciój{ról‖ szóló‖ beszéd‖ a‖ fogyasztók‖ emancip{lód{si‖

törekvéseit‖lehetővé‖tevő‖technológi{n‖történhessék. 

Sokféleképpen‖ nevezhetjük:‖ f{jlcserének,‖ a‖ kultur{lis‖ javak‖ nem‖

kereskedelmi‖ céllal‖ történő‖ csereberéjének,‖ a‖ tud{s,‖ az‖ inform{ció‖

szabad‖ terjedésének,‖ a‖ f{jlcsere‖ – és‖ annak‖ védelme‖ a‖ jogosultak‖

retorikai,‖ technológiai‖ és‖ jogi‖ t{mad{saival‖ szemben‖ – az‖ a‖ közös‖

nevező,‖mely‖képes‖felhaszn{lók‖millióit‖ak{r‖politikai‖cselekvésre‖is‖

ösztönözni.‖ A‖ (jogi)‖ fenyegetettség‖ kijelöli‖ a‖ közös‖ ellenséget,‖ a‖
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technológia‖lehetővé‖teszi‖az‖autonóm‖cselekvést,‖a‖műszaki‖és‖t{rsas‖

tér‖ eleve‖ jutalmazza,‖ de‖ legal{bbis‖ kikényszeríti‖ a‖ szolidarit{st.‖ Ezt‖

felismerve‖egyre‖több‖orsz{gban‖jelennek‖meg‖a‖f{jlcsere‖érdekében‖a 

politikai‖ arén{ban‖ fellépő‖ single-issue‖ p{rtok,‖ melyek‖ közül‖ a‖

svédorsz{gi‖ a‖ 2009-es európai‖ parlamenti v{laszt{sokon‖ is‖

meghat{rozó,‖ 7%-os‖ eredményt‖ ért‖ el.‖ A‖ nemzeti‖ Kalózp{rtokat‖

tömörítő‖ nemzetközi‖ PP‖ International‖ weboldal{n193 olvasható‖

statisztika szerint‖ m{r‖ 33‖ orsz{gban‖ tal{lható‖ bejegyzett,‖ vagy‖

bejegyzés‖ előtt‖ {lló‖politikai‖ szervezet. A‖kalóz‖p{rtok‖ jellemzően‖a‖

következő‖tém{k‖köré‖szerveződnek: 

− a szerzői‖jog‖reformja; 

− a‖ nem‖ kereskedelmi‖ célú‖ f{jlcsere‖ – bővebb‖ értelemben‖ a‖

szerzői‖ joggal‖ védett‖ alkot{sok‖ nem-kereskedelmi‖ célú,‖

b{rminemű‖felhaszn{l{s{nak‖– engedélyezése, 

− a‖kultur{lis‖javak‖újrahasznosíthatós{g{nak‖megkönnyítése, 

− a‖szerzői‖jogi‖védelmi‖idő‖csökkentése, 

− az‖üres‖hordozó‖díjak‖eltörlése, 

− a DRM-technológi{k‖ haszn{lat{nak‖ tilalma,‖ vagy a 

megkerülésük‖tilalm{nak‖eltörlése, 

− a szabadalmi rendszer reformja – különös‖ tekintettel‖ a 

gyógyszerek,‖ élőlények,‖ szoftverek‖ szabadalmi‖ védelemének‖

visszaszorít{s{ra, 

− az‖ {llampolg{rok‖ elektronikus‖ megfigyelésének‖ és 

lehallgat{s{nak‖tilalma, 

− a szabad szoftverek‖haszn{lat{nak‖elősegítése. 

A‖ kalózp{rtok‖ politikai‖ programja‖ előrevetíti‖ a‖ f{jlcsere,‖ mint‖

ellen{ll{s‖posztmodern‖leír{s{nak‖lehetőségeit‖is.‖Eszerint‖a‖f{jlcsere,‖

a‖ szellemi‖ tulajdon‖ fogalm{nak,‖ az‖ inform{ció‖ st{tusz{nak,‖ az‖

inform{ció‖ birtokl{sa {ltal‖ létrehozott‖ hatalmi‖ erőegyensúlynak‖ az‖

újradefini{l{s{n‖ keresztül‖ az‖ inform{ciók termelésére‖ és‖ eloszt{s{ra‖

alapuló‖új‖t{rsadalmi‖rend‖alapvetéseivel‖helyezkedik‖szembe. 

„A copyright annak a civiliz{ciós mértékkel rövid ideig tartó 

periódusnak a terméke, amikor a m{solatkészítés fajlagos költsége 

m{r leesett, de még óri{si economy of scale volt a nagy 

péld{nysz{mokban és hatalmas koncentr{lt tőkére volt szükség a 

m{solatok hatékony elő{llít{s{hoz. 

                                                 

193 http://www.pp-international.net/,‖utolsó‖hozz{férés‖d{tuma:‖2010.‖janu{r‖10. 
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Ma nagyj{ból visszatértünk oda, ahol pl. a XV. sz{zadban 

tartottunk, azzal a különbséggel, hogy jóval hatékonyabb eszközeink 

vannak. Magyar{n szólva a m{solatkészítés újra hatékony egyénileg, 

csak persze sokkal olcsóbb es egyszerűbb, mint hatsz{z éve. De a piac 

mechanizmusai sokkal jobban hasonlítanak a hatsz{z evvel 

ezelőttiekre, mint a sz{z évvel ezelőttiekre. 

Egy nyomd{nak szüksége van kiadóra (a kiadónak meg copyright-

ra), mivel valamilyen módon meg kell becsülni (vagy be kell 

foly{solni)*sic+, hogy milyen könyvek milyen péld{nysz{mban 

fognak fogyni. Tőkekoncentr{ción alapuló risk management-tel 

foglalkoznak igaz{ndiból: allok{ljak a tőkét es a sikeres könyvekből 

finanszírozz{k a sikerteleneket, ahogyan a bankok is diverzifik{lj{k a 

befektetéseiket.*<+ Ahogy eltűnik az economy of scale (ez a műszaki 

halad{s szükségszerű következménye), eltűnik a copyright 

létjogosults{ga is.”‖– interjú‖az‖elite‖hub‖alapítój{val. 

Ameddig‖ a‖ szerzői‖ jogosultak‖ úgy‖ tekintenek‖ a‖ f{jlcserére,‖ mint‖

lop{sra,‖ a‖ szó‖klasszikus‖ értelmében,‖ addig‖ nem‖ sz{míthatnak‖m{s‖

v{laszra‖a‖f{jlcserélőktől,‖mint‖arra,‖hogy‖a‖szellemi‖javak‖felett‖nem‖

lehet – a‖ fizikai‖ javakhoz‖ hasonló‖ – tulajdonjogot gyakorolni. A 

zeneművek,‖tv-sorozatok‖és‖filmek‖feketepiaci‖csereberéjéből‖így‖lesz‖

a‖ inform{ciós‖ t{rsadalom‖ egyik‖ legalapvetőbb‖ pillérének,‖ az‖

inform{ció‖ tulajdonjog{nak‖ tudatos,‖ politikus,‖ és‖ kompromisszum-

képtelen‖ elvitat{sa,‖ azaz‖ a‖most‖ form{lódó,‖ az‖ inform{ciótermelési,‖

-eloszt{si‖ folyamatainak‖ ellenőrzésére‖ épülő‖ t{rsadalmi‖ renddel‖

szembeni‖ellen{ll{s. 

Paradox‖módon‖ ezt‖ a‖ rendet‖ épp‖ a‖ vele‖ szemben‖ ébredt‖ ellen{ll{s‖

mentheti‖meg.‖A‖f{jlcserélők‖politikai‖aktiviz{lód{sa,‖bekapcsolód{sa‖

azokba‖ a‖ folyamatokba,‖megjelenésük‖ azokban‖ az‖ intézményekben‖

melyek‖ ennek‖ az‖ új‖ rendnek‖ a‖ szab{lyait‖ alakítj{k,‖ lehetővé‖ teszi,‖

hogy létrejöjjenek‖ azok a kompromisszumok,‖ amik‖ végül‖

szükségtelenné‖és‖feleslegessé‖teszik‖a‖szellemi‖tulajdonjog‖ide{j{t‖a‖

gyakorlatban‖is‖felsz{molni‖képes‖feketepiacok‖fennmarad{s{t. 

A P2P-f{jlcserélők‖ kapcs{n‖ felmerülő‖ egyik‖ legfontosabb‖ kérdés‖

majd‖ az‖ lesz,‖ hogy‖ ezekből‖ a‖ f{jlcsere‖ aktusa kapcs{n‖ egym{ssal‖

kapcsolatba‖került‖ ismeretlenekből‖kialakulhatnak-e – a‖kor{bban‖a‖

hagyom{nyos‖Fordi{nus-keretek‖között‖működő‖kultur{lis‖ipar{gak‖

mellett/alatt‖ létrejött‖ – rajongói‖ és/vagy‖ életstílus‖ közösségekhez‖

hasonló‖ szubkultur{lis‖ gazdas{gok?‖ (Paul Hodkinson, 2002; 

Maughan‖ és‖ Smith,‖ 2000;‖ McRobbie,‖ 1989;‖ Thornton,‖ 1996) E 
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gazdas{gokban‖ a‖ szubkultúra‖ tagjai,‖ és‖ az‖ {ltaluk‖ alapított,‖ helyi,‖

független‖ szereplők‖ l{tj{k‖ el‖ a‖ sz{mukra‖ fontos‖ kultur{lis‖ javak‖

termelésének,‖ disztribúciój{nak,‖ marketingjének,‖ újrahasznosí-

t{s{nak‖feladatait. 

„A legfontosabb pedig, hogy mindezt valóban a fiatalok csin{lj{k. Ők 

kezelik a felszerelést, ők hozz{k létre a kis kiadókat, ők végzik a 

terjesztést, ők szervezik a partikat, közülük kerülnek ki a DJ-k. Ők 

hozz{k létre és {polj{k a kapcsolatokat, ők alakítj{k ki a nagyoktól – 

és gyakran a leg{lis gazdas{gtól is – független t{rsadalmi és 

gazdas{gi struktúr{t. A fiatalok a posztfordi{nus zeneipar 

meghat{rozó tényezőivé v{ltak. Ez a kép nagyon messze van attól a 

felfog{stól, amely a fiatalokban csak a hatós{gok {ltal kezelendő 

problém{t l{t, vagy csup{n a kultúra fogyasztóit. A fiatalok ugyanis 

termelőkké léptek elő, és ezzel önmaguk, saj{t kultur{lis arculatuk 

kitermelőivé is v{ltak.‛(Maughan és Smith, 2000. 90. o.) 

Az‖ utolsó‖ fejezetben‖ ismertetett‖ empirikus‖ kutat{sból‖ levonható‖

egyik következtetés‖majd‖éppen‖azt‖ a‖ sejtést‖ t{masztja‖ al{,‖hogy‖az‖

egyes‖f{jlcserélő‖központok‖körül‖szerveződő‖csoportok a‖f{jlcserélő‖

technológi{t‖ saj{t‖ kultur{lis‖ identit{suk‖ megalkot{s{ra‖ és‖

újratermelésére‖ haszn{lj{k‖ az‖ egym{ssal‖ megosztott‖ tartalmak‖

szelekciój{n,‖ illetve‖ a‖ f{jlcsere‖ gyakorlat{ra‖ vonatkozó‖ saj{tos‖

normarendszer‖kialakít{s{n‖keresztül. 

A‖ kor{bbi‖ szubkultúra-kutat{sokhoz‖ viszonyítva‖ azonban‖ a‖ kérdés‖

imm{r‖ nem‖ az,‖ vagy‖ nem‖ csak az,‖ hogy‖ a‖ mainstream‖ ipar{gi‖

szereplők‖ {ltal‖ kiszolg{latlanul‖ hagyott‖ szubkultúr{k‖ hogyan‖ és‖

milyen‖ gazdas{gokat‖ építenek‖ ki‖maguk‖ sz{m{ra,‖ hanem‖ az,‖ hogy‖

mi‖ történik‖ az‖ ipar{gi‖ szereplőkkel,‖ ha‖ a‖ mainstream‖ kultúra‖

fogyasztói‖ is‖ elkezdenek‖ úgy‖ működni,‖ ahogy‖ arra‖ addig‖ csak‖

margin{lis‖ szubkultúr{k‖ tagjainak‖ nyílt‖ lehetőségük.‖ Mi‖ történik‖

akkor,‖ ha‖ a‖ kor{bban‖ csak‖ fogyasztóknak‖ gondolt‖ szereplők‖ saj{t‖

ir{nyít{suk‖al{‖veszik‖a‖kultur{lis‖ javak‖termelésének,‖eloszt{s{nak,‖

terjesztésének,‖ haszn{lat{nak‖ intézményeit‖ is,‖ és‖ ezen‖ keresztül‖

felülírj{k,‖ kisaj{títj{k,‖ újraértelmezik‖ a‖ hagyom{nyos‖ kultur{lis‖

ipar{gi‖ szereplők‖ {ltal‖ uralt‖ csatorn{k‖ sz{mukra‖ felkín{lt‖ identit{s-

konstrukcióit? 
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6 A magyarországi P2P-filmfeketepiac és 
a legális moziforgalmazás összefüggései194 

 

25. {bra: Részlet egy a tumblr.com szolg{ltat{s felületén lezajlott beszélgetésből. 2009 ősz. 

Az‖ előző‖ fejezetek‖ sor{n‖ többé-kevésbé‖ elhangzott‖ minden,‖ amit‖ a‖

f{jlcseréről‖ {ltal{noss{gban,‖ konkrét‖ f{jlcserélő‖ közösségek,‖ konkrét‖

fekete- és‖leg{lis‖piacok‖említése‖nélkül‖meg‖lehetett‖fogalmazni. Az 

itt‖ következő‖ fejezetben‖ arra‖ teszek‖ kísérletet,‖ hogy‖ empirikus 

eszközökkel‖ vizsg{ljak konkrét‖ hazai P2P-feketepiacokat,195 és‖ e 

                                                 

194 Az itt‖ következő‖ fejezet‖ eredetileg‖ Lakatos‖ Zolt{nnal‖ közösen‖ íródott,‖ és‖

{tdolgozott‖form{ban‖megjelent‖a‖Szociológiai‖Szemlében‖(Bodó‖és‖Lakatos,‖2010). 

195 Tal{n‖ magyar{zatra‖ szorul,‖ hogy‖ miért‖ tekintem‖ piacnak‖ a‖ P2P-h{lózatokon‖

zajló‖tevékenységet.‖A‖közgazdas{gtan‖piac‖definíciója‖szerint‖a‖piac‖az‖az‖entit{s,‖

ahol‖ a‖ kereslet‖ és‖ kín{lat‖ erői‖ tal{lkoznak,‖ ahol‖ eladók‖ és‖ vevők‖ tal{lkoznak‖ a‖

célból,‖ hogy‖ közvetlenül‖ vagy‖ közvetítőkön‖ keresztül‖ {rukat,‖ szolg{ltat{sokat,‖

szerződéseket‖vagy‖egyéb‖eszközöket‖cseréljenek‖egym{ssal.‖ Jellemző‖a‖piacokra,‖

hogy‖ képesek‖ a‖ cserefolyamatban‖ részt‖ vevő‖ {ruk‖ {r{nak‖meg{llapít{s{ra,‖ az‖ {r‖

kommunik{l{s{ra,‖a‖tranzakciók‖lebonyolít{s{ra,‖és‖a‖csere‖végrehajt{s{ra.‖A‖P2P-

piacokon‖l{tszólag‖az‖{r‖zérus‖(valój{ban‖persze‖nem:‖minim{lisan‖a‖közösség‖{ltal‖
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feketepiacok leg{lis‖ piacokkal‖ való‖ összefüggéseit. Az itt 

ismertetendő‖ kutat{s‖ teh{t‖ arra‖ keresi‖ a‖ v{laszt,‖ hogy‖ milyen‖

szerepet‖ j{tszanak‖ a‖ magyarorsz{gi f{jlcserélők‖ a‖ hazai kultur{lis 

ökoszisztém{ban. Magyarorsz{gon‖mindm{ig‖nem‖végeztek‖empirikus‖

kutat{st‖ a‖ hazai‖ P2P-feketepiac‖ szisztematikus‖ feltérképezésére,‖

illetve‖ a‖ kultur{lis‖ javak‖ leg{lis‖ és‖ feketepiaci‖ forgalm{t‖ alakító‖

mechanizmusok‖ összefüggéseinek‖ széleskörű‖ vizsg{lat{ra.196 Ez a 

kutat{s‖ remélhetőleg‖ az‖ első‖ lépés‖ a‖ magyar‖ P2P-feketepiacok 

megismeréséhez‖vezető‖úton. 

A‖vizsg{lat‖ kivitelezése‖ sor{n‖ sz{mos‖ nehézséget‖ kellett‖ leküzdeni,‖

ezek‖közül‖paradox‖módon‖nem‖a‖ feketepiacokon‖ zajló‖ folyamatok‖

feltérképezése‖ jelentette‖ a‖ legnagyobb‖ kihív{st,‖ hanem‖ azoknak‖ az‖

adatoknak‖a‖beszerzése,‖melyek‖a‖leg{lis‖piacok‖működéséről‖adtak‖

részletes,‖ pontos‖ képet.‖ Evidens‖ módon‖ nincs‖ értelme‖ a‖

feketepiacokat‖önmagukban‖vizsg{lni.‖Az‖ott zajló‖ folyamatok‖ csak‖

és‖ kiz{rólag a‖ leg{lis‖ piacokon‖ zajló‖ folyamatokkal‖ összevetve‖

értelmezhetők.‖ Egy‖ kultur{lis‖ jósz{g‖ piac{t‖ az‖ illeg{lis‖ és‖ a‖ leg{lis‖

piacok‖ együtt‖ alkotj{k.‖ Ahogy‖ a‖ jelentős‖ mértékű‖ kalózkod{s‖

értelmezhetetlenné‖teszi‖a‖leg{lis‖piacokról‖sz{rmazó‖adatokat,‖úgy‖a‖

feketepiacokon‖ megfigyelhető‖ folyamatok‖ sem‖ értelmezhetők‖

helyesen‖anélkül,‖hogy‖tudn{nk, mi‖zajlik‖a‖leg{lis‖piacokon. 

A‖ hazai‖ feketepiacokról‖ végzett‖ kutat{sok‖ ir{ny{t‖ így‖ alapvetően‖

azok‖ az‖ adatok‖ hat{rozz{k‖ meg,‖ amik‖ a‖ leg{lis‖ piacokról‖ az 

akadémiai‖kutató‖sz{m{ra‖hozz{férhetők.‖Így,‖b{r‖a‖lehetőség‖nyitott‖

volt tetszőleges‖ kultur{lis‖ terület‖ feketepiacainak‖ feltérképezésére,‖

végül‖ a‖ filmforgalmaz{s‖ leg{lis‖ és‖ P2P‖ piacainak‖ elemzése‖ mellett‖

döntöttem,‖egészen‖egyszerűen‖azért,‖mert‖míg‖a‖film- és‖azon‖belül‖

a‖ moziforgalmaz{s‖ esetében‖ a‖ törvényi‖ szab{lyoz{snak‖

köszönhetően‖meglehetősen‖részletes‖adatok‖{lltak‖rendelkezésemre,‖

addig‖ a‖ zenei,‖ vagy‖ könyvpiacon‖ ezek‖ az‖ adatok‖ nem‖ {lltak‖

rendelkezésre,‖vagy‖csak‖elemzésre‖alkalmatlan szinten aggreg{lva. 

Az‖itt‖következő‖fejezetben‖először‖bemutatom‖a‖kutat{s‖fő‖kérdéseit,‖

majd‖{ttekintem‖azokat‖a‖kutat{sokat,‖amik‖a‖feketepiac‖és‖a‖ leg{lis 

                                                                                                                            

szabott‖szab{lyok‖betart{sa‖a‖csere‖feltétele),‖de‖ez‖a‖zérus‖{r‖nem‖jelenti‖azt,‖hogy‖

a P2P-h{lózatokon‖nem‖a‖kereslet‖és‖a‖kín{lat‖egym{sra‖tal{l{s{nak‖lehetünk‖tanúi.‖ 

196 A‖kutat{s‖előkészítő‖tanulm{nya‖(Bodó,‖Hal{csy,‖Korsós,‖Prekopcs{k‖és‖Szalai,‖

2007) a‖ Budapesti‖Gazdas{gtudom{nyi‖ és‖Műszaki‖ Egyetem‖ (BME)‖ és‖ a‖Kitchen‖

Budapest‖kutatói‖együttműködésének‖eredménye. 
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piacok‖ összefüggéseit‖ kutatj{k.‖ Az‖ {ttekintés‖ sor{n‖ részletesen‖ is‖

elemzem‖ azokat‖ a‖ kutat{sokat, melyek kifejezetten a film 

feketepiac{val foglalkoznak. 
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6.1 A kutatás fő kérdései, elméleti és módszertani korlátai  

A‖kutat{s‖gerincét‖az‖a‖kérdés‖alkotja, hogy empirikusan bizonyítható-e 

a filmletöltések és a mozil{togat{s közötti, az ipar{gi szereplők {ltal 

feltételezett helyettesítő hat{s, vagy ink{bb arról van szó, hogy a filmek P2P-

feketepiac{nak forgalm{t a moziforgalmaz{s hi{nyoss{gai magyar{zz{k. A 

tov{bbiakban‖ a‖ kérdés‖ a‖ „helyettesítés‖ vs.‖ hi{nypótl{s”197 

dilemm{jaként198 szerepel‖a‖szövegben. 

A‖ „helyettesítés‖ vs. hi{nypótl{s”‖ kérdés‖ alapos‖ vizsg{lata‖ több‖

szempontból‖ is‖ kulcsfontoss{gú‖ a‖ P2P-kalózok‖ szerepének‖

megértésében.‖ A kalózkod{ssal beszerzett {rucikket (esetünkben filmet) 

                                                 

197 Ezen a ponton utalnunk kell a helyettesítés és‖ a‖ hi{ny jelenségeinek‖

diskurzusfüggő‖ értelmezéseire.‖ A‖ szerzői‖ jog‖ jelenleg‖ uralkodó‖ szemléletében‖ a‖

kérdésben‖ hivatkozott‖ elméleti‖ különbségtételnek‖ semmi‖ értelme,‖ hiszen‖ a‖

jogtulajdonosok‖ szempontj{ból‖ – a‖ törvényben‖ felsorolt‖ kivételektől‖ eltekintve‖ – 

minden,‖ a‖ leg{lis‖ piacokat‖ megkerülő‖ tartalom-hozz{férés‖ szükségszerűen‖

jogsértés,‖ s‖ mint‖ ilyen‖ üldözendő,‖ de‖ legal{bbis‖ megakad{lyozandó.‖ A‖ fejlett‖

orsz{gok‖többségében‖hat{lyos‖szerzői‖jog‖keretén‖belül‖maradva‖teh{t‖értelmetlen‖

azt‖ vizsg{lni,‖ hogy‖ a‖ f{jlcserélés‖ gener{l-e‖ leg{lis‖ keresletet,‖ hiszen‖ a‖ jogsértés‖

ténye‖ezt‖ a‖kérdést‖nem‖engedi‖ feltenni.‖Ebben‖a‖nézetben‖ a‖hi{nyparadigm{nak‖

nincs‖ helye,‖ helyettesítésnek‖ pedig‖ legfeljebb‖ a‖ jogsértő‖ magatart{s‖

szinonim{jaként. (Charles‖Nesson,‖a‖Harvard‖Egyetem‖f{jlcserélő‖ügyekben‖aktív‖

jog{sz‖ professzora‖ fogalmazta‖ meg‖ azt‖ a‖ gondolatot,‖ hogy‖ leg{lis‖ alternatív{k‖

hi{ny{ban‖az‖illeg{lis‖letöltés‖esetleg‖élvezhetné‖az‖amerikai‖jog‖{ltal‖biztosított‖fair 

use védelmet,‖ azaz‖ szabad‖ felhaszn{l{snak‖ minősülhetne.‖ (Nesson‖ professzor‖

személyes‖közlése,‖a‖szerzőnél‖elérhető‖dokumentum.)) 

198 Ez‖a‖kérdésfeltevés‖persze‖erősen‖ leegyszerűsítő,‖mert‖két‖ szélső‖ (ide{l-)‖ típus‖

segítségével‖véli‖megragadhatónak‖a‖P2P‖feketepiac‖keresleti‖és‖kín{lati‖viszonyait‖

a‖ gyakorlatban‖ meghat{rozó‖ paradigm{t.‖ Empirikus‖ kutat{stól függetlenül‖

kijelenthető,‖hogy‖a‖valós{g‖természetesen‖egyik‖szélső‖típusnak‖sem‖felel‖meg,‖ez‖

azonban‖ nem‖ jelenti‖ azt,‖ hogy‖ maga‖ a‖ kérdésfeltevés‖ irrelev{ns‖ volna.‖ A‖ zenei‖

feketepiacokon‖ pl.‖ kimutathatók‖ olyan‖ közönségszegmensek‖ (Lakatos, 2005), 

amelyek‖ kalózkod{s{ra‖ a‖ hi{nyparadigma‖ jellemző.‖ Ezek‖ olyan‖ kalózok,‖ akiknél‖

még‖az‖intenzív‖f{jlcserélés‖vagy‖hanghordozó-m{sol{s‖sem‖eredményezi‖a‖leg{lis‖

péld{nyok‖ ir{nti‖ kereslet‖ csökkenését,‖ sőt:‖ egyes‖ alszegmenseik‖ esetében‖ a‖

kalózkod{s‖ egyenesen‖ kataliz{lja‖ a‖ fizetős‖ keresletet.‖ Hasonlóképpen‖ a‖ filmek‖

feketepiac{n‖ is‖ jelen‖ vannak‖ szélsőségesen‖ hi{ny-,‖ illetve‖ szélsőségesen‖

helyettesítés-vezérelt‖kalózok.‖Az‖előbbieknél‖a‖filmletöltés‖a‖fizetős‖kereslet‖magas‖

szintjével,‖ utóbbiakn{l‖ annak‖ teljes‖ hi{ny{val‖ p{rosul.‖ Az,‖ hogy‖makroszinten‖ a‖

kalózkod{s‖ a‖ leg{lis‖ keresletet‖ al{{só‖ vagy‖ kataliz{ló‖ funkciót‖ tölt‖ be,‖ nagyban‖

függ‖ attól,‖ hogy‖ az‖ egyes‖ fogyasztói‖ csoportok‖ – tov{bb{‖ a‖ „mezei”‖ f{jlcserélő‖ – 

magatart{sa‖hol‖helyezhető‖el‖a‖két‖szélső‖típus‖között,‖illetve‖a‖leg{lis‖keresletből‖

mekkora‖súlyt‖képviselnek‖ezek‖a‖csoportok. 
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ugyanaz a fogyasztó vajon abban az esetben is beszerezné-e, ha kiz{rólag 

leg{lisan (fizetés ellenében) juthatna hozz{? kérdésre kapott‖ v{lasz‖

sokféle‖ lehet.‖Ha‖egy‖ fogyasztó‖pl.‖ azért‖ tölt‖ le‖ egy‖ filmet,‖mert‖ azt‖

sem‖ a‖ mozik‖ nem‖ j{tssz{k,‖ sem‖ videókölcsönzőben‖ vagy‖ boltban‖

(tov{bb{‖ leg{lis,‖ fizetős‖ letöltéssel)‖ nem‖ tud‖ hozz{férni,‖ akkor‖

sz{m{ra‖a‖f{jlcserélés‖(esetleg‖a‖m{sol{s)‖az‖egyetlen‖re{lis‖lehetőség, 

s‖e‖fogyaszt{s‖nem‖j{r‖a‖jogosultak‖sz{m{ra‖érzékelhető‖k{rral.  

A‖ f{jlcseréléssel‖ ugyanakkor‖ egyesek‖ olyan‖ filmekhez‖ is‖

hozz{férhetnek,‖ amikért‖ egyébként‖ (kor{bbi‖ preferenci{ik‖ alapj{n)‖

nem‖adn{nak‖ki‖pénzt,‖horizontjuk‖t{gul{s{val‖pedig‖később‖ak{r‖a‖

leg{lis‖ piacon‖ is‖ fogyaszthatnak‖ olyan‖ produktumokat,‖ műfajokat,‖

amelyek‖ ir{nt‖ éppen‖ a‖ f{jlcserélés‖ {ltal‖ biztosított‖ ingyenes‖

hozz{férésnek‖köszönhetően‖kezdtek‖érdeklődni. 

A‖ feketepiacokon‖ természetesen‖ azok‖ is‖ mindig‖ megtal{lhatók‖

lesznek,‖akik‖semmilyen‖leg{lis‖produktumot‖nem‖v{s{rolnak‖– még‖

akkor‖ sem,‖ ha‖ az‖ őket‖ érdeklő‖ produktum‖ csak‖ a‖ leg{lis‖ piacon‖

érhető‖ el.‖ B{r közönségszociológiai értelemben az az illeg{lis fogyaszt{s, 

amelyre a f{jlcserélés lehetőségének hi{ny{ban nem kerülne sor, nem 

minősíthető helyettesítő funkciójúnak, az előző fejezetben bevezetett 

kibővített termék fogalom kontextus{ban érdemes azt is végiggondolni, hogy 

mi az, aminek a kapcs{n a feketepiaci fogyaszt{s hi{nypótló funkciój{ról 

beszélnünk kell. Ha maga a produktum itt is-ott‖is‖elérhető,‖úgy‖tetten‖

lehet-e‖ érni‖ a‖ produktumot‖ a‖ fogyasztóhoz‖ eljuttató‖

intézményrendszerben‖olyan‖saj{toss{gokat,‖melyek‖a‖P2P-h{lózatok‖

felhaszn{lóiban‖kielégítetlen‖igényeket‖hagynak.  

Az‖ irre{lis‖ v{rakoz{sokat kivédendő, szükséges‖ rögzíteni, hogy 

szinte‖lehetetlen‖olyan‖kutat{st‖végezni,‖amellyel‖a‖„helyettesítés‖vs.‖

hi{nypótl{s”‖ dilemm{ja ak{rcsak‖ egy-egy‖ speci{lis‖ popul{ció‖

(valamely‖ nemzeti‖ vagy‖ lok{lis‖ piac)‖ vonatkoz{s{ban‖megnyugtató‖

módon‖ eldönthető‖ volna.‖ E‖ kutat{s sem‖ kivétel.‖ A film-f{jlcsere‖

bizonyos‖ szegmenséről‖ valósidejű‖ adatok {llnak‖ rendelkezésre – 

kalóztevékenységet‖ ennél‖ pontosabban‖ aligha‖ lehet‖ mérni. A 

legizgalmasabb‖ kérdés‖ azonban‖ a‖ kalóztevékenység‖ leg{lis‖ piacra‖

gyakorolt‖ hat{sa,‖ és‖ ezen‖ a‖ szinten‖ vannak meghaladhatatlan 

korl{tok.‖ Ahhoz‖ ugyanis,‖ hogy‖ ezt‖ a‖ hat{st‖ teljes‖ körűen‖ mérhető‖

legyen, egyéni szinten kellene‖ rendelkezésre‖ {lljanak‖ nemcsak‖ a‖

f{jlcsere,‖ de a‖ mozil{togat{s‖ és‖ az‖ otthoni‖ videó- (DVD- és‖ VHS-) 

v{s{rl{s‖adatai is az‖ egyelőre‖ fejletlen‖ leg{lis‖ online‖ forgalmaz{sról‖

nem‖ is‖ beszélve.‖ Az‖ otthoni‖ videó-v{s{rl{sról‖ az‖ elemzés‖



Szükség‖törvényt‖bont 

 

290 

időpontj{ban‖ nem‖ volt‖ inform{cióm,‖ a‖mozil{togat{sról‖ pedig‖ csak‖

(filmek,‖illetve‖mozik‖szintjén)‖aggreg{lt‖adataim vannak. 

Az offline filmpiac‖ egyik‖ fontos‖ dimenziója teh{t‖ nem‖ szerepel az 

elemzésben,‖m{sik‖ dimenziója pedig‖ kisebb‖ részletességgel,‖mint‖ a‖

f{jlcsere‖ mérésénél.‖ Így‖ hi{ba‖ {llnak‖ rendelkezésre‖ (az‖ adatgyűjtés‖

kéthónapos‖ időablak{n‖ belül)‖ egyéni‖ szintű‖ és teljes‖ körű‖ letöltési‖

adatok a‖mérésbe‖bevont‖popul{ció‖egészére‖nézve,‖azt‖nem‖tudtam 

vizsg{lni,‖hogy‖a‖ f{jlcserélés‖az‖ egyének szintjén hogyan‖befoly{solja‖

az‖ otthoni‖ videó-forgalmat,‖ illetve‖ a‖ mozil{togat{st.‖ Arról‖ sem‖

szabad megfeledkezni, hogy a filmek‖ mozis‖ forgalmaz{s{nak‖

statisztik{i‖ a‖ teljes‖ magyarorsz{gi‖ moziközönségre‖ vonatkoznak,‖

nem‖csup{n‖a‖f{jlcserélő‖mozil{togatókra. 

Mindez‖persze‖nem‖jelenti‖azt,‖hogy‖a‖„helyettesítés‖vs.‖hi{nypótl{s”‖

kérdéséről‖semmit‖sem‖ lehet mondani.‖Miut{n‖szinte‖minden olyan 

letöltött‖ filmet‖ sikerült‖ cím‖ szerint‖ azonosítani,199 amelyet 

Magyarorsz{gon‖ 2000‖ ut{n‖ j{tszottak,‖ a‖ tartalmi dimenzióban is 

megnyílik‖ a‖ lehetőség‖ a‖ mozipiac‖ és‖ a‖ kalózforgalom‖

összefüggéseinek‖elemzésére. 

Miut{n‖ezek az‖elemzések az‖aggreg{lt‖adatokra‖készültek,‖tov{bbra‖

sem lehet megv{laszolni‖azt‖a‖kérdést,‖hogy‖a‖f{jlcsere‖makroszinten‖

rombolja-e‖ vagy‖ kataliz{lja‖ a‖ filmek‖mozis‖ forgalm{t.‖ Semmit‖ sem‖

tudunk‖ arról,‖ hogy‖ az‖ egyes‖ filmeket‖ különböző‖ mennyiségben‖

letöltő‖ felhaszn{lók‖ j{rtak-e‖ egy{ltal{n‖ moziban,‖ és‖ ha‖ igen,‖ mit‖

néztek‖ meg.‖ Ebben‖ a‖ kontextusban‖ a‖ hi{nyparadigma‖ a‖ kétféle‖

(leg{lis‖ és‖ feketepiaci)‖ fogyaszt{s‖ p{rhuzamoss{g{t,‖ a‖ beszerzési‖

forr{sok‖ hibridiz{lód{s{t‖ jelenti‖ (ami‖ megengedi,‖ hogy‖ az‖ egyén‖

bizonyos tartalmakat mozi helyett az interneten,‖ m{sokat‖ az‖

internetet‖ követően‖ a‖ moziban‖ fogyasszon),‖ míg‖ a‖ helyettesítés‖

fogalma‖alatt‖azt‖értem,‖hogy‖a‖tartalom‖feketepiaci‖beszerzése‖teljes‖

értékű‖ alternatív{t‖ nyújt‖ a‖ leg{lis‖ csatorn{kkal‖ szemben.‖ Ez‖ utóbbi‖

opciót‖ a‖ termék‖ kiterjesztett‖ fogalm{nak‖ megfelelően‖ hiba‖ volna 

csup{n‖a‖kétféle‖piac‖{rainak‖különbségével‖magyar{zni. 

A‖mozijegy‖{r{ért‖megszerzett‖ fogyasztói‖hasznoss{gnak‖ugyanúgy‖

része‖ a‖megtekintett‖ film‖ nyújtotta‖ elégedettség,‖mint‖ a‖mozi,‖mint‖

                                                 

199 Ezt‖ a‖munk{t‖ többek‖között‖ a‖magyarorsz{gi‖ f{jlcserélő‖közösség‖ segítségével‖

sikerült‖elvégezni. 
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kultúrafogyaszt{si‖tér‖{ltal‖nyújtott‖pozitív‖vagy‖negatív‖élmény,200 a 

bar{tokkal‖együtt‖töltött‖idő stb. Az‖a‖helyettesítés,‖ami‖a‖forgalmazó‖

szempontj{ból‖ elmaradt‖ bevételként‖ jelentkezik,‖ a‖ fogyasztó‖

szempontj{ból‖ egyfelől‖ e‖ mozispecifikus‖ élmények‖

elértéktelenedését,‖ m{sfelől‖ a‖ produktum (rezidu{lis)‖

hasznoss{g{nak‖kalózfogyaszt{ssal‖történő‖kiv{lthatós{g{t‖jelenti.‖A‖

lehetőségeink‖ tekintetében‖ ezért‖ a‖ legfontosabb,‖ ezzel‖ a‖ kutat{ssal‖

megv{laszolható‖ kérdés,‖ hogy‖ a mozis filmforgalmaz{s egyes jellemzői 

(közönség mérete, mozis disztribúciója, a film életgörbéje stb.) hogyan 

befoly{solj{k a filmek P2P-kalózkeresletét és kín{lat{t. 

                                                 

200 A‖ nagy‖ képernyő,‖ a‖ Dolby-hang,‖ az‖ ízletes‖ pattogatott‖ kukorica‖mint‖ pozitív‖

élmény,‖ vagy‖ a‖ mobiltelefon{ló‖ közönség,‖ a‖ figyelmetlen‖ gépész‖ miatt‖ életlenül 

pergő‖képek‖okozta‖csalód{s. 
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6.2 Filmkalózok külföldön és itthon 

6.2.1 A filmkalózkodás rövid története 

A‖hollywoodi‖filmipar‖és‖a‖kalózkod{s‖viszony{t‖t{rgyaló‖szövegek‖

szinte mindegyike megjegyzi, hogy‖ b{r‖ manaps{g‖ Hollywood‖ a‖

kalózokkal‖ szembeni‖ agresszív‖ fellépéséről‖ ismert,‖ nem‖ szabad‖

elfelejteni,‖ hogy‖ az‖ {lomgy{r,‖ története‖ kezdetén‖ maga‖ is‖ kalóz‖

közt{rsas{gnak‖indult: 

„Az alkotók és rendezők a XX. sz{zad elején v{ndoroltak a keleti 

partról Kaliforni{ba, részben azért, hogy elmeneküljenek azok elől a 

szab{lyok elől, amelyek szabadalmi jogokat biztosítottak a 

filmkészítés feltal{lój{nak, Thomas Alva Edisonnak. Az ellenőrzést 

egy monopolhelyzetben lévő cég, a Motion Pictures Patent Company 

(MPCC) gyakorolta, melynek pozíciója Thomas Alva Edison alkotói 

tulajdon{n, a szabadalmakon alapult. *<+ »1909 nyar{n a független 

mozgalom teljes lendületben volt, illeg{lis berendezéseket és 

külföldről behozott filmeket haszn{ló producerek és mozitulajdonosok 

dolgoztak azon, hogy kialakíts{k saj{t piacukat. Miközben az 

orsz{gban hatalmas mértékben elszaporodtak az olcsó mozik, az 

MPPC úgy reag{lt a független mozgalomra, hogy egy keménykezű 

le{nyv{llalatot alapított General Film Company néven, 

megakad{lyozandó az engedély nélküli függetlenek belépését a 

filmiparba. A módszerei révén hírhedté v{lt General Film elkobozta 

az engedély nélküli készülékeket, nem sz{llított többé termékeket 

azoknak a filmszính{zaknak, amelyek engedély nélküli filmeket 

mutattak be, és hatékonyan monopoliz{lta a terjesztést az{ltal, hogy 

megszerezte az összes egyesült {llamokbeli filmközpontot, kivéve azt 

az egyet, amelynek a független William Fox volt a tulajdonosa, aki 

még azut{n is szembesz{llt a tröszttel, amikor m{r visszavont{k az 

engedélyét.«‛ (Lessig, 2005. 37-38.‖ o.,‖ l{bjegyzetek,‖

hivatkoz{sok‖elhagyva) 

Hollywood‖ azonban‖ nemcsak‖ a‖ szabadalomban‖ megtestesülő‖

szellemi‖tulajdon‖megsértésére‖épült:‖m{r‖ebben‖a‖korai‖ időszakban‖

legal{bb‖ekkora‖szerepe‖volt‖a‖tartalom‖m{sol{s{nak.‖Jane‖M.‖Gaines‖

(2006) a XIX-XX.‖ sz{zad‖ fordulój{nak‖ kalózhull{m{ról‖ szóló‖ kiv{ló‖

tanulm{ny{ban‖ arra‖ hívja‖ fel‖ a‖ figyelmet,‖ hogy‖ a‖ filmre‖ vonatkozó‖

szerzői‖jogok‖megjelenését‖és‖a‖jogalkalmazói‖gyakorlat‖kialakul{s{t‖

megelőző‖ időszakban‖ a‖ keresleti‖ nyom{ssal‖ p{rosult‖ tartalmi‖

szűkösség‖masszív‖m{sol{si‖hull{mot‖indított‖el.‖A‖m{sol{s‖ebben‖az‖
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esetben egyszerre jelentette a kópi{k direkt‖ {tír{s{t,‖ illetve‖ – ha ez 

nem‖volt‖ lehetséges‖ – az ötletek, koncepciók lem{sol{s{t,‖ és‖ a‖m{sutt‖

m{r‖sikeresnek‖bizonyult filmek‖újraforgat{s{t,‖remake-jét. 

„1895 és 1909 között az új, mozgóképes ipar{g amerikai szereplői 

arról panaszkodtak, hogy a m{sol{s kontroll{lhatatlan méreteket 

öltött. Ez azonban elég {lszent panasz volt. Azokban az években, 

mielőtt a filmre vonatkozó szerzői jogok kikrist{lyosodtak volna, a 

legnagyobb amerikai és európai szereplők sz{mos, gyors profitot 

ígérő, m{sol{sra építő tevékenységet űztek. Mindannyian 

megprób{lkoztak azzal, hogy úgy szoríts{k ki a versenyt{rsakat, 

hogy direkt m{solatban vagy remake form{j{ban saj{tjukként {rult{k 

a többiek filmjeit. Az amerikai szaklapokat olvasva az a benyom{s 

alakulhat ki az olvasóban, hogy – különösen 1896 és 1903 között – a 

korai filmes v{llalkoz{sok között m{sol{si l{z ütött ki: l{zasan 

m{solt{k egym{st. Az első filmtörténészek később arra a 

meg{llapít{sra jutottak, hogy az amerikai szerzői jogi szab{lyoz{s 

filmre vonatkozó kulcsfontoss{gú döntései előtt (melyek közül az 

utolsó 1909-re esett), a m{sol{s legal{bb annyira ipar{gi gyakorlat 

volt, mint amennyi problém{t okozott.‛ (Gaines, 2006. 227. o.) 

A‖ filmes‖ jogok‖ tiszt{z{sa‖ – legal{bbis‖ a‖VHS‖megjelenéséig‖ – véget‖

vetett‖ ennek‖ a‖ gyakorlatnak,‖ és‖ a filmkalózok‖ a‖ képzelet‖ vil{g{ba 

szorultak‖vissza.‖A‖VHS‖előtti‖ időszakból‖mag{nyos‖filmkalózt‖csak‖

egy‖„Captain‖Celluloid‖vs.‖The‖Film‖Pirates”‖című,‖1966-ban‖készült‖

amerikai fekete-fehér‖ négyrészes‖ akció-sci-fi-ben‖ tal{lunk,‖ ahol‖ a‖

fekete‖ csukly{s‖ „Master‖ Duper”‖ egy‖ Satanya‖ nevű‖ ördögi‖

nőszemélytől‖ kapott‖ misztikus‖ technológia‖ segítségével‖ m{sol‖

filmtekercseket (McMahon,‖Miller,‖Everson‖és‖Barbour,‖1966). 
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26. {bra A filmkalóz, az üzleti modell, a m{sol{s technológi{ja és a kalózok ellen fellépő 

szuperhős. Részletek a Captain Celluloid vs. the film pirates c. filmből 

A‖filmkalózkod{s‖a‖VHS-technológia‖megjelenésével‖lépett‖ki‖ismét‖a‖

fantasztikum‖ vil{g{ból.‖ Az‖ otthoni‖ m{sol{st‖ lehetővé‖ tevő‖

videomagnó‖megjelenése‖azonnal‖heves‖ellenreakciókat‖v{ltott‖ki‖az‖

amerikai‖ filmipari‖ szereplők‖ körében.‖ Jack‖ Valenti kor{bban‖ m{r‖

idézett‖ szavait‖ a‖ bostoni‖ fojtogató‖ és‖ a‖ videomagnó‖

egyneműségéről201 hamarosan‖ egészen‖ az‖ amerikai‖ Legfelsőbb‖

Bírós{gig‖ eljutó‖ per‖ is‖ követte,‖ ahol‖ a‖ f{jlcserélő‖ technológi{k‖

kapcs{n‖ gyakran‖ idézett‖ Sony‖ Corp.‖ of‖ America‖ v.‖ Universal‖ City‖

Studios,‖Inc.‖464‖U.S.‖417‖(1984)‖döntésében‖a‖bírós{g‖meg{llapította,‖

                                                 

201 L{sd‖a‖126.‖l{bjegyzetet. 
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hogy a televízióműsorok későbbi fogyaszt{s célj{ból történő rögzítése (az 

ún. time shifting) szabad felhaszn{l{snak minősül,‖ a‖ szerzőijog-sértést‖

lehetővé‖ tevő‖ technológia‖ gy{rtói‖ pedig‖ nem‖ felelősek‖ az‖ esetleges‖

jogsértésekért,‖ mivel‖ a‖ technológi{nak‖ jelentős‖ a‖ nem‖ jogsértő‖

felhaszn{l{sa‖ is (Feder, 2003; Gordon, 1982). Az akkori 

p{nikhangulat‖ma‖m{r‖erősen‖eltúlzottnak‖tűnik‖– különösen‖annak‖

fényében,‖ hogy‖ az‖ amerikai‖ (és‖ a‖ többi‖ fejlett‖ orsz{gbeli)‖ piacon‖ a‖

VHS-kölcsönzésből‖befolyó‖bevételek‖p{r‖éven‖belül‖túlsz{rnyalt{k‖a‖

mozijegy-elad{sból‖ sz{rmazó‖ bevételeket (Jozefowicz,‖ Kelley‖ és‖

Brewer, 2008). A‖kép‖azonban‖kor{ntsem‖ilyen‖egyértelmű‖azoknak‖a‖

fejlődő‖ orsz{gbeli‖ piacoknak‖ az‖ esetében,‖ ahol‖ a‖ leg{lis‖ VHS-piac 

nem‖vagy‖csak‖korl{tozottan‖épült‖ki. 

A‖ fejlődő‖ orsz{gokban‖ komoly, az‖ olcsó‖ m{sol{s‖ technológi{j{ra‖

alapuló‖film-feketepiacok‖ jöttek‖ létre‖ (Larkin,‖2004;‖Nair,‖Barman‖és‖

Chattopadhyay, 1999; Priest, 2006; Wang, 2003;‖Wang‖és‖Zhu,‖2003). 

A‖ Nigéri{ban,‖ Indi{ban,‖ Kín{ban‖ és‖ a‖ T{vol-Keleten‖ végzett‖

kutat{sok‖ az‖ egyes‖ nemzeti/lok{lis‖ feketepiacok‖ létrejöttének‖

tényezői‖között‖sz{mos‖hasonlós{got‖fedeztek‖fel,‖melyek‖hat{sukat‖

természetesen‖ mindig‖ helyi‖ kontextusokba‖ {gyazva fejtik ki. Ezek 

között‖ a‖ legfontosabbak:‖ az‖ amerikai‖ filmek‖ importj{t‖meghat{rozó‖

(jogi)‖ szab{lyoz{s,‖ a‖ helyi‖ disztribúciós‖ rendszer‖ saj{toss{gai,‖ a‖

technológiai‖ fejlődés‖ dinamik{ja,‖ a‖ kereslet‖ és‖ a‖ kín{lat‖

aszimmetri{ja,‖ a‖ szerzői‖ jogi‖ rezsim‖ {llapota, valamint a 

kalózh{lózatok‖térbeli‖szerveződése. 

A‖ fejlődő‖ orsz{gok‖ a‖ kalózjavaknak nemcsak‖ felvevő-piacai, de 

legal{bb‖ hasonló‖mértékben‖ elő{llítói‖ és‖ export{lói‖ is.‖ E‖ h{rmass{g‖

okai‖ ugyanazok:‖ kiszorul{s‖ (vagy,‖ mint‖ Kína‖ esetében,‖ tudatos‖

t{volmarad{s)‖ az‖ audiovizu{lis‖ javak‖ leg{lis‖ forgalmaz{s{nak‖

glob{lis‖ h{lózataiból,‖ illetve‖ az‖ alternatív‖ reprodukciós‖ és‖

disztribúciós‖ infrastruktúra‖kiépítésének‖ technológiai‖ lehetősége.‖Ez‖

az‖infrastruktúra‖képezi‖a‖hivatalos‖csatorn{kon‖el‖nem‖érhető‖javak‖

{rnyékgazdas{g{nak‖alapj{t. 

Az‖ otthoni‖ m{sol{stól‖ az‖ egészen‖ a‖ nagyipari‖ méreteket‖ öltő‖

gy{rt{sig‖ és‖ eloszt{sig‖ terjedő‖ spektrumban‖ folytatott‖ feketepiaci‖

tevékenység‖az‖amerikai‖ipar{gi‖szereplők‖becslései‖szerint‖2005-ben 

6,1‖milli{rd‖USD‖k{rt‖okozott‖az‖amerikai‖stúdióknak,‖melynek‖62%-

a a DVD- és‖ VCD-feketepiac‖ hat{s{nak‖ tulajdonítható,‖ a‖ maradék‖

pedig‖az‖ illeg{lisnak‖ tartott‖ letöltések‖eredménye‖ (2005).‖Egy‖m{sik‖

ipar{gi‖elemzés‖szerint‖(Siwek, 2006) az‖amerikai‖filmipart‖a‖kalózok‖

ennél‖ jóval‖ nagyobb,‖ mintegy‖ 20‖ milli{rd‖ USD‖ körüli‖ összeggel‖
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k{rosított{k‖ meg.‖ A‖ vitatható‖ – egy‖ feketepiaci‖ elad{st‖ egy‖ leg{lis‖

piaci‖ v{s{rl{s‖ elmarad{saként‖ értelmező‖ – megközelítés‖

alternatív{jaként‖ a‖ k{rok‖ helyett‖ célszerűbb‖ a‖ feketepiac‖ leg{lis‖

piachoz‖mért‖ar{ny{t‖vizsg{lni:‖ezt‖a‖mutatót‖tartalmazza‖az‖OECD‖– 

szintén‖ ipar{gi‖ becslésekre‖ hivatkozó‖ – jelentéséből‖ (OECD,‖ 2008)‖

sz{rmazó‖4.‖t{bl{zat. 

 

50% felett 25-50% 10-24% kisebb mint 

10% 

Bolívia 

Kína 

Kolumbia 

Ecuador 

Magyarorsz{g 

India 

Indonézia 

Kuvait 

Libanon 

Mexikó 

Paraguay 

Peru 

Lengyelorsz{g 

Oroszorsz{g 

Szerbia‖és‖

Montenegró 

Tajvan 

Thaiföld 

Argentína 

Brazília 

Bulg{ria 

Chile 

Izrael 

Malajzia 

Fülöp‖szigetek 

Szaúd-Ar{bia 

Spanyolorsz{g 

Törökorsz{g 

Olaszorsz{g 

Dél-Korea 

Kanada 

Görögorsz{g 

4. t{bl{zat: A filmes feketepiacok mérete a leg{lis piacokhoz képest 2004/05 folyam{n 

Az‖ internet‖ megjelenésével‖ a‖ fizikai‖ hordozók‖ értékesítésére‖ épülő‖

feketepiacok ugyanazokkal‖ a‖ kihív{sokkal‖ kell‖ szembenézzenek,‖

mint‖ a‖ jogosultak‖ és‖ a‖ leg{lis‖ forgalmazók.‖ Az‖ ingyenes‖ internetes‖

feketepiaci‖hozz{férés‖a‖CD- és‖DVD-kalózok‖potenci{lis‖v{s{rlóit‖az‖

internethozz{féréssel‖ nem‖ rendelkezők‖ t{bor{ra‖ szűkíti,‖ mely‖

folyamat a fejlett orsz{gokban‖gyakorlatilag‖teljesen‖visszaszorította‖

az‖ kalózjavak‖ utcai‖ forgalm{t.‖ A‖ tov{bbiakban‖ ezért‖ a‖ P2P-piacok 

leír{s{ra‖fókusz{lok. 

6.2.1.1 A P2P-feketepiacok általános leírása 

Az‖ online‖ feketepiac‖ komplex,‖ sokszereplős‖ tér,‖ melynek‖ P2P‖

szegmensében‖ a‖ felhaszn{lók‖ jellemzően‖ a‖ disztribúciós‖ l{nc‖
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legvégén,‖ és‖ a‖ beszerzési‖ forr{sokhoz‖ való‖ hozz{férés‖ {ltal‖

meghat{rozott‖st{tusz-hierarchia‖legalj{n‖tal{lhatók.‖Howe‖(2005) és‖

b-bstf (2004) nyom{n‖ a‖ feketepiac‖ legfontosabb‖ szereplői‖ azok‖ a‖

bennfentesek,‖ akik‖ a‖ piacra‖ dob{s‖ előtt‖ képesek‖ kicsempészni‖

kópi{kat‖ a‖ gy{rtók‖ és/vagy‖ forgalmazók‖ {ltal‖ szigorúan‖ ellenőrzött‖

folyamatokat‖védő‖falakon‖túlra.‖Az‖így‖megszerzett‖eredeti‖kópi{k‖

célzottjai‖azok‖az‖ún.‖release-csapatok,‖akik‖ebből‖a‖nyersanyagból‖jó‖

minőségű,‖digit{lis‖terjesztésre‖alkalmas,‖tömör‖verziókat‖készítenek. 

B{r‖az‖ehhez‖szükséges‖eszközök‖mindenki‖sz{m{ra‖hozz{férhetők,‖

egy‖ jó‖ minőségű‖ digit{lis‖ tömörítés‖ elkészítése‖ kor{ntsem‖ trivi{lis‖

feladat. A release-csapatok‖ elismertsége,‖ hírneve‖ egyar{nt‖ függ‖ a‖

digit{lis‖ verzió‖ minőségétől,‖ a‖ megjelenés‖ gyorsas{g{tól, 

ritkas{g{tól,‖különlegességétől. 

A‖releaserek‖az‖elkészített‖digit{lis‖feketepiaci‖verziót‖a‖disztribúciós‖

hierarchia‖ tetején‖ tal{lható‖ szerverekhez,‖ az‖ ún.‖ topsite-okhoz 

juttatj{k‖ el,‖ melyek‖ exkluzivit{s{t‖ éppen‖ az‖ adja,‖ hogy‖ kín{latukat‖

közvetlenül‖ a‖ releaserektől‖ kapj{k.‖ A‖ topsite-ok‖ presztízse‖ – a 

releaserekéhez‖ hasonlóan‖ – egyenesen‖ ar{nyos‖ a‖ rajtuk‖ keresztül‖

beszerezhető‖ tartalmak‖ megjelenésének‖ gyorsas{g{val,‖

exkluzivit{s{val‖és‖minőségével.‖A‖digit{lis‖kópi{kat‖a‖topsite-okról‖

fut{rok‖ juttatj{k‖ el‖ az‖ ún.‖ dump‖ site-okra‖ és‖ a‖ P2P-h{lózatokra.‖ A‖

fut{rok‖ esetében‖ is‖ érvényesül‖ egyfajta‖ hierarchia,‖ amit‖ a‖ topsite-

okhoz‖ való‖ hozz{férésük‖ hat{roz‖ meg.‖ A‖ fut{rokat‖ legink{bb‖ a‖

hírnév‖és‖a‖tisztelet,‖a‖hierarchi{ban‖alattuk‖elhelyezkedők‖b{mulata,‖

illetve a feljebb‖{llók‖elismerése‖motiv{lja.‖A‖tartalom‖a‖disztribúciós‖

l{nc‖ legalj{n‖ tal{lható‖ P2P-h{lózatok‖ felhaszn{lóihoz‖ (az‖ egyéni‖

f{jlcserélőkhöz)‖ jut‖ el‖ utolj{ra‖ – ez‖ sz{mít‖ a‖ legkevésbé‖ exkluzív‖

t{rsas{gnak,‖mivel‖ide‖a‖legkönnyebb‖bejutni. 

A‖glob{lis‖érdeklődésre‖ sz{mot‖ tartó‖kultur{lis‖ termékek‖e‖digit{lis‖

{rnyékdisztribúciós‖ infrastruktúr{j{t‖ kiegészíti‖ a‖ digit{lis‖ verziók‖

elkészítésének‖ és‖ megoszt{s{nak‖ mindenki‖ előtt‖ nyitva‖ {lló‖

lehetősége,‖ mely‖ legink{bb‖ a‖ helyi‖ érdeklődésre‖ sz{mot‖ tartó,‖

margin{lis‖ és rétegtartalmak,‖ otthoni‖ analóg‖ gyűjteményből‖

digitaliz{lt‖művek‖hol‖jobb,‖hol‖rosszabb‖minőségű‖digit{lis‖kín{lat{t‖

biztosítja. 

6.2.2 A magyarországi P2P-feketepiac rövid története 

A‖ f{jlcsere‖ jelenlegi‖ hazai‖ központjai‖ évekkel‖ ezelőtt‖ a‖ legnagyobb‖

s{vszélességet‖biztosítani‖képes‖egyetemi‖h{lózatokon‖kezdték‖meg‖
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működésüket.‖Az‖ első‖DC‖ (Direct‖Connect)‖ hub,202 2001-ben indult, 

egy‖ évvel‖ később‖ pedig‖ m{r‖ hat‖ szerver‖ üzemelt‖ – mindegyik 

valamilyen‖ egyetemi‖ h{lózaton (Anon.,‖ é.n.). A széless{vú‖ internet‖

terjedése‖ Magyarorsz{gon 2003/04‖ körül‖ kapott‖ lendületet,‖ erre‖ az‖

időre‖ tehető‖ az‖ egyetemi‖ környezetben‖ működő‖ szerverek‖

{tköltözése‖kereskedelmi‖szolg{ltatókhoz,‖és‖2004-ben jelent meg az 

első‖magyar‖ torrent203 tracker, a bitHUmen is (sct, 2009).‖Az‖ elmúlt 

években‖mind‖a‖magyar‖felhaszn{lókat‖kiszolg{ló‖központok,‖mind‖

felhaszn{lóik‖sz{ma‖gyorsan‖növekedett.‖ 

Tracker regisztr{lt 

felhaszn{lók sz{ma 

a f{jlcserélő bolyban 

regisztr{lt kapcsolatok 

sz{ma 

2008. december 28-{n 

nCore 78 612 308 330 

Independence 68 315 90 327 

Moobs 59 989 125 913 

bitHUmen 51 318 218 731 

Malacka 45 067 24 054 

PREtorians 39 979 39 250 

1st Torrent 37 692 46 811 

GigaTorrents 35 001 95 085 

Spiryt 33 349 17 898 

Blue-Dragon 31 826 66 153 

5. t{bl{zat A legnagyobb magyar torrent trackerek felhaszn{lóinak sz{ma 2008 végén204 

A 5.‖t{bl{zat‖a‖legnagyobb‖magyar‖torrent‖trackerek‖felhaszn{lóinak‖

2008‖ végén‖ mért‖ sz{m{t‖ mutatja. Az‖ egyes‖ trackerek‖ felhaszn{lói‖

                                                 

202 Torrent tracker, hub: A‖ f{jlcserében‖ részt‖ vevő‖ felhaszn{lókat‖ koordin{ló‖

központi‖szerver,‖mely‖maga‖digit{lis‖{llom{nyokat‖nem‖tesz‖elérhetővé,‖de‖tudja,‖

hogy a hozz{‖kapcsolódó‖felhaszn{lókn{l‖milyen‖{llom{nyok‖elérhetők. 

203 Bittorrent/torrent: A‖ bittorrent‖ technológia‖ nagyméretű‖ f{jlok‖ gyors‖ letöltését‖

teszi‖lehetővé‖nagy‖sz{mú,‖egym{ssal‖folyamatos‖le- és‖feltöltési‖kapcsolatban‖{lló‖

felhaszn{lói‖ csoportok‖ összekapcsol{s{val.‖ A‖ f{jlcserélők‖ az‖ ún.‖ torrent‖

trackereken‖ (l{sd‖ az‖ előző‖ l{bjegyzetet)‖ keresztül‖ kapcsolódhatnak‖ a‖ bolyhoz.‖ A‖

technológia‖ tov{bbi‖ előnye,‖ hogy‖ egyazon‖ f{jlt‖ (torrentet)‖ a‖ f{jlcserélő‖ szoftver‖

egyszerre‖ több‖ forr{sból‖ is‖ képes‖ letölteni,‖ mivel‖ a‖ protokollal‖ az‖ egyes‖ f{jlok‖

szeletekre‖ tagolhatók.‖ A‖ szeletesítésnek‖ köszönhetően‖ a‖ többi‖ felhaszn{ló‖

b{rmelyik,‖még‖nem‖teljesen‖letöltött‖f{jlból‖tölthet‖le‖n{la‖még‖hi{nyzó‖szeleteket. 

204 http://asva.info/2008-magyar-bittorrent-trackerei-2008-12-29.html,‖ utolsó‖

hozz{férés‖d{tuma:‖2010.‖janu{r‖10. 

http://asva.info/2008-magyar-bittorrent-trackerei-2008-12-29.html
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külön{lló‖ közösségek,‖ melyek‖ annak‖ ellenére‖ élesen‖ rivaliz{lnak‖

egym{ssal,‖ hogy‖ egy‖ felhaszn{ló‖ jellemzően‖ több‖ oldalra‖ is‖

regisztr{l.‖A‖jelentős‖{tfedésnek‖köszönhetően‖ezekből‖az‖adatokból‖

nagyon‖ nehéz‖ megbecsülni‖ a‖ magyarorsz{gi‖ torrent-felhaszn{lók‖

sz{m{t,‖ hiszen‖ az‖ egyes‖ szolg{ltatók‖ felhaszn{lóinak‖ egyszerű‖

összead{sa‖minden‖ bizonnyal‖ jelentősen‖ felülbecsüli‖ a‖ felhaszn{lók‖

tényleges‖ popul{ciój{t.‖ Turcs{n‖ (2008) szerint‖Magyarorsz{gon‖ 300‖

ezer‖ aktív‖ f{jlcserélő‖ van,‖ ez‖ a‖ sz{m‖ azonban‖ a‖ hasonló‖

lakoss{gsz{mú‖ orsz{gokkal‖ való‖ összevetés‖ (Huygen‖ és‖ mtsai.,‖

2009),‖ valamint‖ kor{bbi‖ magyarorsz{gi‖ kutat{sok‖ (Lakatos,‖ 2005)‖

alapj{n‖ink{bb‖csak‖alsó‖becslésnek‖fogadható‖el. 

A‖felhaszn{lók‖p{rhuzamos‖regisztr{ciój{t‖az‖is magyar{zza,‖hogy‖az‖

egyes torrent-trackerek‖ szolg{ltat{sai‖ jelentős‖ mértékben‖

különböznek‖ egym{stól‖ – kevésbé‖ kín{latukban,‖ mint‖ ink{bb‖ a‖

köréjük‖ szerveződő‖ közösség‖ összetart{s{ban,‖ a‖ szolg{ltat{s‖

presztízsében.‖ A‖ fenti‖ list{ból‖ h{rom‖ tracker‖ (bitHUmen,‖ nCore, 

Independence)‖forgalm{t‖vizsg{ltuk,‖melyek‖al{bbi‖rövid‖ismertetése‖

e‖különbségekre‖és‖kiv{laszt{suk‖szempontjaira‖is‖r{vil{gít. 

A bitHUmen a magyar P2P-szcéna‖ legrégebbi‖ és‖ legnagyobb‖

presztízsű,‖z{rt‖f{jlcserélő‖közössége.‖Bejutni‖csak‖aktív‖tagtól kapott 

meghívóval‖ lehet,‖ a‖meghívóhoz‖ nem‖ könnyű‖ hozz{jutni,‖ lévén‖ az‖

oldal‖ a‖ vil{g‖ legkeresettebb‖ torrent‖ oldalai‖ között‖ (sharky, 2008) az 

előkelő‖ 26.‖ helyet‖ foglalja‖ el.‖ Az‖ oldalt‖ jó‖ technikai‖ minőségű,‖

ellenőrzött‖ kín{lat,‖ összetartó‖ közösség‖ és‖ a‖ kereskedelmi‖

tevékenység‖ alacsony‖ szintje‖ jellemzi,‖ így‖ alapvetően‖ elit,‖ nonprofit‖

szolg{ltat{sként‖jellemezhető.‖ 

Az‖ nCore‖ felhaszn{lósz{m‖ tekintetében‖ a‖ magyar‖ internet‖

legnagyobb,‖ szintén‖ z{rtkörű‖ torrent‖ tracker-e.‖ Különlegessége‖ a‖

bitHUmen-hez‖ képest,‖ hogy‖ nemcsak‖ a‖ hivatalos‖ release-csapatok 

digit{lis‖kópi{it‖terjeszti,‖hanem‖b{rki‖megoszthatja‖az‖{ltala‖készített‖

release-eket.‖ Vizsg{latunkba‖ mérete‖ és‖ tartalmi‖ nyitotts{ga‖ miatt‖

vontuk be. Az‖ oldalon‖ viszonylag‖ sok‖ a‖ rekl{mfelület,‖ ami‖ arra‖

enged‖ következtetni,‖ hogy‖ működésében‖ a‖ f{jlcsere‖ melletti‖

elkötelezettségen‖túl‖kereskedelmi‖szempontok‖is‖szerepet‖j{tszanak.‖ 

Az‖ Independence‖ a‖ h{rom‖ tracker‖ közül‖ a‖ legfiatalabb.‖ Viszonylag‖

alacsony presztízse‖ összefügg‖ azzal,‖ hogy‖ b{rki‖ tagj{v{‖ v{lhat,‖ aki‖

hajlandó‖ megfizetni‖ a‖ belépési‖ díjat.‖ A‖ felhaszn{lói‖ b{zis‖ és‖ a‖

forgalom‖ intenzív‖ monetiz{l{s{nak‖ gyakorlata‖ sok‖ f{jlcserélő‖

szemében‖ visszatetsző,‖ viszonylagos‖ nyitotts{ga‖ azonban‖ lehetővé‖
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teszi, hogy‖ az‖ exkluzívabb‖ trackerek-ről kiszorult‖ felhaszn{lók‖

letöltési‖szok{sait‖is‖megismerjük. 
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6.3 A P2P alapú filmpiacokkal foglalkozó kutatások 
áttekintése 

A‖ f{jlcsere‖ és‖ a‖ zenepiac‖ összefüggéseivel‖ foglalkozó‖ kutat{sokhoz 

képest‖ a filmek P2P-feketepiac{nak‖ vizsg{lata‖ meglehetősen‖

elhanyagolt‖terület.‖Alig‖néh{ny‖kutat{s‖(Bounie‖és‖mtsai.,‖2006;‖Rob‖

és‖Waldfogel,‖2007;‖Smith‖és‖Telang,‖2006,‖2008) foglalkozik a filmek 

leg{lis‖ és‖ feketepiacai‖ közötti‖ összefüggésekkel.‖ Smith‖ és‖ Telang‖

(2006)‖ 2000‖ és‖ 2003‖ között‖ az‖ USA‖ 99‖ piac{n‖ vizsg{lt{k‖ a‖ DVD-

elad{sok‖és‖a‖széless{vú‖internet‖terjedésének‖kapcsolat{t.‖A‖szerzők‖

a‖ széless{vú‖ internet-penetr{ció‖ alapj{n‖ prób{lt{k‖ megbecsülni‖ az‖

illeg{lis‖letöltések‖volumenét,‖és‖arra‖a‖következtetésre‖jutnak,‖hogy‖

a‖ széless{vú‖ internet‖ terjedése‖ a‖ vizsg{lt‖ időszakban‖ a‖ DVD-piac 

növekedésének‖ majdnem‖ 10%-{t‖ (kb.‖ 1,3‖ MRD‖ USD‖ értékben)‖

magyar{zza.‖ A‖ jelenséget‖ arra‖ vezetik‖ vissza,‖ hogy‖ a‖ széless{vú‖

hozz{férés‖ csökkenti‖ a‖ filmekkel‖ kapcsolatos‖ inform{ciók‖

beszerzésének‖költségeit,‖pontosabban‖ célzott‖ rekl{mfelületet‖ jelent.‖

Az‖ online‖ beszerzési‖ forr{sok‖ emellett‖ nagys{grendekkel‖ bővebb‖

kín{lathoz‖biztosítanak‖hozz{férést,‖mint‖a‖hagyom{nyos‖üzletek. 

Ugyanez‖ a‖ szerzőp{ros‖ 2008-ban‖ a‖ filmek‖ televíziós‖ j{tsz{s{nak‖ a‖

DVD-elad{sokra‖ gyakorolt‖ hat{s{t‖ vizsg{lta,‖ különös‖ tekintettel‖

azokra‖ a‖ filmekre,‖ amelyek‖ a‖ tévés‖ vetítés‖ időpontj{ban‖ P2P-

h{lózatokon‖ is‖ elérhetők‖ voltak.‖ Egyik‖ kérdésük‖ az‖ volt,‖ hogy‖ ez‖

utóbbi‖kategória‖DVD-forgalma‖vajon‖érdemben‖különbözik-e a P2P-

h{lózatokon‖nem‖elérhető,‖de‖tévében‖j{tszott‖filmek‖ forgalm{tól.‖A‖

kutat{s‖2005‖és‖2006‖folyam{n‖követte‖522,‖amerikai‖földi‖sug{rz{sú‖

és‖ k{belcsatorn{n‖ j{tszott‖ film‖ feketepiaci‖ elérhetőségét és‖ DVD-

elad{sait‖az‖Amazon.com‖online‖{ruh{zban. 

Az‖ eredmények‖ azt‖ mutatt{k, hogy a filmek (egyszeri) ingyenes 

televíziós‖ vetítése‖ DVD-forgalmuk‖ {tlagosan‖ h{rom‖ hétig‖ tartó‖

megugr{s{t‖ eredményezte,‖ összesen‖ 119%-al‖ növelve‖ a‖ DVD-

elad{sokat.‖ A‖ filmek‖ televíziós‖ sug{rz{sa‖ ugyanakkor‖ a‖ P2P-

h{lózatokon‖ is forgalomnövekedést‖ eredményezett.‖ A‖ kutat{s‖ nem‖

tal{lt‖bizonyítékot‖arra,‖hogy‖a‖feketepiacon‖is‖elérhető‖filmek‖DVD-

elad{sai‖ szignifik{nsan‖ különböznének‖ a‖ feketepiacról‖ nem‖

beszerezhető‖ filmek‖ forgalm{tól,‖ ami‖ arra‖utal,‖ hogy‖valamely‖ film‖

DVD-, illetve P2P-kereslete‖külön{lló‖fogyasztói‖szegmenseket‖takar,‖

és‖ e‖ két‖ médium,‖ illetve‖ csatorna‖ között‖ nincs,‖ vagy‖ legfeljebb‖

minim{lis‖mértékű‖a‖helyettesítés. 
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Rob‖ és‖ Waldfogel‖ (2007) 2005-ben a Pennsylvania Egyetem 500 

hallgatój{nak‖ kérdőíves‖ vizsg{lat{val‖ prób{lt‖ v{laszolni‖ arra‖ a‖

kérdésre,‖ hogy‖ a‖ di{kok‖ ingyenes‖ filmfogyaszt{sa‖ helyettesíti-e a 

fizetős‖csatorn{kon‖történő‖fogyaszt{st.‖A‖kutat{st‖megelőző‖évek‖50‖

legnépszerűbb‖ filmjét‖ vizsg{lva‖ a‖ szerzők‖ arra‖ a‖ következtetésre‖

jutottak,‖ hogy‖ egy‖ film‖ letöltése‖ 80%-ban‖ helyettesíti‖ az‖ első‖

fogyaszt{s‖ egyéb‖ csatorn{it,‖ mindenekelőtt‖ a‖ mozil{togat{st.‖

Azokban‖az‖ esetekben,‖ amikor‖ a‖megkérdezett‖m{r‖ l{tta‖ a‖ filmet,‖ a‖

helyettesítési‖ hat{s‖ csak‖ 20%-os,‖ azaz‖ minden‖ 5.‖ leg{lis‖ ismételt‖

fogyaszt{st‖ helyettesít‖ egy-egy‖ letöltés.‖ A‖ szerzők‖ nem‖ tal{lnak‖

meggyőző‖ magyar{zatot‖ a‖ magas‖ helyettesítési‖ ar{nyra,‖ és‖

feltételezik,‖ hogy‖ az‖ illeg{lis‖ letöltés‖ jelentős‖ (időben‖ és‖

erőfeszítésben‖megnyilv{nuló)‖r{fordít{sigénye‖miatt‖azok‖töltik‖le‖a‖

filmeket,‖ akik‖ egyébként‖ is‖ megnéznék‖ moziban.‖ Az‖ illeg{lis‖

fogyaszt{s‖ ar{nya‖ a‖mint{ban‖nagyon alacsony, kb. 5%-os‖volt,‖ így‖

az‖ illeg{lis‖ letöltések‖ helyettesítő‖ hat{sa‖ sem‖ lehetett‖ m{s,‖ mint‖

alacsony‖(alig‖több,‖mint‖3%). 

Bounie‖ és‖ szerzőt{rsai‖ (2006) szintén‖ az‖ egyetemi‖ szfér{ban‖

(hallgatók,‖ oktatók‖ és‖ adminisztratív‖ beoszt{súak‖ között)‖ végzett‖

kutat{sa‖ezzel‖szemben‖nem‖tal{lt‖összefüggést‖a‖P2P-letöltések‖és‖a‖

mozil{togat{sok‖ között,‖ azonban‖ erős‖ negatív‖ kapcsolatot‖mutatott‖

ki‖ a‖ videokölcsönzés‖ és‖ a‖ letöltések‖ között‖ abban‖ a‖ szegmensben,‖

amelyiknek‖ nem‖ volt‖ videotéka-előfizetése.‖ A‖ kölcsönzők‖

beiratkozott,‖előfizetéses‖tagjai‖között‖viszont‖a‖letöltések‖nem‖j{rtak‖

együtt‖keresletcsökkenéssel. 

6.3.1 A feketepiacok kialakulásának kontextusa 
– az audiovizuális tartalompiacok átalakulása 

A‖ f{jlcsere‖ tém{j{ban‖ a‖ legtöbb‖ figyelem‖ a‖ f{jlcsere‖ {ltal‖ okozott‖

anyagi‖ k{rok‖mértékével‖ és‖mérhetőségével‖ kapcsolatos‖ kérdésekre‖

ir{nyul.‖ A‖ szenz{cióvezérelt‖ újs{gcikkek‖ szűk‖ horizontj{n‖ túllépő‖

elemzések‖ felismerik,‖hogy‖a‖ jelenség‖h{tterében‖a‖ f{jlcserélők‖mint‖

fogyasztók‖ {ltal‖ meghat{rozott‖ kereslet,‖ illetve‖ a‖ hagyom{nyos‖

termelők205 {ltal‖ ellenőrzött‖ leg{lis‖ kín{lat‖ viszonyrendszerének‖

{talakul{sa‖történik (Bodó,‖2006). 

                                                 

205 „Termelők”‖alatt‖ehelyütt‖―‖a‖létező‖és‖relev{ns‖érdekkülönbségek‖ellenére‖―‖a‖

szerzőket‖ és‖ a‖ piaci‖ folyamatokban‖ érintett‖ többi szereplőt:‖ a‖ stúdiókat‖ és‖ a‖

forgalmazókat‖együtt‖értjük. 
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A‖televíziós‖ tartalmak‖ internetes‖ terjesztése‖– mely‖nem‖kis‖ részben 

éppen‖e‖ tartalmak‖P2P-alapú‖ feketepiacainak‖megjelenésével‖kapott‖

lendületet‖ – radik{lis‖ {talakul{st‖ induk{lt‖ a‖ televíziós‖ piacon.‖ A‖

Csigó‖ (2009) {ltal‖konvergens‖ televízióz{snak‖nevezett‖modellben‖a‖

professzion{lis‖ televíziós‖ tartalmak‖ hagyom{nyos‖ disztribútorai‖ és‖

jogosultjai – ide{lis‖esetben‖a‖„z{rt‖kert”‖logik{ból‖is‖kilépve‖– önként‖

v{lasztj{k‖a‖televíziós‖tartalmak‖online,‖webes‖disztribúciój{t,‖szabad‖

terjedést‖ lehetővé‖ tevő‖ megoszt{s{t.‖ A‖ professzion{lis‖ tartalmak‖

ebben‖ a‖ modellben‖ a‖ felhaszn{lók‖ {ltal‖ gener{lt‖ kontextusok‖

sokas{g{ba‖{gyazva‖jelennek‖meg: 

„A web2.0-{s környezetekben kiépülő konvergens televízióz{s 

létrehoz egy olyan médiakörnyezetet, amely egyszerre tartja fenn a 

tartalmak összeszerkesztésének, csomagol{s{nak hagyom{nyos 

ipar{gi gyakorlatait, és egyszerre jutalmazza a produktív 

felhaszn{lói-rajongói magatart{st, amely imm{r nagyban 

befoly{solja az ipar{gi műsorszerkesztést. Ez{ltal egy régi ellentét 

oldódik fel a fogyasztó és a tévéipar közt: a fogyasztói 

„produktivit{st‛ ugyanis a hagyom{nyos televízióz{s modellje 

egy{ltal{n nem volt képes kihaszn{lni. Ezzel szemben a konvergens 

médiatér teret enged a fogyasztói produktivit{snak: a felhaszn{lók 

tartalmakat aj{nlanak, értékelnek és juttatnak el egym{shoz, s ez{ltal 

a médiaipar részévé v{lhatnak mint „kontextustermelők‛ – de 

ezenfelül ak{r tartalomtermelőként is besz{llhatnak a médiaiparba.‛ 

(Csigó,‖2009. 13. o.) 

A broadcast-technológia‖ {ltal‖ dikt{lt‖ szűkösség‖ helyébe‖ lépő‖

tartalombőség‖{talakítja‖azt‖a‖gazdas{gi‖modellt,‖melyben‖a‖tartalom‖

elő{llítói‖ és‖ terjesztői‖ működnek.‖ Ugyan‖ a‖ televíziós‖ jövedelmek‖

túlnyomó‖ része‖ tov{bbra‖ is‖ tévérekl{mokból‖ sz{rmazik,‖ m{ra‖ m{r‖

egyértelműnek‖ tűnik,‖ hogy‖ a‖ rekl{mozók‖ hajlandók‖ követni‖ a‖

közönséget‖ a‖ hagyom{nyos‖ sug{rz{ssal‖ szemben‖ sz{mos‖ előnyt‖

kín{ló‖ online‖ disztribúciós‖ platformokra.206 Mivel‖ a‖ rekl{mozó‖

szempontj{ból‖ kritikus‖ felhaszn{lói‖ tömeg‖ nem‖ az‖ egyes‖

tévécsatorn{k‖ saj{t‖ fenntart{sú‖ („brandelt”)‖ oldalain,‖ hanem‖

különböző‖ video-aggreg{ló‖ oldalakon‖ {ll‖ össze,‖ a‖ konvergens‖

televízióz{s‖ új‖ szövetségi‖ viszonyrendszert‖ kényszerít‖ ki,‖ melyben‖

egyszerre‖ érvényesül‖ a‖ kor{bbi‖ versenyt{rsakkal‖ való‖

együttműködés‖és‖verseny.‖Egyre‖nagyobb‖feladat‖jut‖a‖nézőknek‖is,‖

                                                 

206 Az Egyesült‖Kir{lys{gban‖2008 első‖félévének‖végére‖az‖internetes‖rekl{mköltés‖

mértéke‖meghaladta‖a‖televíziós‖rekl{mköltést‖(Sweney, 2009). 
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akik‖ az‖ audiovizu{lis‖ tartalmak‖ újracsomagolóiként‖ azoknak‖ a‖

kontextusoknak‖ a‖ kialakítóiként,‖ fenntartóiként‖ kapnak‖ szerepet,‖

melyekben‖ a‖ professzion{lis‖ tartalmak‖ a‖ webes‖ környezetben‖

megjelennek.‖ Mindez‖ azért‖ fontos,‖ mert‖ előrevetíti‖ azokat‖ a‖

következtetéseket,‖ melyekre‖ a‖ mozifilmek‖ P2P-terjesztésének itt 

bemutatandó elemzése‖kapcs{n‖jutottunk. 

A televíziós tartalmak online és fogyasztócentrikus terjesztésére 

visszavezethető v{ltoz{ssorozat csak alig érhető tetten az elsősorban nem 

televíziós terjesztésre sz{nt (de előbb utóbb a televízióra is eljutó) 

audiovizu{lis alkot{sok esetében. A‖ mozis‖ terjesztésre‖ és‖ a‖

videóforgalmaz{sra‖ (Straight-to-Video)‖ sz{nt‖ filmek‖ elérhetősége‖

meglehetősen‖limit{lt. 

6.3.1.1 A magyarországi moziforgalmazás helyzete 

A‖ rendszerv{lt{s‖ {talakul{sait‖ sokként‖ megélő‖ magyarorsz{gi‖

mozipiac‖ még‖ az‖ elmúlt‖ években‖ is‖ dr{mai,‖ a‖ mozih{lózatot‖

jelentősen‖ {talakító‖ v{ltoz{sokon‖ ment‖ keresztül.‖ A‖ rendszerv{lt{s‖

előtti‖ csúcsévben,‖ 1984-ben‖ 3794‖ mozi‖ üzemelt‖ az‖ orsz{gban,‖

többségük‖természetesen‖vidéki‖és/vagy‖kultúrh{zi‖vetítőteremként.‖

Ez‖az‖{llom{ny‖2008-ra‖183‖mozira‖és‖409‖teremre‖olvadt,‖ezek‖közül‖

is‖csak‖128‖mozi‖(70%)‖354‖termében‖vetítettek‖hetente‖több,‖mint‖egy‖

előad{st,‖ és‖ csup{n‖ 86‖mozi‖ (46%)‖ 312‖ termében‖ volt‖ legal{bb‖ 365,‖

azaz‖{tlagosan‖minimum‖napi‖egy‖előad{s.‖Ezek‖az‖adatok‖a‖Borsos 

(2004, 2007a, 2007b) {ltal‖felt{rt‖koncentr{ciós‖folyamatot‖tükrözik. 

A‖ nagyv{rosokban‖ koncentr{lódó‖ multiplexek‖ sz{m{nak‖ és‖

moziforgalmaz{son‖belüli‖súly{nak‖növekedésével‖szemben‖a‖vidéki‖

mozih{lózat‖ egyre‖ gyérebb,‖ t{rgyi,‖ gazdas{gi‖ és‖ kín{lati‖

szempontból‖ is‖ mind‖ reménytelenebb‖ helyzetbe‖ került. 2008-ban 

Magyarorsz{gon‖a‖ legal{bb‖4‖ teremmel‖ rendelkező‖29‖mozi‖vitte‖ el‖

az‖ előad{sok‖ 81%-{t,‖ a‖ nézők‖ 86%-{t‖ és‖ a‖ bevétel‖ 91%-{t.‖ E‖mozik‖

tartalmi‖ kín{lata‖ egyszerre‖ tükrözi‖ a‖ jellemzően‖ amerikai‖

tulajdonosok‖ preferenci{it,‖ illetve‖ a‖ termek‖ méretével‖ összefüggő‖

kényszert:‖ a‖ bemutatott‖ filmek‖ kevés‖ kivételtől‖ eltekintve‖ amerikai‖

tömegprodukciók.‖ A‖ réteg- és‖ művészfilmeket‖ bemutató‖ artmozi-

h{lózat‖ a‖ fejlesztésekre‖ és‖ az‖ üzemeltetésre‖ kapott‖ komoly‖ {llami‖

t{mogat{s‖ellenére‖is‖csup{n‖veget{l. 
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27. {bra: A mozik közönségének alakul{sa Magyarorsz{gon, az Egyesült Államokban és 

az Európai Unóban, valamint a magyarorsz{gi jegypénzt{ri bevételek alakul{sa207 

Az‖ elmúlt‖ években‖ a‖ mozil{togat{sok‖ sz{ma,‖ így‖ a‖ bevételek‖ is‖

jelentős‖ mértékben‖ zuhantak.‖ A‖ nézősz{m‖ csökkenése‖ {ltal{nos‖

jelenség,‖ melynek‖ h{tterében‖ okok‖ sokas{g{t‖ tal{ljuk:‖ a‖

filmfogyaszt{s‖ alternatív‖ médiumai‖ (pl.‖ h{zimozi,‖ tematikus‖

k{beltévé-csatorn{k)‖ elterjedése,‖ a‖ szabadidőfelhaszn{l{s‖ szerkezeti‖

v{ltoz{sai‖ (pl.‖ a‖ sz{mítógépes‖ j{tékok‖ növekvő‖ népszerűsége),‖ a‖

jegy{rak‖ emelkedése,‖ illetve‖ egyes‖ orsz{gokban‖ (pl.‖

Magyarorsz{gon)‖ a‖ kisebb‖ mozik‖ bez{r{sa.‖ Az‖ okok‖ között‖

feltétlenül‖ meg‖ kell‖ említeni – b{r‖ referenciaként‖ elfogadható‖

magyarorsz{gi‖ kvantitatív‖ elemzés‖ hi{ny{ban‖ ink{bb‖ mint‖

lehetséges‖tényezőt‖– az‖ipar{g‖szereplői‖{ltal‖kiemelt‖jelentőségűnek‖

tartott‖internetes‖filmletöltést‖is (filmhu.hu, 2009; Formanek, 2005). A 

piac‖ szűkülése‖ negatív‖ spir{lt‖ indított‖ be:‖ az‖ egyre‖ kisebb‖ piacról‖

egyre‖ több‖ forgalmazó‖ vonul‖ ki,‖ egyre‖ több‖mozi‖ z{r‖ be,‖ a‖ kín{lat‖

szűkülése‖ nyom{n‖ a‖ közönség‖mind‖ nagyobb‖ h{nyada‖ fordul‖m{s‖

szórakoztat{si‖form{k‖felé. 

6.3.1.2 A magyarországi DVD-forgalmazás helyzete 

A‖kutat{sban‖nem‖szerepelnek‖a‖hazai‖DVD-piaci adatok.208 A DVD-

piac‖ {talakul{s{ról‖ ennek‖ ellenére‖ érdemes‖ néh{ny‖ szót‖ ejteni,‖m{r‖

                                                 

207 B{zisév:‖ 2002=100%.‖ 2004‖ előtt‖ EU25,‖ ut{na‖EU27. Forr{s:‖Nemzeti‖ Filmiroda,‖

(Kanzler, 2009) 

208 Az‖okokról‖kor{bban‖m{r‖esett‖szó:‖nem‖sikerült‖adatokhoz‖jutni. 
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csak‖ azért‖ is,‖ mert‖ a‖ hírad{sok‖ szerint‖ a‖ hazai‖ DVD-forgalmaz{s‖

v{ls{gos‖ {llapotban‖ van (Gőzsy‖ és‖ Iv{n,‖ 2009). A különböző‖

szereplőkkel‖ folytatott‖beszélgetésekből‖a‖következő‖kép‖rajzolódott‖

ki. A DVD-piaci‖{rak‖összeomlottak: a néh{ny‖évvel‖ezelőtt‖még‖több‖

ezer‖ forintért‖ mért‖ DVD-lemezek‖ {ra‖ néh{ny‖ sz{z‖ forintra‖ esett 

vissza.‖ A‖ piacot‖ el{rasztó‖ olcsó‖ DVD-k miatt a magasabb‖ {rat‖

prefer{ló‖ (és‖ értékesebb‖ tartalommal‖ bíró)‖ forgalmazók‖

{rcsökkentésre‖ kényszerülnek,‖ vagy‖ kivonulnak‖ a‖ piacról.‖ A‖

csökkenő‖{rak‖és‖az‖éles‖verseny‖miatt‖a‖DVD-kiad{s‖egyre‖kevésbé‖

jövedelmező,‖így‖egyre‖kevesebb‖pénz‖jut‖a‖DVD-piaci marketingre. 

A‖ marketingtevékenység‖ elmarad{sa miatt a DVD-v{s{rl{s‖

jellemzően‖ impulzus-v{s{rl{ss{‖ v{lt,‖ mely‖ az erre specializ{lt‖

szak{ruh{zak‖ helyett‖ a‖ Tesco‖ és‖ Média‖ Markt‖ jellegű‖ big-box-

retailerek-ben‖ történik.‖ E‖ kereskedők‖ akciós‖ l{d{kban,‖ ömlesztett‖

form{ban loss-leader-ként209 értékesítenek‖DVD-t,‖ami‖ tov{bb‖rontja‖

e‖ form{tum‖ presztízsét,‖ valamint a‖ forgalmazók‖ alkupozíciój{t,‖

csökkenti‖az‖{rszínvonalat. 

Ez‖a‖folyamat‖a‖fogyasztó‖szempontj{ból‖ak{r‖örvendetes‖is‖lehetne:‖

sz{mos,‖ jó‖ minőségű‖ alkot{s‖ hihetetlen alacsony‖ {rakon‖ v{lik‖

elérhetővé.‖A‖piac‖azonban‖ir{nyíthatatlan‖és‖ így‖{ttekinthetetlen‖és‖

kisz{míthatatlan‖ mind‖ a‖ közvetítők,‖ mind‖ a‖ fogyasztók‖ sz{m{ra. 

Nem‖ tudható,‖ hogy‖ mi,‖ mikor,‖ meddig,‖ hol,‖ milyen‖ {ron‖

megv{s{rolható‖a‖magyar‖DVD-piacon. 

6.3.1.3 Az audiovizuális tartalmak online piacai 

Az online filmforgalmaz{s‖ helyzete‖ tal{n‖ még‖ a‖ DVD-piacn{l‖ is‖

rosszabb.‖ Az‖ online‖ forgalmaz{st‖ ugyanaz‖ a‖ kisz{míthatatlans{g‖

(m{s‖ olvasatban megbízhatatlans{g)‖ jellemzi,‖ mint a DVD piacot, 

csak‖ azzal‖ szemben‖ ez‖ a‖ piac‖ még‖ dr{g{nak‖ is‖ sz{mít.‖ Az online 

filmértékesítés‖ helyzetét‖ a‖ következők‖ jellemzik (Bodó,‖ 2007;‖

index.hu, 2009): 

− az‖online‖videó-forgalmazók‖piac{n‖nincs‖kialakult‖modell:‖az‖

online terjesztés‖ jellemzően‖a‖ filmek‖fizikai‖hordozón‖történő‖

értékesítésével‖ p{rosulva‖ (Amazon.com),‖ a‖ lej{tszóhoz,‖

hardver‖sikerességéhez‖kötötten‖(Apple-iTunes) vagy a fizikai 

hordozó‖kölcsönzésével‖egyszerre‖(netflix.com)‖jelenik‖meg; 

                                                 

209 A‖v{s{rlók‖bevonz{sa‖célj{ból‖veszteséggel‖értékesített‖termék. 
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− jelentős,‖több‖ezres‖vagy‖több‖tízezres‖katalógust‖kín{lni‖képes‖

szolg{ltatók csak az USA-ból‖érhetők‖el; 

− az‖ online‖v{s{rl{s‖ (Amerik{ban‖ 15-20‖USD,‖Magyarorsz{gon‖

1200-1600‖ HUF)‖ és‖ az‖ online‖ kölcsönzés‖ (1-3 USD, 600-750 

HUF)‖fogyasztói‖egység{rai‖lényegében‖megegyeznek‖a‖fizikai‖

(offline)‖ terjesztés‖ {raival,‖ miközben‖ nem‖ kapcsolódnak‖

hozz{juk‖a‖fizikai‖hordozó‖költségei; 

− a‖ terjesztési‖ ablakokból‖ és‖ a‖ terjesztők‖ eltérő‖ online‖

stratégi{iból‖adódóan‖a‖filmek‖online‖elérhetősége‖korl{tozott‖

(a‖ filmek‖ Magyarorsz{gon‖ a‖ DVD-megjelenést‖ követő 3-6. 

hónapban‖ v{lnak‖ h{rom-négy‖ hónapra‖ elérhetővé‖ online‖

videoték{ban),‖ ezért‖ a‖ kín{lat‖ erősen‖ limit{lt,‖ folyamatosan‖

v{ltozik‖és‖előre‖kisz{míthatatlan; 

− az‖ alkalmazott‖Digit{lis‖ Jogosults{gkezelési‖ Elj{r{sok‖ (DRM)‖

miatt‖ a‖ filmnézésre‖ haszn{lható‖ eszközök‖ sz{ma‖

meglehetősen‖ korl{tozott,‖ és‖ jellemzően‖ egyedül‖ Microsoft‖

oper{ciós‖rendszereken‖működőképes; 

− a‖„pay-per-view”‖modell‖mellett‖egyelőre‖eltörpül‖az‖ún.‖„flat‖

rate”‖ előfizetésben‖megnézhető‖ filmek‖ sz{ma,‖ és‖ tov{bbra‖ is‖

elhanyagolható‖a‖ rekl{m,‖vagy‖szponzor{ció‖{ltal‖ t{mogatott‖

ingyenes‖filmnézési‖lehetőség210; 

− a‖ forgalmazók‖ és‖ a‖ jogosultak‖ hagyom{nyos‖ piacokat‖ és‖

kor{bbi‖ bevételeiket‖ védeni‖ kív{nó‖ bevétel-elv{r{sai,‖ illetve‖

{raz{sa‖ jelentősen‖ korl{tozta‖ az‖ online‖ terjesztésbe‖ besz{llni‖

képes‖közvetítők sz{m{t; 

− a‖ kedvezőtlen‖ {rszínvonalú‖ és‖ szerkezetű‖ leg{lis‖ online‖

kín{lat‖ erős‖ versenyben‖ van‖ a‖ hagyom{nyos‖ (offline)‖

terjesztési‖ h{lózatokkal‖ és‖ az‖ offline,‖ illetve‖ egyre‖ ink{bb‖

online‖ feketepiaccal,‖ ezért‖ rentabilit{suk‖ – minden optimista 

piaci‖v{rakoz{s‖ellenére‖– jelenleg‖erősen‖kétséges. 

                                                 

210 Magyarorsz{gon‖ egy‖ innovatív‖ forgalmazó‖kezdeményezésének‖ köszönhetően‖

2009‖ novemberében‖ úttörőként‖ elindult egy,‖ a‖ mozifilmek‖ online‖ terjesztését‖ az‖

online‖ felületen‖ realiz{lt‖ rekl{mbevételből‖ finanszírozni‖ kív{nó‖ szolg{ltat{s‖

(http://film.indavideo.hu).‖ A‖ kín{lat‖ saj{toss{ga‖ – és‖ ez‖ érinti‖ a‖ magyar‖ filmek‖

online‖ terjesztésével‖ kapcsolatos‖ későbbi‖meg{llapít{sainkat‖ is‖ –, hogy az online 

ingyenesen‖ nézhetővé‖ tett‖ filmek‖ moziban‖ alig‖ jutottak‖ el‖ a‖ közönséghez,‖

„köszönhetően”‖ a‖ mozis‖ forgalmaz{sukat‖ t{mogató‖ marketing-erőforr{sok‖

szűkösségének,‖ illetve‖ a‖ magyar‖ filmmel‖ szembeni‖ {ltal{nos‖ érdektelenségnek.‖

Ingyenesen‖ ezen‖ túl‖ csak‖ a‖Nemzeti‖Audiovizu{lis‖Archívumban‖ (NAVA)‖őrzött‖

archív alkot{sok‖ érhetők‖ el,‖ sokszor‖ csak‖ időlegesen,‖ mivel‖ az‖ elérhetővé‖ tétel‖

költségeit‖ (melyek‖ közül‖ a‖ jogdíjak‖ jelentik‖ a‖ legnagyobb‖ tételt)‖ {llami 

t{mogat{sból‖teremtették‖elő. 

http://film.indavideo.hu/
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A‖ leg{lis‖ online filmpiac‖ {llapot{nak‖ ismeretében‖ teh{t‖ minden‖

kor{bban‖sz{mba‖vett‖(Bodó,‖2009)‖körülmény‖adott‖az‖audiovizu{lis‖

javak‖ feketepiac{nak‖ létrejöttéhez:‖ a‖ területi‖ és‖ időbeli‖ terjesztési‖

ablakok miatt kialakuló‖szűkös‖és‖kisz{míthatatlanul‖v{ltozó‖kín{lat,‖

a‖ fizikai‖ hordozóval‖ megegyező‖ {rszint,‖ a‖ hozz{férés‖ technológiai‖

korl{tai‖mind‖ olyan‖ tényezők,‖melyek‖ szerepe‖ kulcsfontoss{gú‖ egy‖

ezektől‖a‖kötöttségektől‖mentes‖feketepiac‖létrejöttében. 
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6.4 Eredmények 

6.4.1 Az elemzéshez felhasznált adatok 

Az‖elemzéshez‖több‖forr{sból‖sz{rmazó‖adatokat‖haszn{ltunk. 

6.4.1.1 A P2P-hálózatok 

A‖ kutat{shoz‖ mindenekelőtt‖ azonosítani‖ kellett‖ azokat‖ a‖ P2P-

felületeket,‖ ahol‖ magyarorsz{gi‖ f{jlcserélők‖ koncentr{lódnak.‖ A‖

feketepiaci‖ forgalom‖ mérésére‖ jellemzően‖ haszn{lt‖ nemzetközi‖

oldalak (Mininova, Pirate Bay) a magyar P2P-forgalom‖ elemzésére‖

több‖ okból‖ is‖ alkalmatlanok.‖ Egyrészt‖ azért,‖ mert‖ ezen‖ oldalak‖

forgalm{nak‖ elenyésző‖ részét‖ bonyolítj{k‖ magyar‖ IP-cím-

tartom{nyból‖ sz{rmazó‖ felhaszn{lók.211 A nemzetközi‖

„szuperplatformokon”‖elérhető‖tartalmaknak‖csak‖töredéke‖relev{ns‖

az‖ idegen‖ nyelveket‖ alig‖ beszélő‖ (Szénay,‖ 2005) magyarorsz{gi‖

felhaszn{lók‖sz{m{ra.‖M{srészt‖mivel‖ezek‖a‖közismert‖nemzetközi‖

oldalak‖ lehetővé‖ teszik‖ az‖ anonim‖ haszn{latot,‖ a‖ felhaszn{lókról‖

szinte semmit nem tudhatunk. 

A‖ kutat{s‖ célkitűzéseinek‖ olyan‖ felületek‖ feleltek‖meg,‖ amelyek‖ (a)‖

felhaszn{lóinak‖ többsége‖ magyarorsz{gi;‖ (b)‖ a‖ magyarorsz{gi‖

f{jlcserélők‖ között‖ a‖ legnépszerűbbek,‖ így‖ valószínűsíthető,‖ hogy‖ a 

vizsg{landó‖ popul{ció‖ teljes‖ vertikum{t‖ reprezent{lj{k;‖ (c)‖ a‖

felhaszn{lókról‖ szociodemogr{fiai‖ adatokat‖ is‖ képesek‖ t{rolni. E 

feltételeknek‖ a‖ kor{bban‖ m{r‖ bemutatott‖ h{rom‖ torrent‖ tracker‖

megfelelt. A rajtuk‖ keresztül‖ zajló‖ P2P-forgalmat‖ 2008‖ m{rciusa‖ és‖

decembere‖között‖figyeltük. 

Ezen‖ időszak‖ alatt‖ a‖ vizsg{latba‖ bevont‖ h{rom‖ trackeren‖ 187‖ ezer‖

különböző‖ felhaszn{lót‖ regisztr{ltunk,‖ akik‖ egym{s‖ között‖ 48‖ ezer‖

(egyedi) f{jlt‖ cseréltek.‖ A‖ vizsg{lt‖ időszakban‖ összesen‖ közel‖ 12‖

millió‖tranzakciót‖figyeltünk‖meg,‖ami‖felhaszn{lónként‖{tlagosan‖63‖

f{jl‖letöltésének‖felel‖meg.‖A‖48‖ezer‖f{jl‖mögött‖7200‖egyedi‖filmet212 

                                                 

211 A logokat‖ elemző‖ geo.keff.org‖ oldal‖ alapj{n‖ pl. a Pirate Bay torrentoldal 

felhaszn{lóinak‖alig‖fél‖sz{zaléka‖sz{rmazik‖Magyarorsz{gról. 

212 B{rmely‖ tartalom‖ (film)‖ többféle‖ f{jlként‖ vagy‖ form{tumban‖ lehet‖ jelen‖ a‖

trackereken. Egy-egy‖ film‖ gyakran‖ különböző‖ hang- és‖ képminőségben‖ is‖

letölthető,‖a‖vonatkozó‖f{jlok‖mérete‖ennek‖megfelelően‖v{ltozhat‖(p{rsz{z‖MB-tól‖

több‖mint‖10‖GB-ig).‖Az‖adatgyűjtés‖sor{n‖azonosítottuk‖az‖egyazon‖ tartalomhoz‖

tartozó‖különböző‖méretű‖és‖form{tumú‖f{jlokat,‖így‖ha‖pl.‖a‖Csillagok‖h{borúja‖c.‖

film‖700‖MB,‖1,4‖GB‖és‖4,7‖GB‖méretű‖v{ltozatait‖ebben‖a‖sorrendben‖20,‖5,‖illetve‖8‖
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azonosítottunk:‖ ezek‖ között‖ nem‖ szerepelnek‖ sem‖ televíziós‖

sorozatok,‖ sem‖ erotikus,‖ pornogr{f‖ tartalmak,213 melyek mindenhol 

külön‖ kategóri{t‖ képeznek.‖ Ezek‖ az‖ egyedi‖ tranzakciók‖ szintjén‖

rendelkezésre‖{lló‖ inform{ciók214 képezik‖a‖ feketepiaci‖ forgalommal‖

kapcsolatos‖adatgyűjtés‖alapj{t. 

6.4.1.2 Legális piacokról származó adatok 

A‖ filmek‖ mozis‖ disztribúciój{nak‖ elemzéséhez‖ két‖ forr{st‖

haszn{ltunk.‖Az‖egyik‖a‖port.hu‖weboldal‖mozis‖programadatb{zisa,‖

mely‖ 2000‖ június{ig‖ visszamenőleg‖ a‖ vetített‖ filmek‖ címével‖ együtt‖

tartalmazza‖ az‖ összes‖ magyarorsz{gi‖ mozielőad{s‖ helyét‖ és‖

időpontj{t.‖ Ezek‖ az‖ adatok‖ lehetővé‖ teszik‖ a‖ filmek‖ mozis‖

életciklus{nak‖ követését.‖ A‖ mozis‖ filmpiaccal‖ kapcsolatos‖ adatok‖

m{sik‖ forr{sa‖ a‖ Nemzeti‖ Filmiroda‖ {ltal‖ a‖ magyarorsz{gi‖

filmbemutatókról‖ és‖ a‖ magyar‖ mozih{lózatról‖ törvényi‖

felhatalmaz{ssal‖ gyűjtött‖ inform{ciók.‖ A‖ forgalmazóktól‖ sz{rmazó‖

adatb{zisok‖ a‖ 2004‖ elejét‖ követően‖ Magyarorsz{gon‖ bemutatott‖

filmek‖ vonatkoz{s{ban‖ tartalmazz{k‖ a‖ napt{ri‖ év‖ végéig‖ realiz{lt‖

jegybevételt,‖ nézősz{mot,‖ illetve‖ a‖ terjesztett‖ kópi{k‖ sz{m{t.‖ A‖

magyar‖ adatokat‖ kiegészítettük‖ a‖ Nemzetközi‖ Filmadatb{zis,‖ az‖

IMDb‖ filmenként‖ rendelkezésre‖ {lló‖ műfaji‖ kategóri{ival,‖ valamint‖

az‖ imdb.com‖ weboldal‖ l{togatói‖ {ltal‖ adott‖ szubjektív‖ értékeléssel‖

(tetszési‖indexekkel). 

A‖kutat{s‖forr{s-adatait‖a‖következő‖t{bl{zat‖teszi‖összevethetővé. 

 

 

                                                                                                                            

alkalommal‖ töltötték‖ le‖a‖h{rom‖trackeren‖keresztül,‖ akkor‖adatb{zisunkban‖ez‖a‖

film‖ összesen‖ 33‖ letöltéssel‖ szerepel.‖ Az‖ elj{r{ssal‖ az‖ eltérő‖ nevű,‖ de‖ azonos‖

tartalmú‖f{jlok‖is‖felismerhetők.‖ 

213 A‖ pornogr{f‖ filmeket‖ egységesen‖ kiz{rtuk‖ a‖ P2P-feketepiac‖ elemzéséből.‖ Ez‖

azért‖szükséges,‖mert‖a‖ torrent‖ trackerek‖ filmforgalm{nak‖ jelentős‖h{nyada‖eleve‖

pornó,‖ amit‖ sok‖ f{jlcserélő‖ elsősorban‖ nem‖ saj{t‖ érdeklődésből,‖ hanem‖ stratégiai‖

megfontol{sokból‖ tesz‖ elérhetővé,‖ illetve‖ tölt‖ le.‖ A‖ f{jlcserélő‖ közösségekben‖

egységes‖ (és‖ öngerjesztő)‖ hiedelem‖ szerint‖ érdemes‖pornófilmeket‖megosztani‖ és‖

letölteni,‖mert‖azokat‖úgymond‖„mindenki‖keresi”.‖M{rpedig‖minél‖magasabb‖egy‖

felhaszn{lón{l‖a‖tőle‖letöltött/{ltala‖letöltött‖adatmennyiség‖ar{nya‖(a‖ratio),‖ann{l‖

gyorsabban‖és‖nagyobb‖s{vszélességgel‖juthat‖a‖keresett‖f{jlokhoz. 

214 Ez‖ a‖ „nyers”‖ adatb{zis‖ minden‖ f{jlcsere-tranzakciót‖ egy‖ megfigyelési 

egységként,‖azaz‖külön‖adatsorban‖t{rol. 
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P2P forgalmi adatok 

2008.‖m{jus‖1.–december 31. 

Új‖bemutatók‖forgalmaz{si‖

adatai (NFI) 

2004‖febru{r1.-2008 december 

31. 

A‖P2P‖felhaszn{ló‖lakhelye* 

A‖film‖címe** 

A‖letöltés‖időpontja*** 

A‖letöltés/feltöltés‖időbeni‖

hossza 

Film‖címe** 

Bemutató‖időpontja*** 

Eladott‖jegyek‖sz{ma 

A‖bemutató‖évében‖realiz{lt‖

{rbevétel 

kópiasz{m 

port.hu program-adatb{zis‖

(port.hu) 

2000.‖június‖1.-2008‖június‖30. 

Internet Movie Database (IMDb) 

A mozi helye* 

A‖film‖címe** 

A‖vetítés‖helye,‖időpontja*** 

Film‖címe** 

A‖film‖értékelése‖(1-10‖sk{l{n)‖

az‖imdb.com‖weboldal‖l{togatói‖

körében 

Értékelések‖mennyisége‖

(imdb.com) 

A‖film‖műfaji‖besorol{sa 

6. t{bl{zat: Az elemzéshez felhaszn{lt adatok forr{s szerint215 

Amint a 6.‖ t{bl{zatból‖ l{tható,‖ a‖ rendelkezésünkre‖ {lló‖

adatb{zisokkal‖mért‖ forgalom‖ idősíkjai‖ nem‖ teljesen‖ fedik‖ egym{st.‖

A‖ f{jlcsereadatok‖ 2008.‖m{jus‖ 1-től‖ {llnak‖ rendelkezésünkre,‖míg‖ a‖

mozis‖ programadatb{zis‖ június‖ 30-ig‖ bez{rólag‖ tartalmaz‖ adatokat,‖

ezért‖ a‖ f{jlcsereforgalom‖ elemzését‖ a‖ m{jus-júniusi‖ időszakra‖

korl{toztuk.‖(A‖tov{bbiakban‖letöltési‖időablakként‖hivatkozunk‖erre‖

az‖időablakra.) 

A‖ filmek‖ mozis‖ forgalmaz{s{val‖ kapcsolatban‖ az‖ időablakot‖

megelőző‖évekről‖rendelkezésre‖{lló‖adatokat‖is‖figyelembe‖vesszük.‖

Tekintettel arra, hogy a P2P-h{lózatokon‖megjelenő‖ filmek‖ jelentős‖

része‖ún.‖DVDrip‖ (a‖ forgalomba‖került‖DVD‖digit{lis‖kópi{ja),‖ ez‖a‖

megold{s‖ lehetővé‖ tette‖ a‖ mozifilmek‖ forgalmaz{si‖ időablakokra‖

épülő‖ követését,‖ melynek‖ lényege,‖ hogy‖ a‖ mozifilm‖ csak‖ több‖

hónapos‖késéssel‖ jelenik‖meg‖DVD-,‖ és‖mint‖ l{ttuk‖még‖később‖ (ha‖

egy{ltal{n)‖leg{lis‖letöltésre‖alkalmas‖form{tumban. 

                                                 

215 A‖csillagok‖a‖különböző‖adatforr{sok‖közötti‖kapcsolatot‖megteremtő‖mezőket‖

jelzik. 
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6.4.2 Az adatgyűjtés módszere 

Az irodalom a P2P-h{lózatokkal‖ kapcsolatos‖ adatgyűjtés‖ sz{mos‖

módszerét‖ismeri‖a‖gerinch{lózati‖ún.‖„Deep Packet Inspection”-től‖a‖

survey‖ típusú‖ adatgyűjtésig‖ (Chu,‖ Labonte‖ és‖ Levine,‖ 2002;‖

Gummadi‖és‖mtsai.,‖ 2003;‖Guo‖és‖mtsai.,‖ 2005;‖Pouwelse,‖Garbacki, 

Epema‖és‖Sips,‖2005;‖ Saroiu,‖Gummadi‖és‖Gribble,‖ 2002;‖Schulze‖és‖

Mochalski,‖ 2008;‖ Sen‖ és‖ Wang,‖ 2002).‖ Ezek‖ közül‖ a‖ legpontosabb‖

méréseket‖ az‖ adatforgalom‖közvetlen‖megfigyelése‖biztosítja.‖Mivel‖

azonban‖a‖kutat{sban‖relev{ns‖szempont‖volt‖a‖f{jlcserélők‖lakhelye‖

is,‖ tov{bb{‖ Magyarorsz{gon‖ nincs‖ olyan‖ adatb{zis,‖ mellyel‖ az‖

adatforgalom‖figyelésével‖megszerzett‖IP-cím‖megbízhatóan‖földrajzi‖

helyhez‖ köthető,‖ m{s‖módszert‖ kellett‖ v{lasztanunk.‖ Szerencsére‖ a‖

torrent tracker-ekre‖ regisztr{lt‖ felhaszn{lóknak‖ lehetőségük‖ van‖

megadni‖ a‖ lakhelyüket,‖mellyel‖ a‖ felhaszn{lók‖ jelentős része‖ élt‖ is,‖

így‖ kézenfekvő‖volt,‖ hogy‖ a‖ szükséges‖ adatokat‖ a‖ torrent‖ trackerek‖

webes‖ interfészéről‖ gyűjtsük‖ be‖ – m{r‖ csak‖ azért‖ is,‖ mert‖ a‖ webes‖

interfész‖az‖összes‖többi‖forgalmi‖adatot‖is‖rendszeresen‖közzéteszi.‖ 

Ennek‖ a‖módszernek‖ az‖ egyetlen‖ h{tr{nya‖ az‖ lehet,‖ hogy‖ a‖ pontos‖

forgalmi‖ adatok‖ megszerzése‖ a‖ webszerver‖ agresszív‖ lekérdezését‖

követeli‖ meg,‖ ami‖ könnyen‖ szemet‖ szúrhat‖ a‖ szerverek‖

nyilv{noss{got‖ kerülő‖ üzemeltetői‖ sz{m{ra.‖ Ezt‖ elkerülendő‖

kifejlesztettünk‖ egy‖ olyan‖ eszközt,‖ mely‖ az‖ agresszív‖ adatgyűjtést‖

proxy‖gépek‖közbeiktat{s{val‖{lc{zza. 

6.4.3 A magyar P2P-feketepiacok főbb jellemzői 

6.4.3.1 Felhasználók 

A‖felhaszn{lók‖térbeli‖megoszl{s{nak‖értelmezése‖némi‖óvatoss{got‖

kív{n.‖ A vizsg{lt‖ h{rom‖ torrent‖ tracker‖ 187‖ ezer‖ felhaszn{lój{ból‖

összesen‖ 24‖ ezer‖ adott‖ meg‖ lakhelyéül‖ létező‖ magyarorsz{gi‖

települést.‖ A‖ felhaszn{lók‖ között‖ alulreprezent{ltak‖ a‖

kistelepüléseken‖ élők. A‖ falvak‖ alulreprezent{lts{g{t‖ részben‖

magyar{zza,‖ hogy‖ a‖ felhaszn{lók‖ lakhelyüket‖ a‖ tracker-eken előre‖

megadott‖ list{ból‖ v{lasztva‖ adhatt{k‖ meg,‖ mely‖ egyik‖ tracker‖

esetében‖ sem‖ volt‖ hi{nytalan,‖ és‖ leggyakrabban‖ a‖ legkisebb‖

települések‖hi{nyoztak.‖A‖(széless{vú‖internet-penetr{cióhoz‖képest)‖

a‖nagyv{rosok‖jav{ra‖torzító‖eloszl{s‖azonban‖annak‖a‖tracker-nek a 

felhaszn{lóira‖is‖jellemző‖volt,‖amelyik‖viszonylag‖bő,‖– még‖ha‖nem‖

is teljes – list{ból‖ kín{lt‖ v{laszt{si‖ lehetőséget.‖ Ezek‖ alapj{n‖

megfontolandónak‖tartjuk‖azt‖a‖feltételezést,‖hogy‖a‖z{rt,‖rejtőzködő,‖
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meghív{sos tracker-ekre‖ való‖ bejut{s‖ feltétele‖ a‖ felhaszn{lók‖

be{gyazotts{ga‖ egy‖ viszonylag‖ sűrű‖ és‖ jól‖ inform{lt‖ t{rsas‖

h{lózatban,‖ melyre‖ a‖ nagyobb‖ településen‖ élőknek‖ nagyobb‖ esélye‖

van.216 

 

településtípus 

Magyarorsz{gi 

lakoss{g 

(ezer fő) 

Széless{vú előfizetők 

2007 június{ban (ezer 

fő) 

P2P felhaszn{lók 

(bitHUmen, nCore, 

Independence, ezer fő) 

Budapest 1778 17% 334 30% 7,259 30% 

Megyeszékhely 1821 18% 234 21% 8,055 34% 

V{ros 3395 33% 343 31% 7,044 30% 

Falu 3188 31% 194 18% 1,487 6% 

Összesen 10 182 100% 1106 100% 23,845 100% 

7. t{bl{zat: Az ismert lakhelyű P2P felhaszn{lók eloszl{sa településtípus szerint217 

6.4.3.2 Filmek 

A‖filmeket‖öt‖csoportba‖osztottuk‖letöltésük‖(igen/nem),‖illetve‖mozis‖

j{tsz{suk‖ időszaka‖ szerint‖ (8.‖ t{bl{zat).‖ Az‖ első‖ kategória‖ azokat‖ a‖

filmeket‖ tartalmazza,‖amelyeket‖ adatgyűjtésünk‖ időablak{ban‖ (2008‖

m{jus-június)‖ nemcsak‖ vetítettek‖ a‖ mozikban,‖ hanem‖ a‖ f{jlcserélő‖

h{lózatokon‖is‖elérhetők‖voltak‖(n=152).‖A‖m{sodik‖kategória‖az‖első‖

p{rja:‖ ide‖ azok‖ a‖ filmek‖ kerültek,‖ melyek‖ a‖ vizsg{lt‖ két‖ hónapban‖

j{tszottak‖a‖mozik,‖de‖a‖f{jlcserélő‖h{lózatokon‖nem‖voltak‖elérhetők‖

(n=592).‖A‖harmadik‖kategóri{ban‖a‖letöltési‖ időablak‖előtt‖moziban‖

j{tszott,‖ és‖ a‖ f{jlcserélő‖ h{lózatokon‖ elérhető‖ filmeket‖ (n=776), a 

negyedik‖ kategóri{ban‖ pedig‖ az‖ ugyanekkor‖ vetített,‖ de‖ a‖ vizsg{lt‖

két‖ hónap‖ alatt‖ a‖ P2P-platformokról‖ kimaradt‖ filmeket‖ (n=627)‖

tal{ljuk.‖ Az‖ ötödik‖ kategóri{ba‖ kerültek‖ azok‖ a‖ P2P-platformokon 

felbukkant‖ filmek,‖ melyek‖mozis‖ forgalmaz{s{ról‖ nincs‖ semmilyen 

inform{ciónk‖ (n=2691).‖ Ezek‖ magyarorsz{gi‖ mozikban‖ nem,‖ vagy‖

csak‖ 2000‖ előtt‖ vetített‖ filmek.‖ (A‖ port.hu‖ adatb{zis‖ csak‖ 2000-től‖

kezdődően‖ tartalmazza‖ a‖ vetítések‖ adatait.)‖ Végül‖ a‖ hatodik‖

kategória‖ tartalmazhatja‖ a‖ legtöbb‖ filmet,‖ azonban‖ ezekről‖ a‖

filmekről‖ nem‖ tudunk‖ semmit:‖ nemcsak‖ mozis,‖ illetve‖ P2P-

                                                 

216 Ez‖ a‖ feltételezés‖ természetesen‖ csak‖ akkor‖ {llja‖ meg‖ a‖ helyét,‖ ha‖ trackereken‖

lakóhelyét‖nem‖közlő‖többség‖(kb.‖160‖ezer‖felhaszn{ló)‖ településnagys{g‖szerinti‖

megoszl{sa‖megegyezik‖ a‖ lakóhelyét‖megadó‖24‖ ezer‖ fő megoszl{s{val‖―‖ennek‖

ellenőrzése‖azonban‖nem‖lehetséges.‖ 

217 Forr{s:‖KSH,‖NHH 
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forgalmuk,‖ hanem‖ címük‖ is‖ ismeretlen,‖ ezért‖ ez‖ a‖ kategória‖ üresen‖

maradt. 

Az‖ adattisztít{s‖ sor{n‖ összesen‖ 4838‖ filmet‖ sikerült‖ cím‖ szerint‖

azonosítanunk.218 A P2P-kalózforgalomról‖ önmag{ban‖ sokat‖ el{rul, 

hogy‖a‖vizsg{lt‖h{rom‖trackeren‖keresztül‖2008.‖m{jus‖1.‖és‖június‖30.‖

között‖ letöltött‖ összes‖ filmcím közel‖ h{romnegyede‖ olyan‖ alkot{s,‖

amit‖ 2000‖ ut{n‖ nem‖ j{tszottak‖ magyar‖ mozikban.219 Ez‖ jóval‖

magasabb,‖ mint‖ a‖ 2000‖ ut{n‖ nem‖ j{tszott‖ filmek‖ összes‖ vizsg{lt 

filmen‖ belüli‖ ar{nya‖ (56%),‖ ezért‖ a‖mozik‖ kín{lat{ban‖ nem‖ annyira‖

résekről,‖mint‖ink{bb‖betöltetlen‖űrről‖indokolt‖beszélni.‖M{s‖kérdés,‖

hogy‖ a‖ „régi”‖ katalógus‖ filmjeinek‖ műsoron‖ tart{sa‖ a‖

moziforgalmaz{s‖ jelenlegi‖ körülményei‖ mellett‖ legtöbbször‖ – 

elsősorban a multiplex szegmensben – nem‖ kifizetődő.‖ A‖ kereslet‖

azonban‖ ettől‖ függetlenül‖ létezik,‖ amint‖ ezt‖ e‖ kategória‖

f{jlcsereforgalmon‖belüli‖súlya‖is‖igazolja. 

  

                                                 

218 Azokhoz‖ az‖ elemzésekhez,‖ amelyek‖megfigyelési‖ egységei‖ a‖ filmek,‖ két‖ külön‖

forr{sból‖ kellett‖ létrehoznunk‖ egy‖ új‖ adatb{zist.‖ Az‖ egyik‖ a‖ f{jlcsere-tranzakciók‖

(többsz{zezer‖esetet‖tartalmazó)‖adatb{zisa,‖amelyben‖minden‖egyes‖tranzakción{l‖

azonosítottuk‖ a‖ letöltött‖ filmet.‖ Ezt‖ az‖ adatb{zist‖ a‖ filmek‖ szintjén‖ aggreg{ltuk,‖

majd‖ a‖ film‖ azonosító‖ kódja‖ (mint‖ kulcsv{ltozó)‖ segítségével‖ összekapcsoltuk‖ a‖

filmek‖ moziforgalmaz{s{nak‖ adatait‖ tartalmazó‖ adatb{zissal.‖ A‖ végeredmény‖

teh{t‖egy,‖az‖összes‖moziban‖j{tszott‖és/vagy‖letöltött‖filmet‖tartalmazó‖adatb{zis,‖

melynek‖ f{jlcsereforgalommal‖ kapcsolatos‖ adatai‖ nyers‖ form{ban‖ az‖ egyes‖

f{jlcsere-aktusok‖szintjén‖{lltak‖rendelkezésre. 

219 A 2000‖ut{n‖nem‖ j{tszott‖ filmek‖egy‖részét‖magyar‖mozik‖vetítették‖régebben,‖

m{sik‖részét‖viszont‖soha.‖A‖magyarorsz{gi‖vetítések‖adatb{zisaiból‖nem‖derül‖ki,‖

hogy‖ e‖ régebbi‖ filmek‖ közül‖melyeket‖ nem‖ j{tszott{k‖ soha,‖ mint‖ ahogy‖ az‖ sem,‖

hogy‖a‖vetítetteket‖mikor‖és‖hol‖j{tszott{k. 
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 A film az időablakban (2008. május 1-
június 30.) a vizsgált fájlcserélőkön: Összesen 

 elérhető volt nem volt elérhető 

A letöltési idő-
ablakban moziban 
vetített filmek 

152 20% 592 80% 744 100% 

4% 3% 49% 12% 15%  

Az időablakon kívül, 
2000.06.1.–
2008.04.30. között 
vetített filmek 

776 55% 627 45% 1403 100% 

21% 16% 51% 13% 29%  

Moziban nem, vagy 
2000.06. előtt 
vetített filmek 

2691 100% 
adathiány 

2691 100% 

74% 56% 56%  

Összesen 
3619 75% 1219 25% 4838 100% 

100% 75% 100% 25% 100% 100% 

8. t{bl{zat: A vizsg{lt filmek oszt{lyoz{sa a letöltés adatgyűjtésének időablaka és mozis 

vetítés szerint220 

Nézőpont‖kérdése,‖meglepődünk-e‖azon,‖hogy‖a‖mozikban‖a‖vizsg{lt‖

két‖hónap‖alatt‖éppen‖ j{tszott‖ filmek‖csup{n‖egyötödét‖ (744‖ filmből‖

152-őt)‖töltötték‖le‖ugyanebben‖az‖időszakban.‖Egyfelől‖nem‖z{rható‖

ki,‖hogy‖a‖jelenség‖egyik‖magyar{zata‖a‖filmkalózkod{ssal‖szembeni‖

erőteljes‖fellépés.‖Még‖valószínűbb‖azonban,‖hogy‖egy‖trend‖hat{s{t‖

l{tjuk:‖ miközben‖ az‖ egyes‖ nemzeti‖ filmpiacokon‖ a‖ filmbemutatók‖

időpontja‖ egyre‖ közeledik‖ egym{shoz,‖ a‖ piac‖ legnagyobb‖ részét‖

kitevő‖amerikai‖ filmek esetében‖a‖haszn{lható‖minőségű‖feketepiaci‖

kópia‖ megjelenése‖ egyre‖ kitolódik.221 (Baio, 2009) A 20%-os 

p{rhuzamos‖ letöltési‖ ar{ny‖ azonban‖ ak{r‖ magasnak‖ is‖ tűnhet,‖ ha‖

közelebbről‖is‖megvizsg{ljuk,‖milyen‖típusú‖filmeket‖töltenek‖le. 

A‖ vizsg{lt‖ filmek‖ leíró‖ statisztik{j{t‖ tartalmazó‖ 9. t{bl{zat222 sokat 

el{rul‖a‖P2P-feketepiac‖dinamik{j{ról.‖Az‖időablakban‖j{tszott‖filmek‖

torrentjeinek‖életciklusa223 kb.‖kétszer‖olyan‖hosszú‖(79‖nap),‖mint‖a‖

                                                 

220 A‖ t{bl{zat‖ minden‖ kategóri{ja‖ négy‖ cell{t‖ tartalmaz; bal‖ felső:‖ filmek‖ sz{ma,‖

jobb‖felső=sor %, bal‖alsó:‖oszlop‖%,‖jobb‖alsó:‖t{bla‖tot{l‖%. 

221 Az Oscar-díjra‖ jelölt,‖ teh{t‖ legnagyobb‖ érdeklődésre‖ sz{mot‖ tartó‖ filmek‖

esetében‖ a‖ mozis bemutató‖ és‖ a‖ kamer{s‖ feketepiaci‖ verzió‖ megjelenése‖ között‖

eltelő‖ idő‖ 2003‖ és‖ 2009‖ között‖ {tlagosan‖ 5-ről‖ 32‖ napra,‖ a‖ közel‖ DVD-minőségű‖

screener‖verzió‖megjelenéséig‖eltelő‖idő‖pedig‖45-ről‖58‖napra‖nőtt.‖ 

222 A‖mozis‖ forgalmaz{s‖ v{ltozói‖ (a‖ t{bl{zat‖ felső‖ két‖ sor{t‖ lesz{mítva‖ az‖ összes)‖

nem‖ csup{n‖ a‖ filmek‖ időablakon‖ belüli‖ forgalm{ra,‖ hanem‖ teljes‖ életciklus{ra‖

vonatkoznak. 

223 A‖ torrent‖ életciklusa‖ az‖ utolsó‖ regisztr{lt‖ letöltés‖ és‖ a‖ trackereken‖ való‖

megjelenés‖d{tumainak‖különbsége. 



Szükség‖törvényt‖bont 

 

316 

kor{bban‖j{tszottaké‖(40‖nap),‖ez‖pedig‖csak‖úgy‖lehetséges,‖hogy‖az‖

új‖filmek‖jobban‖érdeklik‖a‖f{jlcserélőket.‖Ezt‖a‖következtetést‖erősíti‖

meg‖ az‖ egy‖ filmre‖ jutó‖ letöltések‖ sz{ma‖ is:‖ egy,‖ az‖ időablakban‖

moziban‖ j{tszott‖ filmre‖ {tlagosan‖ több‖mint‖ ötször‖ annyi‖ (!)‖ (1042)‖

letöltés‖jut,‖mint‖egy,‖az‖időablakon‖kívül‖(értsd:‖2000‖júniusa‖és‖2008‖

{prilisa‖között)‖vetítettre‖(190).‖ 

Tekintettel‖arra,‖hogy‖az‖összes‖letöltött‖filmen‖belül‖nagyobb‖ar{nyt 

képviselnek‖ az‖ időablakon‖ kívül‖ j{tszott‖ filmek,‖ a‖ letöltések‖ teljes‖

volumenében‖m{r‖nem‖tal{lunk‖nagy‖különbséget:‖az‖adatgyűjtéssel‖

p{rhuzamosan‖ j{tszott‖ filmekre‖ 158‖ ezer,‖ az‖ időablakon‖ kívüliekre‖

147‖ ezer‖ letöltés‖ jut.‖ Abszolút‖ letöltési‖ volument‖ nézve‖ azonban‖

toronymagasan‖ vezetnek‖ a‖ 2000‖ ut{n‖ nem‖ vetített‖ filmek,‖ melyek‖

összes‖ letöltése‖ (347‖ ezer)‖ egymag{ban‖meghaladja‖ az‖ összes,‖ 2000‖

ut{n‖ vetített‖ film‖ letöltéseit,‖ egyben‖ több‖ mint‖ kétszerese‖ az‖

időablakban‖vetített‖filmek‖letöltéseinek. 

A‖ f{jlcserélés‖ leg{lis‖ üzletmenetet‖ romboló‖ hat{s{t‖ hangsúlyozó‖

ipar{gi‖ szakemberek‖szeme‖valószínűleg‖megakad‖a‖ letöltött‖ filmek‖

mennyisége‖és‖a‖fizető‖nézőközönség‖méretének‖különbségén.‖Ezt‖az‖

összefüggést‖ azonban‖ – szemben a 9.‖ t{bl{zat a filmek teljes 

életciklus{ra‖vonatkozó‖nézősz{maival‖ – érdemes‖szintén‖a‖ letöltési‖

időablakra‖ szűkítve‖ is‖ vizsg{lni.‖ Az‖ időablakban‖ vetített‖ filmek‖

nézőközönségét‖ a‖ letöltések‖ sz{m{val‖ összehasonlítva‖ azt‖ l{tjuk,‖

hogy‖1‖millió‖650‖ezer‖eladott‖jegyre‖esett‖158‖ezer‖olyan‖letöltés.‖Az‖

{ltalunk‖ vizsg{lt‖ feketepiac‖ leg{lis‖ mozipiachoz‖ viszonyított,‖

nézősz{mban224 mért‖súlya‖így‖9,59%.‖Igaz,‖kutat{sunk‖nem‖terjed‖ki‖

az‖összes,‖magyarorsz{gi‖f{jlcserélő‖{ltal‖haszn{lható‖tracker-re,‖{m‖

a‖ magyar‖ közönség‖ fentebb‖ említett‖ saj{toss{gai‖ (mindenekelőtt‖ a‖

z{rt‖nyelvi‖piac)‖alapj{n‖jó‖okkal‖feltételezhetjük,‖hogy‖a‖bitHUmen,‖

az‖nCore‖és‖az‖Independence‖trackereken‖a‖magyar‖(P2P)‖filmkalóz-

popul{ció‖ jelentős‖ h{nyada‖ jelen‖ van.‖ Ezért‖ azt‖ a‖ tényt,‖ hogy‖ a‖

vizsg{lt‖ időablakban‖ j{tszott‖ filmek‖ 1,65‖ millió‖ nézőjére‖ a‖ h{rom‖

legfontosabb‖ magyar‖ trackeren‖ ugyanekkor‖ 158‖ ezer‖ letöltés‖ jutott‖

                                                 

224 Egy‖ letöltést‖ értelemszerűen‖ egy‖ nézőnek‖ tekintünk.‖ Ez‖ ugyan‖ egy‖ erős‖

feltételezés,‖ hiszen‖ nem‖ tudhatjuk‖ biztosan,‖ hogy‖ tényleg‖megtekintik-e valaha a 

letöltött‖ filmet,‖ és‖ ha‖ igen,‖ h{nyan‖ ülnek‖ a‖ képernyő‖ előtt,‖ de‖ nincs‖ empirikus‖

adatunk‖arra‖nézvést,‖hogy‖h{ny‖néző‖jut‖{tlagosan‖egy‖letöltésre.‖Ha‖abból‖a‖re{lis‖

feltételezésből‖indulunk‖ki,‖hogy‖aligha‖néznek‖meg‖minden‖letöltött‖filmet,‖a‖fenti‖

adat‖valószínűleg‖felső‖becslése‖a‖kétféle‖film-fogyaszt{s‖tényleges‖ar{ny{nak. 
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(10‖ néző‖ ut{n‖ egy‖ letöltés),‖ nem‖ értékeljük‖ a‖ forgalmazók‖

üzletmenetének‖pusztít{saként.‖ 
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A letöltési 
időablakban (2008. 
május 1.-június 30.) 

moziban vetített 
filmek 

A letöltési időablak 
előtt (2000. június 1.-

2008. április 30.) 
vetített filmek 

2000 után 
nem 

vetített 
filmek Összesen 

Letöltötték 
Nem 

töltötték 
le 

Letöltötték 
Nem 

töltötték 
le 

Letöltötték 

Torrent 
életciklusa 
(nap) 

Átlag 79 0 40 0 24 22 

max 617 0 439 0 440 617 

Σ 11 970 0 30 998 0 65 771 108 739 

Szórás 99 0 41 0 33 39 

Letöltések 
száma 

Átlag 1 042 0 190 0 129 135 

max 9 108 0 2 579 0 6736 9 108 

Σ 158 358 0 147 357 0 346 844 652 559 

Szórás 1 874 0 247 0 335 461 

Film mozis 
élettartama 
(nap) 

Átlag 110 126 103 102 . 110 

max 418 417 409 410 . 418 

Σ 16 757 74 525 79 959 63 955 . 235 196 

Szórás 137 136 108 107 . 118 

Mozivetítések 
száma 

Átlag 2 636 434 1 785 1 487 0 615 

max 12 588 11 789 14 008 11 284 0 14 008 

Σ 400 623 256 689 1 384 916 932 073 0 
2 974 
301 

Szórás 2 735 1 161 2 356 2 196 0 1 604 

A filmet 
játszó mozik 
száma 

Átlag 63 19 69 60 0 23 

max 249 286 301 301 0 301 

Σ 9 635 11 087 53 533 37 326 0 111 581 

Szórás 49 35 72 69 0 50 

Jegyeladás 
bevétele 
(millió HUF) 

Átlag 93 20 68 58 0 10 

max 676 405 686 556 0 686 

Σ 8270 2 340 14 613 8 367 0 33 590 

Szórás 126 47 96 91 0 46 

Eladott jegyek 
száma (db) 

Átlag 99 064 27 107 78 673 68 703 0 11 928 

max 853 926 501 098 826 129 610 135 0 853 926 

Σ 8 816 665 
3 144 
467 

16 914 660 
9 961 
981 

0 
38 837 

773 

Szórás 149 989 58 240 116 819 106 648 0 53 849 

Vetítésenként 
eladott 
jegyek (db) 

Átlag 24 17 23 21 . 21 

max 121 55 101 70 . 121 

Σ 2136 1 921 4 895 3 095 . 12 046 

Szórás 17 8 13 11 . 13 

Forgalmazott 
kópiák 

Átlag 18 7 17 16 0 2 

max 41 41 43 43 0 43 

Σ 1 690 828 2 917 1 773 0 7208 

Szórás 11 8 9 10 0 7 

A premier és 
a vizsgált 
időablak 
között eltelt 
idő (hét) 

Átlag 104 122 239 244 . 199 

max 410 410 410 410 . 410 

Σ 15 882 72 239 185 246 153 205 . 426 572 

Szórás 138 135 129 124 . 142 

A legutolsó 
mozis vetítés 
és a vizsgált 
időablak 
között eltelt 
idő (hét) 

Átlag 0 0 136 143 . 91 

max 0 0 408 409 . 409 

Σ 0 0 105 420 89 353 . 194 773 

Szórás 0 0 120 117 . 116 

9. t{bl{zat A vizsg{lt filmek leíró statisztik{ja 
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Úgy‖ tűnik,‖ a‖ többször‖vetített‖ filmeknek‖nagyobb‖esélyük‖van‖arra,‖

hogy‖ letöltsék‖ őket‖ – legal{bbis‖ erre‖ utal,‖ hogy‖ az‖ időablakban‖

vetített‖ filmek‖közül‖ azokra,‖ amelyeket‖ letöltöttek,‖ filmenként‖ több,‖

mint 2600‖ mozielőad{s‖ jutott,‖ míg‖ azokra,‖ amelyeket‖ senki‖ nem‖

töltött‖ le,‖ csak‖ alig‖ több,‖ mint‖ 400.‖ (Az‖ időablakon‖ kívül‖ vetített‖

filmek‖ kategóri{j{ban‖ is‖ többször‖ vetítették‖ azokat,‖ amelyeket‖ le‖ is‖

töltöttek,‖mint‖azokat,‖amelyeket‖nem‖– de‖itt‖az‖eltérés‖csak‖kb. 1,2-

szeres.)‖Ezzel‖összhangban‖a‖ letöltött‖ filmeket‖ rendre‖ több‖moziban‖

j{tssz{k,‖ különösen‖ az‖ időablakon‖belül‖ vetített‖ filmek‖ esetében‖ (63‖

vs.‖19),‖filmenként‖nagyobb‖bevételt‖gener{lnak‖(93‖vs.‖20‖millió‖Ft),‖

ezért‖ a‖ letöltött‖ filmek‖ összes‖ jegy{rbevétele‖ is‖ jóval‖magasabb‖ (8,3‖

vs.‖2,3‖milli{rd‖Ft),‖hiszen‖fizető‖közönségük‖is‖nagyobb‖(filmenként‖

{tlag‖ 99‖ vs.‖ 27‖ ezer,‖ összesen‖ 8,8‖ vs.‖ 3,1‖ millió‖ néző)‖ mint‖ a‖

f{jlcserélők‖sz{m{ra‖érdekteleneké. 

A P2P feketepiac‖ és‖ a‖ moziforgalmaz{s‖ főbb‖ paramétereinek‖ leíró‖

statisztik{i‖ megerősítik‖ azt‖ a‖ feltételezésünket,‖ hogy‖ a‖ f{jlcserélés‖

egyszerre‖tölt‖be‖hi{nypótló‖és‖helyettesítő‖funkciót,‖méghozz{‖úgy,‖

hogy mindkét paradigma hatóköre jelentős. A P2P-kalózkod{s‖lehetséges‖

nézőpontjai‖ között‖ tal{lhatók‖ olyanok,‖ amelyek‖ felől‖ nézve‖ a‖

hi{nypótl{s‖ hangsúlyosabb,‖ és‖ olyanok‖ is,‖ amelyek‖ a‖ helyettesítés‖

túlsúly{ra‖ utalnak.‖ A‖ hi{nypótl{s‖ jelentőségét‖ nehéz‖ eltúloznunk‖

annak‖ fényében,‖ hogy‖ a‖ vizsg{lt‖ két‖ hónap‖ sor{n‖ az‖ orsz{g‖ h{rom‖

legfontosabb‖ trackerének‖ közbeiktat{s{val letöltött‖ összes‖ film‖

h{romnegyede‖ olyan‖ alkot{s,‖ amit‖ 2000‖ ut{n‖ egy‖ magyarorsz{gi‖

mozi‖sem‖vetített. 

Az‖érem‖m{sik‖oldala,‖hogy‖a‖vetített‖ filmek‖közül‖azok,‖amelyeket‖

letöltöttek,‖ jóval‖ nagyobb‖ mozis‖ közönséget‖ vonzanak,‖ sőt:‖ igaz{n‖

nagy‖ (jegy)fizető‖ közönségük‖ a‖ letöltött‖ filmeknek‖ van.‖ A‖ release-

mechanizmusok‖ ismeretében‖ nagy‖ biztons{ggal‖ kiz{rható,‖ hogy‖ a‖

letöltők‖ között‖ népszerű‖ filmeknek‖ azért‖ volna‖ nagyobb‖ mozis‖

közönsége,‖ mert‖ a‖ letöltött‖ film‖ sokaknak‖ annyira‖ tetszett,‖ hogy‖

később‖moziban‖pénzért is‖megnézték.225 A‖ logika‖ ink{bb‖ ennek‖ az‖

ellentéte:‖ a‖ nagy‖ közönséget‖ vonzó‖ filmekről‖ a‖ f{jlcserélők‖ is‖

                                                 

225 Ez‖a‖kijelentés‖kiz{rólag‖a‖vizsg{lt‖kéthónapos‖letöltési‖időablakra‖érvényes.‖Az‖

időablak‖ előtt‖ vetített‖ (adatgyűjtésünkkor‖ a‖mozik‖műsor{ról‖ hi{nyzó)‖ filmeknél‖

nem‖z{rhatjuk‖ki‖a‖fordított‖ ir{nyú‖(a‖ letöltések‖{ltal‖gener{lt)‖mozil{togat{st,‖ezt‖

azonban‖ egyéni‖ szintű‖ a‖ mozil{togat{s-adatok‖ hi{ny{ban‖ nem‖ {ll‖ módunkban‖

tesztelni. 
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könnyebben‖értesülnek‖és‖többet‖tudnak,‖ezért ink{bb‖ezeket‖töltik‖le,‖

mint‖a‖kisebb‖közönségű‖filmeket. 

Ezeket‖az‖összefüggéseket‖némileg‖{rnyalj{k‖a‖mozis, illetve a P2P-

közönség‖ dimenzióit‖ alkotó‖ v{ltozók‖ korrel{ciói.‖ A‖ vizsg{lt‖ filmek‖

teljes‖ alapsokas{g{ban‖ (11.‖ t{bl{zat) statisztikailag szignifik{ns‖

kapcsolatot‖ tal{lunk‖ a‖ letöltött‖ filmek‖ mennyisége‖ és‖ a‖

moziforgalmaz{s‖ egyes‖ mutatói‖ között.‖ A‖ korrel{ciók‖ azonban‖

gyengék:‖még‖a‖legerősebb,‖a‖mozikba‖kerülő‖kópi{kkal‖való‖együtt‖

j{r{s‖ erőssége‖ is‖ csup{n‖ 0,116.226 A‖ letöltések‖ mennyisége‖ a‖

moziközönség‖ méretének‖ mutatóival‖ kismértékben‖ pozitív,‖ a‖

filmbemutató‖óta‖eltelt‖idővel‖enyhén negatív‖korrel{cióban‖{ll,‖teh{t‖

a legfrissebb nagy közönségfilmek jelentősebb kalózforgalomra sz{míthatnak. 

A‖ (teljes‖ filmpopul{ció‖ vonatkoz{s{ban)‖ a‖ moziforgalmaz{s‖ és‖ a‖

f{jlcsere‖ közötti‖ legerősebb‖ kapcsolatot‖ (0,6)‖ mégis‖ a‖ film‖ mozis‖

élettartama‖(vetítési‖ciklusa)‖és‖a‖premiertől‖az‖első‖letölthető‖verzió‖

megjelenéséig‖eltelt‖ idő‖között‖ tal{ljuk:‖a hosszabb ideig vetített filmek 

sokkal lassabban kerülnek ki a P2P-h{lózatokra, mint a rövidebb ideig 

vetítettek.‖ A‖ hosszabb‖ vetítés‖ ugyanakkor‖ nem‖ feltétlenül‖ jelent‖

népszerűbb,‖ nagyobb‖ közönségű‖ filmeket,‖ amint‖ azt‖ a‖ film‖

élettartama‖ és‖ az‖ eladott‖ jegyek‖ közötti‖ nem‖ túl‖ erős‖ korrel{ció‖

(0,147) mutatja. 

A‖ megfigyelést‖ az‖ időablakban‖ vetített‖ filmekre‖ szűkítve‖ (10. 

t{bl{zat)‖ a‖ főbb‖ tendenci{k‖nem,‖ legfeljebb‖ a‖hangsúlyok‖v{ltoznak‖

az‖ előző‖ nézethez‖ képest.‖ A‖ filmek‖ élettartama‖ és‖ a‖ letöltések‖

intenzit{sa‖ közötti‖ (negatív)‖ kapcsolat‖ itt‖ erősebb:‖ a‖ rövidebb‖ ideig‖

vetített‖filmeket‖többször‖töltik‖le.227 A‖legfontosabb‖különbség,‖hogy‖

a letöltött mennyiség szorosabban együtt j{r a forgalmazott kópi{k és a 

vetítések sz{m{val, illetve a közönség méretével.‖ M{r‖ itt‖ felhívjuk‖ a‖

figyelmet‖ egy,‖ a‖magyar{zó‖modellek‖ eredményeinek‖ értékelésénél‖

fontos‖ szempontra:‖ mind‖ az‖ időablakban‖ vetített,‖ mind‖ a‖ teljes 

reperto{r‖esetében‖igaz,‖hogy‖az‖egyes‖filmekből‖letöltött‖mennyiség‖

kapcsolata‖ jóval‖ erősebb‖mozikba‖ eljuttatott‖ kópi{k‖mennyiségével‖

(valamint‖ a‖ vetítések‖ sz{m{val),‖mint‖ a‖moziközönség‖ létsz{m{val.‖

                                                 

226 A mozis, illetve a P2P-dimenziók‖v{ltozóinak‖egym{s‖közötti‖(dimenzión‖belüli)‖

korrel{ciói‖ (pl.‖ a‖ kópi{k‖mennyisége‖ és‖ a‖ vetítések‖ sz{ma‖közötti‖ erős‖kapcsolat)‖

mag{tól‖értetődőek,‖ezekkel‖itt‖nem‖foglalkozunk. 

227 Ilyen‖szűk‖ időablakban‖persze‖nincs‖ szignifik{ns‖kapcsolat‖mozis‖életciklus‖és‖

az‖ eladott‖ jegyek‖ között,‖ hiszen‖ a‖ filmek‖ {tlagos‖ mozis‖ életciklusa‖ hosszabb‖ a‖

kéthónapos‖időablakunkn{l‖(l{sd‖9. t{bl{zat). 
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Az teh{t, hogy egy film mennyire népszerű a f{jlcserélő közösségben, sokkal 

ink{bb a film marketingjének egyes jellemzőivel, mindenekelőtt a filmnek 

biztosított publicit{ssal függ össze, mint mozis közönségének méretével. Az 

igaz{n‖ nagy‖ kópiasz{mmal‖ forgalmazott‖ filmek‖ ugyanis‖ par‖

excellence‖ közönségfilmek,‖ melyeket‖ a‖ forgalmazó‖ éppen‖ a‖ siker‖

reményében‖ juttat‖el‖nagy‖mennyiségben‖az‖egyes‖filmszính{zakba.‖

A‖ kópi{k‖ mennyiségét‖ ezért‖ nyugodtan‖ kezelhetjük‖ a‖ forgalmazói‖

bevétel-v{rakoz{sok‖proxy‖v{ltozójaként. 

A‖forgalmazók‖v{rakoz{sai‖filmenként‖persze‖igen‖eltérő‖mértékben‖

teljesülnek‖ – hiszen‖ nem‖ ritkas{g‖ a jelentős‖ marketingköltéssel‖

t{mogatott‖ filmek‖ kereskedelmi‖ kudarca‖ –,‖ azonban‖ a‖ f{jlcserélők‖

figyelmének‖ felkeltése‖ szempontj{ból‖ a‖ disztribúció‖ ezen‖ jellemzői‖

sokkal‖ fontosabbak,‖ mint‖ a‖ fizető‖ közönség‖ létsz{ma.‖ M{sképp‖

megfogalmazva:‖ a‖ letöltők‖ szemében‖ a‖ filmekről‖ a‖ médi{ból‖ és‖

rekl{mokból‖ szerzett‖ inform{ciók‖ többet‖ sz{mítanak,‖mint‖ az,‖hogy‖

mit‖ hallanak‖ a‖ filmet‖ moziban‖ megnéző‖ ismerőseiktől.‖ Ezt‖ ak{r‖ a‖

tömegfilmek‖ forgalmaz{s{nak‖ ironikus‖ dilemm{jaként‖ is‖

felfoghatjuk:‖az,‖hogy‖mennyi‖pénzt‖költenek‖egy‖film‖promóciój{ra,‖

még‖nem‖feltétlen‖garant{lja‖a‖közönségsikert,‖a‖letöltők‖intenzívebb‖

érdeklődését‖azonban‖igen. 
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Torrent 
életciklusa 

(nap) 

Letöltések 
száma 

Film mozis 
élettartama 

(nap) 

Mozivetítések 
száma 

A filmet játszó 
mozik száma 

Jegyeladás 
bevétele 

(millió HUF) 

Eladott 
jegyek 

száma (db) 

Vetítésenként 
eladott 

jegyek (db) 

Forgalmazott 
kópiák 

A premier 
és az 

időablak 
között eltelt 

idő (hét) 

A legutolsó 
mozis vetítés 
és az időablak 
között eltelt 
idő (hét) 

Torrent életciklusa 
(nap) 

Pearson Corr. 1                     

Sig. (2-tailed) 
 

                    

N 4838                     

Letöltések száma 

Pearson Corr. 0,654 1                   

Sig. (2-tailed) 0,000                     

N 4838 4838                   

Film mozis 
élettartama (nap) 

Pearson Corr. -0,073 -0,093 1                 

Sig. (2-tailed) 0,001 0,000                   

N 2147 2147 2147                 

Mozivetítések 
száma 

Pearson Corr. 0,126 0,116 -0,043 1               

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,046                 

N 4838 4838 2147 4838               

A filmet játszó 
mozik száma 

Pearson Corr. 0,073 0,054 0,000 0,883 1             

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,994 0,000               

N 4838 4838 2147 4838 4838             

Jegyeladás 
bevétele (millió 
HUF) 

Pearson Corr. 0,097 0,075 0,104 0,880 0,736 1           

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,014 0,000 0,000             

N 3256 3256 565 3256 3256 3256           

Eladott jegyek 
száma (db) 

Pearson Corr. 0,083 0,056 0,147 0,867 0,733 0,991 1         

Sig. (2-tailed) 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000           

N 3256 3256 565 3256 3256 3256 3256         

Vetítésenként 
eladott jegyek (db) 

Pearson Corr. 0,068 0,002 0,206 0,599 0,562 0,804 0,828 1       

Sig. (2-tailed) 0,108 0,967 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000         

N 565 565 565 565 565 565 565 565       

Forgalmazott 
kópiák 

Pearson Corr. 0,131 0,156 -0,123 0,931 0,942 0,757 0,737 0,512 1     

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000       

N 3178 3178 487 3178 3178 3144 3144 453 3178     

A premier és az 
időablak között 
eltelt idő (hét) 

Pearson Corr. -0,044 -0,131 0,606 -0,008 0,171 0,086 0,122 0,174 0,040 1   

Sig. (2-tailed) 0,040 0,000 0,000 0,697 0,000 0,041 0,004 0,000 0,375     

N 2147 2147 2147 2147 2147 565 565 565 487 2147   

A legutolsó mozis 
vetítés és az 
időablak között 
eltelt idő (hét) 

Pearson Corr. 0,022 -0,063 -0,273 0,034 0,207 0,003 0,004 0,007 0,198 0,599 1 

Sig. (2-tailed) 0,319 0,004 0,000 0,118 0,000 0,949 0,923 0,873 0,000 0,000   

N 2147 2147 2147 2147 2147 565 565 565 487 2147 2147 

10. t{bl{zat Az időablakban vetített filmek mozis és P2P forgalm{t leíró v{ltozók korrel{ciós t{bl{ja 
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Torrent 
életciklusa 

(nap) 

Letöltések 
száma 

Film mozis 
élettartama 

(nap) 

Mozivetítések 
száma 

A filmet játszó 
mozik száma 

Jegyeladás 
bevétele 

(millió HUF) 

Eladott 
jegyek 

száma (db) 

Vetítésenként 
eladott 

jegyek (db) 

Forgalmazott 
kópiák 

A premier és az 
időablak között 
eltelt idő (hét) 

A legutolsó 
mozis 
vetítés és az 
időablak 
között eltelt 
idő (hét) 

Torrent életciklusa 
(nap) 

Pearson Corr. 1                     

Sig. (2-tailed) 0,000                     

N 744                     

Letöltések száma 

Pearson Corr. 0,792 1                   

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000                   

N 744 744                   

Film mozis 
élettartama (nap) 

Pearson Corr. -0,120 -0,144 1                 

Sig. (2-tailed) 0,001 0,000 0,000                 

N 744 744 744                 

Mozivetítések száma 

Pearson Corr. 0,388 0,285 -0,099 1               

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,007 0,000               

N 744 744 744 744               

A filmet játszó mozik 
száma 

Pearson Corr. 0,281 0,189 -0,002 0,876 1             

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,959 0,000 0,000             

N 744 744 744 744 744             

Jegyeladás bevétele 
(millió HUF) 

Pearson Corr. 0,198 0,064 0,029 0,864 0,682 1           

Sig. (2-tailed) 0,004 0,363 0,681 0,000 0,000 0,000           

N 205 205 205 205 205 205           

Eladott jegyek száma 
(db) 

Pearson Corr. 0,156 0,023 0,070 0,839 0,686 0,978 1         

Sig. (2-tailed) 0,025 0,741 0,317 0,000 0,000 0,000 0,000         

N 205 205 205 205 205 205 205         

Vetítésenként 
eladott jegyek (db) 

Pearson Corr. 0,101 0,022 0,169 0,598 0,584 0,792 0,836 1       

Sig. (2-tailed) 0,148 0,757 0,015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000       

N 205 205 205 205 205 205 205 205       

Forgalmazott kópiák 

Pearson Corr. 0,305 0,212 -0,116 0,880 0,812 0,732 0,697 0,567 1     

Sig. (2-tailed) 0,000 0,002 0,094 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000     

N 210 210 210 210 210 186 186 186 210     

A premier és az 
időablak között 
eltelt idő (hét) 

Pearson Corr. -0,125 -0,147 1,000 -0,107 -0,010 0,024 0,066 0,169 -0,120 1   

Sig. (2-tailed) 0,001 0,000 0,000 0,004 0,775 0,729 0,350 0,016 0,082 0,000   

N 744 744 744 744 744 205 205 205 210 744   

A legutolsó mozis 
vetítés és az 
időablak között 
eltelt idő (hét) 

Pearson Corr.                       

Sig. (2-tailed) 
 

                    

N 
744 744 744 744 744 205 205 205 210 744 744 

11. t{bl{zat A vizsg{lt összes film mozis és P2P forgalm{t leíró v{ltozók korrel{ciós t{bl{ja
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6.4.3.3 A fájlcserélők osztályozása 
a letöltés helyettesítés vs. hiánypótló funkciója szerint 

Az‖eddigiek‖sor{n‖elemzési‖egységünk‖a‖film‖volt.‖A‖helyettesítés- és‖

a‖ hi{nyparadigma‖ hatókörének‖megítéléséhez‖ tov{bbi‖ t{mpontokat‖

tal{lhatunk,‖ha‖elemzési‖egységnek‖a‖f{jlcserélőket‖v{lasztjuk. 

A‖ hi{nyparadigma‖ erejének‖ bizonyítékaként‖ értékeltük,‖ hogy‖ a‖

megfigyelés‖ ideje‖ alatt‖ letöltött‖ teljes filmvolumen‖ több‖ mint‖ fele‖

magyarorsz{gi‖mozikban‖ 2000‖ óta‖ nem‖ j{tszott‖ produkció.‖ Kérdés,‖

hogy‖ a‖ letöltött‖ filmek‖ mozis‖ forgalmaz{s{nak‖ saj{toss{gai‖

visszaköszönnek-e‖ a‖ f{jlcserélők‖ szintjén?‖ Figyelembe‖ véve‖ a‖

f{jlcserélők‖ elvileg‖ korl{tlan‖ hozz{férését‖ a‖ h{lózatokon‖ elérhető‖

tartalmakhoz‖ (b{rmi‖ letölthető,‖ amit‖ a‖ f{jlcserélő‖ közösség‖ legal{bb‖

egy‖ tagja‖ megoszt{st‖ a‖ többiekkel,‖ ezért‖ a‖ felhaszn{lók‖ többsége‖

mind‖ régi,‖ mind‖ új‖ filmeket‖ letölt),‖ nem‖ sz{mítottunk‖ a‖

felhaszn{lóknak‖ a‖ filmes‖ reperto{r‖ belső‖ megoszl{s{hoz‖ ak{rcsak‖

hasonló‖koncentr{ciój{ra. 

Az‖eredmények‖igazolt{k‖ezt‖a‖v{rakoz{sunkat:‖a‖felhaszn{lók‖közel‖

kétharmada228 (13.‖ t{bl{zat)‖ éppen‖moziműsoron‖ lévő‖ és‖mozikban‖

m{r‖ nem‖ j{tszott‖ filmeket‖ egyar{nt‖ letölt.229 A‖ két‖ hónap‖ sor{n‖

követett‖ felhaszn{lók‖ kevesebb,‖ mint‖ 10%-a‖ töltött‖ le‖ kiz{rólag‖ a‖

letöltés‖ idejében‖ mozikban‖ j{tszott‖ filmeket.‖ Közel‖ 30%‖ viszont‖

azoknak‖az‖ar{nya,‖akik‖csak‖moziban‖nem‖vetített‖filmeket‖töltöttek‖

le.‖Ebben‖a‖nézetben‖teh{t‖a‖hi{ny-paradigma‖hatóköre‖nagyobbnak‖

tűnik. 

A‖ valós{g‖ persze‖ a‖ felhaszn{lók‖ megoszl{sa‖ tekintetében‖ is‖

összetettebb‖ ann{l,‖ hogy‖ egyetlen‖ nézetből‖ messzemenő‖

következtetéseket‖vonhassunk‖le.‖Míg‖ugyanis‖csup{n‖egy‖kisebbség‖

tölt‖ le‖ kiz{rólag éppen‖ moziműsoron‖ lévő‖ filmeket,‖ a‖ felhaszn{lók‖

közel‖h{romnegyede‖legal{bb‖egyet‖letöltött‖a‖letöltéskor‖a‖mozikban‖

j{tszott‖ filmekből‖ (12.‖ t{bl{zat).‖ Ha‖ teh{t‖ valaki‖ filmf{jlokat‖ cserél,‖

                                                 

228 Amint‖ a‖ bevezetőben‖ említettük,‖ nem‖ tudjuk‖ azonosítani‖ az‖ egyszerre‖ több‖

trackert‖is‖haszn{ló‖letöltőket.‖Mivel‖a‖p{rhuzamos‖torrentezés‖nem‖kivétel,‖hanem‖

ink{bb‖ szab{ly,‖ az‖ {ltalunk‖ két‖ hónap‖ alatt‖ megfigyelt‖ egyedi felhaszn{lók sz{ma‖

biztosan‖alacsonyabb‖az‖itt‖közölt‖t{bl{zatokban‖szereplő‖szumma‖értékeknél. 

229 A‖9.‖t{bl{zat‖az‖egyes‖reperto{rokat‖töltő‖felhaszn{lók,‖a‖10.‖t{bl{zat‖a‖kiz{rólag 

valamelyik reperto{rt töltők‖ forgalmi‖ statisztik{it‖ mutatja.‖ Az‖ {tfedéseket‖

megengedő‖ előbbi‖ nézetben‖ egy‖ felhaszn{ló‖ több‖ csoportba‖ is‖ tartozhat,‖ az‖

utóbbiban‖viszont‖kiz{rólag‖egybe. 
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nagyobb‖ esélye‖ van‖ arra,‖ hogy‖ a‖ leg{lis‖ csatorn{kon‖ fogyasztható‖

tartalmakat is‖ letöltsön,‖mint‖arra,‖hogy‖kiz{rólag‖a‖műsoron‖kívüli‖

reperto{rból‖ kalózkodjon.‖ A‖ „régi”‖ filmek‖ letöltése‖ azonban‖ még‖

ennél‖ is‖ elterjedtebb,‖ hiszen‖ 80%‖ feletti‖ a‖ 2000‖ ut{n‖ nem‖ vetített‖

filmeket‖letöltők‖ar{nya.‖Végül‖még‖ennél‖is‖magasabb,‖90%‖feletti‖a 

megfigyelés‖ kezdete‖ óta‖ moziban‖ nem‖ j{tszott‖ filmeket‖ letöltők‖

ar{nya. 

 

Csoport 

Felhasználók 
letöltött repertoár 

szerint 
(Egy felhasználó 
több csoportba is 

tartozhat) 

Letöltők    
száma 

Összes 
felhasználó 
arányában     
(Σ>100%) 

Felhasználók által 
letöltött filmek 

száma 

Összes 
letöltött film 
arányában 

Letöltött 
filmek 

felhasz-
nálónként 

1 

A letöltési 
időablakban (2008. 
május 1.-június 30.) 
moziban vetített 
filmek 

42 984 72% 158 358 24% 3,7 

2 

A letöltési időablak 
előtt (2000. június 1.-
2008. április 30.) 
vetített filmek 

37 162 62% 147 357 23% 4,0 

3 
2000 után nem 
vetített filmek 

50 477 84% 346 844 53% 6,9 

  Összes felhasználó 59 793 100% 652 559 100% 10,9 

2+3 
Moziban nem, vagy 
csak 2000 előtt  
vetített filmek 

55 264 92% 494 201 76% 8,9 

12. t{bl{zat A letöltők sz{ma és részesedése vetített vs. nem vetített reperto{r szerint 
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Csoport 

Felhasználók 
letöltött repertoár 

szerint 
(Egy felhasználó 

csak egy csoportba 
tartozhat) 

Letöltők    
száma 

Összes 
felhasználó 
arányában     
(Σ=100%) 

Felhasználók 
által letöltött 
filmek száma 

Összes 
letöltött 

film 
arányában 

Letöltött filmek 
felhasz-

nálónként 

1 

Csak a letöltési 
időablakban (2008. 
május 1.-június 30.) 
moziban vetített 
filmek 

4 529 8% 6 028 1% 1,3 

2 
A letöltési 
időablakban és 
előtte vetített filmek 

38 455 64% 603 659 93% 15,7 

3 

Csak a letöltési 
időablak előtt (2000. 
június 1.-2008. április 
30.) vetített filmek 

8 015 13% 28 500 4% 3,6 

4 
Csak 2000 után nem 
vetített filmek 

8 794 15% 14 372 2% 1,6 

  Összes felhasználó 59 793 100% 652 559 100% 10,9 

3+4 
Csak moziban már 
nem játszott filmek 

16 809 28% 42 873 7% 2,6 

13. t{bl{zat A letöltők sz{ma és részesedése vetített vs. nem vetített reperto{r szerint 

A‖hi{nyparadigma‖{ltal‖vezérelt‖kalózkereslet‖m{s‖vonatkoz{sban‖is 

erősebbnek‖ tűnik.‖ A‖ kiz{rólag‖ a‖ műsoron‖ lévő‖ filmeket‖ töltők‖

fejenként‖ {tlagosan‖1,3‖ filmet‖ töltöttek‖ le‖ a‖vizsg{lt‖két‖hónap‖alatt,‖

míg‖ a‖ kiz{rólag‖ nem‖ j{tszott‖ filmeket‖ töltők‖ ennek‖ a‖ kétszeresét,‖

fejenként‖ 2,6-ot (13.‖ t{bl{zat).‖ Igaz,‖ az‖ egy‖ főre‖ eső‖ filmletöltés‖ a‖

mozis‖ és‖ archív‖ reperto{rból‖ egyar{nt‖ töltő‖ felhaszn{lókn{l‖ a‖

legmagasabb,‖ kb.‖ 16‖ film/fő.‖ (A‖ kéthónapos‖ megfigyelés‖ alatt‖ ez‖ a‖

felhaszn{lók‖64%-n{l‖hetente‖kb.‖2‖letöltött‖filmnek‖felel‖meg.)‖ 

Összességében‖ meg{llapítható,‖ hogy‖ a‖ felhaszn{lók‖ többségének‖

kalóztevékenysége‖ egyszerre‖ helyettesítés- és‖ hi{nyvezérelt,‖ a‖

többiek‖ között‖ ugyanakkor‖ nagyobb ar{nyt képviselnek azok (28%), 

akiknél a letöltés kiz{rólag hi{nypótló, mint azok, akiknél kiz{rólag 

helyettesítő funkciót tölt be (8%).‖ Az‖ előbbiek‖ a‖ filmek‖ teljes‖ P2P-

kalózforgalm{ból‖ is‖ nagyobb‖ mértékben‖ részesednek,‖ mint‖ a‖

kiz{rólag‖helyettesítés-paradigma‖{ltal‖vezéreltek. 
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6.4.4 A filmkínálat műfajok szerinti szerkezete 
a mozi- és a P2P-piactéren 

A‖ filmek‖ leg{lis‖ és‖ feketepiacai‖ közötti‖ összefüggéseket‖ eddig‖ a‖

hozz{férés‖ aspektus{ból‖ vizsg{ltuk.‖Közönségkutat{s‖ azonban‖nem‖

lehet‖ teljes‖a‖ tartalmi‖dimenzió‖vizsg{lata‖nélkül,‖és‖adatgyűjtésünk‖

kiegészítése‖ az‖ IMDb-ből‖ beszerezhető‖ inform{ciókkal‖ p{ratlan‖

lehetőség‖ a‖ film-f{jlcsereforgalom‖ műfajok‖ szerinti‖ elemzésére. 

Feltételezzük,‖hogy‖miként‖a‖leg{lis‖piacon,‖úgy‖a‖f{jlcserélők‖között‖

is‖ jelentősen‖ eltér‖ az‖ egyes‖ műfajok‖ kín{lata,‖ közönségük‖ mérete.‖

Kézenfekvő‖ hipotézis,‖ hogy‖ a‖ f{jlcserélő‖ h{lózatokon‖ is‖ azoknak‖ a‖

műfajoknak‖van‖nagy‖ forgalmuk,‖ amelyek‖a‖mozikba‖ is‖ több‖nézőt‖

vonzanak.‖ A‖ letöltések‖ mennyisége‖ és‖ az‖ eladott‖ jegyek‖ sz{ma‖

közötti‖ gyenge‖ korrel{ció‖ alapj{n‖ azonban‖ arra‖ is‖ sz{mítunk,‖ hogy‖

bizonyos‖műfajok‖kivételt‖képeznek‖e‖főszab{ly‖alól. 

Az online feketepiaci‖ forgalom‖ tematikus‖ tagozód{sa‖ a‖ f{jlcserélő‖

h{lózatok‖működésének‖egyik‖legfontosabb‖jellemzőjével‖függ‖össze.‖

A‖ f{jlcsere-h{lózatok‖ „ökonómiai‖ modelljének”‖ logik{j{ból‖ az‖

következne,‖ hogy‖ egyetlen,‖minden‖ résztvevőt‖ integr{ló‖ f{jlcserélő-

h{lózat‖ domin{lja‖ a‖ piacot,‖ hiszen‖ ez‖ a‖ megold{s‖ garant{ln{‖ a‖

maxim{lis‖ tartalmi‖ gazdags{got,‖ illetve‖ a‖ tartalmak‖ folyamatos‖

elérhetőségét.‖ A‖ f{jlcserélőkkel‖ szemben‖ folytatott‖ jogi‖ h{ború‖

azonban‖ a‖ Napstert‖ követő‖ időszakban‖ – néh{ny,‖ a‖ fenyegetésnek‖

dacosan‖ellen{lló‖központ‖kivételével‖– sikeresen‖lehetetlenítette‖el‖a‖

nagy,‖nyilv{nos‖ f{jlcserélő‖h{lózatokat.‖A‖magukat‖ fenyegetve‖ érző‖

felhaszn{lók‖helyettük‖z{rt,‖csak‖meghív{sos‖alapon‖megközelíthető‖

oldalakra,‖h{lózatokra‖vonultak‖vissza‖(pontosabban‖{t). 

Ez a folyamat‖a‖f{jlcserélő‖közösségek‖fragment{lód{s{hoz‖vezetett,‖

ennek‖eredményeként‖jöttek‖létre‖a‖m{ra‖szinte‖követhetetlen‖sz{mú‖

és‖ tartalmi‖ orient{ciójú‖ f{jlcsere-platformok.‖ A‖ fragment{ció‖ lehet‖

lok{lis‖ (ismerősök,‖egym{sban‖megbízó‖ ismeretlenek‖ többé-kevésbé‖

z{rt,‖ helyi‖ közössége),‖ nyelvi,‖ illetve‖ tematikus‖ (vagy‖ ezek‖

kombin{ciója).‖ Ehhez‖ a‖ kutat{shoz‖ h{rom,‖ nyelvileg‖ z{rt,‖ de‖

tematikusan‖ nem‖ specializ{lódott‖ platformot‖ figyeltünk‖ meg,‖ a‖

letöltők‖ fogyaszt{sbeli‖ preferenci{iról‖ megfogalmazott‖

meg{llapít{sainkat teh{t‖ részben‖ a‖ tartalmi‖ specializ{ció‖ hi{nya‖

magyar{zza.‖M{s‖képet‖kaptunk‖volna,‖ha‖egy‖tematikus,‖helyi‖(l{sd‖

a‖ malacka‖ elnevezésű‖ porno-trackert,‖ vagy‖ a‖ radik{lis‖ blogger‖

Tomcat‖{ltal‖ fenntartott‖Bombagy{r‖ torrent‖oldalt),‖egy‖nemzetközi,‖

tartalmilag szakosodott‖ (pl.‖ a‖ karagarga‖ elnevezésű‖ nemzetközi‖
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művészfilm-rajongó‖ közösség)‖ vagy‖ egy‖ kifejezetten‖ a‖ legfrissebb‖

tartalmakra‖specializ{lódott‖közösséget‖vizsg{ltunk‖volna. 

A‖ tartalmi‖ specializ{ció‖ hi{nya‖ ellenére‖ meg{llapítható,‖ hogy‖ a‖

kalózpiaci‖ filmkín{latban‖ bizonyos‖ műfaji‖ kategóri{k‖ súlya‖

jelentősen‖eltér‖a‖mozis‖kín{laton‖belüli‖részesedésétől‖(14.‖t{bl{zat). 

Egyes‖ műfajok230 felülreprezent{ltak‖ a‖ P2P-h{lózatokon:‖ pl.‖ a‖

kéthónapos‖ időablakban‖ mozikban‖ j{tszott‖ filmek alig egynegyede 

akciófilm/thriller,‖az‖ugyanekkor‖feketén‖elérhető‖filmeknek‖viszont‖

több‖ mint‖ egyharmada.‖ Ugyanebben‖ az‖ időszakban‖ a‖ f{jlcserélő‖

h{lózatokon‖ több‖ film‖ v{lt‖ elérhetővé‖ az‖ anim{ciós,‖ a‖ kaland- és‖ a‖

fant{zia/sci-fi‖ tartalmak‖ közül‖ is‖ – a romantikus‖ és‖ a‖ dr{ma‖műfaj‖

részesedése‖ viszont‖ kisebb‖ volt,‖ mint‖ a‖ mozik‖ kín{lat{ban.‖ Az‖

eltérések‖ ugyanakkor‖ egyik‖ műfajn{l‖ sem‖ haladj{k‖ meg‖ a‖ 25‖

sz{zalékpontot,‖ az‖ időablakon‖ kívül‖ vetített‖ filmek‖ esetében‖ pedig‖

még‖ kisebbek.‖ A‖ „régi”‖ produkciók‖ esetében‖ az‖ elérhető‖ filmek‖

műfaji‖ megoszl{sa‖ nem‖ különbözik‖ lényegesen‖ a‖ moziban‖

vetítettekétől. 

  

                                                 

230 Az‖IMDb‖a‖filmeket‖összesen‖25 műfaji‖kategóri{ba‖sorolja.‖Ennyi‖kategóri{val 

nehéz‖ {tl{tni‖ a‖ kín{lat‖ szerkezetét,‖ ezért‖ 13‖ {tfogóbb‖ (12‖ +‖ 1‖ egyéb)‖ kategóri{t‖

képeztünk.‖ Az‖ összevont‖ kategóri{k‖ tartalma‖ az‖ elnevezések‖ többségénél‖

egyértelmű‖(pl.‖fant{zia/sci-fi).‖Több‖mint‖két‖műfaj‖összevon{s{val hoztuk létre‖a‖

történelem‖(életrajz‖+‖h{ború‖+‖történelem)‖és‖az‖egyéb (felnőtt, csal{di, film-noir, 

game-show, rövidfilm, sport)‖kategória.‖A‖kalandfilm‖kategória‖a‖kaland- mellett a 

western‖ filmeket‖ is‖ tartalmazza.‖ (Az‖ IMDb‖ kategóriarendszerének‖ ismertetés‖

megtal{lható‖a‖http://us.imdb.com/Sections/Genres weboldalon,‖utolsó‖hozz{férés‖

d{tuma:‖2010.‖janu{r‖10.) 

http://us.imdb.com/Sections/Genres
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(IMDb műfaji 
kategóriák, 

oszlopszázalékok, 
N=561) 

 

A mozis vetítés ideje 
Moziban 2000 

után nem vetített 
filmek Ö

ss
ze

se
n

 

2008. május 1.-
június 30. (letöltési 

időablak) 

2000. június 1.-
2008. április 30. 

P2P-hálózatokon elérhető volt? (oszlop %) 

igen nem összesen igen nem összesen     

Dokumentumfilm 1 7 4 1 1 1 - 2 

Animáció 11 1 5 8 7 7 - 6 

Akció/Thriller 36 11 23 49 41 46 - 37 

Kalandfilm 25 6 15 20 24 22 - 19 

Vígjáték 35 35 35 33 44 37 - 37 

Krimi/Detektívfilm 26 11 18 32 32 32 - 26 

Dráma 49 73 62 49 48 48 - 54 

Fantázia/Sci-Fi 26 3 14 21 15 19 - 17 

Történelem 11 9 10 11 13 12 - 11 

Horror 5 1 3 13 7 10 - 7 

Zene 5 8 7 3 2 3 - 4 

Romantikus film 21 32 27 22 19 21 - 23 

Egyéb 22 12 17 17 14 16 - 16 

14. t{bl{zat: A vizsg{lt filmek műfaji megoszl{sa j{tsz{suk ideje, 

illetve P2P-elérhetőségük szerint 

Ugyanennek‖ a‖ jelenségnek‖ a‖ m{sik‖ aspektusa,‖ hogy‖ az‖ egyes‖

műfajok‖ mozis‖ kín{lat{nak mekkora‖ része‖ volt‖ elérhető‖ a‖ P2P-

h{lózatokon‖ is.‖ Ebben‖ az‖ előzőnél‖ jelentősebb‖ eltéréseket‖ felszínre‖

hozó‖ nézetben‖ (15.‖ t{bl{zat) képet‖ alkothatunk‖ arról,‖ hogy‖ a‖

f{jlcserélő‖h{lózatok‖mely‖műfajok‖esetében‖ töltenek‖be‖„archívum-

funkciót”.‖ A‖ legtöbb‖ műfaj‖ „letölthetősége”‖ eltér‖ aszerint,‖ hogy‖ a‖

filmeket‖ a‖ mozik‖ j{tszott{k-e‖ a‖ letöltés‖ időablak{ban.‖ A‖ P2P-

forgalomban‖ felülreprezent{lt‖ tartalmak‖ persze‖ itt‖ is‖

visszaköszönnek‖az‖időablakon‖belüli‖magasabb‖letöltési‖ar{nyukkal.  

Sokkal‖érdekesebbek‖azonban‖azok‖a‖műfajok,‖amelyek‖filmjei‖éppen‖

akkor‖v{lnak‖nagyobb‖ar{nyban‖elérhetővé‖a‖f{jlcserélő‖h{lózatokon,‖

miut{n‖lekerültek‖a‖mozik‖műsor{ról.‖A‖khí-négyzet‖próba‖a‖dr{ma‖

és‖romantikus‖műfajokn{l‖jelez‖szignifik{nsan‖eltérő‖P2P-jelenlétet‖a‖

mozikban‖m{r‖nem‖j{tszott‖filmek‖jav{ra.‖Ha‖ezek‖az‖összefüggések‖

nem‖egy‖egyszeri‖mérés‖véletlen‖eredményei,‖hanem‖hosszabb‖t{von‖

is‖ kimutathatók,‖ akkor‖ joggal‖ következtethetünk‖ arra,‖ hogy‖ egyes 

műfajokba tartozó alkot{sok az idő múl{s{val egyre értékesebbé v{lnak, így 

esetükben a f{jlcserélő h{lózatok jelentős archívum-, azaz hi{nypótló 

funkciót töltenek be.‖Nem‖ feltétlenül‖ arról‖van‖ szó,‖hogy‖ez‖utóbbiak‖
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mozis‖ vetítésük‖ időszak{ban‖ kalózszemmel‖ „érdektelenek”‖

voln{nak,‖hanem‖sokkal‖ink{bb‖arról,‖hogy‖ezek‖olyan‖műfajok,‖ahol‖

elsősorban‖a‖régi‖katalógusok‖vonzz{k‖a‖f{jlcserélőket.‖Elképzelhető,‖

hogy‖ ebben‖ az‖ ezekbe‖ a‖ műfajokba‖ tartozó‖ filmek‖ tartósabbnak‖

észlelt‖művészi‖értékének‖is‖szerepe‖van.231 

 

Műfajokból letöltött filmek 
aránya a mozis repertoár 

szerint 
(IMDb műfaji kategóriák, 

sorszázalékok, N=561) 

A mozis vetítés ideje 

Összesen 
2008. május 1.-június 30. 

(letöltési időablak) 
2000. június 1.-
2008. április 30. 

P2P hálózatokon elérhető volt? (sor %) 

igen nem igen nem igen nem 

Dokumentumfilm 13 87 50 50 20 80 

Animáció 90 10 63 37 72 28 

Akció/Thriller 74 26 64 36 66 34 

Kalandfilm 78* 22 55 45 62 38 

Vígjáték 47 53 53 47 51 49 

Krimi/Detektívfilm 67 33 60 40 62 38 

Dráma 37 63 60*** 40 50 50 

Fantázia/Sci-Fi 88 12 68 32 75 25 

Történelem 50 50 55 45 53 47 

Horror 80 20 74 26 75 25 

Zene 33 67 71 29 47 53 

Romantikus film 37 63 64** 36 51 49 

Egyéb 61 39 64 36 63 37 

*p<0.05 **p<0,01 ***p<0,001 

15. t{bl{zat A P2P h{lózatokon elérhetővé v{lt filmek ar{nya 

az egyes műfaji kategóri{kban 

                                                 

231 A‖khí-négyzet‖próba csak‖h{rom‖műfajn{l‖ tal{lta‖ szignifik{nsnak‖a‖kurrens‖és‖

múltbéli‖ mozis‖ kín{lat‖ letöltési‖ ar{nyainak‖ különbségét.‖ Ha‖ több‖ film‖ műfaji‖

besorol{s{t‖ ismernénk,‖nem‖kiz{rt,‖hogy‖pl.‖a‖régi‖dokumentumfilmek‖gyakoribb‖

letöltése‖is‖szignifik{nsnak‖minősülne. 
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6.4.4.1 A filmműfajok közönsége a mozi- és a P2P piactéren 

A filmek jegyértékesítését‖ és‖ letöltéseit‖ (

 

28.‖ {bra) tartalmi‖ kategóri{nként‖ vizsg{lva232 úgy‖ tűnik,‖ hogy‖ a‖

f{jlcserélők‖ között‖ valóban‖ keresettebbek‖ a‖ nagy‖ mozis‖ közönségű‖

műfajok.233 A‖ diagram‖ két‖ tengelye‖ a‖ műfajok‖ {tlagos‖

jegyelad{sainak‖ és‖ {tlagos‖ letöltésének‖ értékeinél‖ metszi‖ egym{st,‖

ezért‖ könnyen‖ megkülönböztethetők‖ az‖ {tlagn{l‖ nagyobb,‖ illetve‖

kisebb‖mozis‖ és‖ kalózforgalmú‖ filmek.‖A‖vizsg{latba‖ bevont‖ összes‖

film‖ vonatkoz{s{ban‖ (a‖ heterogén‖ „egyéb”‖ kategóri{tól‖ eltekintve)‖

szinte‖nem‖tal{lunk‖olyan‖műfajt,‖amelyiknél‖az‖{tlagosn{l‖nagyobb‖

mozis‖ közönség‖ az‖ {tlagosn{l‖ jelentősen‖ kisebb‖ f{jlcsere-

forgalommal‖p{rosulna.‖(A‖legtöbb‖műfajt‖a‖diagram‖vagy‖jobb‖felső‖

vagy‖ bal‖ alsó‖ negyedében‖ tal{ljuk.)‖ A‖ műfajok‖ nem‖ illeszkednek‖

szorosan a trendvonalra – pl.‖a‖vígj{tékok‖mozis‖közönsége‖nagyobb,‖

mint‖ az‖ akció/thriller‖ filmeké,‖ ez‖ utóbbiak‖ mégis‖ keresettebbek‖ a‖

                                                 

232 A 2004‖ előtti‖ moziforgalmaz{si‖ adatok‖ beszerezhetetlensége‖ és‖ az‖ IMDb-ből‖

sz{rmazó‖ inform{ciók‖ részleges‖ hi{nyoss{ga‖ miatt‖ a‖ jegyelad{sokat‖ és‖ a‖

letöltéseket‖ műfaji‖ bont{sban‖ nem‖ elemezhettük‖ az‖ összes,‖ moziban‖ 2000‖ ut{n‖

vetített‖ 2177‖ film‖ vonatkoz{s{ban.‖ Összesen‖ 561‖ film‖ esetében‖ {llt‖

rendelkezésünkre‖ a‖műfaji‖ bont{shoz‖ szükséges‖h{rom‖adat:‖ a‖ film‖ IMDb‖műfaji‖

kategóri{ja,‖az‖eladott‖mozijegyek‖és‖a‖letöltések‖sz{ma. 

233 Egy‖film‖egyszerre‖több‖műfaji‖kategóri{ba‖is‖tartozhat,‖ezért‖az‖eladott‖ jegyek‖

és‖ a‖ letöltött‖ f{jlok‖ összes‖mennyisége‖ b{rmelyik‖ nézetben‖ kisebb‖ a‖műfajokhoz‖

tartozó‖értékek‖összegénél.‖A‖kategóri{k‖{tlagos‖sz{ma‖2,8. 
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f{jlcserélő‖ h{lózatokon‖ –, az‖ összkép‖ azonban‖ a‖ két‖ piactér‖

keresletének‖ viszonylag‖ szoros‖ együtt‖ j{r{s{ra‖ utal,‖ legal{bbis‖ az‖

egyes‖műfajok‖vonatkoz{s{ban. 

Az‖ adatgyűjtés‖ kéthónapos‖ időablak{ban‖ vetített‖ filmek‖ esetében‖

azonban‖ m{r‖ észrevehetők‖ kivételek‖ e‖ szab{ly‖ alól‖ (29.‖ {bra). Az 

akció/thriller‖ és‖ a‖ bűnügyi‖ filmek‖ az‖ {tlagn{l‖ kisebb‖ mozis‖

közönséget‖ vonzottak,‖ f{jlcsere-forgalmuk‖ mégis‖ jóval‖ {tlag‖ feletti‖

volt.‖ Hogy‖ a‖ jelenség‖ szezon{lis‖ hat{sok‖ vagy‖ műfajspecifikus‖

letöltési‖ szok{sok‖ eredménye,‖ többéves adatgyűjtés‖ hi{ny{ban‖ nem‖

eldönthető,‖ azonban‖ könnyen‖ tal{lhatunk‖ az‖ utóbbi‖ feltételezést‖

erősítő‖ szempontokat.234 A‖ bűnügyi‖ és‖ különösen‖ az‖ akció/thriller‖

műfajok‖közönségében‖valószínűleg‖felülreprezent{ltak‖a‖férfiak,‖sőt‖

a‖ fiatal‖ férfiak‖ – vagyis az a demogr{fiai‖ csoport,‖ amelyik‖ a‖

f{jlcserélő-popul{cióban‖is‖teljes‖lakoss{gon‖belüli‖ar{ny{t‖jelentősen‖

meghaladó‖ súlyt‖ képvisel.‖ E‖ műfajok‖ közönségének‖ f{jlcseréléssel‖

foglalkozó‖ szegmense‖ szinte‖ reflexszerűen‖ lecsap‖ a‖ trackereken‖

megjelenő‖ legújabb‖ „erőszakfilmekre”. 235 Jelenlegi ismereteink 

alapj{n‖ egyedül‖ e‖ „maszkulin”‖ műfajok‖ vonatkoz{s{ban‖ merjük‖

megkock{ztatni‖ azt‖ az‖ {llít{st,‖ hogy‖ f{jlcsereforgalmukban‖ a‖

feketepiaci‖{tlagn{l‖hangsúlyosabb‖a‖helyettesítő,‖mint‖a‖hi{nypótló‖

funkció.236 

 

                                                 

234 A‖ szezon{lis‖ hat{sok‖mellett‖ is‖ szólnak‖ szempontok,‖ pl.‖ a‖ késő‖ tavaszi,‖ ny{ri‖

időszakban‖{ltal{ban‖kevesebb‖erőszakfilmet, és‖több‖vígj{tékot‖mutatnak‖be. 

235 A‖ krimi/detektív‖ kategóri{ba‖ sorolt‖ produkciók‖ jelentős‖ h{nyada‖ egyúttal‖

akció/thriller‖film. 

236 Ezt‖a‖hat{st‖ellensúlyozhatja‖bizonyos,‖a‖f{jlcserélők‖{ltal‖népszerűnek‖gondolt‖

tartalmak‖ „stratégiai”‖ letöltése‖ és‖ megoszt{sa‖ a‖ felhaszn{ló‖ fel- és‖ letöltéseinek‖

ar{ny{nak‖ javít{sa,‖ ez{ltal‖ kedvezőbb‖ besorol{sa‖ és‖ a‖ könnyebb‖ hozz{férés‖

érdekében.‖ B{r‖ a‖ döntően‖ stratégiainak‖ minősített‖ pornogr{f‖ tartalmak‖ P2P-

forgalm{t‖kiz{rtuk‖az‖elemzésből,‖nem‖elképzelhetetlen,‖hogy‖a‖stratégiai‖ letöltés‖

hatóköre‖ ennél‖ szélesebb,‖ és‖ m{s‖ műfajok‖ (pl.‖ az‖ akció/thriller‖ kategória)‖

kalózforgalm{nak‖egy‖részére‖is‖hat{ssal‖van. 
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28. {bra A 2004. febru{r 1. és 2008. június 30. között Magyarorsz{gon j{tszott filmek 

moziközönsége és összes letöltése 2008. m{jus 1. és június 30. között műfajok szerint237 

 

 

29. {bra A 2008. m{jus 1. és június 30. között Magyarorsz{gon mozikban j{tszott és 

ugyanezen időablakban letöltött filmek fizető közönsége és letöltései műfajok szerint238 

                                                 

237 IMDb‖műfaji‖kategóri{k,‖N=561 

Dokumentumfilm
Animáció

Akció/Thriller

Kalandfilm

VígjátékKrimi/Detektívfilm

Dráma

Fantázia/Sci-Fi

Történelem
Horror

Zene

Romantikus film

Egyéb

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

*y+ Letöltések (ezer db)

*x+ Moziközönség (millió fő)

Dokumentumfilm Animáció

Akció/Thriller

Kalandfilm

Vígjáték

Krimi/Detektívfilm

Dráma

Fantázia/Sci-Fi

Történelem

Horror Zene

Romantikus film

Egyéb

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 1 2 3 4 5 6 7

*y+ Letöltések (ezer db)

*x+ Moziközönség (millió fő)



Szükség‖törvényt‖bont 

 

334 

Az‖ ingyenes‖ fogyaszt{s‖ lehetőségének‖korszak{ban‖a‖mozil{togat{s‖

„hozz{adott‖ értéke”‖ is‖ {talakul,‖ illetve‖ a‖ különböző‖ műfajok‖

vonatkoz{s{ban‖m{s‖megvil{gít{sba‖kerül.‖Az‖erőszakfilmek‖kiugró‖

kalózkereslete‖ mellett‖ erre‖ utaló‖ jelként‖ értékeljük,‖ hogy‖ az‖

időablakban‖ j{tszott‖ romantikus‖ filmek‖ az‖ {tlagn{l‖ nagyobb‖mozis‖

közönséget,‖viszont‖az‖{tlagn{l‖kevesebb‖f{jlcserélőt‖vonzottak.‖Igaz,‖

egyik‖ eltérés‖ sem‖ annyira‖ jelentős,‖ mint‖ az‖ erőszakfilmek‖ {tlagot‖

jóval‖ meghaladó‖ letöltései,‖ mégis‖ jó‖ okkal‖ feltételezhetjük,‖ hogy‖ a‖

romantikus‖filmek‖esetében‖a‖többi‖műfajjal‖összehasonlítva‖ma‖tal{n‖

még‖fontosabb‖a‖„kettesben‖moziz{s”‖élménye. 

6.4.4.2 A mozis filmkínálat és 
a fájlcserélők keresletének szerkezeti különbségei 

Az‖ előzőekben‖ meggyőződtünk‖ arról,‖ hogy‖ az‖ egyes‖ filmműfajok‖

mozis‖ közönsége‖ és‖ f{jlcserélők‖ közötti‖ keresettsége‖ összefügg:‖

mindkét‖közönségben‖jellemzően‖ugyanazok‖a‖műfajok‖népszerűek.‖

Következik-e‖ ebből,‖ hogy‖ a‖ filmek‖ kalózkereslete‖ lényegében‖ a‖

moziforgalmaz{s‖tükörképe?239 T{volról‖sem:‖a‖filmes‖műfajok‖mozis‖

és‖P2P-közönségének‖pozitív‖korrel{ciója‖még‖nem‖jelenti‖azt,‖hogy‖a‖

kalózok‖ filmkosara‖ a‖ mozis‖ v{lasztékkal‖ volna‖ leírható.‖ A‖ kérdés‖

csak‖ a‖ két‖ piac‖ szerkezeti‖ saj{toss{gainak‖ ismeretében‖ v{laszolható‖

meg. 

Műfaji‖ értelemben‖ a‖ filmkereslet‖ szerkezeti‖ jellemzőin‖ a‖ közönség‖

tartalomtípusok‖ szerinti‖ tagolód{s{t‖ értjük.‖ Vannak‖ műfajok,‖

amelyek‖ mozis‖ forgalmaz{suk‖ paraméterei‖ (előfordul{suk‖

különböző‖ mozikban,‖ a‖ vetítések‖ gyakoris{ga,‖ időbeli‖ eloszl{sa,‖

fizető‖közönségük‖mérete‖stb.)‖alapj{n‖homogén‖műfaji‖csoportokba‖

(klaszterekbe)‖ rendezhetők,‖ melyek‖ a‖ többi‖ műfajtól‖ többé-kevésbé‖

elkülönülnek.‖ A‖ mozik‖ profilj{t‖ elsősorban‖ ezek‖ a‖ jellemzők‖

hat{rozz{k‖ meg:‖ milyen‖ műfajú‖ filmeket,‖ milyen‖ gyakoris{ggal,‖

mekkora‖ teremkapacit{ssal‖ és‖ h{ny‖ nézővel‖ j{tszanak.‖ Amikor‖

artmozikról,‖ multiplexekről stb. beszélünk,‖ ezekre‖ a‖ szempontokra‖

gondolunk.‖ Természetesen,‖ ahogy‖vannak‖ „mindent”‖ j{tszó‖ r{diók,‖

úgy‖vannak‖széles‖műfaji‖kín{latú‖mozik‖is,‖azonban‖bizonyos‖típusú‖

filmeket‖ még‖ ezek‖ is‖ eltérő‖ gyakoris{ggal‖ és‖ különböző‖

közönségeknek‖vetítenek. 

                                                                                                                            

238 IMDb‖műfaji‖kategóri{k:‖egy‖film‖több‖műfaji‖kategóri{ba‖is‖tartozhat 

239 Ugyanezt‖ a‖ kérdést‖ a‖ filmek‖ P2P-keresletének‖ magyar{zó‖ modelljeinél‖ is‖

vizsg{ljuk. 
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A 16.‖ t{bl{zat és‖ a‖ 30.‖ {bra a mozis‖ kín{lat‖ műfaji‖ szerkezetét‖

mutatja.‖ A‖ kín{lat‖ műfaji‖ klasszifik{ciója‖ hierarchikus‖

klaszterelemzés240 eredménye:‖ ebben‖ a‖ nézetben‖ a‖ megfigyelési‖

egységek‖a‖mozik,‖a‖felhaszn{lt‖adatok‖pedig‖a‖különböző‖műfajokba‖

sorolt‖ filmek‖ fizető‖közönségének‖ létsz{ma.241 A‖moziműsor‖kín{lat‖

szerinti‖ tagolód{s{nak‖ legjobb‖ {br{zol{sa‖ az‖ ún.‖ dendogram (30. 

{bra):‖ a‖ faszerkezetű a‖ diagram‖ egyik‖ végpontj{n‖ (baloldal{n)‖ az‖

egyedi‖ műfajokat,‖ m{sik‖ végpontj{n‖ (jobboldal{n)‖ a‖ leg{tfogóbb‖

csoportosít{st‖kifejező‖{gakat‖tal{ljuk.‖A‖mozis‖kín{lat‖legalapvetőbb‖

szerkezeti‖ jellemzője‖ a‖ „magas‖ kultúra”‖ vs.‖ „kommersz‖ filmek”‖

dichotómi{ja:‖ez‖a‖két‖műsortípus‖fordul‖elő‖a‖legritk{bban‖együtt‖a‖

mozik‖kín{lat{ban.‖A‖dendogram‖tov{bbi‖el{gaz{sai‖mutatj{k‖e‖két‖

„definitív”‖ műfaji‖ kategória‖ oszt{lyoz{s{t‖ tov{bbi‖ (al)műfaji‖

csoportokra.‖ A‖ kommersz‖ műfajokon‖ belül‖ négy‖ alműfaj‖ is‖

kirajzolódik,‖ melyek‖ egyike‖ tov{bbi‖ h{rom‖ csoportot‖ rejt.‖ Ezt‖ a‖

metaműfajt‖„tipikus‖tömegfilmeknek”‖nevezzük,‖mert‖az‖ide‖tartozó‖

tov{bbi‖ h{rom‖műfaj‖ lényegében‖ fedi‖ a‖multiplex‖mozik‖ (egyben‖ a‖

hollywoodi‖filmipar)‖kín{lat{t:‖az‖erőszak-,‖a‖„habkönnyű”,‖valamint‖

a‖ szülők‖ és‖ gyerekek‖ {ltal‖ közösen‖ is‖ megnézhető‖ filmeket.‖ A‖

kommersz‖ műfajok‖ m{sik‖ típusa‖ t{rsadalmi‖ valós{gból‖ való‖

menekülés‖filmjei,‖innét‖a‖kategória‖neve. 

 

MAGAS KULTÚRA KOMMERSZ 

Partikuláris 
műfajok 

Klasszikus 
műfajok 

Eszképizmus 

Tipikus tömegfilmek 

Szülő/gyerek Könnyed Erőszak 

Musical Dráma Akciófilm Kaland Vígjáték Bűnügyi 

Háborús Zene Sci-Fi Családi Romantikus Horror 

Történelem   Fantázia Animáció   Thriller 

          Western 

          Detektív 

                                                 

240 Az‖ itt‖ alkalmazott‖ klasszifik{ció‖ asszoci{ciós‖ mérősz{mon‖ (khí-négyzeten)‖

alapuló,‖ csoporton‖ belüli‖ kapcsolatok‖ (within-groups)‖ módszerével‖ dolgozó‖

hierarchikus‖klaszterelemzés. 

241 Ha egy film‖ több‖mint‖ egy‖műfajba‖ is‖ besorolható,‖ akkor‖ közönsége‖ a‖ filmet‖

vetítő‖mozi‖esetében‖mindegyik‖műfajn{l‖ugyanazt‖az‖értéket‖veszi‖fel.‖Pl.‖az‖IMDb‖

alapj{n‖akció,‖bűnügy,‖dr{ma‖és‖thriller‖műfaji‖besorol{sú‖Keresztapa‖III.‖összesen‖

1200‖nézője‖mind‖a‖négy‖műfaj‖nézettségéhez‖1200‖fővel‖j{rult‖hozz{‖egy‖budapesti‖

mozi‖esetében. 
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16. t{bl{zat A mozik műsorkín{lat{nak szerkezete műfaji csoportok szerinti bont{sban242 

A‖ klasszifik{ció‖ eredménye‖ azt‖ mutatja,‖ hogy‖ a‖ mozik‖ kín{lata‖

műfaji‖ értelemben‖ erősen‖ struktur{lt:‖ bizonyos‖ műfajú‖ filmeket‖

együtt,‖ műfaji‖ „klaszterekbe”‖ rendezve‖ tartanak‖ műsoron,‖ egyes‖

műfajok‖ pedig‖ szinte‖ teljesen‖ hi{nyoznak‖ sok‖ mozi‖ műsor{ról.‖ A‖

mozih{lózat‖ teh{t‖olyan‖piactér,‖ahol‖a‖fogyasztók‖pontosan‖tudj{k,‖

hogy‖ milyen‖ típusú‖ tartalmak‖ milyen‖ típusú‖ mozikban‖ tal{lhatók‖

meg,‖ és‖ ennek‖ megfelelően‖ v{lasztanak‖ közöttük.‖ A‖ mozis‖ kín{lat‖

szerkezetét‖ persze‖ némi‖ intuícióval‖ b{rmely‖ szakértő‖ statisztikai‖

elemzés‖ nélkül‖ is‖ képes‖ elfogadható‖ pontoss{ggal‖ v{zolni.‖

Legfontosabb kérdésünk‖ ezért‖ nem‖ is‖ az,‖ hogy‖ milyen‖ a‖ mozis‖

piactér‖ szerkezete,‖ hanem‖ az,‖ hogy‖mik‖ a kalózkereslet‖ és‖ a‖mozis‖

piactér‖ szerkezetének‖ különbségei.‖ Ha‖ azt‖ tal{ln{nk,‖ hogy‖ a‖

kalózkereslet‖ a‖ mozis‖ kín{lathoz‖ hasonlóan‖ tagolódik‖ műfajokra‖

(azaz bizonyos‖ műfajokat‖ együtt,‖ a‖ többitől‖ elkülönülve‖ és‖ nem‖

ugyanazok‖ a‖ személyek‖ töltenek‖ le),‖ abból‖ arra‖ következtetnénk,‖

hogy‖ a‖ f{jlcserélés‖ lényegében‖ nem‖ m{s,‖ mint‖ a‖ mozis‖ piactér‖

„{rnyéka”,‖és‖az‖emberek‖csup{n‖moziba‖j{r{si‖szok{saikat‖követik,‖

amikor‖a‖f{jlcserélő‖h{lózatokon‖filmekre‖vad{sznak. 

 

30. {bra A mozik műsorkín{lat{nak szerkezete243 

                                                 

242 Klaszterelemzés‖eredménye‖alapj{n.‖N=169 



A‖magyarorsz{gi‖P2P-filmfeketepiac‖és 

a‖leg{lis‖moziforgalmaz{s‖összefüggései 

 

337 

  

                                                                                                                            

243 Hierarchikus‖klaszterelemzés,‖b{zis: magyarorsz{gi‖mozik,‖2008.‖m{jus‖1.-június‖

30. N=181 
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31. {bra A f{jlcserélők keresletének szerkezete244 

A‖ felhaszn{lók‖ {ltal‖ letöltött‖ filmek‖ műfaji‖ klasszifik{ciój{nak‖

eredményét‖bemutató‖diagram (31.‖ {bra)‖ alapj{n azonban‖erről‖ szó‖

sincs.‖ A‖ f{jlcserélők‖ kereslete‖ nem‖ egyszerűen‖ különbözik‖ a‖mozis‖

piactértől:‖közelebb‖j{runk‖a‖valós{ghoz,‖ha‖úgy‖fogalmazunk,‖hogy‖

a P2P-filmkereslet műfaji értelemben struktur{latlan. (Ezt jelzi, hogy a 

dendogram‖ {gai‖m{r‖ viszonylag‖ korai‖ hasít{sokn{l‖ sok-sok egyedi 

műfajra‖bomlanak.)‖A‖P2P-piactér‖ szerkezete‖még‖ csak‖nyomokban‖

sem‖emlékeztet‖mozis‖piactér‖struktúr{j{t‖alkotó,‖konzisztens‖műfaji‖

csoportokra. 

Ez‖ két‖ jelenséget‖ takarhat:‖ vagy‖ arról‖ van‖ szó,‖ hogy‖ a‖ felhaszn{lók‖

többségénél‖ teljesen‖ véletlenszerű,‖milyen‖műfajú‖ filmeket‖ töltenek‖

le,‖vagy‖arról,‖hogy‖a‖legtöbb‖felhaszn{ló‖szinte‖mindenféle‖műfajból‖

tölt‖ le,‖ még‖ ha‖ eltérő‖ intenzit{ssal‖ is.‖ Figyelembe‖ véve,‖ hogy‖ az‖

adatgyűjtés‖kéthónapos‖időablak{ban‖az‖egy‖f{jlcserélőre‖eső‖{tlagos‖

filmletöltések‖ sz{ma‖ több‖mint‖ 10‖ – azaz‖ hetente‖ legal{bb‖ egy‖ film‖

(13.‖ t{bl{zat) –,‖ a‖ m{sodik‖ magyar{zatot‖ fogadjuk‖ el.‖ A‖ legtöbb‖

                                                 

244 Hierarchikus‖ klaszterelemzés, b{zis:‖ 3‖ magyarorsz{gi‖ P2P‖ tracker‖ haszn{lói,‖

2008.‖m{jus‖1.-június‖30.‖N=50863 
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f{jlcserélő a‖ letöltésekből‖ sokkal‖ v{ltozatosabb‖ műfaji‖ kosarat‖ {llít‖

össze,‖ mint‖ amit‖ a‖ mozikín{lat‖ szerkezete‖ a‖ filmműfajok‖

szegreg{ciój{val‖ kapcsolatban‖ sugall.‖ B{rmennyire‖ is‖ meglepő,‖

puszt{n‖ letöltött‖ filmjeik‖ műfaji‖ besorol{sa‖ alapj{n‖ a‖ f{jlcserélők‖

között‖ nem‖ azonosíthatók‖ ízlésüket‖ tekintve‖ hasonló‖ csoportok.‖ A‖

f{jlcserélők‖ kihaszn{lj{k‖ az‖ ismeretlen‖ kiprób{l{s{nak‖ kock{zat- és‖

költségmentes‖lehetőségét,‖és‖tetszés‖szerint‖kalandoznak‖különböző‖

műfajok‖között.245 

Mindez‖ nem‖ jelenti‖ azt,‖ hogy‖ a‖ f{jlcserélők‖ ne‖ rendelkeznének‖

vil{gos‖ műfaji‖ preferenci{kkal.‖ Kock{zat‖ nélkül‖ kijelenthető,‖ hogy‖

éppen‖ellenkezőleg:‖a‖P2P-kalózközönség,‖miként‖a‖kultur{lis‖ javak‖

b{rmely‖ felvevőpiaca‖ (köztük‖ a‖ filmek‖ offline‖ közönsége)‖ koherens‖

ízlésbeli‖ mint{zatokat‖ és‖ ezek‖ alapj{n‖ leírható,‖ többé-kevésbé‖

homogén‖csoportokat‖rejt.‖Függetlenül attól, hogy a filmkalózok milyen 

ízlésbeli csoportokba rendeződnek teljes (offline és online) filmfogyaszt{suk 

alapj{n, egyéni ízlésük az {ltaluk letöltött filmekből nem olvasható ki. (Vagy 

ami ugyanaz: a filmek P2P-kalózforgalma‖műfaji‖szempontból‖szinte‖

teljesen‖struktur{latlan.246) 

Ebből‖ a‖ felismerésből‖ tov{bbi,‖ {ltal{nos‖ érvényű‖ meg{llapít{sok‖

következnek‖ a‖ filmek‖ online‖ feketepiac{val‖ kapcsolatban.‖ A‖ nem‖

specializ{lódott,‖mainstream‖P2P-kereslet műfaji‖struktur{latlans{ga‖

ugyanis‖arra‖utal,‖hogy‖a‖f{jlcserélésnek‖köszönhetően‖a‖tetszőleges‖

ízlésű‖ filmfogyasztó‖ sz{m{ra‖ az‖ „elkalandoz{s”‖ saj{t‖

preferenci{j{tól,‖ új‖ műfajok,‖ stílusok‖ kock{zat‖ nélküli‖ kiprób{l{sa‖

nem‖ csup{n‖ elvi,‖ hanem‖ a‖ gyakorlatban‖ is kiakn{zott‖ lehetőség.‖A‖

hagyom{nyos,‖médiaipari‖termelők‖{ltal‖felkín{lt‖tartalmi‖struktúr{k‖

hi{nya‖ezzel‖ együtt‖ t{volról‖ sem‖ jelenti‖azt,‖hogy‖a‖kultur{lis‖ javak‖

„P2P-{rnyékgazdas{ga”‖ – még‖ a‖ tartalmilag‖ nem‖ specializ{lt‖

form{j{ban‖ is‖– teljesen struktur{latlan‖volna.‖Amint‖a‖bevezetőben‖

említettük,‖ a‖ P2P-kalózpiac‖ egyik‖ oldal{n‖ a‖ tematikus‖ struktúr{k‖

                                                 

245 Ezzel‖ a‖ kijelentéssel‖ kapcsolatban‖ óvatoss{gra‖ int‖ az‖ egyes‖műfajok‖ stratégiai‖

letöltésének‖kor{bban‖m{r‖t{rgyalt‖gyakorlata.‖Az‖azonban‖kiz{rható,‖hogy‖a‖P2P-

filmkeresletben‖ azért‖ ne‖ tal{ljunk‖műfaji‖ struktúr{t,‖ mert‖ sok‖ f{jlcserélő‖ letöltési‖

pozíciója‖ javít{sa‖ érdekében‖ tölt‖ le‖ bizonyos‖ műfajokat.‖ Az‖ ilyen‖ típusú‖ letöltés‖

egy-két‖ népszerűbb‖ műfaj‖ többletkeresletét‖ még‖ magyar{zhatja,‖ sok‖ műfaj‖

struktur{latlan‖keresletét‖azonban‖semmiképp. 

246 Azért‖ fogalmazunk‖ úgy,‖ hogy‖ „szinte‖ teljesen”,‖ mert‖ a‖ klasszifik{ciós‖

diagramról‖ (31.‖ {bra) azért‖ leolvasható‖ egyfajta‖ csoportosít{s:‖ az‖ anim{ciós,‖

csal{di,‖fant{zia,‖kaland- és‖akciófilmek‖P2P-kereslete jobban együtt‖j{r,‖mint‖m{s‖

műfajoké. 
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sokkal‖ pontosabban‖ jelennek‖ meg,‖ mint‖ kor{bban‖ – köszönhetően‖

annak, hogy a speci{lis tartalomtípusok köré szerveződő közönség 

kiszolg{l{sa elől eltűnnek azok a méretgazdas{goss{gi korl{tok, melyekbe a 

piaci viszonyok között működő csatorn{k szükségszerűképpen beleütköznek. 

M{srészt‖ az‖ {ltal{nos‖ érdeklődési‖ kört‖ kiszolg{ló‖ h{lózatok‖ {ltal‖ a‖

fogyasztóiknak‖ felkín{lt‖ tartalmi‖ kalandoz{s,‖ exploratív‖

nomadizmus radik{lisan‖ különbözik‖ az‖ ezt‖ a‖ lehetőséget‖ leg{lis‖

piacokon‖ a‖ televízió‖ {ltal‖ biztosító‖ channel-surfing,‖ „zapping”‖

élményétől.‖A‖P2P-felhaszn{ló‖a‖„véletlenül odakapcsolok-belenézek-nem 

tetszik-elkapcsolok‛ tévés‖logika‖helyett‖a‖„nem tudom mi ez-de letöltöm-

kiprób{lom-legfeljebb letörlöm-de az is lehet, hogy archiv{lom‛ aktív‖

érdeklődést‖feltételező‖logik{j{val‖v{laszt‖a‖tartalmak‖között. 

6.4.5 A filmek P2P-kalózkeresletének magyarázata 
a moziforgalmazás jellemzőivel 

A‖ filmforgalmaz{s‖ és‖ a‖ f{jlcsere‖ jellemzőinek leíró‖ statisztik{ja‖

alapj{n‖ a‖ két‖ dimenzió‖ kapcsolat{ról‖ körvonalazódó‖ kép‖ központi‖

eleme, hogy a P2P-feketepiacon‖ forgalmazott‖ filmek‖ egyik‖ része‖

puszt{n‖ a‖ moziba‖ j{r{st‖ helyettesíti,‖ m{sik‖ része‖ viszont‖ a‖

(magyarorsz{gi)‖mozis‖ piaci‖ kín{lat‖ hi{ny{t‖ kompenz{lja.247 A piac 

egyes‖ jellemzőinek‖ puszta‖ együtt‖ j{r{sa‖ azonban‖ még‖ nem‖ jelent‖

oks{gi‖kapcsolatot:‖a‖kalózforgalmat‖alakító‖mechanizmusok‖pontos‖

felt{r{s{hoz‖magyar{zó‖modellek‖szükségesek. 

Adatgyűjtésünk‖ korl{tai‖ (az‖ otthoni‖ videó-forgalom, illetve a 

televíziós‖sug{rz{s‖adatainak‖hi{nya)‖a‖filmek‖P2P-kalózkereslete‖és‖

mozis‖ forgalmaz{sa‖ közötti‖ oks{gi‖ kapcsolatok‖ vizsg{lat{t‖ teszi‖

lehetővé.‖ Két,‖ implik{cióit‖ tekintve‖ lényegesen‖ különböző‖ kérdést‖

vizsg{lunk: 

1) Mitől‖függ,‖hogy‖egy‖film‖felkerül-e‖a‖f{jlcserélő‖h{lózatokra, 

azaz a release-csapatoktól kikerül-e letöltésre alkalmas kópia? 

                                                 

247 A‖ maxim{lis‖ körültekintés‖ és‖ védhető‖ következtetések‖ érdekében‖ ismételten‖

hangsúlyozzuk,‖ hogy‖ a‖mozis‖ kín{lat‖ hi{nya‖ kiz{rólag‖ akkor‖ fogható‖ fel‖ a‖ teljes‖

leg{lis‖ filmpiac‖hi{nyaként,‖ ha‖ igaz‖ az‖ az‖ {llít{s,‖ hogy‖„ami‖nincs‖ a moziban, az 

({ltal{ban)‖nem‖kapható‖DVD-n/VHS-en,‖ és‖nem‖ j{tssz{k‖ a‖ tévében‖sem”.‖Ezt‖ az‖

{llít{st‖ azonban‖ lehetetlen‖ ellenőriznünk‖mindaddig,‖ amíg‖ a‖ forgalmazóktól‖nem‖

sikerül‖ beszereznünk‖ az‖ otthoni‖ videók‖ és‖ a‖ filmek‖ televíziós‖ vetítésének‖

statisztik{it. 
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2) Mitől‖ függ,‖ hogy‖ a‖ f{jlcserélők‖ az‖ elérhető‖ filmekből‖mennyit 

töltenek le? 

A‖ kérdések‖ a‖ P2P-kereslet‖ és‖ a‖ mozik‖ kín{lata‖ közötti‖ oks{gi‖

kapcsolatok‖ m{s-m{s‖ aspektus{ra‖ („a‖ kalózok/release csapatok 

érdeklődésének‖ felkeltése”,‖ illetve‖ „népszerűség‖ a‖ f{jlcserélők‖

között”)‖ vonatkozik.‖ Az‖ első‖ kérdésre‖ logisztikus,‖ a‖ m{sodikra‖

line{ris‖regresszióval‖keressük‖a‖v{laszt. 

A‖fentebb‖ismertetett‖eredmények‖alapj{n‖a‖következő‖hipotéziseket 

teszteltük: 

H1 Minél‖frissebb‖egy‖film,‖ann{l‖nagyobb‖a‖feketepiaci‖kereslete. 

H2 A‖ filmek‖ disztribúciój{ra‖ allok{lt‖ marketing-erőforr{sok‖ a‖

feketepiaci P2P-keresletet‖is‖meghat{rozz{k. 

H3 Egy‖ film‖ mozis‖ közönségsikere‖ (magas‖ nézősz{ma)‖ és‖

kalózletöltéseinek‖mennyisége‖között‖oks{gi‖kapcsolat‖van. 

6.4.5.1 A fájlcserélő hálózatokra kikerülő filmek 

A‖ logisztikus‖ regresszió‖ függő‖ v{ltozója‖ dichotóm:‖minden‖ filmnél‖

vagy‖a‖„P2P-h{lózaton‖elérhető‖volt”‖(1)‖vagy‖a‖„nem‖volt‖elérhető”‖

(0)‖ értéket‖ veszi‖ fel.‖ Ezzel‖ a‖ modellel‖ teh{t‖ csup{n‖ azt‖ vizsg{ljuk,‖

mitől‖függ,‖hogy‖egy‖film‖kikerül-e‖a‖f{jlcserélő-h{lózatokra;‖a‖filmek‖

P2P-kalózközönségének‖ mérete‖ itt‖ nem‖ sz{mít.‖ Amint‖ kor{bban‖

említettük,‖a‖filmek‖P2P-feketepiaci‖körforg{s{nak‖első‖st{ciójaként‖a‖

release-csapatok haszn{lható‖minőségű‖digit{lis‖kópi{kat‖készítenek‖

a‖ filmekből,‖ majd‖ ezeket‖ a‖ kópi{kat‖ a‖ disztribúciós‖ hierarchia‖

alacsonyabb‖ szintjein‖ {llók‖ eljuttatj{k,‖ pontosabban‖ feltöltik a 

f{jlcserélő‖h{lózatokra. 

Az‖első‖modellben‖a‖teljes‖(az‖időablakban,‖illetve‖azon‖kívül‖vetített)‖

filmkatalógust‖ vizsg{ljuk‖ (17.‖ t{bl{zat).‖Mindegyik‖modellt‖ egy‖ „a”‖

és‖ „b”‖ v{ltozatban‖ készítettük‖ el.‖ A‖ kettő‖ között‖ egyedül‖ a‖ filmek‖

IMDb‖ tetszési‖ indexének‖ (rating-jének)‖magyar{zó‖ v{ltozók‖ közötti‖

szerepeltetése vagy‖hi{nya‖jelenti‖a‖különbséget.‖Az‖IMDb‖pontsz{m‖

„kakukktoj{s”:‖ a‖modellekben‖ szereplő‖ többi‖ v{ltozóval‖ ellentétben‖

nem‖ köthető‖ speci{lisan‖ a‖ magyar‖ piachoz.‖ (Emlékeztetőül:‖ ez‖ az‖

index‖ az‖ imdb.com‖ weboldal‖ l{togatói‖ {ltal‖ egy‖ tízfokú‖ sk{l{n‖

kifejezett tetszéspontsz{mok‖ filmenkénti‖ {tlaga.)‖ Az‖ IMDb-

pontsz{mok‖{tlag{ba‖ természetesen‖a‖magyar‖közönségnek‖ is‖ lehet‖

(van)‖ beleszól{sa,‖ az‖ értékelések‖ zöme‖ azonban‖ nem‖ magyaroktól‖
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sz{rmazik.‖ Szerepeltetése‖mellett‖ azért‖ döntöttünk,‖mert‖kív{ncsiak‖

voltunk, van-e‖ a‖ filmletöltésnek‖ olyan‖ nézete,‖ ahol‖ a‖ (glob{lis)‖

közönség248 értékítélete‖befoly{solja‖azt,‖hogy‖egy‖film‖megjelenik-e a 

magyar‖f{jlcserélők‖{ltal‖l{togatott‖felületeken. 

Az‖első‖„a”‖és‖„b”‖modellben249 a‖4,‖ illetve‖5‖ független‖v{ltozóval250 

13, illetve 14%-ot‖ sikerült‖ megmagyar{znunk‖ a‖ f{jlcserélő‖

h{lózatokra‖ kikerült,‖ illetve‖ onnét‖ hi{nyzó‖ filmek‖ közötti‖

különbségből.251 Összesen‖ két‖ szignifik{ns‖ hat{st‖ tal{ltunk:‖ a‖

mozikba‖ szétküldött‖ kópi{k‖ sz{m{nak‖ kismértékű‖ és‖ az‖ eladott‖

jegyek‖ sz{m{nak‖ sokkal‖ erősebb‖ pozitív‖ hat{s{t.‖ Az‖ eredmény‖

                                                 

248 A filmek IMDb-pontsz{ma‖persze‖ugyanúgy‖nem‖minősíthető‖a‖teljes‖közönség‖

értékítéletét‖ reprezent{ló‖ mutatónak,‖ mint‖ b{rmely‖ weboldal‖ mintavétel‖

szempontj{ból‖kontroll{latlan‖megkérdezése,‖szavaz{sa. 

249 A‖hi{nyzó‖értékeket‖mind‖a‖logisztikus,‖mind‖a‖line{ris‖regressziós‖modellekben‖

ún.‖„listwise”‖módszerrel‖(a‖legal{bb‖egy‖hi{nyzó‖értéket‖tartalmazó‖megfigyelési‖

egységek‖kiz{r{s{val)‖kezeltük. 

250 Amint‖ a‖ korrel{ciós‖ együtthatókból‖ kiderült,‖ a‖ regressziós‖ modellekben‖

felhaszn{lt‖ független‖ v{ltozók‖ nem‖ függetlenek‖ egym{stól,‖ ezért‖ a‖ független‖

v{ltozókat‖(a‖premier‖óta‖eltelt‖idő‖kivételével)‖e‖hat{sok‖kiszűrése‖ut{n,‖rezidu{lis‖

form{jukban‖ szerepeltettük.‖ (A‖ modellből‖ kihagytuk‖ a‖ „vetítések‖ sz{ma”‖ és‖ a‖

„filmet‖j{tszó‖mozik‖sz{ma”‖v{ltozókat,‖mivel‖ezek‖túl‖erősen‖korrel{lnak‖a‖kópi{k‖

mennyiségével,‖illetve‖az‖eladott‖jegyek‖sz{m{val.)‖A‖forgalmaz{sba‖került‖kópi{k‖

mennyisége‖ összefügg‖ az‖ eladott‖ jegyek‖ sz{m{val,‖ ez‖ utóbbi‖ pedig‖ azzal,‖ hogy‖

mennyi‖ ideig‖ vetítik‖ a‖ filmet.‖ A‖ film‖ életciklusa‖ nem‖ független‖ az‖ IMDb-

pontsz{mtól.‖Az‖eredeti‖v{ltozókból‖rezidu{lis‖együtthatókat‖elő{llító‖regressziós‖

egyenletek‖részletes‖eredményei‖elérhetők‖a‖szerzőnél. 

251 A‖modellekben‖mindegyik‖v{ltozó‖esetében‖szerepeltetjük‖a‖v{ltozó‖négyzetes‖

tagj{t.‖ Tekintettel‖ arra,‖ hogy‖ a‖ független‖ v{ltozók‖ mindegyik‖ modellben‖ magas‖

(ar{nysk{l{s)‖ mérési‖ szintűek,‖ a‖ modellépítés‖ sor{n‖ vizsg{ltuk‖ a‖ függő‖ és‖ a‖

független‖v{ltozók‖ illeszkedését.‖A‖ legtöbb‖esetben‖azt‖ tal{ltuk,‖hogy‖a‖ független‖

v{ltozók‖négyzetes‖alakj{val‖rendre‖jobban‖becsülhető‖a‖függő‖v{ltozó‖(a‖letöltés),‖

ezért‖a‖modellben‖ezeket‖is‖szerepeltetjük.‖A‖logisztikus‖regresszió‖eredményeinek‖

könnyebb‖ értelmezése,‖ a‖ független‖ v{ltozók‖ hat{sainak‖ összehasonlíthatós{ga‖

érdekében‖ az‖ eredeti‖ B‖ együtthatókból‖ kisz{mítottuk‖ a‖ sztenderdiz{lt (ß) 

együtthatókat.‖ (Ennek‖ módszeréről‖ l{sd:‖ Székelyi-Barna, 2002.) A szignifik{ns ß-

együtthatók közötti ar{nybeli különbségek a független v{ltozók valós{gos „erősorrendjének‛ 

feleltethetők meg. Ha‖ egy‖ v{ltozónak‖ mind‖ a‖ négyzetes,‖ mind‖ az‖ eredeti‖ alakja‖

szignifik{ns‖ hat{sú‖ (mint‖ pl.‖ az‖ „1a”‖ és‖ „1b”‖ modelleknél‖ a‖ kópiamennyiség‖

esetében),‖ a‖ v{ltozó‖ teljes‖ hat{sa‖ az‖ eredeti‖ és‖ a‖ négyzetes‖ alakokhoz‖ tartozó‖ ß-

együtthatók összege.‖ Az‖ első‖ logisztikus‖ regresszió‖ együtthatóit‖ tartalmazó‖ 17. 

t{bl{zatban‖ pl.‖ a‖ „mozikban‖ forgalmazott‖ kópi{k‖ sz{ma”‖ 0,185‖ és‖ -0,143 ß-

értékekkel‖ szerepel‖ (az‖ utóbbi‖ a‖ négyzetes‖ tag‖ hat{sa).‖ A‖ kópiamennyiség‖ teljes‖

hat{sa‖teh{t‖0,185-0,143=0,042. 
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jelentőségének‖ felméréséhez‖ idézzük‖ fel‖ a‖ v{ltozók‖ p{ronkénti‖

korrel{cióit‖ (11.‖ t{bl{zat).‖ Ezeknél‖ azt‖ tal{ltuk,‖ hogy‖ a‖ filmek‖ P2P-

kalózforgalma‖ szorosabban‖ összefügg‖ a‖ mozih{lózatba‖ szétküldött‖

kópi{k‖ mennyiségével,‖ mint‖ az‖ eladott‖ jegyek‖ sz{m{val,‖ teh{t‖ a‖

fizető‖közönség‖nagys{g{val.‖Az‖itt‖vizsg{lt‖dichotóm‖függő‖v{ltozó‖

(trackereken‖ elérhető‖ volt-e‖ vagy‖ sem)‖ persze‖ alacsonyabb‖ mérési‖

szintű,‖ mint‖ a‖ letöltött‖ mennyiség,‖ de‖ vegyük‖ észre:‖ abból a 

szempontból, hogy egy film felkelti-e a P2P-releaserek és a tracker kín{latot 

meghat{rozó szereplők (adminisztr{torok, magas rangú tagok) érdeklődését 

(egy{ltal{n feltöltik-e a h{lózatra), a film mozis közönségének mérete sokkal 

fontosabb tényező, mint az, hogy mekkora disztribúciós t{mogat{st kapott a 

forgalmazótól.‖ A‖ „kikerül‖ vagy‖ nem‖ kerül‖ ki‖ a‖ h{lózatra”‖ képletben‖

teh{t‖ van‖ szerepe‖ a‖ közönséghat{snak,‖ így‖ vélhetően‖ a‖

„sz{jrekl{mnak”,‖ a‖ referencia-csoportok‖ „még‖ nem‖ l{ttad?”‖ és‖

hasonló‖ reakcióinak‖ is.‖ Ezt‖ az‖ oks{gi‖ kapcsolatot‖ jegyezzük‖meg:‖ a‖

line{ris‖ (a‖ letöltött‖mennyiséget)‖magyar{zó‖modell‖ eredményeinek‖

értelmezésekor‖még‖segítségünkre‖lesz. 
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1a) Modell 
 

1b) Modell 

B (Std error) ß Exp(B)   B (Std error) ß Exp(B) 

t_from_prem 
A premier és a vizsgált időablak között eltelt idő (hét) 0,002  (0,007) 0,026 1,002 

 
0,001  (0,007) 0,014 1,001 

t_from_prem
2
 0,000  (0,000) -0,055 1,000   0,000  (0,000) -0,049 1,000 

copies 
Mozikban forgalmazott kópiák száma 0,657*** (0,124) 0,180 1,929 

 
0,654*** (0,126) 0,185 1,923 

copies
2
 -0,454*** (0,122) -0,141 0,635   -0,449*** (0,125) -0,143 0,638 

tickets 
Eladott jegyek mennyisége 0,102  (0,167) 0,028 1,107 

 
0,118  (0,169) 0,033 1,126 

tickets
2
 0,255*  (0,121) 0,300 1,291   0,246*  (0,122) 0,298 1,279 

f_life_span 
A film élettartama 0,093  (0,105) 0,025 1,097 

 
0,096  (0,105) 0,027 1,100 

f_life_span
2
 -0,106  (0,101) -0,043 0,900   -0,101  (0,102) -0,042 0,904 

imdb_rating 
IMDb tetszési index 

     
0,179  (0,119) 0,050 1,196 

imdb_rating
2
           0,027  (0,067) 0,013 1,027 

 

Constant 0,635*  (0,268)   1,887   0,664*  (0,280)   1,942 

 

OLS R2 0,13   0,14 

  
N 453   449 

   
*p<0.05 **p<0,01 ***p<0,001 

17. t{bl{zat Az összes (időablakban vagy előtte) vetített film letöltésre elérhetőségének magyar{zó modellje252 

                                                 

252 Logisztikus‖regresszió‖(függő‖v{ltozó:‖1‖=‖trackerekre‖kikerült,‖0 =‖nem‖került‖ki) 
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A‖legérdekesebb‖fordulathoz‖az‖időablakban,‖azaz‖2008.‖m{jus‖1.‖és‖

június‖ 30.‖ között‖ vetített‖ filmek‖ modelljeinek‖ értelmezésekor‖

érkezünk‖ (18.‖ t{bl{zat).‖ Ne‖ feledjük:‖ ez‖ a‖ filmes‖ piac‖ egyik‖

legérdekesebb‖ nézete,‖ mert‖ itt‖ olyan‖ alkot{sok‖ feketepiaci‖

elérhetőségét‖vizsg{ljuk,‖amelyeket‖a‖kérdéses‖periódusban‖a‖mozik‖

is‖j{tszottak.253 M{r‖a‖közel‖40%-os‖magyar{zó‖erő‖is‖szembetűnő:‖az,‖

hogy‖ a‖ filmforgalmaz{s‖ 4-5‖ jellemzőjével‖ ilyen‖ jól‖ magyar{zható‖ a‖

filmek P2P-h{lózati‖ jelenléte,‖ a‖P2P-kalózkín{lat‖mozis‖ disztribúció‖

{ltal‖ vezéreltségének‖ bizonyítéka‖ – legal{bbis‖ az‖ éppen‖ vetített‖

filmek‖esetében.254 

Ennél‖a‖modellnél‖r{ad{sul‖több‖szignifik{ns‖hat{st‖tal{lunk,‖mint‖az‖

összes‖ film‖ P2P-forgalm{t‖ vizsg{lva:‖ egy‖ kivételével‖ az‖ összes 

vizsg{lt‖ tényező‖ hat{ssal‖ van‖ arra,‖ hogy‖ az‖ éppen‖ a‖ mozik‖

programj{n‖ lévő‖ filmekből‖ mi‖ kerül‖ ki‖ a‖ f{jlcserélők‖ közé.‖ A‖

legerősebb‖ a‖ filmpremier‖ óta‖ eltelt‖ idő‖ hat{sa,‖ méghozz{‖ pozitív‖

előjellel:‖ az‖ idő‖ múl{s{val‖ minden,‖ a‖ közelmúltban‖ bemutatott‖

filmnek‖ jelentősen‖ nő‖ az‖ esélye‖ a‖ P2P-elérhetőségre.‖ A‖

kópiamennyiség‖ hat{sa‖ itt‖ is‖ csak‖ kissé‖ pozitív,‖ a‖ nézősz{m‖ hat{sa‖

azonban‖még‖a‖ teljes‖katalógus‖modelljével‖összehasonlítva‖ is‖ erős.‖

Végül‖ szignifik{ns‖ az‖ IMDb-pontsz{m‖ hat{sa‖ is,‖ azaz‖ a‖ glob{lisan‖

kedvelt‖filmeknek‖nagyobb‖esélyük‖van‖a‖kalózh{lózati‖jelenlétre. 

Ezekből‖az‖eredményekből‖arra‖következtetünk,‖hogy‖a P2P-feketepiac 

kín{lat{nak egy része erősen marketingvezérelt.‖Az‖éppen‖műsoron‖lévő,‖

komoly PR-ral‖t{mogatott,‖a‖kiadók‖nagy‖v{rakoz{saitól‖kísért,‖ezért‖

sok‖ kópi{val‖ forgalmazott‖ (többségében‖ nyilv{n‖ hollywoodi)‖

közönségfilmjei‖ szinte‖ elkerülhetetlenül‖ a‖ f{jlcserélő‖ h{lózatokon‖

kötnek‖ki.‖A‖P2P-kisziv{rg{s‖esélyét‖tov{bb‖növeli,‖ha‖a‖filmet‖sokan‖

l{tj{k‖ és/vagy‖ nemzetközileg‖ is‖ sikeres.‖ A‖ filmforgalmazók‖

marketingbüdzséje‖ teh{t‖ az‖ egyik‖ leghatékonyabb‖ eszköz‖ a‖

feketepiac‖ egyik‖ meghat{rozó‖ mechanizmus{nak,‖ a‖ leg{lis‖

fogyaszt{st‖ helyettesítő‖ paradigm{nak‖ az‖ életben‖ tart{s{ra.‖ Minél‖

erősebb‖promóciót‖kap‖egy‖ film,‖ ann{l‖valószínűbb,‖hogy‖kikerül‖ a‖

kalózh{lózatokra. 

                                                 

253 Ez‖persze‖nem‖ jelenti‖ azt,‖hogy‖mindegyik‖ filmet‖az‖ időablak‖ teljes‖hossz{ban‖

vetítették.‖ Egy‖ film‖ az‖ időablakban‖ j{tszottak‖ közé‖ került,‖ ha‖ a‖ 2008.‖m{jus‖ 1.‖ és‖

június‖30.‖között‖az‖orsz{gban‖legal{bb‖egyszer‖vetítették. 

254 Fogyaszt{si‖kutat{sok‖magyar{zó‖modelljeiben‖kifejezetten‖magasnak‖sz{mít‖a‖

20%‖feletti‖magyar{zó‖erő. 
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Egészen‖m{s a‖helyzet‖ a‖mozik‖műsor{ból‖hi{nyzó‖ filmeknél.‖Ezek 

kalózmegjelenését‖ a‖ moziforgalmaz{s‖ jellemzői‖ alig‖ magyar{zz{k. 

Szemben‖az‖időablakban‖j{tszott‖filmek‖letöltéséből‖megmagyar{zott‖

39%-kal,‖ ennek‖ a‖modellnek‖ csup{n‖ 6%-os a magyar{zó‖ ereje.‖Még‖

ennél‖ is‖ beszédesebb,‖ hogy‖ az‖ időablak‖ előtt‖ vetített‖ filmek‖

elérhetőségére‖ egyedül‖ a‖ kópiamennyiség‖ gyakorol‖ szignifik{ns‖

hat{st‖– méghozz{‖negatív‖előjellel.‖Ez‖azt‖jelenti,‖hogy‖a‖f{jlcserélők‖

körében‖ ann{l‖ nagyobb‖ a‖ m{r‖ nem‖ j{tszott filmek‖ kín{lata,‖ minél‖

kevesebb‖kópi{val‖vetítették‖ezeket‖j{tsz{suk‖idején. 

A‖ negatív‖ együttható‖ abszolút‖ értéke‖ ezzel‖ együtt‖ nem‖ magas‖ – 

jelentőségét‖ azonban‖ hiba‖ lenne‖ nem‖ felismerni,‖ hiszen‖ ez‖ a‖

moziforgalmaz{s‖ egyetlen‖ szignifik{ns‖ hat{sa‖ a‖ „régi”‖ filmek P2P-

kisziv{rg{s{ra.‖ A kevesebb helyen vetített filmek a mozik programj{ból 

kikerülve kissé érdekesebbek lesznek a f{jlcserélők sz{m{ra. Ettől‖eltekintve‖

a‖múltban‖j{tszott‖filmek‖P2P-jelenlétének‖esélye‖független‖a‖kor{bbi‖

közönségsikertől.‖ Itt‖ érdemes‖ újra‖ megjegyezni,‖ hogy‖ a‖ m{r‖ nem‖

vetített‖filmek‖DVD-forgalmaz{si‖ jellemzőinek‖ismerete‖és‖modellbe‖

építése‖jelentősen‖növelheti‖a‖modell‖magyar{zó‖erejét,‖hiszen‖a‖P2P-

kín{lat‖túlnyomó‖része‖a‖film‖DVD-kiad{s{ról‖készített‖m{solat, ún.‖

DVDRip. A modell jelenlegi‖ {llapot{ban‖ kapott‖ eredmény,‖ azaz‖ a‖

kópiasz{m‖ kis‖ mértékű‖ negatív‖ hat{sa‖ ebben‖ a‖ kontextusban‖ arra‖

utalhat,‖ hogy‖ érvényesül‖ egy,‖ az‖ elmulasztott‖mozis‖ filmélményt‖ a‖

P2P-piacokról‖bepótló‖fogyasztói‖logika. 

A‖műsoron‖tartott‖reperto{rból‖teh{t‖elsősorban‖a‖sikerfilmek,‖a‖m{r‖

nem‖ j{tszott‖ reperto{rból‖pedig‖ ink{bb‖ a‖ „rétegfilmek”‖kötnek‖ ki‖ a‖

f{jlcserélő-h{lózatokon.‖ A‖ jelenséget‖ a‖ jogtulajdonosok‖ és‖ a‖

filmforgalmazók‖üzleti‖szempontjai‖ felől‖nézve‖úgy‖is‖értékelhetjük,‖

hogy a nagy közönségfilmek P2P-kalózkín{lata ink{bb csak mozis vetítésük 

idején jelentős: hosszabb t{von viszont az eltérő közönségű filmek hasonló 

eséllyel sz{míthatnak arra, hogy bekerülnek a P2P-piaci körforg{sba. 
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2a) Modell 
 

2b) Modell 

B (Std error) ß Exp(B)   B (Std error) ß Exp(B) 

t_from_prem 

A premier és a vizsgált 
időablak között eltelt idő 
(hét) 

0,018  (0,027) 0,199 1,018 
 

0,011  (0,028) 0,124 1,011 

t_from_prem
2
 0,000**  (0,000) 0,922 1,000   0,000*  (0,000) 0,860 1,000 

copies 

Mozikban forgalmazott 
kópiák száma 

3,020**  (0,965) 0,628 20,493 
 

2,789**  (0,988) 0,581 16,265 

copies
2
 -2,561**  (0,990) -0,601 0,077   -2,227*  (1,017) -0,524 0,108 

tickets 
Eladott jegyek mennyisége -0,693  (0,578) -0,144 0,500 

 
-0,487  (0,598) -0,101 0,615 

tickets
2
 0,856*  (0,372) 0,761 2,354   0,817*  (0,400) 0,729 2,265 

f_life_span 
A film élettartama -4,595  (2,664) -0,951 0,010 

 
-3,850  (2,744) -0,799 0,021 

f_life_span
2
 -0,853  (0,465) -0,262 0,426   -0,853  (0,490) -0,263 0,426 

imdb_rating 
IMDb tetszési index 

     
0,520*  (0,245) 0,108 1,681 

imdb_rating
2
           0,136  (0,149) 0,050 1,145 

 

Constant 2,645**  (0,950)   14,085   2,293*  (0,974)   9,902 

 
OLS 

R
2
 

0,37   0,39 

  
N 186   182 

   
*p<0.05 **p<0,01 ***p<0,001 

18. t{bl{zat A vizsg{lat időablak{ban vetített filmek letöltésre elérhetőségének magyar{zó modellje255 

  

                                                 

255 Logisztikus‖regresszió‖(függő‖v{ltozó:‖1‖=‖trackerekre‖kikerült,‖0‖=‖nem‖került‖ki) 
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3a) Modell 
 

3b) Modell 

B (Std error) ß Exp(B)   B (Std error) ß Exp(B) 

t_from_prem 

A premier és a vizsgált 
időablak között eltelt idő (hét) 

0,003 (0,015) 0,039 1,003 
 

0,003  (0,015) 0,036 1,003 

t_from_prem
2
 0,000 (0,000) -0,105 1,000   0,000  (0,000) -0,104 1,000 

copies 

Mozikban forgalmazott 
kópiák száma 

0,054 (0,165) 0,013 1,056 
 

0,061  (0,166) 0,014 1,063 

copies
2
 -0,320* (0,162) -0,085 0,726   -0,327*  (0,163) -0,088 0,721 

tickets 
Eladott jegyek mennyisége 0,228 (0,210) 0,054 1,256 

 
0,221  (0,211) 0,052 1,247 

tickets
2
 0,252 (0,136) 0,255 1,287   0,253  (0,136) 0,257 1,288 

f_life_span 
A film élettartama 0,193 (0,133) 0,046 1,213 

 
0,196  (0,133) 0,046 1,216 

f_life_span
2
 -0,042 (0,115) -0,015 0,958   -0,042  (0,115) -0,015 0,958 

imdb_rating 
IMDb tetszési index 

     
0,013  (0,140) 0,003 1,013 

imdb_rating
2
           -0,023  (0,075) -0,010 0,977 

 

Constant 0,939 (0,644)   2,557   0,976  (0,653)   2,653 

 
OLS R

2
 0,06   0,06 

  
N 267   267 

   
*p<0.05 **p<0,01 ***p<0,001 

19. t{bl{zat A vizsg{lat időablaka előtt vetített filmek letöltésre elérhetőségének magyar{zó modellje256

                                                 

256 Logisztikus‖regresszió‖(függő‖v{ltozó:‖1‖=‖trackerekre‖kikerült,‖0‖=‖nem‖került ki) 
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6.4.5.2 A letöltött filmmennyiséget magyarázó tényezők 

A‖ line{ris‖ regresszióelemzés‖ eredményei‖ (20.‖ t{bl{zat)‖ alapj{n‖ azt,‖

hogy‖ a‖ filmeket‖ milyen‖ mennyiségben‖ töltik‖ le,‖ részben‖ m{s‖

tényezők‖ magyar{zz{k,‖ mint‖ azt,‖ hogy‖ mi‖ kerül‖ ki‖ a‖ f{jlcserélő‖

h{lózatokra.‖ Az‖ első‖ line{ris‖ modellben‖ szignifik{ns‖ a‖ premier‖ óta‖

eltelt idő‖ negatív‖ hat{sa:‖ a‖ filmreperto{r‖ egészére‖ nézve‖ a‖ vizsg{lt‖

időablakhoz‖ (azaz‖ a‖ letöltés‖ d{tum{hoz)‖ közelebb‖ bemutatott‖

filmekből‖ többet‖ töltöttek‖ le,‖ mint‖ a‖ régebben‖ bemutatottakból.‖

Tov{bbi‖ különbség‖ a‖ dichotóm‖ modellhez‖ képest,‖ hogy‖ a‖ letöltött‖

mennyiséget‖ a‖ glob{lis‖ népszerűség‖ is‖ (pozitívan)‖ befoly{solja,‖

valamint‖ az‖ is,‖ hogy‖ a‖moziközönség‖méretének‖ nincs‖ kimutatható‖

hat{sa.‖A‖kópiamennyiség‖hat{sa‖viszont‖ugyanúgy‖pozitív,‖mint‖ a‖

dichotóm‖ modellben,‖ csup{n‖ jóval‖ erősebb.‖ A‖ vizsg{lt‖ teljes‖

filmreperto{r‖ vonatkoz{s{ban‖ teh{t‖ a‖ filmek‖marketingje‖ a‖ letöltött‖

mennyiséget‖ jobban‖ magyar{zza,‖ mint‖ azt,‖ hogy‖ mi‖ érhető‖ el‖ a‖

h{lózatokon. 

Az‖ időablakon‖ belül‖ letöltött‖ filmek‖ mennyiségét‖ azonban‖ a‖

disztribúció‖ jellemzői‖ sokkal‖ kevésbé‖ (csak‖ 14%-ban)‖magyar{zz{k, 

mint‖ a‖mag{t‖ a‖ kalózmegjelenést‖ (21.‖ t{bl{zat).‖ A‖ kópiahat{s‖ itt‖ is‖

pozitív‖és‖kismértékű,‖a‖premier‖óta‖eltelt‖ idő‖pedig‖ugyanúgy‖erős‖

pozitív‖hat{st‖ fejt‖ki,‖mint‖a‖dichotóm‖modellben.‖M{s‖v{ltozóknak‖

azonban‖nincs‖szignifik{ns‖hat{sa. 

Végül‖ az‖ adatgyűjtés‖ idején‖ nem‖ j{tszott‖ filmekből‖ letöltött‖

mennyiség‖magyar{zó‖modellje‖ (22.‖ t{bl{zat) lényegesen‖m{s‖képet‖

mutat,‖ mint‖ a‖ dichotóm‖ modell.‖ A‖ feltöltés‖ esélyére‖ a‖ kisebb,‖ a‖

filmekből‖letöltött‖mennyiségre‖azonban‖a‖nagyobb‖kópiamennyiség‖

gyakorol‖pozitív‖hat{st.‖E‖két‖ellentétes‖hat{s‖a‖letöltés‖jelenségének‖

komplexit{s{ra‖ utal:‖ a moziműsoron kívüli filmek közül a j{tsz{sukkor 

szűkebb körben forgalmazott filmeknek van (kissé) nagyobb esélyük a 

kalózmegjelenésre, míg a ténylegesen letöltött mennyiség a közönségfilmek 

esetében nagyobb.‖ (Ez‖ utóbbit‖ az‖ IMDb-pontsz{m‖ pozitív‖ hat{sa‖ is‖

megerősíti.) 

A‖ mozikban‖ forgalmazott‖ kópi{k‖ mennyiségének‖ a‖ filmletöltésre‖

gyakorolt‖ (egy‖ nézet‖ kivételével)‖ pozitív‖ hat{sa‖ egyrészt‖ utal‖ a‖

filmkalózkod{s‖ ellen‖ tett‖ forgalmazói‖ erőfeszítések‖ relatív‖

sikertelenségére,‖m{srészt‖arra‖a‖m{r‖Smith‖és‖Telang‖ (2008) {ltal‖ is‖

megfigyelt‖ jelenségre,‖ hogy‖ a‖ leg{lis‖ piacokon‖ tapasztalható‖

marketing- és‖ kereslet-ellenőrzési‖ erőfeszítések‖ a‖ feketepiaci‖

keresletet‖és‖kín{latot‖sem‖hagyj{k‖érintetlenül. 
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Egy‖ rövid‖ kitérő‖ erejéig‖ érdemes‖ elgondolkodni‖ azon,‖ hogy‖ a‖ fenti 

meg{llapít{sok‖ mit‖ is‖ jelentenek‖ a‖ magyar‖ filmek‖ forgalmaz{sa‖

szempontj{ból.‖ A‖ jelentős‖ részben‖ {llami‖ t{mogat{sból,‖ illetve‖

adókedvezmény‖ segítségével‖ forgatott,‖ limit{lt‖ méretű‖ közönséget‖

megszólító‖ magyar‖ filmalkot{sok‖ forgalmaz{s{ra‖ a‖ gy{rt{si‖

költségek‖ előteremtése‖ ut{n‖ alig‖ jut‖ pénz.‖ Magyar‖ filmet‖ – a 

legnagyobb‖ közönségfilmeket‖ lesz{mítva‖ – csak alacsony 

kópiasz{mmal‖és‖alacsony‖rekl{m-büdzsével‖forgalmaznak.‖Ennek‖– 

nem‖ utolsó sorban‖ pedig‖ a‖ „magyar‖ filmet‖ nem‖ lopunk”‖

szolidarit{snak‖ – köszönhetően‖ a‖ magyar‖ filmgy{rt{s‖ kurrens‖

alkot{sai‖ nem,‖ vagy‖ csak‖ nyomokban‖ érhetők‖ el‖ a‖ magyar‖

feketepiacokon. 

Az‖alacsony‖rekl{mköltésre‖ is‖visszavezethető‖alacsony‖nézősz{m‖e‖

filmek‖mozis‖ forgalmaz{s{t‖ eleve‖nem‖ teheti‖ nyereségessé,‖ a‖DVD-

kiad{s‖ azonban‖még‖ gener{lhatna‖ valamekkora‖ bevételt‖ az‖ alkotók‖

és‖ a‖ forgalmazó‖ sz{m{ra.‖ Ahogy‖ a‖ magyar‖ film‖ nem‖ jut‖ el‖ a‖

közönséghez‖ a‖ mozikban,‖ úgy‖ nem‖ jut‖ el‖ a‖ közönséghez‖ a‖ P2P-

h{lózatokon‖ sem,‖ m{rpedig‖ közönség‖ híj{n‖ DVD-elad{sok‖

sincsenek.‖Tov{bbi,‖kifejezetten‖erre‖a‖kérdésre‖ fókusz{ló‖kutat{sok‖

szükségesek‖ annak‖ a‖ hipotézisnek‖ a‖ teszteléséhez,‖ hogy‖ a‖ magyar‖

filmeknek‖ ak{r‖ haszn{lhat‖ is‖ a‖ feketepiaci‖ terjesztés/terjedés.‖

Jelenlegi‖ ismereteink‖ alapj{n‖ ez‖ a‖ kijelentés‖ persze‖ csup{n‖

spekul{ció,‖ de‖ ha‖ abból‖ indulunk‖ ki,‖ hogy az internet-alapú‖

kultur{lis‖ piacokon‖ m{s‖ műfajokn{l‖ életképes‖ a‖ minél‖ nagyobb‖

ingyenesen‖ szerzett‖ közönség‖ egy‖ részének‖ fizetős‖ v{s{rlóv{‖

konvert{l{s{nak‖üzleti‖modellje,‖legal{bbis‖megalapozott‖a‖gyanúnk,‖

hogy – ha‖a‖bevételeket‖ tekintve‖nem‖is‖ j{rna‖sokkal jobban –, de a 

magyar‖ film‖ közönséghez‖ jut{s{ban‖ a‖ feketepiacok‖ kulcsszerepet‖

j{tszhatn{nak. 
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1a) Modell 
 

1b) Modell 

B (Std error) ß t   B (Std error) ß t 

Constant     967,2*** (98,46)   9,82   938,2*** (101,81)   9,22 

t_from_prem 

A premier és a vizsgált időablak 
között eltelt idő (hét) 

-14,5*** (2,63) -0,903 -5,53 
 

-14,6*** (2,63) -0,908 -5,56 

t_from_prem
2
 0,1*** (0,02) 0,653 3,83   0,1*** (0,02) 0,655 3,84 

copies 

Mozikban forgalmazott kópiák 
száma 

148,3*** (42,64) 0,175 3,48 
 

140,0**  (43,3) 0,165 3,23 

copies
2
 -72,9  (41,02) -0,097 -1,78   -66,0  (41,49) -0,088 -1,59 

tickets 
Eladott jegyek mennyisége -14,7  (49,08) -0,017 -0,30 

 
-10,9  (49,2) -0,013 -0,22 

tickets
2
 1,6  (13,2) 0,008 0,12   1,3  (13,2) 0,006 0,10 

f_life_span 
A film élettartama 25,1  (37,83) 0,029 0,66 

 
24,7  (37,84) 0,029 0,65 

f_life_span
2
 -1,4  (34,7) -0,002 -0,04   -1,3  (34,7) -0,002 -0,04 

imdb_rating 
IMDb tetszési index 

     
104,2*  (42,57) 0,122 2,45 

imdb_rating
2
           26,8  (24,43) 0,056 1,10 

  
R

2
 0,12   0,13 

N 453   449 

   
*p<0.05 **p<0,01 ***p<0,001 

20. t{bl{zat Az összes (időablakban vagy előtte) vetített filmekből letöltött mennyiség magyar{zó modellje257 

                                                 

257 Line{ris‖regresszió‖(függő‖v{ltozó:‖letöltött‖mennyiség,‖2008.‖m{jus‖1-június‖30.) 
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2a) Modell 
 

2b) Modell 

B (Std error) ß t   B (Std error) ß t 

Constant     1900,5*** (391,88)   4,85   1747,6*** (403,02)   4,34 

t_from_prem 

A premier és a vizsgált időablak 
között eltelt idő (hét) 

0,5  (11,67) 0,016 0,04 
 

-1,1  (11,78) -0,039 -0,09 

t_from_prem
2
 0,2**  (0,08) 1,086 2,83   0,2**  (0,08) 1,108 2,84 

copies 

Mozikban forgalmazott kópiák 
száma 

1058,5**  (394,48) 0,929 2,68 
 

984,4*  (400,14) 0,864 2,46 

copies
2
 -962,7*  (413,14) -0,852 -2,33   -888,8*  (419,46) -0,786 -2,12 

tickets 
Eladott jegyek mennyisége -390,9  (224,58) -0,334 -1,74 

 
-380,8  (226,74) -0,325 -1,68 

tickets
2
 23,7  (34,35) 0,092 0,69   23,3  (34,6) 0,090 0,67 

f_life_span 
A film élettartama -2025,1  (1126,54) -1,131 -1,80 

 
-1911,5  (1139,68) -1,068 -1,68 

f_life_span
2
 -210,5  (161,23) -0,203 -1,31   -251,4  (165,02) -0,243 -1,52 

imdb_rating 
IMDb tetszési index 

     
179,7  (109,46) 0,127 1,64 

imdb_rating
2
           109,3  (71,85) 0,121 1,52 

  
R

2
 0,13   0,14 

N 186   182 

   
*p<0.05 **p<0,01 ***p<0,001 

21. t{bl{zat A vizsg{lat időablak{ban vetített filmekből letöltött mennyiség magyar{zó modellje258

                                                 

258 Line{ris‖regresszió‖(függő‖v{ltozó:‖letöltött‖mennyiség,‖2008.‖m{jus‖1-június‖30.) 
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3a) Modell 
 

3b) Modell 

B (Std error) ß t   B (Std error) ß t 

Constant     439,3*** (90,21)   4,87   444,9*** (90,2)   4,93 

t_from_prem 

A premier és a vizsgált időablak 
között eltelt idő (hét) 

-4,0  (2,06) -0,587 -1,94 
 

-4,2*  (2,04) -0,611 -2,04 

t_from_prem
2
 0,0  (0,01) 0,388 1,25   0,0  (0,01) 0,410 1,33 

copies 

Mozikban forgalmazott kópiák 
száma 

51,0*  (23,08) 0,148 2,21 
 

52,4*  (23) 0,152 2,28 

copies
2
 -31,8  (20,36) -0,114 -1,56   -35,2  (20,3) -0,126 -1,73 

tickets 
Eladott jegyek mennyisége 6,6  (23,84) 0,020 0,28 

 
7,1  (23,7) 0,021 0,30 

tickets
2
 -2,7  (6,56) -0,034 -0,42   -2,7  (6,49) -0,033 -0,42 

f_life_span 
A film élettartama -1,5  (18,97) -0,005 -0,08 

 
-1,3  (18,77) -0,004 -0,07 

f_life_span
2
 -3,9  (16,17) -0,020 -0,24   -3,3  (15,99) -0,017 -0,21 

imdb_rating 
IMDb tetszési index 

     
50,8*  (19,94) 0,173 2,55 

imdb_rating
2
           3,1  (10,85) 0,019 0,28 

  
R

2
 0,05   0,07 

N 267   267 

   
*p<0.05 **p<0,01 ***p<0,001 

22. t{bl{zat: A vizsg{lat időablak{n kívül vetített filmekből letöltött mennyiség magyar{zó modellje259 

  

                                                 

259 Line{ris‖regresszió‖(függő‖v{ltozó:‖letöltött‖mennyiség,‖2008.‖m{jus‖1-június‖30.) 



A‖magyarorsz{gi‖P2P-filmfeketepiac‖és 

a‖leg{lis‖moziforgalmaz{s‖összefüggései 

 

355 

 



Szükség‖törvényt‖bont 

 

356 

6.5 Következtetések 

E‖kutat{ssal a‖magyar‖filmdisztribúció‖két‖meghat{rozó‖szegmense,‖

a‖ moziforgalmaz{s‖ és‖ az‖ online‖ kalózkod{s‖ közötti‖ összefüggések‖

felt{r{s{ra‖ tettünk‖ kísérletet.‖ Az‖ elemzés középpontj{ba‖ a‖

helyettesítő‖ és‖ a‖ hi{nyvezérelt‖ kalózkeresletet‖ került.‖ A‖ kutat{st‖

komoly‖informatikai‖erőforr{sokat‖igénylő‖adatgyűjtést‖előzte‖meg‖a‖

legfontosabb‖ magyarorsz{gi‖ torrent‖ trackerek‖ forgalm{nak‖ egyedi‖

tranzakciók‖szintjén‖történő‖követésével.‖A‖közvetlen‖megfigyelésből‖

sz{rmazó‖ adatokat a‖ magyar‖ moziforgalmaz{s‖ filmek‖ és‖ mozik‖

bont{s{ban‖beszerezhető‖adataival együtt‖vizsg{ltam.‖A‖vizsg{lat‖ a‖

magyar‖ filmpiac‖ m{s‖ leg{lis‖ szektoraira‖ is‖ kiterjeszthető,‖

amennyiben‖ az‖ ipar{g‖ szereplőitől‖ sikerül‖ megszerezni az otthoni 

videók‖forgalm{nak‖részletes‖statisztik{it.260 

Ugyan‖ a‖ kutat{s‖ célja‖ a‖ helyettesítés‖ és‖ a‖ hi{nyparadigma‖ relatív‖

súly{nak‖ meghat{roz{sa‖ volt,‖ a‖ kapott‖ eredmények‖ ennél‖ jóval‖

mélyebb‖ és‖ izgalmasabb‖ következtetések‖ levon{s{ra,‖ valamint‖

tov{bbi‖ kutat{si‖ hipotézisek‖ meghat{roz{s{ra‖ is‖ alkalmasak.‖ E 

kutat{s‖ h{rom‖ fő‖ szemponttal‖ j{rul‖ hozz{‖ a‖ kultur{lis‖ alkot{sok‖

feketepiacainak‖kutat{s{hoz: 

(1) Kín{lati dimenzió:‖ a‖ téma‖szakirodalm{ban‖egyedül{lló‖módon‖

sz{mos‖ olyan,‖ kor{bban‖ empirikusan‖ nem‖ vizsg{lt‖ mechanizmust 

sikerült‖ felt{rni,‖ amely‖ befoly{solja‖ azt,‖ hogy‖ milyen‖ kultur{lis‖

alkot{sok‖bukkannak‖fel‖a‖P2P-feketepiacokon. 

(2) Keresleti dimenzió: a P2P-feketepiaci keresletet sikerült‖

elhelyezni a‖ helyettesítés/hi{ny‖ dichotómi{ban,‖ ugyanakkor‖ ki‖ is‖

tudtunk‖lépni ebből‖a‖dichotómi{ból,‖és‖a‖feketepiaci‖kereslet‖műfaji‖

szerkezetével‖kapcsolatos‖{llít{sokat‖is‖megfogalmaztunk. 

(3)‖ A‖ feketepiaci‖ közönség‖ tartalomfogyaszt{si‖ saj{toss{gait‖ el‖

tudtuk‖hat{rolni‖a‖leg{lis‖csatorn{k‖közönségének‖szok{saitól. 

Ezek‖ az‖ eredmények‖ nemcsak‖ a‖ P2P-h{lózatok‖ mint‖ alternatív‖

kultur{lis‖ piactér‖ fejlődésének‖ mechanizmusaiba‖ engednek‖

                                                 

260 Tov{bbi‖ lehetőség‖az‖ illeg{lis‖piactér‖vizsg{lat{nak‖kiterjesztése,‖elsősorban‖az‖

otthoni DVD- és‖VHS-m{sol{sra.‖Ehhez‖kérdőíves‖adatfelvétel‖szükséges,‖melyből‖

bizonyos‖ adatok‖ statisztikai‖ fúziós‖ technik{kkal‖ ak{r‖ az‖ itt‖ elemzett‖ tranzakciós‖

adatokkal‖is‖összekapcsolhatók. 
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betekintést,‖ hanem‖ új‖ megvil{gít{sba‖ helyezik‖ a‖ f{jlcserélő‖

közösségekben‖ résztvevők‖ identit{s{nak, valamint‖ kultur{lis‖

fogyaszt{suk‖be{gyazotts{g{nak‖kérdéseit‖is. 

6.5.1 A filmek P2P-kínálata 

Sz{mos bizonyíték{t tal{ltuk annak, hogy a P2P-feketepiacok erősebb 

hi{nypótló, mint (leg{lis fogyaszt{st) helyettesítő szerepet töltenek be a mozi 

forgalom tekintetében. A‖ megfigyelt‖ h{rom‖ f{jlcserélő‖ trackeren‖

cirkul{ló‖ filmek‖ döntő‖ többségét‖ (h{romnegyedét)‖ csak‖ nagyon‖

régen‖vagy‖soha‖nem‖vetítették‖moziban. 

A P2P-h{lózatokon‖ elérhető‖ tartalmak‖ kín{lat{t‖ a‖ mozis‖

infrastruktúra‖ oldal{ról‖ befoly{soló‖ tényezők‖ hat{sa‖ mark{nsan‖

különbözik‖attól‖függően,‖hogy‖egy‖film‖terjesztési‖ciklus{nak‖éppen‖

mely‖pontj{n‖tart.‖Lényeges‖eltéréseket‖tal{ltunk‖a‖mozikban‖j{tszott‖

és‖ a‖mozikból‖ „kikerült”‖ (csak‖ DVD-n‖ vagy‖ tévében‖ hozz{férhető)‖

alkot{sok‖ P2P-kín{lat{nak‖ okai‖ között.‖ A mozikban éppen j{tszott 

filmek online kalózkín{lata erősen marketingvezérelt:‖ a‖ forgalmazótól‖

komolyabb‖ promócióban‖ részesülő‖ alkot{sok‖ sokkal‖ könnyebben‖

kikerülnek‖ a‖ f{jlcserélő‖ h{lózatokra,‖ mint‖ a‖ kisebb‖

marketingbüdzséjű‖ filmek.‖ Ezzel‖ szemben‖ a moziműsorról lekerült 

filmek között éppen a gyengébb marketinggel t{mogatott, kisebb 

kópiasz{mmal j{tszott alkot{sok jelennek meg nagyobb eséllyel a 

feketepiacon. 

Ez‖utóbbi‖ jelenséggel‖ függ‖össze,‖hogy‖ egyes rétegműfajokba sorolható 

filmek P2P-elérhetősége akkor ugrik meg, amikor mozikban m{r nem 

j{tssz{k őket.‖ A‖ kommersz‖ műfajokn{l‖ ez‖ éppen‖ fordítva‖ van.‖ A‖

rétegműfajok‖ esetében‖ a‖ f{jlcserélő‖ h{lózatok‖ archívum-funkciót‖

töltenek‖be. 

6.5.2 A P2P-feketepiaci kereslet 

A‖ f{jlcserélők‖ filmkeresletét‖ (a‖ különböző‖ alkot{sokból‖ letöltött‖

mennyiséget)‖ két‖ szempontból‖ is‖ vizsg{ltuk.‖ Egyrészt‖ kív{ncsiak‖

voltunk arra, hogy a P2P-kereslet‖mennyiben‖magyar{zható‖a‖mozis‖

forgalmaz{s‖saj{toss{gaival.‖M{srészt‖az‖egyedi‖f{jlcserélők‖„letöltési‖

kosar{t”‖elemezve‖felt{rtuk‖a‖kereslet‖műfaji‖szerkezetét. 

Az‖éppen‖műsoron‖lévő‖filmek‖esetében‖a‖moziforgalmaz{s‖jellemzői‖

sokkal‖kisebb‖mértékben‖magyar{zz{k‖a‖letöltött‖mennyiséget,‖mint‖

azt,‖ hogy‖ mi‖ kerül‖ ki‖ a‖ f{jlcserélő‖ h{lózatokra.‖ A‖ marketing-
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erőforr{sok‖ hat{sa‖ ezzel‖ együtt‖ ebben‖ a‖ nézetben‖ is‖ szignifik{ns,‖

vagyis‖ a‖ nagy‖ közönségfilmekből‖ nagyobb‖mennyiséget‖ töltenek‖ le‖

mindaddig,‖amíg‖a‖mozik‖műsor{n‖vannak‖– sőt‖még‖ut{na‖is,‖b{r‖a‖

premiertől‖t{volodva‖csökken‖a‖letöltött‖mennyiség. 

Míg‖ a‖ filmforgalmaz{s‖ jellemzői‖ felől‖ nézve‖ sz{mos‖ jelét‖ tal{ltuk 

annak,‖ hogy‖ a‖ leg{lis‖ piacok‖ kín{lata‖ – az‖ alkot{sok‖ életciklusa‖

szerint‖ eltérő‖mértékű‖ – hat{ssal‖van‖a‖ tartalmak‖online‖ feketepiaci‖

keresletére,‖ addig‖ a P2P-kereslet műfaji szerkezete a f{jlcserélők 

tartalomfogyaszt{si szok{sainak magas szabads{gfok{t igazolja.‖A‖letöltési‖

szok{sok‖ egyik‖ legfontosabb‖ jellemzője,‖ hogy‖ a‖ többség‖ szinte‖

mindenféle‖műfajból‖letölt,‖ezért‖a‖mozis‖kín{lat‖tartalmi‖tagolód{sú‖

szerkezete‖a‖f{jlcserélők‖között‖még‖csak‖nyomokban‖sem‖fedezhető‖

fel.‖Nem‖arról‖van‖szó,‖hogy‖a‖ f{jlcserélőknek‖ne‖voln{nak‖ tartalmi‖

preferenci{i;‖ hanem‖ arról,‖ hogy‖ az online kalózpiac nemcsak lehetővé 

teszi, hanem ténylegesen hozz{ is j{rul a kultur{lis fogyaszt{s 

ki{gyazód{s{hoz a kor{bban kialakult egyéni lojalit{sok viszonylag koherens 

rendszeréből. 

A‖ ki{gyazód{s‖ eredményeként‖ kialakuló‖ tartalomfogyaszt{s‖

legfontosabb‖ jellemzője‖ a‖ kísérletezés‖ és‖ a‖ nomadiz{lód{s.‖ Ezt‖ a‖

megfigyelést,‖és‖a‖kereslet‖hi{nypótló‖jellegét‖t{masztja‖al{‖az‖a‖tény‖

is,‖ hogy‖ a‖ megfigyelt‖ f{jlcserélők‖ között‖ jóval‖ nagyobb‖ súlyt‖

képviselnek‖ azok,‖ akik‖ kiz{rólag‖ mozikban‖ nem‖ megnézhető‖

filmeket‖ töltöttek‖ le,‖ mint‖ azok,‖ akik‖ csak‖ a‖ mozikban‖ j{tszott‖

filmeket,‖tov{bb{‖10‖f{jlcserélőből‖9‖töltött‖le‖a‖moziban‖nem‖j{tszott‖

filmeket. 

6.5.3 A feketepiaci közönség tartalomfogyasztása 

A filmek online‖ kalózpiac{nak‖ {ttekintett‖ jellemzői,‖ a‖ produkciók‖

P2P-körforg{s{nak‖ felt{rt‖ mechanizmusai‖ alapj{n‖ a‖ f{jlcsere‖ a‖

tartalomfogyaszt{s‖ ön{lló‖ paradigm{jaként‖ írható‖ le.‖ A‖ közösség‖

szempontjait‖ szem‖ előtt‖ tartó‖ szelekció‖ az‖ elérhető‖ leg{lis‖ és‖

feketepiaci kín{latból,‖ a‖ kereslet‖ csak‖ részben‖ leg{lis‖ piaci‖

mechanizmusok‖ {ltali‖ meghat{rozotts{ga‖ és‖ műfaji‖

struktur{latlans{ga‖ így‖ együttesen‖ egyik‖ hagyom{nyos 

tartalomfogyaszt{si‖ paradigm{ra‖ sem‖ jellemző.‖ A‖ kalózpiacok‖

helyettesítő,‖ illetve‖ hi{nypótló‖ funkciój{val‖ összefüggő‖ kérdéseket‖

ezért‖ nemcsak‖ a‖ tartalmak,‖ hanem‖ a‖ közvetítő‖ csatorn{k‖ szintjén‖ is‖

szükséges‖vizsg{lni. 
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A‖ f{jlcsere‖ mint‖ saj{tos‖ szab{lyokkal,‖ modus‖ operandival‖ bíró‖

tartalomdisztribúciós‖infrastruktúra‖és‖a‖köré‖szerveződő‖fogyasztói‖

közösségek‖térnyerése‖arra‖figyelmeztet,‖hogy‖a‖filmes‖disztribúciót‖

nemcsak‖ az‖ alkot{sok‖ elsődleges‖ piaci‖ jellemzői‖ ({r,‖ kín{lat)‖ felől,‖

hanem‖ a‖ tartalmak‖ fogyaszt{s{nak‖ kontextusa,‖ a‖ tartalmak‖

összefűzéséből‖ létrejövő‖ programming‖ oldal{ról‖ is‖ kihív{s‖ éri.‖ A‖

torrent-alapú‖ filmdisztribúció‖ egy‖ viszonylag‖ rövid‖ életciklusú,‖ az‖

aktu{lis‖ leg{lis‖ kín{latot‖ koncentr{ltan,‖ a‖ felhaszn{lók‖ ad-hoc 

érdeklődését‖ pedig‖ fragment{ltan‖ megjelenítő‖ jukeboxhoz‖

hasonlítható,‖ ahol‖ a‖ kereslet‖ az‖ éppen‖ aktu{lisan‖ felkerült‖ néh{ny‖

tucat, esetleg‖p{rsz{z‖film‖között‖oszlik‖el.‖A‖filmes‖f{jlcsere‖valahol‖

félúton‖ van‖ a‖ videokölcsönző‖ és‖ a‖ tematikus‖ tévécsatorna‖ között,‖

ahol‖ a‖ kín{latot‖ és‖ a‖ programot‖ a‖ h{lózatok‖ közösségét‖ alkotó‖

felhaszn{lók‖folyamatosan‖és‖interaktív‖módon‖alakítj{k. 

A‖ glob{lis‖ feketepiacon‖ elérhető‖ tartalomkín{lat‖ körül‖ helyileg‖

relev{ns‖kontextusok‖alakulnak‖ki,‖amelyek‖a‖végső‖soron‖mindenki‖

sz{m{ra‖ egyform{n‖ elérhető‖ digit{lis‖ kín{latot‖ a‖ helyi‖ közösség‖

igényei,‖ értékei,‖ érdeklődése‖ alapj{n‖ szűrik.‖ A‖ feketepiacok‖

működése‖ ez{ltal‖ részben‖ megelőlegezi,‖ részben‖ visszaigazolja‖ a‖

kultur{lis‖ piacok‖ {talakul{s{nak‖ azt‖ a‖ hipotézisét,‖ mely‖ szerint‖ a‖

disztribúciós‖szűkösség‖kor{ban‖a‖termelők‖és‖a‖disztribútorok‖{ltal‖

gener{lt‖és‖domin{lt‖kontextusok‖helyét‖fogyasztók‖{ltal‖gener{lt és‖

tartalombőséggel‖ jellemezhető‖ kontextus‖ veszi‖ {t.‖ Ebben‖ a‖

tekintetben‖ az‖ online‖ feketepiac‖ (Magyarorsz{gon‖ legal{bbis)‖

egyértelműen‖hi{nypótló‖szerepet‖tölt‖be. 

 

 



Szükség‖törvényt‖bont 

 

360 

Összegzés 

Egy‖ilyen‖munka‖kapcs{n‖szerencsés‖esetben‖az‖összegzés‖készül‖el‖

utolj{ra.‖Ez, jelen‖esetben‖egy‖hat‖éves,‖kanyargós‖út‖utolsó‖{llom{s{t‖

jelenti.‖ E‖ szellemi‖ kaland‖ kezdete‖ arra‖ az‖ időszakra‖ tehető,‖ amikor‖

kollég{immal‖ együtt‖ elkezdtük‖ a‖ Creative‖ Commons‖ (CC) licencek 

magyarorsz{gi‖honosít{si‖folyamat{t. A Lawrence‖Lessig‖{ltal‖útj{ra 

indított‖nemzetközi‖mozgalom‖célja‖az‖volt,‖hogy‖a‖szabad‖szoftveres‖

licencek‖ mint{j{ra‖ a‖ kultur{lis‖ termelés‖ hagyom{nyos‖ területein‖ is‖

létrehozza‖ azokat‖ a‖ szerződéseken‖ alapuló‖ szerzői‖ jogi‖

konstrukciókat,‖ melyek‖ lebontj{k‖ a‖ kultur{lis‖ javak‖ szabad,‖

internetes‖ {raml{sa,‖ és‖ remixelhetősége‖ előtt‖ {lló‖ szerzői‖ jogi‖

akad{lyokat. 

A‖ „minden‖ jog‖ fenntartva”‖ elv‖ helyett‖ a‖ „néh{ny‖ jog‖ fenntartva”‖

elvét‖megfogalmazó‖mozgalom‖a‖CC-licencek‖ elterjedésében‖ l{tta‖ a‖

glob{lisan‖is‖oligopol‖helyzetbe‖került‖kultúripari‖konglomer{tumok‖

{ltal‖ kisaj{tított,‖ egyre‖ több‖ mindenre‖ kiterjedő,‖ egyre‖

korl{tozóbbnak‖l{tott‖szerzői‖jogi‖rezsim‖ellensúly{t. 

A CC-licencek‖ fordít{sa‖ és‖ bevezetése‖ azonban‖ nem‖ v{rt‖

tapasztalatokat hozott. Mindenekelőtt‖ azt‖ a‖ felismerést,‖ hogy‖a CC-

licencek‖ egy‖ saj{tos‖ történelmi helyzetben, egy‖ saj{tos‖ problém{ra‖

adott specifikus v{laszként‖értelmezendők.‖A‖CC‖egy‖alapvetően‖az‖

amerikai‖ copyright‖ rendszer‖ politikai‖ gazdas{gtan{ra,‖ a‖ (perre‖

mindig‖ kapható)‖ amerikai‖ jogi‖ kultúr{ra,‖ az‖ amerikai‖ copyright‖

rezsim‖ egyes‖ elemeinek‖ (nevesül‖ a‖ fair‖ use)‖ saj{toss{gaira‖ adott‖

v{laszreakció.‖A‖licencek‖szövegét‖le‖lehet‖ugyan fordítani‖magyarra,‖

a‖ szerződés‖ egyes‖ részeit‖ kompatibilissé‖ lehet‖ tenni‖ a‖ magyar‖

szab{lyoz{ssal,‖de‖a‖megv{ltozott‖jogi‖környezet‖egyben‖az eredetitől‖

eltérő‖kultur{lis,‖politikai,‖gazdas{gi stb. környezeteket‖is‖jelent,‖és‖e‖

környezetekkel‖a‖CC‖nem‖v{lik‖automatikusan‖kompatibilissé. 

A CC hazai‖ terjedésével‖kapcsolatos‖megfigyelések‖ egyik‖ tanuls{ga‖

az‖volt,‖hogy‖a‖CC‖itthon‖nem‖tölti‖be‖azokat‖a funkciókat,‖amikre‖azt‖

kital{lt{k,‖ és‖ nem‖ hozta‖ létre‖ a‖ szerzői‖ jogi‖ kötöttségektől‖

megszabadított,‖ kontraktu{lis‖ közkincset.‖ Annak,‖ hogy‖ a‖ CC‖ nem‖

v{lt‖a‖hazai‖digit{lis‖kultúra‖alapvető‖infrastruktúr{j{v{,‖több‖ok{t‖is‖

l{tom: 
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− Ahhoz, hogy a CC-t meg lehessen‖érteni,‖érteni‖kell‖a‖szerzői‖

jog‖ funkciój{t,‖ működését,‖ eszközeit‖ és‖ céljait,‖ ez‖ a‖ tud{s‖

azonban‖ ma‖ Magyarorsz{gon‖ még‖ azok‖ körében‖ is‖ jórészt‖

hi{nyzik,‖ akik‖ a‖ szerzői‖ jogból‖ élnek.‖ Sem‖ az‖ alkotók,‖ sem‖ a‖

felhaszn{lók‖nincsenek‖igaz{n‖tiszt{ban‖e‖jogterülettel. 

− Hi{nyzik‖ az‖ a‖ gazdas{gi/piaci‖ környezet,‖ amelyik‖ a‖ CC‖

biztosította‖szabadabb‖terjedést‖versenyelőnnyé‖tudn{‖tenni. 

− A kultur{lis‖ javak‖ digit{lis‖ környezetben‖ zajló‖ terjedése,‖

m{sol{sa,‖felhaszn{l{sa,‖újrahasznosít{sa‖jellemzően‖engedély‖

nélkül‖történik,‖azaz‖kiterjedt‖a‖szerzői‖jogi‖kalózkod{s. 

− Kevés‖ figyelem‖és‖ erőforr{s‖ jut‖ a‖ szerzői‖ jogok‖betartat{s{ra,‖

az‖ engedély‖ nélküli‖ felhaszn{l{sok‖ visszaszorít{s{ra, a 

feketepiaci‖ felsz{mol{s{ra,‖ azaz‖ hi{nyzik‖ az‖ a‖ külső‖ jogi‖

nyom{s,‖ ami‖ a‖ felhaszn{lókat‖ a CC-s‖ tartalmak‖ haszn{lat{ra‖

ösztönözné‖a‖szerzői‖ jogi‖védelem‖alatt‖{lló,‖esetleg‖engedély‖

nélkül‖felhaszn{lt‖tartalmakkal‖szemben. 

Mindebből az‖a‖következtetés‖adódott,‖hogy‖a‖kultur{lis‖javaknak‖azt‖

az‖ alternatív,‖ szabadon hozz{férhető,‖ szabadon‖ felhaszn{lható,‖

közkincsként‖kezelt‖körét,‖amit‖az‖amerikai‖környezetben‖a‖CC‖volt‖

hivatva‖megteremteni,‖az‖itthoni‖környezetben‖egy‖m{sik‖intézmény‖

hozza‖létre.‖A‖CC‖de jure közlegelője‖helyett‖a‖kalózok‖{ltal‖kiépített‖

feketepiacok de facto közlegelője‖ az,‖ ami‖ a‖ hazai‖ környezetben‖

működik.‖ A feketepiac nemcsak‖ a‖ szerzői‖ jogi‖ védelemmel‖

maxim{lisan‖ élni‖ kív{nó‖ jogosultak‖ és‖ felhaszn{lók‖ sz{m{ra‖ jelent‖

versenyt{rsat,‖de‖a‖szabad‖kultúra‖mozgalom‖sz{m{ra‖is. 

Nagyj{ból‖a‖CC‖hazai‖bevezetésével‖egy‖időben‖kezdtek megjelenni 

a‖ hazai‖ kalózokról,‖ illetve‖ a‖ velük‖ szembeni‖ fellépésről‖ szóló‖

sajtóbesz{molók.‖Ezek‖közül‖az‖egyik‖első‖volt‖a‖Csendes‖Könyvt{r‖

(Silent Library Project – SLP)‖bez{r{s{ról‖szóló‖hírad{s.‖Az‖SLP‖egy‖a‖

könyvek‖ és‖ a‖ digit{lis‖ technológi{k‖ ir{nt‖ egyar{nt‖ elkötelezett‖ kis‖

közösség volt,‖ amelyik‖ manufaktur{lis‖ módszerekkel‖ digitaliz{lt‖

könyveket: 

„A Silent Library vagy a Nosztalgiazene fórumain megosztott 

kulturális javak komoly közösségi összefogás eredményeképpen 

váltak elérhetővé. Egy nyomtatott könyvpéldányból digitális szöveget 

kisipari módszerekkel csak nagyon körülményesen lehet előállítani. 

Egy kétszáz oldalas könyv esetében 200 oldalt be kell szkennelni, 

karakterfelismerővel fel kell ismerni, az így létrejött szöveget 

korrektúrázni, formázni kell. Az SLP felhasználók e 

munkafolyamatokat kalákában végezték. Az egyik szkennelt, a másik 
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korrektúrázott, a harmadik adminisztrálta azt a szervert, ahol a 

szövegek gyűltek. A Csendes Könyvtár és az összes többi hasonló 

szolgáltatás az úgynevezett közjavakra épülő internetes kooperációs 

hálózatokra (commons based peer production networks) példa. A 

piac által (kényszerűségből) szabadon hagyott résekben, marginális 

igények, érdekek körül a semmiből jönnek létre olyan közösségek, 

melyek a hálózat tagjai között elosztott különböző képességeket, 

erőforrásokat (időt, szkennert, karakterfelismerő programot, 

korrektúrázó képességet) képesek hatékonyan összehangolni egy 

olyan feladat érdekében, melynek gyümölcseit aztán mindenki 

szabadon és ingyenesen élvezheti. […] Ezek a hálózatok hihetetlen 

kapacitást képesek egyik pillanatról a másikra megteremteni. A 

Neumann-ház kb. 900 kötetet digitalizált 7 év alatt. A Silent Library 

több mint kétezret kb. 18 hónap alatt. E 2136 mű közül csupán 194 

volt olyan, amelyik a piacon is megvásárolható lett volna.” (Bodó, 

2006) 

Amikor‖egy‖magyar‖kiadó‖észrevette,‖hogy‖az‖{ltala‖kiadott‖könyvek‖

némelyike‖ digit{lis‖ form{ban‖ engedély‖ nélkül‖ letölthető‖ a‖ netről,‖

sikeresen‖lépett‖fel‖az‖SLP‖és‖a‖hasonló‖szolg{ltat{sok‖ellen:‖ezek‖az‖

illeg{lis‖archívumok‖egyre‖m{sra‖tűntek‖el‖az‖internet‖nyilv{noss{ga‖

elől.‖ A‖ kalóz-archívumok‖ eltűntetését‖ azonban‖ nem‖ követték‖ sem‖

pénzért‖{rult,‖sem‖a‖CC‖alatt‖ingyenesen‖közzétett‖digit{lis‖kiad{sok:‖

a‖kalózok‖{ltal‖l{thatóv{‖tett‖piaci‖hi{nyt,‖és‖a‖felsz{mol{suk‖nyom{n‖

t{madt‖űrt‖a‖legitim‖szereplők‖nem‖siettek‖kitölteni. 

2005-re gyakorlatilag‖ kialakult‖ az‖ a‖ piaci‖ dilemma,‖ ami‖ azóta‖ is‖

megv{laszol{sra‖v{r.‖Ha‖a‖leg{lis‖piaci‖szereplők‖nem‖képesek,‖vagy‖

nem‖ hajlandók‖megfelelni‖ azoknak‖ – az‖ olcsóbb‖ {rra,‖ széleskörűbb‖

elérhetőségre‖vonatkozó‖– elv{r{soknak,‖amik‖a‖digit{lis‖disztribúció‖

megjelenése‖ nyom{n‖ velük‖ szemben‖ t{madtak;‖ ha‖ a‖CC-mozgalom 

{ltal‖ megteremteni‖ kív{nt, szabadon‖ és‖ leg{lisan‖ felhaszn{lható‖

kultur{lis‖ közkincs‖ lehetőségei‖ korl{tozottak;‖ ha‖ a‖ hazai‖ kultur{lis‖

mezőben‖ központi‖ szerepet‖ j{tszó‖ közintézményektől‖ aligha‖ lehet‖

gyors és‖ innovatív‖ programokat‖ v{rni;‖ és‖ ha‖ sikerrel‖ j{rnak‖ a‖ piaci‖

résekben‖tenyésző‖kalózok‖visszaszorít{s{ra‖tett‖erőfeszítések,‖akkor‖

ugyan‖ ki‖ és‖ mikor‖ fogja‖ elvégezni‖ a‖ magyar‖ kultur{lis‖ örökség‖

digitaliz{l{s{nak‖ és‖ hozz{férhetővé‖ tételének‖ feladat{t,‖ az‖ üzleti 

logik{k‖miatt‖a‖piacról‖kiszoruló‖kultur{lis‖javak‖elérhetővé‖tételét? 

Az‖ m{r‖ ekkor‖ nyilv{nvaló‖ volt,‖ hogy‖ az‖ előbb‖ felsorolt‖ szereplők‖

közül‖ a‖ keresletet‖ és‖ kín{latot‖ egyszemélyben‖ megtestesítő‖ P2P-
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kalózok‖azok,‖akik‖a‖leginnovatívabbak,‖és‖a leggyorsabban képesek‖

reag{lni‖ a‖ kultur{lis‖ mezőben‖ megjelenő‖ egyensúlytalans{gokra.‖

Önmag{ban‖m{r‖ez‖a‖gyorsas{g‖és‖invenciózuss{g‖is‖indokolja,‖hogy‖

érdemes‖a‖feketepiacon‖zajló‖folyamatokra‖odafigyelni,‖még‖akkor‖is,‖

ha a végső‖cél‖a‖piac‖kifehérítése lehet csak.‖A‖kalózok,‖különösen‖a‖

felhaszn{lókból‖ szerveződött‖ P2P-kalózok‖ pontosan‖ kijelölték,‖

kijelölik‖ a‖ magyar‖ nyelvű‖ kultur{lis‖ piacok‖ hi{nyoss{gait,‖ s‖ rajtuk‖

keresztül‖ kor{bban‖ ismeretlen‖ mélységű‖ és‖ részletességű‖

inform{ciók‖ szerezhetők‖ a‖ piaci‖ kereslet‖ és‖ kín{lat‖ közötti‖ t{vols{g‖

szerkezetéről. 

Téved‖ az,‖ aki‖ az‖ ingyenességben l{tja‖ a‖ f{jlcserélő‖ feketepiacok‖

egyedüli‖ létok{t,‖ azaz‖ erre‖ az‖ egyedüli‖ tényezőre‖ szűkíti‖ le‖ a‖ piaci‖

kereslet‖ és‖ kín{lat‖ közötti,‖ kalózok‖ {ltal‖ felt{rt‖ t{vols{got.‖A‖ leg{lis‖

szolg{ltat{sok‖ egyre‖ bővülő‖ katalógusa‖ mellett‖ fennmaradó‖

feketepiaci‖ aktivit{s‖ arra‖ is‖ figyelmeztet,‖ hogy‖ tal{n‖ az‖ elérhető 

katalógus‖ nagys{ga‖ is‖ csak‖ egy‖ szempont‖ a‖ sok‖ közül.‖ Hasonló‖

{llít{sok‖ tehetők‖ a‖ többi,‖ hagyom{nyosan‖ piaci‖ kompetenciaként‖

megjelenő‖feketepiaci‖saj{toss{gról‖is. 

Az‖egyre‖kedvezőbb‖leg{lis‖piaci‖környezet‖és‖az‖egyre‖erősödő‖jogi‖

nyom{s‖ ellenére‖ vir{gzó‖ feketepiacok fennmarad{s{nak‖ ok{t‖

érdemes‖ az‖ ezekből‖ a‖ tényezőkből,‖ e‖ tényezők felett össze{lló‖

dimenzióban‖ keresni.‖ Az‖ {r,‖ a‖ kín{lat,‖ a‖ technikai‖ minőség,‖ a‖

gyorsas{g,‖a‖kiprób{lhatós{g,‖és‖az‖összes‖ többi‖ feketepiaci‖ tényező‖

együtt‖ hozz{k‖ létre‖ azt‖ a‖ minőséget,‖ ami‖ a‖ leg{lis‖ disztribúciós‖

csatorn{kkal‖versenyben‖{ll.‖A‖net‖{ltal‖biztosított‖autonóm‖térben,‖a‖

felhaszn{lók‖ kollabor{ciója‖ nyom{n‖ kialakult‖ kultur{lis‖mező‖ és‖ az‖

ezt‖ a‖ mezőt‖ szervező‖ norm{k‖ együtt‖ t{masztanak‖ konkurenci{t‖ a‖

hagyom{nyos‖szereplőknek. 

M{s‖ szóval‖ nincs mag{nyos kalóz. A‖ kultur{lis‖ kalózkod{s t{rsas‖

tevékenység,‖ melynek‖ ugyanúgy‖ része‖ a‖ leg{lis‖ piaci‖ kereslet‖ és‖

kín{lat‖ szereplőivel‖való‖kapcsolattart{s,‖mint‖ a‖ többi‖kalózzal‖való‖

folyamatos‖alku.‖Az‖egyedül‖{lló‖kalóz‖mind‖a‖ leg{lis‖szereplőkkel, 

mind‖ a‖ többi‖ kalózzal‖ szemben gyenge‖ és‖ védtelen.‖ Éppen‖ ezért‖

nincs‖is‖különösebb‖értelme‖egyedül{lló‖kalózokról‖beszélni, ehelyett 

érdemes újra‖ és‖ újra‖ azokat‖ a‖ h{lózatokat megkeresni‖ és‖

feltérképezni,‖melyekbe‖a‖kalóz‖be{gyazódik. 

A kalózh{lózatok a bizalom infrastruktúr{i. Legyen‖ szó‖ a XIV. 

sz{zadi‖ angol‖kalózokról,‖vagy‖a‖XXI.‖ sz{zadi‖P2P-f{jlcserélőkről,‖ a‖

kalózokat‖ összefűző‖ kötelékeknek komplex‖ és‖ megkerülhetetlen‖
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szerepük van.‖E‖kapcsolatok‖ elsődleges‖ célja‖ a‖verseny‖korl{toz{sa,‖

azaz‖a‖feketepiaci‖rend‖feltételeinek‖kialakít{sa‖és‖e‖rend‖fenntart{sa‖

egy‖olyan‖környezetben, ahol a‖kikényszerítés‖ sor{n‖ csak‖egym{sra‖

sz{míthatnak.‖ Az,‖ amit‖ hol‖ inform{lis‖ meg{llapod{soknak,‖ hol‖

szintetikus‖ copyrightnak,‖ hogy‖ egy‖ torrent‖ tracker‖ szab{lyzat{nak‖

hívhatunk,‖ ugyanazt‖ a‖ célt‖ szolg{lja:‖ az‖ egym{ssal‖ versengő‖

szereplők‖ között‖ a‖ kooper{cióhoz‖ szükséges‖ bizalmi‖ minimum‖

kiépítését. 

A kooper{ciónak‖sz{mos‖szintje‖van. Egyrészről‖ezen a‖kooper{ción‖

keresztül‖ alakul‖ ki‖ a‖ feketepiacon‖ kín{lt‖ javak‖ köre,‖minősége,‖ {ra.‖

M{srészről‖ e‖kooper{ciós‖ folyamat‖ sor{n‖alakul‖ki,‖hogy‖kinek van 

„joga”‖ ez egyes címek‖ kereskedelmével‖ foglalkozni. Ezek a 

folyamatok‖ részben‖ feltételezik,‖ részben‖ kitermelik‖ azokat‖ a‖

norm{kat,‖melyek‖ az‖ egym{ssal‖ folytatott‖ versenyt‖mederbe‖ terelik‖

és‖ kikényszerítik‖ az‖ együttműködést.‖ A‖ belső‖ szab{lyok‖ {ltal‖

korm{nyzott‖ kalóz‖ h{lózatok‖ imm{r‖ a‖ külvil{g‖ sz{m{ra‖ sem‖ csak‖

mint az‖ anarchikus‖ rablóband{k‖ érzékelhetők:‖ szab{lyaik,‖ vil{guk‖

egyfajta‖autorit{s‖forr{s{v{,‖a‖fenn{llóval‖szembeni‖megfogalmazott‖

alternatív{v{‖ lehetnek‖ minden,‖ a‖ kalózokkal‖ kapcsolatba‖ kerülő‖

szereplő‖sz{m{ra. 

Az‖autorit{snak‖sz{mos‖form{ja‖van.‖Az‖angol‖és‖az‖amerikai‖kiadók‖

péld{j{n‖ l{thattuk,‖ hogy‖ egy‖ jól‖ működő‖ kalózh{lózattal‖ a‖ leg{lis‖

piaci szereplők‖ is‖ üzletet‖ tudnak‖ kötni.‖ Ugyanerre‖ a‖ jelenségre‖ a‖

f{jlcserélők‖között‖is‖sz{mos péld{t‖tal{lhatunk:‖így‖működik‖többek‖

között‖ a nemzeti rockra‖ embargót‖ hirdető‖ nemzeti‖ érzelmű‖ kalóz-

közösség vagy a hivatalos magyar‖kiad{s‖megjelenése‖pillanat{ban‖a 

digit{lis‖kópi{t‖feketepiacról‖eltüntető‖képregény-megosztók. 

A feketepiacok v{s{rlói‖ sz{m{ra‖ is megkerülhetetlen‖ szempont‖ a‖

kalózok‖ megbízhatós{ga. A‖ megbízhatós{g‖ alatt‖ egyszerre‖ kell‖ a‖

kultur{lis‖ javak‖ technikai‖ jellemzőire‖ (anyagi‖ minőségére)‖

gondolnunk‖ és‖ arra‖ a‖ kontextusra,‖ ami‖ a‖ különböző‖ alkot{sok‖

egym{s‖ mellé‖ kerüléséből‖ kirajzolódik.‖ A‖ feketepiacról‖ beszerzett‖

javak‖ minősége,‖ technikai‖ kvalit{sa,‖ a szolg{ltat{s‖ {ltal{nos‖

színvonala olyan‖szempontok,‖melyek‖alapvető‖hat{ssal‖vannak‖arra,‖

hogy‖a‖különböző‖v{s{rlók‖hajlandóak-e‖ismételten‖igénybe‖venni‖a‖

feketepiacokat.‖ Ezeken‖ a‖ területeken‖ a‖ kalózok‖ nemcsak‖ a‖ leg{lis‖

alternatív{kkal,‖ de‖ egym{ssal‖ is‖ versenyeznek,‖ és‖ azokon‖ a‖

területeken,‖ ahol‖ lehetőség‖ van‖ vevők‖ és‖ eladók‖ ismételt‖

tal{lkoz{s{ra,‖ott‖erős‖az‖ösztönzés a‖hírnévvé,‖t{rsas‖tőkévé‖(esetleg 

anyagi‖haszonn{)‖konvert{lható‖minőség‖elő{llít{s{ra. 
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A‖ feketepiaci‖ javak‖ saj{tos‖ tartalmi‖ kín{lata‖ jelenti a‖ kalózok 

autorit{s{nak‖ m{sik‖ fontos forr{s{t.‖ Abban a korban, amikor a 

kultur{lis‖piacok‖működésére‖az‖{llam‖és/vagy‖az‖egyh{z‖cenzúr{ja‖

még‖meghat{rozó‖hat{ssal‖volt,‖a‖ feketepiacok‖ jelentették‖a betiltott 

szövegek‖ egyetlen‖ lehetséges‖ forr{s{t.‖ A‖ cenzúra‖ jelentőségének‖

elmúlt{val‖ez‖a‖feketepiaci‖előny‖is‖mérséklődik.‖A‖politikai‖cenzúra‖

végével azonban kor{ntsem‖ jött‖ létre‖ valamiféle‖ mindent szabad 

K{na{n,‖mert‖a‖politikai‖akarat‖helyett‖imm{r‖a‖méretgazdas{goss{gi‖

korl{tok,‖ kereskedelmi,‖ anyagi‖ szempontok,‖ a‖ szerzői‖ jogi‖

monopólium‖ saj{toss{gai‖ jelölik‖ ki‖ a‖ piaci‖ viszonyok‖ között‖

elérhetetlen‖javak‖körét. 

A piaci‖szempontok‖alól‖végleg‖felszabadult‖P2P-kalózok‖a‖kultur{lis‖

termelés‖ piaci‖ logik{k {ltal‖ össze{llított‖ szelekciój{nak képesek‖

radik{lis‖alternatív{t‖nyújtani. Azokban‖a‖kalózh{lózatokban,‖ahol‖a‖

kereslet‖ alakít{s{t‖ a‖ fogyasztók‖ végzik,‖ az‖ egyes‖ kalózh{lózatok‖

közötti‖különbséget‖az‖adott‖közösség‖{ltal‖elérhetővé‖tett‖javak‖köre‖

teszi‖megfoghatóv{. A leg{lis‖kultur{lis‖termelők‖{ltal felkín{lt értékek 

és lojalit{sok mellett egyre növekvő szerepet j{tszanak a kalózközösségek, 

kalózh{lózatok {ltal kín{lt, az elérhető tartalmak körén keresztül 

megfogalmazott értékek és elköteleződések. Ezek‖ az‖ elköteleződések‖

egyszerre‖ tetten‖ érhetők‖ a‖mainstream‖vagy‖ éppen‖niche‖ kultur{lis‖

javak‖ fogyaszt{s{ban,‖ és‖ azokban‖ a‖ norm{kban,‖ melyek‖ e‖ javak‖

fogyaszt{s{t‖szab{lyozz{k. 

A kalózok kulcsfontoss{gú innov{torok. Az‖ elmúlt‖ években‖

legink{bb‖ a‖ szerzői‖ jogi‖ védelem‖ alatt‖ {lló‖ alkot{sok‖ kreatív‖

újrafelhaszn{l{s{ra,‖ remixelésére,‖ remixelhetőségére‖ ir{nyult‖ a‖

figyelem.‖ A‖ komoly‖ erőforr{sok‖ mozdultak‖ meg‖ azért,‖ hogy‖ ne‖

sz{mítsanak‖szerzői‖ jogi‖kalóznak‖a‖digit{lis‖népművészet‖művelői, 

és‖ lebomoljanak‖ az‖ akad{lyok‖ az‖ amerikai‖ jog{szok‖ {ltal‖ újra‖

felfedezett read/write kultúra,‖ azaz‖ a‖ jogvédett‖ tartalmak‖ szabad‖

újrahasznosíthatós{ga‖ elől.‖ Ez‖ a‖ megközelítés,‖ pontosabban‖ annak‖

kiz{rólagoss{ga‖ azt‖ sugallja,‖ hogy a‖ kreativit{s‖ csak‖ az‖ egyes‖

tartalmak‖ szintjén‖ értelmezhető. Ez‖ azonban‖ nem‖ így‖ van:‖ az‖

innov{ció‖ nemcsak‖ a‖ tartalmak,‖ de‖ a‖ tartalmak‖ fogyaszt{s{nak‖

kontextusai kapcs{n‖ is‖ folyamatos.‖ Ennek‖ az‖ innov{ciónak‖ épp‖ az‖ a‖

legfontosabb jele, hogy a‖ szellemi‖ tulajdonvédelmi rezsimben is 

egyre hat{rozottabb‖ igény‖ mutatkozik‖ a‖ kontextusok‖

meghat{roz{s{ban‖ szerepet‖ j{tszó‖ innov{ciók‖ védelmére az‖ üzleti‖

elj{r{soktól‖a‖szappanoper{k‖form{tum{ig. 
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A remix-kultúra‖ védelmében‖ a‖ szerzői‖ jogi‖ rezsimmel‖ szemben‖

felhozott‖ legfontosabb‖ érv‖ az‖ volt,‖ hogy‖ a‖ jelenlegi‖ szab{lyoz{s‖

elfojtja‖ a‖ kreativit{st‖ és‖ korl{tozza‖ az‖ innov{ciót.‖ Ezek‖ az‖ érvek‖

azonban‖ nem‖ merészkednek‖ túl‖ az‖ alkot{sok‖ létrehoz{s{n‖ és‖ nem‖

vizsg{lj{k‖a‖kultur{lis‖ javak‖ terjedésének,‖ cirkul{ciój{nak‖ feltételeit.‖

A Conger-ek‖ és‖ később‖ a‖ vertik{lisan‖ integr{lt‖ kultur{lis‖ ipar{gi‖

v{llalatok‖ esetében‖ m{r‖ l{thattunk‖ péld{t‖ arra,‖ hogy‖ hogyan lehet 

ellenőrzés‖ al{‖ vonni‖ ez‖ utóbbi‖ területeket – és‖ hogy‖ ez‖ a‖ fajta‖

ellenőrzés‖ milyen‖ következményekkel‖ j{rhat.‖ A‖ fizikai‖ hordozók‖

kor{ban‖ a‖ disztribúció‖ ellenőrzéséhez‖ nem‖ volt‖ szükség‖ a‖ szellemi‖

tulajdonvédelmi‖ rezsim‖ eszközt{r{ra, helyette a felv{s{rl{sok‖ és‖ a‖

visszautasíthatatlan‖ üzleti‖ aj{nlatok‖ j{tszott{k‖ a‖ főszerepet. A 

digit{lis‖ disztribúció‖ viszont‖ szerzői‖ jogi‖ problém{v{‖ tette‖ a‖

disztribúciót‖is,‖mivel‖szerzői‖jogi‖eszközökkel‖korl{tozhatóv{‖tette‖a‖

digit{lis‖disztribúció‖területén‖zajló‖innov{ciót. 

Az,‖ amit‖ sokan‖ egyszerű‖ és‖ mindenféle‖ innov{ciót‖ nélkülöző‖

m{sol{snak‖ l{tnak,‖ valój{ban‖ a‖ m{sol{s‖ kontextus{ban zajló‖

innov{ció.‖ Ezt‖ az‖ innov{ciót‖ ugyanaz‖ teszi‖ lehetővé,‖ ami‖ a‖ tartalmi‖

szinten‖zajló‖v{ltoz{st:‖a‖net‖autonóm‖terében‖a‖kalózokra‖nem, vagy 

csak‖ részben‖ érvényesek‖ azok‖ a‖ szab{lyok,‖ kötöttségek‖ és‖ rutinok,‖

melyek‖ a‖ piac‖ többi‖ szereplőjének‖ viselkedését‖ meghat{rozz{k.‖ A‖

kalózoknak‖nem‖kell‖ törődniük‖a‖ cenzúr{val,‖nem‖kell‖ törődniük‖a‖

kir{lyi‖privilégiumokkal,‖nem‖kell‖törődniük‖a‖DRM-mel,‖és‖nem‖kell‖

engedélyt‖ kérjenek‖ egy‖ új,‖ kor{bban‖ ismeretlen‖ logik{val‖ működő‖

digit{lis‖ disztribúciós‖ platform‖ beindít{s{hoz.‖ Ebben a kontextus-

teremtő‖ innov{ciós‖erőben‖rejlik‖véleményem‖szerint‖a P2P-kalózok‖

paradigmav{ltó‖potenci{lja. 

2010‖az‖első‖szerzői jogi‖ törvény‖300.‖évfordulója.‖Mint‖azt‖ l{ttuk,‖a‖

Statute‖ of‖ Anne‖ nem‖ az‖ első‖ volt a‖ könyvpiacot‖ szab{lyozó‖

mechanizmusok sor{ban.‖ Az,‖ ami‖ a‖ Statute‖ of‖ Anne-t kiemeli e 

sorból, az‖ e‖ törvény‖ paradigmav{ltó‖ jellege:‖ az‖ a‖ tény,‖ hogy‖ olyan 

folyamatokat indított‖ be,‖ mely‖ végül‖ megszüntette az időben‖

korl{tlan‖ common‖ law‖ copyright‖ {ltal‖ lehetővé‖ tett‖ mérhetetlen 

vagyoni‖ és‖ hatalmi‖ koncentr{ciót‖ és‖ létrehozta a‖ kultur{lis‖

közkincset, a public domain-t. Ez a fordulat nem egy, a 

jogtudom{nyon‖ belül‖ lezajlott fejlődés‖ eredménye,‖ sőt,‖ épp‖ a‖ jogi‖

dogma‖ ellenében‖ hozta‖ létre‖ azt‖ a‖ felvil{gosod{s‖ hevétől‖ fűtött‖

kultur{lis‖ közösség.‖ A‖ szenvedélyes‖ hangú‖ pamfletekben‖mag{nak‖

anyagi‖ és‖ politikai‖ autonómi{t‖ követelő‖ értelmiség‖ azért‖ j{rhatott 

sikerrel,‖ mert‖ indulat{nak‖ erejét megsokszorozta a politikai és‖
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gazdas{gi‖ önkénnyel‖ szemben‖ a‖ t{rsadalom‖ m{s‖ csoportjaiban‖

t{madt‖ellen{ll{s. 

A Statute of Anne nem‖ volt‖ több, mint egy ellentmond{sos‖ és‖

következményeit‖ tekintve‖ végiggondolatlan‖ szab{lyoz{si‖ kísérlet, 

ami‖rést‖ütött‖a‖kultur{lis‖monopóliumok‖fal{n.‖Az‖így‖t{madt‖résen‖

{t‖ végül‖ a‖ r{következő‖ évtizedekben‖ elég‖ sok,‖ kalóznak‖ bélyegzett‖

kiadó‖ sziv{roghatott‖ {t‖ ahhoz,‖ hogy mire 1776-ban‖ végül‖ végleg‖

dönteni‖kellett‖a‖kétféle‖– az‖évsz{zados‖múltra‖visszatekintő‖örökös‖

kiadói copyright‖ és‖ az‖ új,‖ szerzőre‖ épülő‖ – modell‖ között,‖

eltagadhatatlann{‖ és‖ nélkülözhetetlenné‖ lett‖ a‖ Statute‖ of‖Anne‖ {ltal‖

megteremtett‖public‖domain‖minden‖előnye. 

Nem‖tudom‖a‖v{laszt‖arra‖kérdésre,‖hogy‖most,‖h{romsz{z‖évvel‖a‖

paradigmav{ltó‖ Statute‖ of‖ Anne‖ ut{n‖ ismét‖ hasonló‖ fordulatnak‖

lehetünk-e‖ tanúi.‖ Tal{n‖ nem‖ félreértelmezése‖ a‖ tényeknek‖ a‖

nyilv{nvaló‖ analógi{k‖ felmutat{sa:‖ a‖ szellemi‖ javakhoz‖ fűződő‖

tulajdonjogok‖ és‖ a‖ kultur{lis‖ termelés‖ folyamatainak‖ extrém‖

koncentr{ciója;‖ a‖ monopóliumok‖ nyom{n‖ t{madt‖ feszültség‖ a‖

javakhoz‖ hozz{férő‖ és‖ a‖ hozz{férésből‖ kiz{rt‖ szereplők‖ között;‖ a‖

jelenlegi IP-rezsim‖felhaszn{lói‖emancip{ciót‖g{tló‖potenci{lja‖külön-

külön‖ is‖ komoly‖ figyelmet‖ kapott‖ problém{k.‖ Az‖ sem‖ vil{gos,‖

hogyha‖ fordulóponthoz‖ érkeztünk,‖ akkor‖ az‖ minek‖ köszönhető:‖

annak,‖hogy‖a‖digit{lis‖vil{gban‖a‖szerzői‖jogi‖rezsim‖– tal{n‖akarata‖

ellenére‖ – a‖ kultur{lis‖ körforg{s‖ minden‖ részletére‖ kíméletlenül‖

kiterjed,‖vagy‖annak,‖hogy‖ugyanebben‖a‖pillanatban‖létrejött‖e‖vil{g‖

tökéletes‖antitézise‖ is.‖Annyi‖azonban‖bizonyos,‖hogy‖a‖ szerzői‖ jogi‖

rezsim‖ évsz{zadok‖ óta‖ zajló‖ töretlen‖ bővülésével‖ és‖ erősödésével‖

szemben‖ most‖ olyan‖ ellenerő‖ ébredt,‖ mely‖ túl‖ nagy,‖ túl‖ erős,‖ és‖

túls{gosan‖ is‖ öntudatos,‖ politikus‖ ahhoz,‖ hogy‖ figyelmen‖ kívül‖

lehessen hagyni. 

H{romsz{z‖ évvel ezelőtt‖ az‖ akkori‖ inkumbensek‖ bírói‖ és‖ rendőri‖

eszközökkel‖ leküzdhető‖ kalózokként‖ tekintettek a Statute of Anne 

{rnyék{ban‖ gyülekező‖ skót‖ kiadókra. Lehet, hogy egy‖ m{s‖

alkalommal igazuk is lett volna, de‖abban‖a‖kitüntetett‖pillanatban‖a‖

skót‖ kalózok‖ tevékenységén‖ keresztül‖ egy‖ n{lukn{l‖ jóval‖ nagyobb‖

t{rsadalmi‖ igény fogalmazódott‖ meg, egy‖ olyan‖ igényé,‖ amit az 

inkumbensek‖nem‖voltak‖hajlandók‖komolyan‖venni. Ma a‖digit{lis‖

h{lózatok‖ egyfajta‖ törvénye,‖ a‖ technológiai‖ kód‖ az,‖ aminek a 

védelmében‖a‖kalózok‖összegyűltek. Ha egyetlen mondatban kellene 

összefoglalni‖az‖ezt‖megelőző‖17 000‖m{sikat,‖akkor‖az‖valahogy‖így‖
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hangzana: most‖ megint‖ olyan‖ idők‖ j{rnak,‖ hogy‖ érdemes‖ őket 

meghallgatni. 
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és Gazdas{gtudom{nyi‖ Egyetem‖ Szociológia‖ és‖ Kommunik{ció‖

Tanszékén‖belül‖működő‖Média‖Oktató‖és‖Kutató‖Központ.‖Soha‖el‖

nem‖múló‖ h{l{val‖ tartozom‖ jelenlegi‖ és‖ volt‖ kollég{imnak:‖György‖

Péternek,‖ Szakad{t‖ Istv{nnak,‖ V{lyi‖ G{bornak,‖ Csigó‖ Péternek,‖

Hal{csy‖ Péternek,‖ Varga‖ D{nielnek,‖ Kacsuk‖ Zolt{nnak,‖ Babarczy‖

Eszternek‖az‖inspir{cióért,‖t{mogat{sért,‖ir{nymutat{sért.‖A‖Tanszék‖

és‖a‖MOKK‖vezetői,‖dr.‖S‖Nagy‖Katalin,‖Hamp‖G{bor‖és‖Sallai‖L{szló‖

biztosított{k‖a‖zavartalan‖munkakörülményeket‖és‖azt, hogy adottak 

legyenek‖a‖kutat{s‖materi{lis‖feltételei. 

Köszönettel‖ tartozom‖ a‖ Magyar‖ Fulbright‖ Bizotts{gnak‖ az‖

ösztöndíjért,‖ aminek‖ köszönhetően‖ egy‖ évet‖ tölthettem‖kutat{ssal‖ a‖

Stanford‖ Egyetem‖ jogi‖ kar{n‖ működő‖ Center‖ for‖ Internet‖ and‖

Society-ben. Köszönettel‖ tartozom‖ amerikai‖ kollég{imnak,‖

bar{taimnak,‖ professzoraimnak,‖ akik‖ abban‖ az‖ egy‖ évben‖ minden‖

rendelkezésükre‖{lló‖módon‖segítettek.‖A‖Stanfordon‖Paul‖Goldstein‖

és‖Larry‖Lessig‖professzoroknak,‖Elaine‖Adolfo-nak, Lauren Gelman-

nek, a CIS Staff-nak,‖a‖Fellowship‖h{lózat{ba‖tartozó‖embereknek‖és‖

a‖ Stanford‖ Libraries‖ könyvt{rosainak;‖ az‖ Internet‖ Archívum‖

munkat{rsainak‖a‖könyvek‖szkennelésében‖nyújtott‖segítségükért;‖a‖

Creative‖ Commons‖ főhadisz{ll{s{n‖Mike Linksvayer-nek; valamint 

amerikai‖ pótcsal{dunknak,‖ Rick‖ és‖ Megan‖ Prelinger-nek tartozom 

köszönettel. 

Monroe‖ Price‖ professzor‖ hívta‖ fel‖ a‖ figyelmemet‖ Joseph‖ Karaganis‖

{ltal‖ a‖ Social‖ Science‖ Research‖ Council‖ ernyője‖ alatt‖ szervezett‖

nemzetközi‖ kutatói‖ h{lózatra,‖ mely‖ a‖ kalózkod{s‖ fejlődő‖

orsz{gokban‖ betöltött‖ szerepét‖ vizsg{lta.‖ Köztük‖ nem‖ csak‖ hogy‖

rengeteget‖ tanultam,‖ de‖ egy‖ kicsit‖ haza‖ is‖ tal{ltam.‖ Nagyon‖ sokat‖

köszönhetek‖ Lawrence‖ Liang-nak, Joe Karaganis-nak‖ és‖ a‖ h{lózat‖

többi‖tagj{nak. 

Köszönettel‖ tartozom‖ a‖ magyar‖ Creative‖ Commons‖ közösségnek,‖

akik‖ a‖ levelezőlist{n‖ az‖ elmúlt‖ években‖ sokszor‖ késhegyre‖ menő‖

vit{kat‖folytattak‖a‖szerzői‖jog‖természetéről,‖nagyon‖sokat‖tanultam‖

ezekből‖a‖vit{kból‖Kelényi‖Attil{tól,‖Tóth‖Péter‖Benj{mintól, Maróy‖

[kostól‖és‖a‖többiektől. 
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Köszönettel‖ tartozom‖ a‖ University of California Study Abroad 

programj{ban,‖ a‖ BMÉ-n‖ és‖ a‖ Corvinus‖ Egyetem‖ Széchenyi‖ Istv{n,‖

illetve‖Rajk‖L{szló‖szakkollégiumaiban‖tanuló‖di{kjaimnak,‖akikkel‖e‖

munka‖ különböző‖ részleteit‖ megvitathattam.‖ Külön‖ köszönet‖ illeti‖

Hal{sz‖Pétert,‖Ducsai‖Tam{st, Korsós‖Mil{nt‖és‖Prekopcs{k‖Zolt{nt‖a‖

P2P‖mérésben‖végzett‖munk{jukért.‖Lakatos‖Zolt{nnal‖közösen‖írtuk 

az‖ utolsó,‖ empirikus‖ elemzést,‖ ennek‖ a‖ fejezetnek‖ az‖ ő‖ szellemi‖

teljesítménye,‖odafigyelése,‖precizit{sa‖külön‖minőséget‖kölcsönzött. 

Különös‖köszönettel tartozom dr.‖Gyenge‖Anikónak,‖aki‖mérhetetlen‖

türelemmel‖és‖derűvel‖vezetett‖be‖nemcsak‖a‖szerzői‖jogi‖szab{lyoz{s‖

útvesztőjébe,‖ de‖ a‖ magyar‖ szerzői‖ jog{sz‖ t{rsadalomba‖ is.‖ N{l{n{l‖

keresve‖sem‖tal{lhattam‖volna‖jobb‖útit{rsat‖ezen‖az‖úton. 

Ha‖ m{r‖ a‖ jog{szokról‖ szó esett, nem hallgathatom el, hogy ezt a 

munk{t‖ a‖ kalózok‖ segítsége‖nélkül‖nem‖ tudtam‖volna‖ elvégezni.‖A‖

nemzetközi‖ internetes‖ könyvkalózok‖ segítettek‖ a‖ m{shonnan‖ nem,‖

vagy‖ csak‖ költségesen‖ beszerezhető‖ könyvekhez‖ és‖ cikkekhez‖ való‖

hozz{jut{sban, a magyar film-kalózok‖ segítettek‖ az‖ empirikus‖

kutat{s‖legtöbb‖erőforr{st‖igénylő‖részének‖elvégzésében,‖a‖szoftver-

kalózoknak‖köszönhetően‖tudtam‖kiv{lasztani‖azokat‖az‖eszközöket,‖

amikkel‖ végül‖ ezt‖ a‖munk{t‖ el‖ tudtam‖ végezni.‖ Sokat‖ tanultam‖ az‖

egyes P2P kalózokkal‖ folytatott‖ beszélgetésekből‖ is:‖ köszönöm‖ a‖

nyitotts{gukat‖és‖őszinteségüket. 

Köszönöm‖a‖csal{dom‖t{mogat{s{t,‖ir{nyomban‖tanúsított‖türelmét,‖

édesany{m,‖ édesap{m‖ feltétel‖ nélküli‖ segítségét‖ és‖ kritikus‖

t{mogat{s{t. 

Életfontoss{gú‖ volt‖ az‖ szeretet,‖ türelem‖ és‖ t{mogat{s,‖ amit‖Mester‖

Dóra‖ Djamil{tól,‖ t{rsamtól,‖ kedvesemtől,‖ szeretőmtől minden 

körülmények‖ között,‖ éveken‖ {t‖ megkaptam.‖ Végül‖ köszönöm‖

Miks{nak,‖ hogy‖ mindig‖ a‖ kellő‖ pillanatban‖ viharzott‖ be,‖ és‖

csivitelésével,‖sug{rz{s{val‖emlékeztetett‖arra, hogy fontosak ugyan 

a‖kalózok,‖de‖messze‖nem‖ők‖a‖legfontosabbak‖az‖életben. 

 



Irodalomjegyzék 

 

371 

Irodalomjegyzék 

Abdullahi,‖N.‖(2008).‖'Toxic‖waste'‖behind‖Somali‖piracy.‖Elérhető‖az‖

interneten: 

http://english.aljazeera.net/news/africa/2008/10/2008109174223

218644.html  Utolsó‖hozz{férés‖d{tuma:‖2010.‖janu{r‖10. 

Adorno,‖T.‖W.‖és‖Horkheimer,‖M.‖(1990).‖A‖kultúripar‖A‖

felvil{gosod{s‖mint‖a‖tömegek‖becsap{sa.‖In‖T.‖W. Adorno‖és‖

M. Horkheimer (Szerk.), A felvil{gosod{s dialektik{ja (pp. 120). 

Budapest: Gondolat – Atlantisz – Medvet{nc. 

Akerlof, G. A., Hahn, R., Litan, R. E., Arrow, K. J., Bresnahan, T. F., 

Buchanan,‖J.‖M.‖és‖mtsai.‖(2002).‖The Copyright Term Extension 

Act of 1998: An Economic Analysis: AEI-Brookings Joint Center. 

Akester, P. (2009). Technological accommodation of conflicts between 

freedom of expression and DRM: the first empirical assessment. 

Cambridge: Centre for Intellectual Property and Information 

Law, Faculty of Law, University of Cambridge. 

Alford, W. P. (1993). Don't Stop Thinking about...Yesterday: Why 

There Was No Indigenous Counterpart to Intellectual 

Property Law in Imperial China. Journal of Chinese Law, 7. 

Allain,‖M.‖L.‖és‖Waelbroeck,‖P.‖(2006). Music Variety and Retail 

Concentration. Paris: Telecom Paris. 

Anand,‖B.‖és‖Galetovic,‖A.‖(2004).‖Strategies‖That‖Work‖When‖

Property Rights Don't. In G. Libecap (Szerk.), Intellectual 

Property and Entrepreneurship (Vol. 15, pp. 261-304). 

Greenwich, Conn.: JAI Press. 

Andersen,‖B.‖és‖Frenz,‖M.‖(2007).‖The Impact of Music Downloads and 

P2P File-Sharing on the Purchase of Music: A Study for Industry 

Canada. London: University of London. 

Anderson, C. (2006). Hosszú farok.‖Budapest:‖HVG‖Kiadó. 

Anderson, C. (2008). More Long Tail debate: mobile music no, search 

yes.‖Elérhető‖az‖interneten:‖

http://www.longtail.com/.m/the_long_tail/2008/11/more-long-

tail.html  Utolsó‖hozz{férés‖d{tuma:‖2010.‖janu{r‖10. 

Anderson, N. (2006). Vonage claims unfair "tax" by Canadian ISP. 

Elérhető‖az‖interneten:‖

http://english.aljazeera.net/news/africa/2008/10/2008109174223218644.html
http://english.aljazeera.net/news/africa/2008/10/2008109174223218644.html
http://www.longtail.com/.m/the_long_tail/2008/11/more-long-tail.html
http://www.longtail.com/.m/the_long_tail/2008/11/more-long-tail.html


Szükség‖törvényt‖bont 

 

372 

http://arstechnica.com/old/content/2006/03/6339.ars  Utolsó‖

hozz{férés‖d{tuma:‖2009‖Július‖23. 

Anderson, N. (2007). Pearl Jam censored by AT&T, calls for a neutral 

'Net. Ars Technica. 

Anderson, N. (2008a). DRM still sucks: Yahoo Music going dark, 

taking keys with it. Ars Technica. 

Anderson, N. (2008b). Wal-Mart latest store to shut DRM key servers. 

Ars Technica. 

Andrade, T. (2004). The Company's Chinese Pirates: How the Dutch 

East India Company Tried to Lead a Coalition of Pirates to 

War against China, 1621-1662. Journal of World History, 415-

444. 

Ang, I. (1991). Desperately seeking the audience: Routledge. 

Angelopoulos, C. (2009). Filtering the Internet for Copyrighted Content 

in Europe: European Audiovisual Observatory. 

Anon.‖(é.n.).‖Az‖Elite‖Hub‖történelme.‖Elérhető‖az‖interneten:‖

http://www.4242.hu/hu/tortenelem  Utolsó‖hozz{férés‖

d{tuma:‖2009.‖szeptember‖1. 

Armstrong, E. (1990). Before copyright : the French book-privilege system 

1498-1526. Cambridge [England] ; New York: Cambridge 

University Press. 

Aurelius Augustinus püspöknek a pog{nyok ellen Isten v{ros{ról írt 

huszonkét könyve (Vol. IV). (413-426/1942).‖Pécs:‖Dun{ntúl‖Pécsi‖

Egyetemi‖Könyvkiadó. 

Avent,‖R.‖(2007).‖Market‖Movers.‖Elérhető‖az‖interneten:‖

http://www.portfolio.com/views/blogs/market-

movers/2007/10/26/counterfeiting-much-less-prevalent-than-

you-think  Utolsó‖hozz{férés‖d{tuma:‖2010.‖janu{r‖10. 

b-bstf. (2004). A Guide To Internet Piracy. 2600 Hacker Quarterly 

Summer. 

Bahanovich,‖D.‖és‖Collopy,‖D.‖(2009).‖Music Experience and Behaviour 

in Young People. London: UK Music. 

Baio,‖A.‖(2009).‖Pirating‖the‖2009‖Oscars.‖Elérhető‖az‖interneten:‖

http://waxy.org/2009/01/pirating_the_2009_oscars/  Utolsó‖

hozz{férés‖d{tuma:‖2009.‖szeptember‖1. 

Bajomi-L{z{r,‖P.‖(2001).‖Média,‖hatalom.‖A‖Médiaimperializmus‖

tézise.‖Médiakutató, 2(1). 

http://arstechnica.com/old/content/2006/03/6339.ars
http://www.4242.hu/hu/tortenelem
http://www.portfolio.com/views/blogs/market-movers/2007/10/26/counterfeiting-much-less-prevalent-than-you-think
http://www.portfolio.com/views/blogs/market-movers/2007/10/26/counterfeiting-much-less-prevalent-than-you-think
http://www.portfolio.com/views/blogs/market-movers/2007/10/26/counterfeiting-much-less-prevalent-than-you-think
http://waxy.org/2009/01/pirating_the_2009_oscars/


Irodalomjegyzék 

 

373 

Bakhtin, M. (1984). Rabelais and His World: Indiana University Press. 

Bakos,‖Y.‖és‖Brynjolfsson,‖E.‖(1999).‖Bundling‖information‖goods:‖

Pricing, profits, and efficiency. Management Science, 45(12), 

1613-1630. 

Bangeman,‖E.‖(2005).‖"I‖sue‖dead‖people..."‖Elérhető‖az‖interneten:‖

http://arstechnica.com/old/content/2005/02/4587.ars  Utolsó‖

hozz{férés‖d{tuma:‖2010‖janu{r‖10. 

Bangeman, E. (2006). IFPI files 8,000 new file-sharing lawsuits. 

Elérhető‖az‖interneten:‖

http://arstechnica.com/business/news/2006/10/8001.ars  Utolsó‖

hozz{férés‖d{tuma:‖2010‖janu{r‖10. 

Bangeman, E. (2008a). BitTorrent use soars as MPAA fights on 

against‖P2P‖sites.‖Elérhető‖az‖interneten:‖

http://arstechnica.com/old/content/2008/04/bittorrent-use-

soars-as-mpaa-fights-on-against-p2p-sites.ars  Utolsó‖

hozz{férés‖d{tuma:‖2010‖janu{r‖10. 

Bangeman, E. (2008b). Study: BitTorrent sees big growth, LimeWire 

still‖#1‖P2P‖app.‖Elérhető‖az‖interneten:‖

http://arstechnica.com/old/content/2008/04/study-bittorren-

sees-big-growth-limewire-still-1-p2p-app.ars  Utolsó‖

hozz{férés‖d{tuma:‖2010‖janu{r‖10. 

Barbrook, R. (1998). The high-tech gift economy. First Monday, 3, 12. 

Barbrook,‖R.‖és‖Cameron,‖A.‖(1995).‖The‖Californian‖Ideology.‖

Alamut. 

Barnes, B. (2007). NBC Will Not Renew ITunes Contract New York 

Times. 

Bawa,‖A.‖és‖Ogle,‖M.‖(2007).‖Last.fm‖- Lessons from building the 

World's largest social music platform slideshare. 

Beaulieu,‖S.‖(2008).‖L’impact‖des‖technologies‖digitales‖sur‖l’industrie‖

musicale‖américaine:‖une‖étude‖empirique. 

Becker,‖J.‖U.‖és‖Clement,‖M.‖(2006).‖Dynamics‖of‖illegal‖participation‖

in peer-to-peer networks - Why do people illegally share 

media files? Journal of Media Economics, 19(1), 7-32. 

Beckerman, R. (2007). RIAA Insists on Deposing Tanya Andersen's 

10-year-old‖daughter.‖Elérhető‖az‖interneten:‖

http://recordingindustryvspeople.blogspot.com/  Utolsó‖

hozz{férés‖d{tuma:‖2009‖augusztus‖1. 

http://arstechnica.com/old/content/2005/02/4587.ars
http://arstechnica.com/business/news/2006/10/8001.ars
http://arstechnica.com/old/content/2008/04/bittorrent-use-soars-as-mpaa-fights-on-against-p2p-sites.ars
http://arstechnica.com/old/content/2008/04/bittorrent-use-soars-as-mpaa-fights-on-against-p2p-sites.ars
http://arstechnica.com/old/content/2008/04/study-bittorren-sees-big-growth-limewire-still-1-p2p-app.ars
http://arstechnica.com/old/content/2008/04/study-bittorren-sees-big-growth-limewire-still-1-p2p-app.ars
http://recordingindustryvspeople.blogspot.com/


Szükség‖törvényt‖bont 

 

374 

Bender,‖T.‖és‖Sampliner,‖D.‖(1996-1997). Poets, Pirates and the 

Creation of American Literature. New York University Journal of 

International Law and Politics(29). 

Beniger, J. R. (1986). The control revolution : technological and economic 

origins of the information society. Cambridge, Mass.: Harvard 

University Press. 

Beniger, J. R. (1986/2005). Az ir{nyít{s forradalma. Budapest: Gondolat-

Infónia. 

Benkler, Y. (2006). The wealth of networks : how social production 

transforms markets and freedom. New Haven: Yale University 

Press. 

Benton, L. (2005). Legal Spaces of Empire: Piracy and the Origins of 

Ocean Regionalism. Comparative Studies in Society and History, 

47(04), 700 - 724. 

Berners-Lee, T. (1996). The World Wide Web-past, present and 

future.‖Elérhető‖az‖interneten:‖

http://www.w3.org/People/Berners-Lee/1996/ppf.html  Utolsó‖

hozz{férés‖d{tuma:‖2009‖július‖25 

Besen,‖S.‖M.‖és‖Kirby,‖S.‖N.‖(1989).‖Private‖Copying,‖Appropriability,‖

and Optimal Copying Royalties. Journal of Law & Economics, 

32(2), 255-280. 

Bettig, R. V. (1996). Copyrighting culture : the political economy of 

intellectual property. Boulder, Colo: Westview Press. 

Beuscart,‖J.‖S.‖(2007).‖Les‖transformations‖de‖l'intermédiation‖

musicale. Réseaux(2007/2), 143-176. 

Bey, H. (2008). Az Ideiglenes Autonóm‖terület.‖Helikon, LIV(4). 

Bhattacharjee,‖S.,‖Gopal,‖R.‖D.,‖Lertwachara,‖K.‖és‖Marsden,‖J.‖R.‖

(2006). Impact of Legal Threats on Online Music Sharing 

Activity: An Analysis of Music Industry Legal Actions. Journal 

of Law & Economics, 49(1), 91-114. 

Bhattacharjee,‖S.,‖Gopal,‖R.‖D.,‖Lertwachara,‖K.,‖Marsden,‖J.‖R.‖és‖

Telang, R. (2007). The effect of digital sharing technologies on 

music markets: a survival analysis of albums on ranking 

charts. Management Science, 53(9), 1359-1374. 

Biddle, P., England, P., Peinado,‖M.‖és‖Willman,‖B.‖(2001).‖The 

Darknet and the Future of Content Distribution: Microsoft 

Corporation. 

http://www.w3.org/People/Berners-Lee/1996/ppf.html


Irodalomjegyzék 

 

375 

Birn, R. (1970). The Profits of Ideas: Privileges en Librairie in 

Eighteenth-Century France. Eighteenth-Century Studies, 4(2), 

131-168. 

Black, D. (2007). Sam the Record Man finally signs off. Toronto Star. 

Blackburn, D. (2007). The Heterogeneous Effects of Copying: The Case of 

Recorded Music: Working Paper, Harvard University, 

Cambridge, MA. 

Blok, A. (1972). The Peasant and the Brigand: Social Banditry 

Reconsidered. Comparative Studies in Society and History, 14(4), 

494-503. 

Blomqvist, U., Eriksson, L.-E.,‖Findahl,‖O.,‖Selg,‖H.‖és‖Wallis,‖R.‖

(2005). Trends in downloading and filesharing of music. 

Bobrovszky,‖J.‖(2004).‖A‖szellemi‖tulajdon‖néh{ny‖dilemm{j{ról‖a‖

körte‖és‖a‖sajt‖között.‖In‖P.‖Gyerty{nfy‖és‖M.‖Kir{ly‖(Szerk.),‖

Liber Amicorum, Studia Gy. Boytha dedicata, Ünnepi dolgozatok 

Boytha György tiszteletére.‖Budapest:‖ELTE‖[JK. 

Bobrovszky,‖J.‖(2008).‖Az‖enyém,‖a‖tied‖és‖a‖miénk‖a‖szellemi‖

tulajdonban.‖[ttekintés‖a‖közkincs‖és‖a‖szellemi‖

mag{ntulajdon‖egyes‖összefüggéseiről‖az‖Internet‖tükrében‖In‖

G. Faludi (Szerk.), Liber amicorum. Ünnepi dolgozatok Gyerty{nfy 

Péter tiszteletére.‖Budapest:‖ELTE‖[JK. 

Bodó,‖B.‖(2006).‖50bri‖Jó5k4‖|)!9!t41.‖Café B{bel(53). 

Bodó,‖B.‖(2007).‖The Club model of cultural consumption and distribution. 

Budapest: Budapest University of Technology and Economics. 

Bodó,‖B.‖és‖Gyenge,‖A.‖(2006).‖A‖könyvt{ri‖kölcsönzések‖ut{n‖

fizetendő‖jogdíj‖közgazdas{gi‖szempontú‖elemzése‖Elérhető‖

az interneten: 

http://www.ingyenebed.hu/content/view/151/159/  Utolsó‖

hozz{férés‖d{tuma:‖2010.‖janu{r‖10.‖ 

Bodó,‖B.,‖Hal{csy,‖P.,‖Korsós,‖M.,‖Prekopcs{k,‖Z.‖és‖Szalai,‖A.‖(2007).‖

P2P h{lózatok vizsg{lata. Budapest: Kitchen Budapest 

Medialab. 

Bodó,‖B.‖és‖Lakatos,‖Z.‖(2010).‖A‖filmek‖online‖feketepiaca‖és‖a‖

moziforgalmaz{s.‖Szociológiai Szemle. 

Bollier, D. (2002). Silent theft : the private plunder of our common wealth. 

New York: Routledge. 

http://www.ingyenebed.hu/content/view/151/159/


Szükség‖törvényt‖bont 

 

376 

Bond, R. P. (1963). The Pirate and the Tatler. The Library, XVIII(4), 

257. 

Boorman,‖S.‖(2007).‖Printing‖and‖publishing‖of‖music.‖Elérhető‖az‖

interneten: http://www.grovemusic.com  Utolsó‖hozz{férés‖

d{tuma:‖2010.‖janu{r‖10. 

Boorstin, E. S. (2004). Music sales in the age of file sharing. Princeton 

University. 

Borland, J. (2003). RIAA settles with 12-year-old‖girl.‖Elérhető‖az‖

interneten: http://news.cnet.com/RIAA-settles-with-12-year-

old-girl/2100-1027_3-5073717.html  Utolsó‖hozz{férés‖d{tuma:‖

2010.‖janu{r‖10. 

Borsos,‖[.‖(2004).‖A‖magyar‖mozih{lózatról‖tértudom{nyi‖

megközelítésben.‖Tér és T{rsadalom, XVIII.(3), 77–89. 

Borsos,‖[.‖(2007a). A mozi kézirat. 

Borsos,‖[.‖(2007b).‖Tudatos‖fejlesztés‖vagy‖spont{n‖folyamatok?‖A‖

magyar‖mozih{lózat‖az‖új‖évezredben.‖Elérhető‖az‖interneten:‖

https://ffdf.mfb.hu/repository/10398-a033‖‖Utolsó‖hozz{férés‖

d{tuma:‖2010.‖janu{r‖10. 

Boston, W. (2008). Germany's Corporate Spying Scandal. Time 

Magazine. 

Boswell, J. (1832). The Life of Samuel Johnson. Boston: Carter, Hendee 

and Co. 

Bounie,‖D.,‖Bourreau,‖M.‖és‖Waelbroeck,‖P.‖(2006).‖Piracy‖and‖the‖

demand for films: analysis of piracy behavior in French 

universities. Review of Economic Research on Copyright Issues, 

3(2), 15-27. 

Bourdieu, P. (1997). Marginalia—some additional notes on the gift. 

The logic of the gift: Toward an ethic of generosity, 231–241. 

Bowrey,‖K.‖(1996).‖Who’s‖writing‖copyright’s‖history?‖European 

Intellectual Property Review, 18(6), 322-329. 

Boyle, J. (2000). Cruel, mean, or lavish? Economic analysis, price 

discrimination and digital intellectual property. Vanderbilt Law 

Review, 53(6), 2007-2039. 

Boyle, J. (2002). Fencing off ideas: enclosure & the disappearance of 

the public domain. Daedalus, 131(2), 13(13). 

http://www.grovemusic.com/
http://news.cnet.com/RIAA-settles-with-12-year-old-girl/2100-1027_3-5073717.html
http://news.cnet.com/RIAA-settles-with-12-year-old-girl/2100-1027_3-5073717.html


Irodalomjegyzék 

 

377 

Boyle, J. (2003). The second enclosure movement and the 

construction of the public domain.(Conference on the Public 

Domain). Law and Contemporary Problems, 33(42). 

Boyle, J. (Winter-Spring 2003). The Second Enclosure Movement and 

the Construction of the Public Domain. Law and Contemporary 

Problems, 66, 33-74. 

Boytha,‖G.‖(2000).‖A‖szellemi‖alkot{sok‖joga‖és‖az‖új‖PTK.‖Polg{ri Jogi 

Kodifik{ció, 3, 13-23. 

Boytha,‖G.‖(2008a).‖Szerzői‖jog‖és‖piaci verseny. In A szerzői jogok 

közös kezelésének versenyjogi vonatkoz{sai. Budapest: PPKE-J[K‖

Versenyjogi‖Kutatóközpont. 

Boytha,‖G.‖(2008b).‖A‖szerzői‖jogok‖{truh{z{s{ra‖ir{nyadó‖jog‖

meghat{roz{s{nak‖és‖alkalmaz{s{nak‖kérdései.‖In‖Liber 

amicorum. Ünnepi dolgozatok Gyerty{nfy Péter tiszteletére. 

Budapest:‖ELTE‖[JK. 

Bracha, O. (2005). Owning Ideas: A History of Anglo-American 

Intellectual Property. Harvard Law School. 

Brand, S. (1968). Whole Earth Catalog. 

Brand, S. (1972). Spacewar: Fanatic life and symbolic death among 

the computer bums. Rolling Stone, 7, 50-58. 

Breyer, S. (1970). The Uneasy Case for Copyright: A Study of 

Copyright in Books, Photocopies, and Computer Programs. 

Harvard Law Review, 84(2), 281-351. 

British Music Rights. (2008). Music Experience and Behaviour in Young 

People British Music Rights and the University of 

Hertfordshire. 

Bromley, S. (2001). Outlaws at Sea 1660-1720: Liberty, Equality, and 

Fraternity among the Caribbean Freebooters. In C. R. Pennell 

(Szerk.), Bandits at sea : a pirates reader. New York: New York 

University Press. 

Brynjolfsson,‖E.,‖Hu,‖Y.‖J.‖és‖Smith,‖M.‖D.‖(2003).‖Consumer‖Surplus‖

in the Digital Economy: Estimating the Value of Increased 

Product Variety at Online Booksellers. Management Science, 

49(11), 1580–1596. 

Bulte, E.‖és‖Horany,‖R.‖D.‖(2010).‖Identities‖in‖the‖Commons:‖The‖

Dynamics of Norms and Social Capital. The B.E. Journal of 

Economic Analysis & Policy, 10(1). 



Szükség‖törvényt‖bont 

 

378 

Burstein,‖D.‖(2008).‖Bandwidth‖Demand,‖AT&T‖2008.‖Elérhető‖az‖

interneten: 

http://www.dslprime.com/internetandtelevision/77-t/360-

bandwidth-demand-atat-2008  Utolsó‖hozz{férés‖d{tuma:‖20‖

july, 2009 

Buskirk,‖E.‖V.‖(2008).‖Three‖Major‖Record‖Labels‖Join‖the‖‘Choruss’. 

Elérhető‖az‖interneten:‖

http://www.wired.com/epicenter/2008/12/warner-music-gr/  

Utolsó‖hozz{férés‖d{tuma:‖2009‖augusztus‖8. 

Bylund, A. (2006). RIAA sues computer-less family, 234 others, for 

file‖sharing.‖Elérhető‖az‖interneten:‖

http://arstechnica.com/old/content/2005/02/4587.ars  Utolsó‖

hozz{férés‖d{tuma:‖2010‖janu{r‖10. 

Carroll, R. (2008). Casual Games and Piracy: The Truth.‖Elérhető‖az‖

interneten: http://www.gamasutra.com/php-

bin/news_index.php?story=17350  Utolsó‖hozz{férés‖d{tuma:‖

2009 augusztus 9. 

Chartier, R. (2002). Property & privilege in the republic of letters: 

translated by Arthur Goldhammer. Daedalus, 131(2), 60(67). 

Chellappa,‖R.‖K.‖és‖Shivendu,‖S.‖(2003).‖Economic‖implications‖of‖

variable technology standards for movie piracy in a global 

context. Journal of Management Information Systems, 20(2), 137-

168. 

Cheyette, F. L. (1970). The sovereign and the pirates, 1332. Speculum: 

A Journal of Mediaeval Studies, 40-68. 

Chiou,‖J.‖S.,‖Huang,‖C.‖és‖Lee,‖H.‖(2005).‖The‖antecedents‖of‖music‖

piracy attitudes and intentions. Journal of Business Ethics, 57(2), 

161-174. 

Chomsky, N. (2002). Pirates and emperors, old and new : international 

terrorism in the real world (New ed.). Cambridge, MA: South 

End Press. 

Chu,‖J.,‖Labonte,‖K.‖és‖Levine,‖B.‖N.‖(2002).‖Availability‖and‖locality‖

measurements of peer-to-peer file systems. In Proc. of ITCom: 

Scalability and Traffic Control in IP Networks. 

Cicero,‖M.‖T.‖(2007).‖A‖kötelességekől.‖Harmadik‖könyv.‖In‖S.‖Kiss‖

(Szerk.), Uralkodó és polg{r antik tükörben I. Debrecen: Kossuth 

Egyetemi‖Kiadó. 

http://www.dslprime.com/internetandtelevision/77-t/360-bandwidth-demand-atat-2008
http://www.dslprime.com/internetandtelevision/77-t/360-bandwidth-demand-atat-2008
http://www.wired.com/epicenter/2008/12/warner-music-gr/
http://arstechnica.com/old/content/2005/02/4587.ars
http://www.gamasutra.com/php-bin/news_index.php?story=17350
http://www.gamasutra.com/php-bin/news_index.php?story=17350


Irodalomjegyzék 

 

379 

Clark, A. J. (1960). The movement for international copyright in 

nineteenth century America. Unpublished Thesis, Catholic 

University of America Press, Catholic University of America., 

Washington,. 

Coase, R. H. (1979). Payola in Radio and Television Broadcasting. 

Journal of Law and Economics, 22(2), 269-328. 

Cohen, S. (1972). Folk devils and moral panics: the creation of the Mods 

and Rockers. London,: MacGibbon and Kee. 

Cohen, S. (1991). Rock culture in Liverpool: Clarendon Press. 

Cohen, W. (2004). Wal-Mart‖Wants‖$10‖CDs.‖Elérhető‖az‖interneten:‖

http://www.rollingstone.com/news/story/6558540/walmart_w

ants_10_cds  Utolsó‖hozz{férés‖d{tuma:‖2010.‖janu{r‖10. 

Colbert,‖F.,‖Tomiuk,‖M.‖A.,‖Hwang,‖H.‖és‖Ménard, M. (2003). An 

investigation into the effects of Napster’s demise on the purchase of 

music CD’s. 7th International Conference on Arts and Cultural 

Management, Milan, Italy. 

Condorcet, M. D. (2002). Fragments concerning freedom of the press: 

excerpts selected and translated by Arthur Goldhammer. 

Daedalus, 131(2), 57(53). 

Condry, I. (2004). Cultures of music piracy: an ethnographic 

comparison of the US and Japan. International Journal of 

Cultural Studies, 7(3), 343-363. 

Cooper, M. N. (2005). Time for the recording industry to face the 

music: The political, social and economic benefits of peer-to-

peer communications networks. Fellow paper at Stanford Law 

School Center for Internet and Society. Retrieved March, 25, 2005. 

Cringely, R. X. (2005). Interview with Brewster‖Kahle.‖Elérhető‖az‖

interneten: http://www.pbs.org/cringely/nerdtv/  Utolsó‖

hozz{férés‖d{tuma:‖2010.‖janu{r‖10. 

Curien,‖N.‖és‖Moreau,‖F.‖(2005).‖The‖music‖industry‖in‖the‖digital‖era:‖

Towards new business frontiers. document de travail, CNAM. 

Csepeli,‖G.‖és‖M{tay,‖M.‖(2001).‖A‖Magyar‖bety{r‖életei‖a‖médi{ban.‖

Médiakutató, 4. 

Csigó,‖P.‖(2009).‖A konvergens televízióz{s. Web, tévé, közösség. 

Budapest: L'Harmattan. 

d’Astous,‖A.,‖Colbert,‖F.‖és‖Montpetit, D. (2005). Music Piracy on the 

Web–How Effective are Anti-Piracy Arguments? Evidence 

http://www.rollingstone.com/news/story/6558540/walmart_wants_10_cds
http://www.rollingstone.com/news/story/6558540/walmart_wants_10_cds
http://www.pbs.org/cringely/nerdtv/


Szükség‖törvényt‖bont 

 

380 

from the Theory of Planned Behaviour. Journal of Consumer 

Policy, 28(3), 289-310. 

Dagiral,‖E.‖és‖Dauphin,‖F.‖(2005).‖P2P:‖From‖File‖Sharing‖to‖Meta-

Information Pooling. Communications & Strategies(59), 35. 

Danaher,‖B.,‖Dhanasobhon,‖S.,‖Smith,‖M.‖D.‖és‖Telang,‖R.‖(2009).‖

Converting Pirates Without Cannibalizing Purchasers: The 

Impact of Digital Distribution on Physical Sales and Internet 

Piracy, Working Paper. Pittsburgh, PA: Carnegie Mellon 

University. 

Darnton, R. (1982). The literary underground of the Old Regime. 

Cambridge, Mass: Harvard University Press. 

Darnton, R. (2003). The Science of Piracy: A Crucial Ingredient in 

Eighteenth-Century Publishing. Studies on Voltaire and the 

Eighteenth Century 12, 3-29. 

Davoudi,‖S.‖és‖Bradshaw,‖T.‖(2009).‖Pirates‖on‖parade.‖Elérhető‖az‖

interneten: http://www.ft.com/cms/s/0/bccc6530-762b-11de-

9e59-00144feabdc0.html  Utolsó‖hozz{férés‖d{tuma:‖2010‖

janu{r‖10. 

De‖Vany,‖A.‖S.‖és‖Walls,‖W.‖D.‖(2007).‖Estimating‖the‖Effects‖of‖Movie‖

Piracy on Box-office Revenue. Review of Industrial Organization, 

30(4), 291-301. 

Defoe, D. (1704). An Essay on the Regulation of the‖Press.‖Elérhető‖az‖

interneten: http://www.luminarium.org/renascence-

editions/defoe2.html  Utolsó‖hozz{férés‖d{tuma:‖2010.‖janu{r‖

10. 

Dejean, S. (2008). What Can We Learn from Empirical Studies About 

Piracy? : SSRN. 

Denning, D. E. (1990). Concerning Hackers Who Break into Computer 

Systems. 13th National Computer Security Conference, 

Washington, D.C. 

Dessewffy,‖T.‖(1996).‖Az‖ellen{ll{s‖diszkrét‖b{ja.‖Replika(23-24), 71-80. 

Diderot, D. (1763, 2002). Letter on the book trade: excerpts selected 

and translated by Arthur Goldhammer. Daedalus, 131(2), 

48(49). 

Dieter, M. (2007). Amazon Noir - Piracy, Distribution, Control. m/c 

Journal, 10(5). 

http://www.ft.com/cms/s/0/bccc6530-762b-11de-9e59-00144feabdc0.html
http://www.ft.com/cms/s/0/bccc6530-762b-11de-9e59-00144feabdc0.html
http://www.luminarium.org/renascence-editions/defoe2.html
http://www.luminarium.org/renascence-editions/defoe2.html


Irodalomjegyzék 

 

381 

Doctorow, C. (2004). Microsoft Research DRM talk. Elérhető‖az‖

interneten: http://www.craphound.com/msftdrm.txt  Utolsó‖

hozz{férés‖d{tuma:‖2010.‖janu{r‖10. 

Domon,‖K.‖és‖Nakamura,‖K.‖(2007).‖Unauthorized‖Copying‖and‖

Copyright Enforcement in Developing Countries: A Vietnam 

Case Study. Review of Economic Research on Copyright Issues, 

5(1), 87-96. 

Donaldson, A. (1764). Some Thoughts on the State of Literary Property. 

London. 

Dubber.‖(2006).‖Major‖labels‖to‖abandon‖DRM.‖Elérhető‖az‖

interneten: http://newmusicstrategies.com/2006/11/12/major-

labels-to-abandon-drm/  Utolsó‖hozz{férés‖d{tuma:‖2010.‖

janu{r‖10. 

Dubosson-Torbay,‖M.,‖Pigneur,‖Y.‖és‖Usunier,‖J.-C. (2004). Business 

Models for Music Distribution after the P2P Revolution. Fourth 

International Conference on Web Delivering of Music. 

Eisenstein, E. L. (1983). The printing revolution in early modern Europe. 

Cambridge [Cambridgeshire] ; New York: Cambridge 

University Press. 

Elberse, A. (2008). Should you invest in the long tail? Harvard 

Business Review, 86(7/8), 88-96. 

Electronic Frontier Foundation. (2008). RIAA v. The People: Five Years 

Later. San Francisco: Electronic Frontier Foundation. 

Ernesto. (2009a). Pirate Bay Block Violates Democratic Principles, ISP 

Says.‖Elérhető‖az‖interneten:‖http://torrentfreak.com/pirate-

bay-block-violates-democratic-principles-isp-says-090710/  

Utolsó‖hozz{férés‖d{tuma:‖2010.‖janu{r‖10. 

Ernesto. (2009b). Rapidshare Shares Uploader Info with Rights 

Holders.‖Elérhető‖az‖interneten:‖

http://torrentfreak.com/rapidshare-shares-uploader-info-with-

rights-holders-090425/  Utolsó‖hozz{férés‖d{tuma:‖2009‖

augusztus 2. 

Esguerra, R. (2008). As Evidence of Piracy Weakens, House Passes 

Overbearing "Campus Digital Theft Prevention" 

Requirements.‖Elérhető‖az‖interneten:‖

http://www.eff.org/deeplinks/2008/02/evidence-piracy-

weakens-house-passes-overbearing-campus-digital-theft-

prevention-r  Utolsó‖hozz{férés‖d{tuma:‖2009‖július‖24. 

http://www.craphound.com/msftdrm.txt
http://newmusicstrategies.com/2006/11/12/major-labels-to-abandon-drm/
http://newmusicstrategies.com/2006/11/12/major-labels-to-abandon-drm/
http://torrentfreak.com/pirate-bay-block-violates-democratic-principles-isp-says-090710/
http://torrentfreak.com/pirate-bay-block-violates-democratic-principles-isp-says-090710/
http://torrentfreak.com/rapidshare-shares-uploader-info-with-rights-holders-090425/
http://torrentfreak.com/rapidshare-shares-uploader-info-with-rights-holders-090425/
http://www.eff.org/deeplinks/2008/02/evidence-piracy-weakens-house-passes-overbearing-campus-digital-theft-prevention-r
http://www.eff.org/deeplinks/2008/02/evidence-piracy-weakens-house-passes-overbearing-campus-digital-theft-prevention-r
http://www.eff.org/deeplinks/2008/02/evidence-piracy-weakens-house-passes-overbearing-campus-digital-theft-prevention-r


Szükség‖törvényt‖bont 

 

382 

European Commission. (2008). Broadband Internet Access Cost (Biac): 

EUROPEAN COMMISSION Information Society and Media 

Directorate-General. 

Evenden,‖E.‖(2004).‖Biography‖of‖John‖Day.‖In‖M.‖Greengrass‖és‖D.‖

Loades (Szerk.), Foxe's Book of Martyrs Variorum Edition Online. 

Sheffield: HRI Online. 

Faludi,‖G.‖(2003).‖Szerzői‖jog,‖iparvédelem‖és‖a‖ptk.‖koncepciója.‖

Polg{ri Jogi Kodifik{ció(2), 3-14. 

Faludi,‖G.‖(2008).‖A‖szerzői‖jog‖alapjogi‖szemlélete‖az‖Európai‖

Unióban‖In‖G.‖Faludi (Szerk.), Liber amicorum : studia P. 

Gyerty{nfy dedicata : ünnepi dolgozatok Gyerty{nfy Péter 

tiszteletére.‖Budapest:‖ELTE‖[JK‖Polg{rjogi‖Tanszék. 

Feather, J. (1994). Publishing, piracy, and politics : an historical study of 

copyright in Britain. New York, N.Y.: Mansell. 

Feather, J. (2006). A history of British publishing (2nd ed.). London ; 

New York: Routledge. 

Febvre,‖L.‖P.‖V.‖és‖Martin,‖H.-J. (1976). The coming of the book : the 

impact of printing 1450-1800 ([New ed.). London: N.L.B. 

Febvre, L. P. V.‖és‖Martin,‖H.-J. (2005). A könyv születése. Budapest: 

Osiris‖Kiadó. 

Feder, J. M. (2003). Is Betamax Obsolete: Sony Corp. of America v. 

Universal City Studios, Inc. in the Age of Napster. Creighton 

Law Review, 37, 859. 

Feldman,‖Y.‖és‖Nadler,‖J.‖(2005).‖Expressive Law and File Sharing 

Norms: SSRN. 

Felten,‖E.‖(2007).‖AACS:‖Modeling‖the‖Battle.‖Elérhető‖az‖interneten:‖

http://www.freedom-to-tinker.com/?p=1111  Utolsó‖

hozz{férés‖d{tuma:‖2010.‖janu{r‖10. 

Ficsor,‖M.‖Z.‖(2001).‖A‖szellemi‖tulajdon‖és‖a‖Ptk.‖Észrevételek‖és‖

javaslatok‖a‖polg{ri‖jogi‖kodifik{cióhoz.‖Polg{ri Jogi 

Kodifik{ció(2), 27-30. 

filmhu.hu.‖(2009).‖Filmforgalmaz{s,‖e-cinema,‖hogyan‖tov{bb?‖

Elérhető‖az‖interneten:‖http://magyar.film.hu/object.866f5849-

cfe4-4a3f-8a89-301b9d3a6961.ivy  Utolsó‖hozz{férés‖d{tuma:‖

2009 szeptember 1. 

Fisher, W., Hughes, J., Kennedy, J., Urban, J., Cendali, D., Lammy, D. 

és‖mtsai.‖(2009). Copyright and wrongs - This house believes 

http://www.freedom-to-tinker.com/?p=1111
http://magyar.film.hu/object.866f5849-cfe4-4a3f-8a89-301b9d3a6961.ivy
http://magyar.film.hu/object.866f5849-cfe4-4a3f-8a89-301b9d3a6961.ivy


Irodalomjegyzék 

 

383 

that existing copyright laws do more harm than good. 

Elérhető‖az‖interneten:‖

http://www.economist.com/debate/overview/144  Utolsó‖

hozz{férés‖d{tuma: 2009. augusztus 9. 

Fisk, C. (2003). Authors at Work: The Origins of the Work-for-hire 

Doctrine. Yale Journal of Law & the Humanities, 15, 1-70. 

Fiveash, K. (2008). Street-savvy Microsoft tries to pop the pimply face 

of‖piracy.‖Elérhető‖az‖interneten:‖

http://www.channelregister.co.uk/2008/07/15/microsoft_youn

g_pirates/  Utolsó‖hozz{férés‖d{tuma:‖2008.‖július‖15. 

Formanek,‖C.‖(2005).‖[talakulóban‖a‖hazai‖mozipiac.‖Elérhető‖az 

interneten: http://magyar.film.hu/object.5d08c69e-96c1-4fb7-

9f1c-d8c07899aede.ivy  Utolsó‖hozz{férés‖d{tuma:‖2009‖

szeptember 1. 

Foucault,‖M.‖(1999/1979).‖Mi‖a‖szerző?‖In‖T.‖Suty{k‖(Szerk.),‖Nyelv a 

végtelenhez.‖Debrecen:‖Latin‖Betűk. 

Freeman, P. (2008). Getting it on the download. The Wire. 

Frey, B. S. (1997). Not just for the money: Edward Elgar Pub. 

Gain, B. (2008). Virgin-BPI Alliance Against File-Sharers Seen As Not 

Synced‖With‖UK‖Policy‖Elérhető‖az‖interneten:‖http://www.ip-

watch.org/weblog/2008/06/19/virgin-bpi-alliance-against-file-

sharers-seen-as-not-synced-with-uk-policy/  Utolsó‖hozz{férés‖

d{tuma:‖2009‖július‖24 

Gaines, J. M. (2006). Early cinema's heyday of copying - The too 

many copies of L'Arroseur arrose (The Waterer Watered). 

Cultural Studies, 20(2-3), 227-244. 

Gaither, C. (2003). Recording industry withdraws suit. The Boston 

Globe. 

Gana, R. L. (1995). Has Creativity Died in the Third World? Some 

Implications of the Internationalization of Intellectual 

Property. Denver Journal of International Law & Policy, 24. 

Gayer,‖A.‖és‖Shy,‖O.‖(2006). Publishers, artists, and copyright 

enforcement. Information Economics and Policy, 18(4), 374-384. 

Gensollen,‖M.‖(2006).‖La‖culture‖entre‖économie‖et‖écologie:‖

l'exemple‖des‖communautés‖en‖ligne.‖Création et diversité au 

miroir des industries culturelles, La Documentation Française, 285–

312. 

http://www.economist.com/debate/overview/144
http://www.channelregister.co.uk/2008/07/15/microsoft_young_pirates/
http://www.channelregister.co.uk/2008/07/15/microsoft_young_pirates/
http://magyar.film.hu/object.5d08c69e-96c1-4fb7-9f1c-d8c07899aede.ivy
http://magyar.film.hu/object.5d08c69e-96c1-4fb7-9f1c-d8c07899aede.ivy
http://www.ip-watch.org/weblog/2008/06/19/virgin-bpi-alliance-against-file-sharers-seen-as-not-synced-with-uk-policy/
http://www.ip-watch.org/weblog/2008/06/19/virgin-bpi-alliance-against-file-sharers-seen-as-not-synced-with-uk-policy/
http://www.ip-watch.org/weblog/2008/06/19/virgin-bpi-alliance-against-file-sharers-seen-as-not-synced-with-uk-policy/


Szükség‖törvényt‖bont 

 

384 

Giesler,‖M.‖és‖Pohlmann,‖M.‖(2003).‖The‖Social‖Form‖of‖Napster:‖

Cultivating the Paradox of Consumer Emancipation. 

ADVANCES IN CONSUMER RESEARCH, 30, 94-100. 

Givon,‖M.,‖Mahajan,‖V.‖és‖Muller,‖E.‖(1995).‖Software‖Piracy - 

Estimation of Lost Sales and the Impact on Software Diffusion. 

Journal of Marketing, 59(1), 29-37. 

Glass,‖R.‖S.‖és‖Wood,‖W.‖A.‖(1996).‖Situational‖determinants‖of‖

software piracy: An equity theory perspective. Journal of 

Business Ethics, 15(11), 1189-1198. 

Gneezy,‖U.‖és‖Rustichini,‖A.‖(2000).‖A‖Fine‖is‖a‖Price.‖The Journal of 

Legal Studies, 29(1), 1-17. 

GNU‖General‖Public‖License‖v2.0.‖(1991).‖Elérhető‖az‖interneten:‖

http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html  Utolsó‖

hozz{férés‖d{tuma:‖2010.‖janu{r‖10. 

Goldstein, P. (2003). Copyright's highway : from Gutenberg to the 

celestial jukebox (Rev. ed.). Stanford, Calif.: Stanford Law and 

Politics. 

Goode,‖S.‖és‖Cruise,‖S.‖(2006).‖What Motivates Software Crackers? 

Journal of Business Ethics, 65(2), 173-201. 

Gopal,‖R.‖D.‖és‖Sanders,‖G.‖L.‖(1998).‖International‖software‖piracy:‖

Analysis of key issues and impacts. Information Systems 

Research, 9(4), 380-397. 

Gordon, W. J. (1982). Fair Use as Market Failure: A Structural and 

Economic Analysis of the "Betamax" Case and Its 

Predecessors. Columbia Law Review, 82(8), 1600-1657. 

Gőzsy,‖K.‖és‖Iv{n,‖A.‖(2009).‖Fejre‖{llt‖a‖dvd-piac, csak a szinkron 

biztos.‖Elérhető‖az‖interneten:‖

http://index.hu/kultur/klassz/2009/09/08/dvd_cikk/  Utolsó‖

hozz{férés‖d{tuma:‖2010.‖janu{r‖10. 

Grassmuck, V. (2008). A Proposal for Legalising Small-Scale Physical 

Copyright Piracy - Book Publishing, Video Films and Music in 

Developing Countries.Kiadatlan‖kézirat,‖Berlin. 

Greenfeld,‖K.‖T.‖és‖Taro,‖K.‖(2000).‖Meet‖the‖Napster.‖Time Magazine, 

2, 60-68. 

Gu,‖B.‖és‖Mahajan,‖V.‖(2004).‖The‖Benefits‖of‖Piracy‖– A Competitive 

Perspective, Sixteenth Workshop on Information Systems and 

Economics. 

http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
http://index.hu/kultur/klassz/2009/09/08/dvd_cikk/


Irodalomjegyzék 

 

385 

Guibault, L. M. (2002). Copyright limitations and contracts: An analysis 

of the contractual overridability of limitations on copyright: Kluwer 

Law International. 

Gummadi, K. P., Dunn, R. J., Saroiu, S., Gribble, S. D., Levy, H.‖M.‖és‖

Zahorjan, J. (2003). Measurement, modeling, and analysis of a 

peer-to-peer file-sharing workload. ACM SIGOPS Operating 

Systems Review, 37(5), 314 - 329. 

Guo,‖L.,‖Chen,‖S.,‖Xiao,‖Z.,‖Tan,‖E.,‖Ding,‖X.‖és‖Zhang,‖X.‖(2005).‖

Measurements, analysis, and modeling of bittorrent-like 

systems, Internet Measurement Conference 2005. Berkeley, CA. 

Gupta,‖P.‖B.,‖Gould,‖S.‖J.‖és‖Pola,‖B.‖(2004).‖"To‖Pirate‖or‖Not‖to‖

Pirate": A Comparative Study of the Ethical Versus Other 

Influences‖on‖the‖Consumer’s‖Software‖Acquisition-Mode 

Decision. Journal of Business Ethics, 55(3), 255-274. 

Guynn, J. (2008). Google must hand over YouTube data, judge rules. 

Elérhető‖az‖interneten:‖

http://latimesblogs.latimes.com/technology/2008/07/google-

must-han.html  Utolsó‖hozz{férés‖d{tuma:‖2010‖janu{r‖10. 

Gyenge, A. (2010). Szerzői jogi korl{toz{sok és a szerzői jog emberi jogi 

h{ttere. ELTE, Budapest. 

György,‖P.‖(2003).‖Rossz‖közérzet‖a‖könyvesboltban‖Élet és Irodalom, 

XLVII. 

hancu.‖(2009).‖Miért‖torrentezik‖a‖magyar?‖Elérhető‖az‖interneten:‖

http://index.hu/tech/net/2009/04/29/miert_torrentezik_a_magy

ar/  Utolsó‖hozz{férés‖d{tuma:‖2010.‖janu{r‖10. 

Hann,‖I.‖H.,‖Oh,‖J.‖H.‖és‖James,‖G.‖(2009).‖Forecasting‖the‖Sales‖of‖

Music Albums: A Functional Data Analysis of Demand and 

Supply Side P2P Data, Fifth Symposium on Statistical Challenges 

in Electronic Commerce Research. Carnegie Mellon University, 

Pittsburgh, PA. 

Harvey, M. (2009). Half of Pirate Bay charges dropped. Times Online. 

Head, R. (1680). The English rogue continued in the life of Meriton 

Latroon, and other extravangants comprehending the most eminent 

cheats of most trades professions. The second part. . London: 

printed for Francis Kirkman, and are to be sold by William 

Rands in Duck-lane. 

Hearings Before The Subcomittee On Courts, Civil Liberties, And 

The Adminstration Of Justice Of The Committee On The 

http://latimesblogs.latimes.com/technology/2008/07/google-must-han.html
http://latimesblogs.latimes.com/technology/2008/07/google-must-han.html
http://index.hu/tech/net/2009/04/29/miert_torrentezik_a_magyar/
http://index.hu/tech/net/2009/04/29/miert_torrentezik_a_magyar/


Szükség‖törvényt‖bont 

 

386 

Judiciary House Of Representatives, Ninety-Seventh Congress 

Second Session On H.R. 4783, H.R. 4794 H.R. 4808, H.R. 5250, 

H.R. 5488, And H.R. 5705 Home Recording Of Copyrighted 

Works  

Hebdige, D. (1979). Subculture, the meaning of style. London: Methuen. 

Helberger,‖N.‖és‖Hugenholtz, P. B. (2007). No place like home for 

making a copy: Private copying in European copyright law 

and consumer law. Berkeley Tech. LJ, 22, 1061. 

Heller-Roazen, D. (2009). The enemy of all : piracy and the law of nations. 

New York: Zone Books. 

Henn, H. G. (1953). Quest for International Copyright Protection. 

Cornell Law Quarterly, 39, 43-73. 

Herman,‖A.,‖Coombe,‖R.‖J.‖és‖Kaye,‖L.‖(2006).‖Your‖Second‖Life?‖

Cultural Studies, 20(2), 184-210. 

Hesmondhalgh, D. (2007). The cultural industries (2nd ed.). London, 

UK ; Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 

Hess,‖C.‖és‖Ostrom,‖E.‖(2003).‖Ideas,‖artifacts,‖and‖facilities:‖

information as a common-pool resource.(Conference on the 

Public Domain). Law and Contemporary Problems, 111(135). 

Hesse, C. (1990). Enlightenment Epistemology and the Laws of 

Authorship in Revolutionary France, 1777-1793. 

Representations(30), 109-137. 

Hesse, C. (2008/2002). A szellemi tulajdon Kr.e. 700-tól‖Kr.u.‖200-ig - 

egy‖fogalom‖mérlegen.‖Könyvt{ri Figyelő, 54(1). 

Heylin, C. (1995). Bootleg : the secret history of the other recording 

industry (1st ed.). New York: St. Martin's Press. 

Himanen, P. (2001). The Hacker Ethic and the Spirit of the Information 

Age: Random House Inc. New York, NY, USA. 

Hobsbawm, E. J. (1969). Bandits. [New York]: Delacorte Press. 

Hodkinson, P. (2002). Goth : identity, style, and subculture. Oxford ; 

New York: Berg. 

Hodkinson, P. (2002). Goth: Identity, style and subculture: Berg 

Publishers. 

Holdsworth, W. S. (1920). Press Control and Copyright in the 16th 

and 17th Centuries. The Yale Law Journal, 29(8), 841-858. 



Irodalomjegyzék 

 

387 

Hong, S. H. (2004). The Effect of Napster on Recorded Music Sales: 

Evidence from the Consumer Expenditure Survey. Stanford 

Institute for Economic Policy Research, Paper. 

Howe, J. (2005). The Shadow Internet WIRED, 13. 

Huang, T. W. S. (1971). Protection of American Copyrights under 

Nationalist Chinese Law. Harvard International Law Journal, 12. 

Hugenholtz,‖P.‖B.,‖Guibault,‖L.‖és‖van‖Geffen,‖S.‖(2003).‖The future of 

levies in a digital environment. Amsterdam: Institute for 

Information Law. 

Hughes, J. (2006). Copyright and Incomplete Historiographies: Of Piracy, 

Propertization, and Thomas Jefferson (Vol. No. 166): SSRN. 

Huygen, A., Rutten, P., Huveneers, S., Limonard, S., Poort, J., 

Leenheer,‖J.‖és‖mtsai.‖(2009).‖Ups and downs - Economic and 

cultural effects of file sharing on music, film and games. Delft: TNO 

Information and Communication Technology. 

IFPI. (2001). IFPI Music Piracy Report. 

IFPI. (2006). The Recording Industry 2006 Piracy Report: IFPI. 

IFPI. (2009). Digital Music Report 2009: IFPI. 

IFPI. (2010). Recording Industry in Numbers 2010. London: 

International Federation of the Phonographic Industry. 

IIPA. (2006). 2006 Special 301: Hungary: INTERNATIONAL 

INTELLECTUAL PROPERTY ALLIANCE. 

index.hu.‖(2009).‖Torrentezés‖helyett‖marad‖a‖téka.‖Elérhető‖az‖

interneten: 

http://index.hu/kultur/cinematrix/ccikkek/2009/05/06/torrente

zes_helyett_online_teka/  Utolsó‖hozz{férés‖d{tuma: 2009. 

augusztus 9. 

Jaszi, P. (1991). Toward a Theory of Copyright - the Metamorphoses 

of Authorship. Duke Law Journal(2), 455-502. 

Jayasuriya, M. (2009). New Zealand Government Abandons Three 

Strikes‖Mandate.‖Elérhető‖az‖interneten:‖

http://www.publicknowledge.org/node/2050  Utolsó‖

hozz{férés‖d{tuma:‖2009‖július‖24 

Jenkins, H. (1992). Textual poachers : television fans & participatory 

culture. New York: Routledge. 

http://index.hu/kultur/cinematrix/ccikkek/2009/05/06/torrentezes_helyett_online_teka/
http://index.hu/kultur/cinematrix/ccikkek/2009/05/06/torrentezes_helyett_online_teka/
http://www.publicknowledge.org/node/2050


Szükség‖törvényt‖bont 

 

388 

Jenkins, H. (2006). Convergence culture : where old and new media collide. 

New York: New York University Press. 

Johns, A. (1998). The nature of the book : print and knowledge in the 

making. Chicago, Ill.: University of Chicago Press. 

Johns, A. (2004). Irish piracy and the English Market, The History of 

Books and Intellectual History. Princeton University. 

Johns, A. (2010). Piracy: The Intellectual Property Wars from Gutenberg 

to Gates: University Of Chicago Press. 

Johnson, C. (1724). A general history of the robberies and murders of the 

most notorious pyrates. London printed for Ch. Rivington, J. 

Lacy, and J. Stone. 

Johnson, W. R. (1985). The Economics of Copying. Journal of Political 

Economy, 93(1), 158-174. 

Jowitt, C. (2007). 'Et in Arcadia Ego': The Politics of Pirates in the Old 

Arcadia, New Arcadia and Urania. Early Modern Literary 

Studies 5(Special Issue 16), 1-36. 

Jozefowicz,‖J.‖J.,‖Kelley,‖J.‖M.‖és‖Brewer,‖S.‖M.‖(2008).‖New‖Release:‖

An Empirical Analysis of VHS/DVD Rental Success. Atlantic 

Economic Journal, 36(2), 139-151. 

Judge, C. B. (1934). Elizabethan book-pirates. Cambridge,: Harvard 

university press. 

Kahan, D. M. (2003). Logic of Reciprocity: Trust, Collective Action, 

and Law, The. Michigan Law Review, 102, 71. 

Kampelman, M. M. (1947). The United States and International 

Copyright. The American Journal of International Law, 41(2), 406-

429. 

Kanzler, M. (Szerk.). (2009). Focus 2008. Strasbourg: European 

Audiovisual Observatory. 

Kanzler, M. (Szerk.). (2010). Focus 2010. Strasbourg: European 

Audiovisual Observatory. 

Karagiannis, T., Broido,‖A.,‖Brownlee,‖N.,‖Claffy,‖K.‖és‖Faloutsos,‖M.‖

(2004). Is P2P dying or just hiding. Globecom, Dallas, Texas. 

Kaser, D. (1969). Book pirating in Taiwan. Philadelphia,: University of 

Pennsylvania Press. 

Keenan, D. (2008). Burning Chrome. The Wire. 



Irodalomjegyzék 

 

389 

Kelty, C. M. (2008). Two bits : the cultural significance of free software. 

Durham: Duke University Press. 

Kelly,‖K.‖(2008a).‖1,000‖True‖Fans.‖Elérhető‖az‖interneten:‖

http://www.kk.org/thetechnium/archives/2008/03/1000_true_f

ans.php  Utolsó‖hozz{férés‖d{tuma:‖01/20/2009 

Kelly,‖K.‖(2008b).‖Better‖Than‖Free.‖Elérhető‖az‖interneten:‖

http://www.kk.org/thetechnium/archives/2008/01/better_than

_fre.php  Utolsó‖hozz{férés‖d{tuma:‖01/20/2009 

Khan, B. Z. (2002). Intellectual Property and Economic Development: 

Lessons from American and European History. London: British 

Commission on Intellectual Property Rights. 

Khan, B. Z. (2004). Does Copyright Piracy Pay? The Effects Of U.S. 

International Copyright Laws On The Market For Books, 1790-

1920. Cambridge, MA: National Bureau Of Economic 

Research. 

Khan, B. Z. (2006). An Economic History of Copyright in Europe and 

the United States. In R. Whaples (Szerk.), EH.Net Encyclopedia: 

Economic History Association  

Kibby, M. (2004). Internet Induced Changes in Music Consumption 

Patterns. In D. Crowdy (Szerk.), Popular Music: 

Commemoration, Commodification and Communication (pp. 75). 

Melbourne. 

Kim, G. (2007). Surprise: P2P Isn't the Biggest Bandwidth Hog. 

Elérhető‖az‖interneten:‖

http://www.ipbusinessmag.com/departments/article/id/199/su

rprise-p2p-isnt-the-biggest-bandwidth-hog  Utolsó‖hozz{férés‖

d{tuma:‖2010.‖janu{r‖10. 

Kinai‖Nemzetközi‖R{dió.‖(2009).‖A‖Google‖a‖kínai‖szerzői‖jogokat‖is‖

sérti.‖Elérhető‖az‖interneten:‖

http://hungarian.cri.cn/341/2009/12/29/2s119418.htm  Utolsó‖

hozz{férés‖d{tuma:‖2010.‖febru{r‖10. 

King,‖B.‖(2001).‖Farewell‖Free‖Downloads.‖Elérhető‖az‖interneten:‖

http://www.wired.com/gadgets/portablemusic/news/2001/06/

44412  Utolsó‖hozz{férés‖d{tuma:‖2009‖augusztus‖9. 

King,‖S.‖P.‖és‖Lampe,‖R.‖(2003).‖Network‖externalities,‖price‖

discrimination and profitable piracy. Information Economics and 

Policy, 15(3), 271-290. 

http://www.kk.org/thetechnium/archives/2008/03/1000_true_fans.php
http://www.kk.org/thetechnium/archives/2008/03/1000_true_fans.php
http://www.kk.org/thetechnium/archives/2008/01/better_than_fre.php
http://www.kk.org/thetechnium/archives/2008/01/better_than_fre.php
http://www.ipbusinessmag.com/departments/article/id/199/surprise-p2p-isnt-the-biggest-bandwidth-hog
http://www.ipbusinessmag.com/departments/article/id/199/surprise-p2p-isnt-the-biggest-bandwidth-hog
http://hungarian.cri.cn/341/2009/12/29/2s119418.htm
http://www.wired.com/gadgets/portablemusic/news/2001/06/44412
http://www.wired.com/gadgets/portablemusic/news/2001/06/44412


Szükség‖törvényt‖bont 

 

390 

Kingsley-Hughes, A. (2006). Microsoft: 'Software piracy is not a 

victimless‖crime'.‖Elérhető‖az‖interneten:‖

http://blogs.zdnet.com/hardware/?p=111  Utolsó‖hozz{férés‖

d{tuma:‖2009‖augusztus‖9. 

Kinkor, K. J. (2007).‖Black‖Men‖Under‖The‖Black‖Flag.‖Elérhető‖az‖

interneten: http://www.whydah.com/brethren.html  Utolsó‖

hozz{férés‖d{tuma:‖ 

Kitzinger,‖D.‖(2000).‖A‖mor{lis‖p{nik‖elmélete.‖Replika(40). 

Knopper, S. (2005). RIAA‖Will‖Keep‖On‖Suing.‖Elérhető‖az‖

interneten: 

http://www.rollingstone.com/news/story/7380412/riaa_will_ke

ep_on_suing  Utolsó‖hozz{férés‖d{tuma:‖2010‖janu{r‖10 

Krishnan, R.,‖Montgomery,‖A.‖és‖Smith,‖M.‖D.‖(2004).‖The‖

Promotional Value of Peerto-Peer‖Networks.‖Elérhető‖az‖

interneten: 

www.andrew.cmu.edu/user/alm3/papers/p2p%20promotional

%20value.pdf  Utolsó‖hozz{férés‖d{tuma:‖2010.‖janu{r‖10. 

Kuchera, B. (2008). EA relents, changes Spore DRM. Too little, too 

late?‖Elérhető‖az‖interneten:‖

http://arstechnica.com/gaming/news/2008/09/ea-relents-

changes-spore-drm-too-little-too-late.ars  Utolsó‖hozz{férés‖

d{tuma:‖2010.‖janu{r‖10. 

Kurkela, V. (1997). Music media in the Eastern Balkans: Privatised, 

deregulated, and neo-traditional. International Journal of 

Cultural Policy, 3(2), 177 - 205. 

Kurtenbach, E. (2006). Companies Fight Back Against China Piracy. 

Elérhető‖az‖interneten:‖

http://www.foxnews.com/printer_friendly_wires/2006Jul02/0,

4675,ChinaFightingFakes,00.html  Utolsó‖hozz{férés‖d{tuma:‖

2009 augusztus 9. 

Kwong,‖T.‖C.‖H.‖és‖Lee,‖M.‖K.‖O.‖(2004).‖Understanding the behavioral 

intention to digital piracy in virtual communities-a propose model. 

2004 IEEE International Conference on e-Technology, e-

Commerce and e-Service, Taipei, Taiwan. 

L'Estrange, R. (1663). Considerations and proposals in order to the 

regulation of the press : together with diverse instances of 

treasonous, and seditious pamphlets, proving the necessity thereof. 

London. 

http://blogs.zdnet.com/hardware/?p=111
http://www.whydah.com/brethren.html
http://www.rollingstone.com/news/story/7380412/riaa_will_keep_on_suing
http://www.rollingstone.com/news/story/7380412/riaa_will_keep_on_suing
http://www.andrew.cmu.edu/user/alm3/papers/p2p%20promotional%20value.pdf
http://www.andrew.cmu.edu/user/alm3/papers/p2p%20promotional%20value.pdf
http://arstechnica.com/gaming/news/2008/09/ea-relents-changes-spore-drm-too-little-too-late.ars
http://arstechnica.com/gaming/news/2008/09/ea-relents-changes-spore-drm-too-little-too-late.ars
http://www.foxnews.com/printer_friendly_wires/2006Jul02/0,4675,ChinaFightingFakes,00.html
http://www.foxnews.com/printer_friendly_wires/2006Jul02/0,4675,ChinaFightingFakes,00.html


Irodalomjegyzék 

 

391 

Lakatos,‖Z.‖(2005).‖A‖hanghordozó-piaci‖kereslet‖szerkezete‖és‖a‖

zeneipar‖kil{t{sai‖a‖digit{lis‖technológia‖kor{ban.‖Médiakutató, 

Ny{r. 

Landes,‖W.‖M.‖és‖Posner,‖R.‖A.‖(1989).‖An‖Economic‖Analysis‖of‖

Copyright Law. The Journal of Legal Studies, 18(2), 325-363. 

Larkin, B. (2004). Degraded Images, Distorted Sounds: Nigerian 

Video and the Infrastructure of Piracy. Public Culture, 16(2), 

289–314. 

Lea, J. (1999). Social crime revisited. Theoretical Criminology, 3(3), 307-

325. 

LeFranc,‖D.‖(2008).‖The‖Metamorphosis‖of‖the‖Contrefaçon‖in‖French‖

Copyright Law: Birth, Extension and Scission of a Concept, 

Inspiration, Innovation, or Infringement: Multidisciplinary 

Perspectives on Copyright Piracy. University of Cambridge. 

Lendvai,‖Z.‖(2008).‖Szerzői‖jog‖az‖ókorban.‖Iparjogvédelmi és Szerzői 

Jogi Szemle, 3 (113)(3). 

Lessig, L. (2001). The Future of ideas : the fate of the commons in a 

connected world. New York: Random House. 

Lessig, L. (2005). Szabad kultúra. Budapest: Kiskapu. 

Leung, T. C. (2008). Should the Music Industry Sue Its Own Customers? 

Impacts of Music Piracy and Policy Suggestions: University of 

Minnesota Working Paper. 

Levy, S. (1984). Hackers : heroes of the computer revolution (1st ed.). 

Garden City, N.Y.: Anchor Press/Doubleday. 

Liang, L. (2003). Porous Legalities and Avenues of Participation, Issue 

brief prepared for Social Science Research Council 

Workshop,‘Intellectual Property, Markets, and Cultural Flows’. 

New York. 

Liang, L. (2005). Beyond Representation: The Dilemmas of the Pirate, 

Contested Commons/Tresspassing Publics A Conference on 

Inequalities, Conflicts and Intellectual Property. New Delhi: 

Alternative Law Forum. 

Liebowitz, S. J. (1985). Copying and Indirect Appropriability: 

Photocopying of Journals. Journal of Political Economy, 93(5), 

945-957. 



Szükség‖törvényt‖bont 

 

392 

Liebowitz, S. J. (2005). Testing File-Sharing's Impact by Examining 

Record Sales in Cities, Working Paper Series. Dallas: University 

of Texas. 

Liebowitz, S. J. (2006). File Sharing: Creative Destruction or Just Plain 

Destruction? Journal of Law & Economics, 49(1), 1-28. 

Litman, J. (2001). Digital Copyright: Protecting Intellectual Property on 

the Internet: Prometheus Books. 

Locke, J. (1689/1986). Értekezés a polg{ri korm{nyzatról. Budapest: 

Gondolat. 

Love, C. (2000).‖Courtney‖Love‖does‖the‖math.‖Elérhető‖az‖interneten:‖

http://www.salon.com/technology/feature/2000/06/14/love/ind

ex.html  Utolsó‖hozz{férés‖d{tuma:‖2009.‖augusztus‖1. 

Luther, M. (1525, 2009). CXXV An Admonition To The Printers In 

Nurnberg. In M. A. Currie (Szerk.), The Letters of Martin Luther 

(pp. 144-145): BiblioLife. 

Luther, M. (1535, 1962). A commentary on St. Paul's Epistle to the 

Galatians: Zondervan. 

lyle. (2006). P2P‖File‖Sharing‖Software‖Trends.‖Elérhető‖az‖interneten:‖

http://techtalk.pcpitstop.com/2006/03/16/p2p-file-sharing-

software-trends/  Utolsó‖hozz{férés‖d{tuma:‖2010.‖janu{r‖10. 

Mackie, E. (2005). Welcome the Outlaw: Pirates, Maroons, and 

Caribbean Countercultures. Cultural Critique(59), 24-62. 

Madden, M. (2009). The State of Music Online: Ten Years After Napster. 

Washington, D.C.: Pew Internet & American Life Project. 

Madison,‖J.‖(1998/1788).‖A‖föderalista,‖43.‖sz.‖In‖A föderalista - 

értekezések az amerikai alkotm{nyról.‖Budapest:‖Európa‖

Könyvkiadó. 

Maidment, B. (1981). John Ruskin, George Allen and American 

Pirated Books. Publishing History, 9. 

Manuel, P. L. (1993). Cassette culture : popular music and technology in 

north India. Chicago: University of Chicago Press. 

Marshall, L. (2004). The effects of piracy upon the music industry: a 

case study of bootlegging. Media Culture & Society, 26(2), 163-+. 

Maskus, K. E. (2000). Lessons from studying the international 

economics of intellectual property rights. Vanderbilt Law 

Review, 53(6), 2219-2239. 

http://www.salon.com/technology/feature/2000/06/14/love/index.html
http://www.salon.com/technology/feature/2000/06/14/love/index.html
http://techtalk.pcpitstop.com/2006/03/16/p2p-file-sharing-software-trends/
http://techtalk.pcpitstop.com/2006/03/16/p2p-file-sharing-software-trends/


Irodalomjegyzék 

 

393 

Mason, M. (2008). The Pirate's Dilemma: Free Press. 

Maughan,‖T.‖és‖Smith,‖R.‖J.‖(2000).‖Ifjús{gi‖kultúra‖és‖posztfordi{nus‖

gazdas{g. Replika(39), 75-91. 

Mauss, M. (1954). The gift; forms and functions of exchange in archaic 

societies. Glencoe, Ill.,: Free press. 

May, C. (2006). The denial of history: Reification, intellectual 

property rights and the lessons of the past. Capital & Class(88), 

33-56. 

May,‖C.‖és‖Sell,‖S.‖K.‖(2006).‖Intellectual property rights : a critical 

history. Boulder, Colo.: Lynne Rienner Publishers. 

Mcbride,‖S.‖és‖Smith,‖E.‖(2008).‖Music‖Industry‖to‖Abandon‖Mass‖

Suits The Wall Street Journal. 

McCracken, M. L. (1943). Henry Hills, Pirate Publisher: the Significance 

of His Pamphlets, with a Bibliography. University of Texas. 

McDougall, P. (2007). If You're Going To Steal Software, Steal From 

Us:‖Microsoft‖Exec‖Elérhető‖az‖interneten:‖

http://www.informationweek.com/news/security/showArticle.

jhtml?articleID=198000211  Utolsó‖hozz{férés‖d{tuma:‖2010.‖

janu{r‖10. 

McLuhan, M. (1962/2001). A Gutenberg-galaxis : a tipogr{fiai ember 

létrejötte. Budapest: Trezor. 

McLuhan, M. (1964). Understanding media; the extensions of man ([1st 

ed.). New York,: McGraw-Hill. 

McMahon,‖L.,‖Miller,‖R.,‖Everson,‖W.‖K.‖és‖Barbour,‖A.‖G.‖(1966).‖

Captain Celluloid vs the film pirates [videorecording]. 

Phoenix, AZ: Grapevine Video. 

McManis, C. R. (1997-1998). Intellectual Property and International 

Mergers and Acquisitions. University of Cincinnati Law Review, 

66. 

McRobbie, A. (1989). Second Hand Dresses and the Role of the Rag 

Market. In A. McRobbie (Szerk.), Zoot Suits and Second Hand 

Dresses: An Anthology of Fashion and Music. London: 

Macmillan. 

McVey, S. (1975). Nineteenth Century America: Publishing in a 

Developing Country. Annals of the American Academy of 

Political and Social Science, 421, 67-80. 

http://www.informationweek.com/news/security/showArticle.jhtml?articleID=198000211
http://www.informationweek.com/news/security/showArticle.jhtml?articleID=198000211


Szükség‖törvényt‖bont 

 

394 

Mennecke, T. (2007). Interview with muslix64, Developer of 

BackupHDDVD.‖Elérhető‖az‖interneten:‖

http://www.slyck.com/story1390.html  Utolsó‖hozz{férés‖

d{tuma:‖2010.‖janu{r‖10. 

Merton, R. (2002). T{rsadalomelmélet és t{rsadalmi struktúra. Budapest: 

Osiris. 

Mezei,‖P.‖(2004).‖A‖szerzői‖jog‖története‖a‖törvényi‖szab{lyoz{sig‖

(1884: XVI. tc.). Jogelméleti Szemle, 3. 

Michel, N. J. (2006). The impact of digital file sharing on the music 

industry: An empirical analysis. Topics in Economic Analysis & 

Policy, 6(1), 1-22. 

Middleton, R. (1990). Studying popular music. Milton Keynes 

[England] ; Philadelphia: Open University Press. 

Miège,‖B.‖(1989).‖The capitalization of cultural production. New York: 

International General. 

Miller, L. J. (2006). Reluctant capitalists: bookselling and the culture of 

consumption: University of Chicago Press. 

Minar,‖N.‖és‖Hedlund,‖M.‖(2001).‖A‖Network‖of‖Peers:‖Peer-to-Peer 

Models Through the History of the Internet. In A. Oram 

(Szerk.), Peer-to-peer : harnessing the benefits of a disruptive 

technology (1st ed., pp. xv, 432 p.). Beijing ; Sebastopol, CA: 

O'Reilly. 

Mitchell, J. (2009 ). Re: Pho: BPI: Music industry 'missed' Napster. In 

P. list (Szerk.). 

Motion Picture Association. (2005). The Cost of Movie Piracy: LEK 

Consulting. 

Motion Picture Association International. (2009). Movie Piracy Is Not 

A‖Victimless‖Crime.‖Elérhető‖az‖interneten:‖http://www.make-

a-difference.sg/  Utolsó‖hozz{férés‖d{tuma:‖2009. augusztus 9. 

Music Ally. (2009). Filesharing music amongst UK teens down by a third. 

London: Music Ally. 

Nagy,‖L.‖(1926).‖Szedjetek‖szét,‖csillagok!‖.‖Nyugat, 9. 

Nair,‖N.‖K.,‖Barman,‖A.‖K.‖és‖Chattopadhyay,‖U.‖(1999).‖Study On 

Copyright Piracy In India: National Productivity Council. 

New York Times. (2007). Verizon Reverses Itself on Abortion 

Messages.‖Elérhető‖az‖interneten:‖

http://www.slyck.com/story1390.html
http://www.make-a-difference.sg/
http://www.make-a-difference.sg/


Irodalomjegyzék 

 

395 

http://www.nytimes.com/2007/09/27/business/27cnd-

verizon.html  Utolsó‖hozz{férés‖d{tuma:‖2010.‖janu{r‖10. 

New York Times. (January 25, 1890). Gardiner G. Hubbard's 

Opposition to the Bill Now in Congress. The New York Times. 

Nimmer, M. B. (1982). Copyright Liability for Audio Home 

Recording: Dispelling the Betamax Myth. Virginia Law Review, 

68(8), 1505-1534. 

NPD Group. (2007). Legal Music Downloads Were Fastest Growing 

Digital Music Category in 2006. Port Washington: NPD Group. 

Oberholzer-Gee,‖F.‖és‖Strumpf,‖K.‖(2007).‖The‖effect‖of‖file‖sharing‖on‖

record sales: An empirical analysis. Journal of Political Economy, 

115(1), 1-42. 

OECD. (2001). Buying Power of Multiproduct Retailers: OECD. 

OECD. (2008). The Economic Impact of Counterfeiting and Piracy: OECD. 

OECD. (2009). Piracy of Digital Content: OECD Publishing. 

Oksanen,‖V.‖és‖Välimäki,‖M.‖(2007).‖Theory‖of‖Deterrence‖and‖

Individual Behavior. Can Lawsuits Control File Sharing on the 

Internet? Review of Law & Economics, 3(3), 4. 

Olson,‖M.‖(1997).‖A‖kollektív‖cselekvés‖logik{ja.‖Osiris Kiadó, 

Budapest. 

Osborne, L. (1998). How the Maritime Rogue Became a Multicultural 

Hero. Lingua franca, 8(2). 

Ostrom, E. (1990). Governing the commons: The evolution of institutions 

for collective action: Cambridge Univ Pr. 

Ostrom,‖E.,‖Walker,‖J.‖és‖Gardner,‖R.‖(1992).‖Covenants‖with‖and 

without a sword: Self-governance is possible. The American 

Political Science Review, 86(2), 404-417. 

Page,‖W.‖és‖Carey,‖C.‖(2009).‖Adding up the music industry for 2008. 

London: PRS for Music. 

Page,‖W.‖és‖Garland,‖E.‖(2008).‖In Rainbows, on Torrents: MCPS-PRS 

Alliance. 

Patry, W. F. (2009). Moral panics and the copyright wars. New York: 

Oxford University Press. 

Patterson, L. R. (1968). Copyright in historical perspective. Nashville,: 

Vanderbilt University Press. 

http://www.nytimes.com/2007/09/27/business/27cnd-verizon.html
http://www.nytimes.com/2007/09/27/business/27cnd-verizon.html


Szükség‖törvényt‖bont 

 

396 

Peitz,‖M.‖és‖Waelbroeck,‖P.‖(2004).‖The‖Effect of Internet Piracy on 

CD Sales: Cross-Section Evidence, Working Paper Series No. 

1122: CESifo. 

Peitz,‖M.‖és‖Waelbroeck,‖P.‖(2005).‖An‖economist's‖guide‖to‖digital‖

music. CESifo Economic Studies, 51(2-3), 359-428. 

Peitz,‖M.‖és‖Waelbroeck,‖P.‖(2006a).‖Piracy of digital products: A 

critical review of the theoretical literature. Information 

Economics and Policy, 18(4), 449-476. 

Peitz,‖M.‖és‖Waelbroeck,‖P.‖(2006b).‖Why‖the‖music‖industry‖may‖

gain from free downloading - The role of sampling. 

International Journal of Industrial Organization, 24(5), 907-913. 

Pérotin-Dumon, A. (2001). The Pirate and the Emperor. In C. R. 

Pennell (Szerk.), Bandits at sea : a pirates reader. New York: New 

York University Press. 

Pew Internet & American Life & comScore. (2004). The RIAA lawsuits 

against online music file sharers appear to have had a devastating 

impact: Pew Internet & American Life & comScore. 

Phan, M. (2007). Oink Users Recall Defunct Song-Swap Site's Strange, 

Stringent‖Rules.‖Elérhető‖az‖interneten:‖

http://www.wired.com/entertainment/music/news/2007/10/oi

nk  Utolsó‖hozz{férés‖d{tuma:‖2010.‖janu{r‖10. 

Philip, K. (2005). What is a technological author? The pirate function 

and intellectual property. Postcolonial Studies, 8(2), 199 - 218. 

Phillips,‖L.‖(2009).‖The‖European‖roots‖of‖Somali‖piracy.‖Elérhető‖az‖

interneten: http://euobserver.com/9/27966  Utolsó‖hozz{férés‖

d{tuma:‖2010‖janu{r‖10. 

pi. (2008). European‖Parliament‖rejects‖graduated‖response.‖Elérhető‖

az interneten: http://www.laquadrature.net/en/european-

parliament-rejects-graduated-response  Utolsó‖hozz{férés‖

d{tuma:‖2009‖július‖24 

pi. (2009). Amendment 138/46 adopted again. Internet is a 

fundamental‖right‖in‖Europe.‖Elérhető‖az‖interneten:‖

http://www.laquadrature.net/en/amendment-138-46-adopted-

again  Utolsó‖hozz{férés‖d{tuma:‖2009.‖július‖24. 

Picard, R. G. (2004). A note on economic losses due to theft, 

infringement, and piracy of protected works. Journal of Media 

Economics, 17(3), 207-217. 

http://www.wired.com/entertainment/music/news/2007/10/oink
http://www.wired.com/entertainment/music/news/2007/10/oink
http://euobserver.com/9/27966
http://www.laquadrature.net/en/european-parliament-rejects-graduated-response
http://www.laquadrature.net/en/european-parliament-rejects-graduated-response
http://www.laquadrature.net/en/amendment-138-46-adopted-again
http://www.laquadrature.net/en/amendment-138-46-adopted-again


Irodalomjegyzék 

 

397 

Plant, A. (1934). The Economic Aspects of Copyright in Books. 

Economica, 1(2), 167-195. 

Plant, M. (1939). The English book trade; an economic history of the 

making and sale of books. London,: G. Allen & Unwin ltd. 

Png, I. P. L. (2006). COPYRIGHT: A PLEA FOR EMPIRICAL 

RESEARCH. Review of Economic Research on Copyright Issues, 

3(2), 3-13. 

Pollard, A. W. (1916). The Regulation Of The Book Trade In The 

Sixteenth Century. Library, s3-VII(25), 18-43. 

Pollard, A. W. (1920). Shakespeare's fight with the pirates and the 

problems of the transmission of his text (2d ed.). Cambridge 

[Eng.]: The University Press. 

Pollard, G. (1937). The Early Constitution Of The Stationers' 

Company. Library, s4-XVIII(3), 235-260. 

Posner, E. A. (1996). The Regulation of Groups: The Influence of 

Legal and Nonlegal Sanctions on Collective Action. The 

University of Chicago Law Review, 63(1), 133-197. 

Pouwelse,‖J.‖A.,‖Garbacki,‖P.,‖Epema,‖D.‖H.‖J.‖és‖Sips,‖H.‖J.‖(2005).‖The 

Bittorrent P2P File-sharing System: Measurements and Analysis. 

4th Int'l Workshop on Peer-to-Peer Systems (IPTPS). 

Priest, E. (2006). The Future of Music and Film Piracy in China. 

Berkeley Technology Law Journal, 21. 

Qu, S. (2002). Copyright in China (1st ed.). Beijing: Foreign Language 

Press. 

Raby, R. (2005). What is resistance? Journal of Youth Studies, 8(2), 151-

171. 

Rediker, M. B. (2004). Villains of all nations : Atlantic pirates in the 

golden age. Boston: Beacon Press. 

Redmond, D. A. (1990). Sherlock Holmes among the pirates : copyright 

and Conan Doyle in America 1890-1930. New York: Greenwood 

Press. 

Rehn, A. (2003). Ordered Misbehavior - The Structuring of an Illegal 

Endeavor. PMP working papers, 3. 

Rheingold, H. (2000). The virtual community : homesteading on the 

electronic frontier (Rev. ed.). Cambridge, Mass.: MIT Press. 



Szükség‖törvényt‖bont 

 

398 

Richards, D. (2004). Intellectual property rights and global capitalism : the 

political economy of the TRIPS Agreement. Armonk, N.Y.: M.E. 

Sharpe. 

Ricketson, S. (1986). The Birth of the Berne Union. Columbia-VLA 

Journal of Law  & Arts, 11. 

Ringer, B. A. (1967). The Role of the United States in International 

Copyright - Past, Present and Future. Georgetown Law Journal, 

56, 1050. 

Rob,‖R.‖és‖Waldfogel,‖J.‖(2006).‖Piracy‖on‖the‖high‖C's:‖Music‖

downloading, sales displacement, and social welfare in a 

sample of college students. Journal of Law & Economics, 49(1), 

29-62. 

Rob,‖R.‖és‖Waldfogel,‖J.‖(2007).‖PIRACY‖ON‖THE‖SILVER‖SCREEN.‖

The Journal of Industrial Economics, 55(3), 379-395. 

Roettgers, J. (2009). It's Official: No Three Strikes In Germany 

(Update).‖Elérhető‖az‖interneten:‖http://www.p2p-

blog.com/item-966.html  Utolsó‖hozz{férés‖d{tuma:‖2009‖

július‖24. 

Rose, M. (1988). The Author as Proprietor, Donaldson-V-Becket and 

the Genealogy of Modern Authorship. Representations(23), 51-

85. 

Rose, M. (1993). Authors and owners : the invention of copyright. 

Cambridge, Mass: Harvard University Press. 

Rose, M. (2002). Copyright and Its Metaphors. UCLA Law Review, 

50(1). 

Rose, M. (2003). Nine-tenths of the law: the English copyright 

debates and the rhetoric of the public domain. (Conference on 

the Public Domain). Law and Contemporary Problems, 75(13). 

Salmon,‖F.‖(2005).‖All‖counterfeiting‖statistics‖are‖bullshit.‖Elérhető‖az‖

interneten: http://www.felixsalmon.com/000363.html  Utolsó‖

hozz{férés‖d{tuma:‖2009.‖augusztus‖9. 

Samuels, E. (2000). The Illustrated Story of Copyright: Thomas Dunne 

Books. 

Samuelson,‖P.‖és‖Wheatland,‖T.‖(Forthcoming).‖Statutory‖Damages‖in‖

Copyright Law: A Remedy in Need of Reform. William & 

Mary Law Review. 

http://www.p2p-blog.com/item-966.html
http://www.p2p-blog.com/item-966.html
http://www.felixsalmon.com/000363.html


Irodalomjegyzék 

 

399 

Sanchez, J. (2008). 750,000 lost jobs? The dodgy digits behind the war 

on‖piracy.‖Elérhető‖az‖interneten:‖http://arstechnica.com/tech-

policy/news/2008/10/dodgy-digits-behind-the-war-on-

piracy.ars  Utolsó‖hozz{férés‖d{tuma:‖2010.‖janu{r‖10. 

Sandison, H. (1986). The Berne Convention and the Universal 

Copyright Convention: The American Experience. Columbia 

Journal of Law & The Arts, 89. 

Sandoval, G. (2009). AT&T first to test RIAA antipiracy plan. 

Elérhető‖az‖interneten:‖http://news.cnet.com/8301-1023_3-

10203799-93.html  Utolsó‖hozz{férés‖d{tuma:‖ 

Saroiu,‖S.,‖Gummadi,‖P.‖K.‖és‖Gribble, S. D. (2002). A measurement 

study of peer-to-peer file sharing systems. Multimedia Computing 

and Networking (MMCN), San Jose, Texas. 

Saunders, D. (1992). Authorship and copyright. London ;: Routledge. 

Save The Internet. (2009). Save The Internet. Elérhető‖az‖interneten:‖

http://SavetheInternet.com/  Utolsó‖hozz{férés‖d{tuma:‖2009.‖

július‖23. 

Schultz, M. F. (2006). Fear and Norms and Rock & Roll: What 

Jambands Can Teach Us about Persuading People to Obey 

Copyright Law. BERKELEY TECHNOLOGY LAW JOURNAL, 

21. 

Schulze,‖H.‖és‖Mochalski,‖K.‖(2008).‖Internet Study 2007: Ipoque. 

Schulze,‖H.‖és‖Mochalski,‖K.‖(2009).‖Internet Study 2008/2009. Leipzig: 

ipoque. 

Scotchmer, S. (2004). The political economy of intellectual property 

treaties. Journal of Law Economics & Organization, 20(2), 415-437. 

Scott, J. C. (1990). Domination and the arts of resistance: Hidden 

transcripts: Yale University Press. 

sct. (2009). Boncasztal vol. 9 - bitHUmen‖Elérhető‖az‖interneten:‖

http://asva.info/boncasztal-vol-9-bithumen-2009-02-01.html  

Utolsó‖hozz{férés‖d{tuma:‖2009.‖szeptember‖1. 

Seeger, A. (2005). Who got left out of the property grab again : oral 

traditions, indigenous rights, and valuable old knowledge. In 

R. A. Ghosh (Szerk.), CODE : collaborative ownership and the 

digital economy (pp. x, 345 p). Cambridge, Mass: MIT Press. 

http://arstechnica.com/tech-policy/news/2008/10/dodgy-digits-behind-the-war-on-piracy.ars
http://arstechnica.com/tech-policy/news/2008/10/dodgy-digits-behind-the-war-on-piracy.ars
http://arstechnica.com/tech-policy/news/2008/10/dodgy-digits-behind-the-war-on-piracy.ars
http://news.cnet.com/8301-1023_3-10203799-93.html
http://news.cnet.com/8301-1023_3-10203799-93.html
http://savetheinternet.com/
http://asva.info/boncasztal-vol-9-bithumen-2009-02-01.html


Szükség‖törvényt‖bont 

 

400 

Sen,‖S.‖és‖Wang,‖J.‖(2002).‖Analyzing peer-to-peer traffic across large 

networks. 2nd ACM SIGCOMM Workshop on Internet 

measurment, Marseille, France   

Seung-Hyun, H. (2005). ‘Measuring the Effect of Digital Technology on 

the Sales of Copyrighted Goods: Evidence from Napster: Working 

Paper, University of Illinois at Urbana-Champaign. 

Shang, R. A., Chen,‖Y.‖C.‖és‖Chen,‖P.‖C.‖(2008).‖Ethical‖Decisions‖

About Sharing Music Files in the P2P Environment. Journal of 

Business Ethics, 80(2), 349-365. 

sharky. (2008). Invites: The Top 50 Most Requested Private Trackers 

Elérhető‖az‖interneten:‖

http://filesharefreak.com/2008/12/17/invites-the-top-50-most-

requested-private-trackers/  Utolsó‖hozz{férés‖d{tuma:‖2010‖

janu{r‖10. 

Sharma,‖L.‖L.,‖Teret,‖S.‖P.‖és‖Brownell, K. D. (2010). The Food 

Industry and Self-Regulation: Standards to Promote Success 

and to Avoid Public Health Failures. Am J Public Health, 

100(2), 240-246. 

Sherman,‖B.‖és‖Bently,‖L.‖(1999).‖The making of modern intellectual 

property law : the British experience, 1760-1911. Cambridge 

[England] ; New York: Cambridge University Press. 

Siwek, S. E. (2006). The True Cost of Motion Picture Piracy to the U.S. 

Economy: Institute for Policy Innovation. 

Smiers, J. (2000). The Abolition of Copyright: Better for Artists, Third 

World Countries and the Public Domain. International 

Communication Gazette, 62(5), 379-406. 

Smith,‖M.‖D.‖és‖Telang,‖R.‖(2006).‖Piracy‖or‖Promotion?‖The‖Impact‖of‖

Broadband Internet Penetration on DVD Sales, Working Paper 

Series. Pittsburgh, PA: Carnegie Mellon University, School of 

Information Systems and Management. 

Smith,‖M.‖D.‖és‖Telang,‖R.‖(2008).‖Competing‖with‖Free:‖The‖Impact‖

of Movie Broadcasts on DVD Sales and Internet Piracy, 

Working Paper Series. Pittsburgh, PA: Carnegie Mellon 

University - H. John Heinz III School of Public Policy and 

Management. 

Solberg, T. (1886). International Copyright in the Congress of the 

United States, 1837-1886. In American Library Association 

Proceedings. Boston. 

http://filesharefreak.com/2008/12/17/invites-the-top-50-most-requested-private-trackers/
http://filesharefreak.com/2008/12/17/invites-the-top-50-most-requested-private-trackers/


Irodalomjegyzék 

 

401 

Solberg, T. (1925). Copyright Law Reform. The Yale Law Journal, 35(1), 

48-75. 

Solly, E. (1885). Henry Hills, the Pirate Printer. Antiquary, xi, 151-154. 

Stallman, R. M. (2002). Some Confusing or Loaded Words and 

Phrases that are Worth Avoiding. In J. Gay (Szerk.), Free 

Software, Free Society: The Selected Essays of Richard M. Stallman: 

GNU Press. 

Starkey, D. J. (2001). Pirates and Markets. In C. R. Pennell (Szerk.), 

Bandits at sea : a pirates reader. New York: New York University 

Press. 

StClair, W. (2008). Metaphors of intellectual property, Inspiration, 

Innovation, or Infringement: Multidisciplinary Perspectives on 

Copyright Piracy. University of Cambridge. 

Strahilevitz, L. J. (2003). Charismatic code, social norms, and the 

emergence of cooperation on the fileswapping networks. 

Virginia Law Review, 89(3), 505-595. 

Sweney, M. (2009). Internet overtakes television to become biggest 

advertising‖sector‖in‖the‖UK.‖Elérhető‖az‖interneten:‖

http://www.guardian.co.uk/media/2009/sep/30/internet-

biggest-uk-advertising-sector  Utolsó‖hozz{férés‖d{tuma:‖

2009.‖Október‖1. 

Sykes,‖G.‖M.‖és‖Matza,‖D.‖(2001).‖Neutraliz{ciós‖módszerek‖(A‖

normasértés‖elmélete).‖In‖J.‖R{cz‖(Szerk.),‖Devianci{k: 

szab{lykövet(el)ők és bajkeverők: bevezetés a devianci{k 

szociológi{j{ba.‖Budapest:‖Új‖Mand{tum‖Kiadó. 

Szénay,‖M.‖(2005).‖Az idegennyelv-ismeret Jelentés az orsz{gos 

nyelvtud{s-felmérés kvantitatív szakasz{ról. Budapest: Nemzeti 

Felnőttképzési‖Intézet. 

Szerzői‖Jogi‖Szakértő‖Testület.‖(2006).‖SzJSzT 17/2006 A jogellenes 

forr{sból történő m{sol{s kérdése. Budapest. 

Takeyama,‖L.,‖Gordon,‖W.‖J.‖és‖Towse,‖R.‖(2005).‖Developments in the 

economics of copyright : research and analysis. Cheltenham, UK ; 

Northampton, MA: Edward Elgar. 

Takeyama, L. N. (1994). The Welfare Implications of Unauthorized 

Reproduction of Intellectual Property in the Presence of 

Demand Network Externalities. Journal of Industrial Economics, 

42(2), 155-166. 

http://www.guardian.co.uk/media/2009/sep/30/internet-biggest-uk-advertising-sector
http://www.guardian.co.uk/media/2009/sep/30/internet-biggest-uk-advertising-sector


Szükség‖törvényt‖bont 

 

402 

Thallam, S. (2008). The 2008 International Property Rights Index: 

Property Rights Alliance. 

The Artist Formally Known As Prince. (2000). 4 The Love of Music. 

Elérhető‖az‖interneten:‖

http://web.archive.org/web/20010616020405/http://www.npgo

nlineltd.com/freedom/news/200007294theloveofmusic.html  

Utolsó‖hozz{férés‖d{tuma:‖ 

Thompson, A. (2003). Tinseltown Follies, The New York Magazine. 

Thomson, J. E. (1996). Mercenaries, pirates, and sovereigns: state-building 

and extraterritorial violence in early modern Europe: Princeton 

Univ Pr. 

Thornton, S. (1996). Club cultures: Music, media, and subcultural capital: 

Wesleyan University Press. 

Tövish{zi,‖A.‖és‖Git{r,‖J.‖(2007).‖Nagy‖Online‖Zenebolt‖Teszt.‖Elérhető‖

az interneten: http://www2.quart.hu/cikk.php?id=1041  Utolsó‖

hozz{férés‖d{tuma:‖2010.‖janu{r‖10. 

Turcs{n,‖T.‖(2008).‖Cserecsat{roz{s‖Letöltők‖versus‖hatós{gok.‖

Elérhető‖az‖interneten:‖

http://www.fn.hu/hetilap/20080205/cserecsatarozas/  Utolsó‖

hozz{férés‖d{tuma:‖2009.‖szeptember‖1. 

Turner, F. (2006). From counterculture to cyberculture : Stewart Brand, 

the Whole Earth Network, and the rise of digital utopianism. 

Chicago: University of Chicago Press. 

Turow, J. (2008). Media today: an introduction to mass communication: 

Taylor & Francis. 

U.S. Trade Representative. (2009). 2009 Special 301 Report. 

Washington, DC: Office of the US Trade Representative. 

Ulaby, N. (2007). FCC Announces Details of Payola Settlement. 

Elérhető‖az‖interneten:‖

http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=95210

92  Utolsó‖hozz{férés‖d{tuma:‖2009.‖augusztus 9. 

United Nations Environment Programme. (2005). National rapid 

environmental desk assessment - Somalia: United Nations 

Environment Programme. 

V{lyi,‖G.‖(2009).‖DIGGING IN THE CRATES. DISTINCTIVE AND 

SPATIAL PRACTICES OF BELONGING IN A 

TRANSNATIONAL VINYL RECORD COLLECTING SCENE. to 

http://web.archive.org/web/20010616020405/http:/www.npgonlineltd.com/freedom/news/200007294theloveofmusic.html
http://web.archive.org/web/20010616020405/http:/www.npgonlineltd.com/freedom/news/200007294theloveofmusic.html
http://www2.quart.hu/cikk.php?id=1041
http://www.fn.hu/hetilap/20080205/cserecsatarozas/
http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=9521092
http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=9521092


Irodalomjegyzék 

 

403 

be submitted for Goldsmiths College, University of London, 

London. 

Varian, H. R. (2004). Copying and Copyright. Berkeley. 

Waelbroeck,‖P.‖(2007).‖Évolution‖du‖marché‖de‖la‖musique‖

préenregistrée‖a‖l'ere‖numérique.‖Reflets et Perspectives de la vie 

Economique(2006/4), 83-92. 

Wallis,‖R.‖és‖Malm,‖K.‖(1984).‖Big sounds from small peoples : the music 

industry in small countries. N[ew] Y[ork], NY: Pendragon Press. 

Wang, S. (2003). Framing piracy : globalization and film distribution in 

greater China. Lanham, Md.: Rowman & Littlefield. 

Wang,‖S.‖és‖Zhu,‖J.‖(2003).‖Mapping‖Film‖Piracy‖in‖China.‖Theory, 

Culture & Society, 20(4), 97-125. 

Warner, J. (1999). Information society or cash nexus? A study of the 

United States as copyright haven. Journal of the American 

Society for Information Science, 50(5), 461-470. 

Watt, R. (2000). Copyright and economic theory : friends or foes? 

Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA: E Elgar. 

Weckler, A. (2009). Eircom settles with Big Music: will cut off file-

sharers.‖Elérhető‖az‖interneten:‖

http://www.yourtechstuff.com/techwire/2009/01/eircom-

settles-with-big-music-will-cut-off-filesharers.html  Utolsó‖

hozz{férés‖d{tuma:‖2009‖július‖24 

Wilson, P. L. (1996). Pirate Utopias: Moorish Corsairs & European 

Renegadoes. Brooklyn, NY: Autonomedia. 

Wittmann, R. (2004). Viennese and South German  Pirates and the 

German Market, The History of Books and Intellectual History. 

Princeton University. 

Woodmansee, M. (1984). The Genius and the Copyright: Economic 

and Legal Conditions of the Emergence of the 'Author'. 

Eighteenth-Century Studies, 17(4), 425-448. 

Woodmansee,‖M.‖és‖Jaszi,‖P.‖(1994).‖The Construction of authorship : 

textual appropriation in law and literature. Durham: Duke 

University Press. 

Wu, T. (2003a). Network Neutrality, Broadband Discrimination. 

Journal of Telecommunications and High Technology Law, 2. 

Wu, T. (2003b). When Code Isn't Law. Virginia Law Review, 89. 

http://www.yourtechstuff.com/techwire/2009/01/eircom-settles-with-big-music-will-cut-off-filesharers.html
http://www.yourtechstuff.com/techwire/2009/01/eircom-settles-with-big-music-will-cut-off-filesharers.html


Szükség‖törvényt‖bont 

 

404 

Ye, S. (1996). Computer Insect. Wired, 4. 

Yu, G. (2002). PUBLIC AWARENESS OF COPYRIGHT, European 

Copyright Revisited. Santiago de Compostela. 

Yu, P. K. (2003). The Copyright Divide. Cardozo Law Review, 25, 331-

446. 

zene.net. (2003). Mit‖tartalmaz‖egy‖CD‖{ra?‖Elérhető‖az‖interneten:‖

http://www.zene.net/mp3/index.php?type=16&id=4236  

Utolsó‖hozz{férés‖d{tuma:‖2009.‖augusztus‖9. 

Zentner, A. (2005). File sharing and international sales of copyrighted 

music: An empirical analysis with a panel of countries. Topics 

in Economic Analysis & Policy, 5(1), 21. 

Zentner, A. (2006). Measuring the Effect of File Sharing on Music 

Purchases. Journal of Law & Economics, 49(1), 63-90. 

Zittrain, J. (2008). The future of the Internet and how to stop it. New 

Haven [Conn.]: Yale University Press. 

 

 

http://www.zene.net/mp3/index.php?type=16&id=4236

