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Sajtójogi felelősség kérdése a magyar jogban

A szabad sajtó létfeltételeinek megteremtéséről tudósító 
csaknem kortársi értékelések a hírlapirodalmat felszabadító 
márciusi törvényt értékelve a fanyalgás attitűdjétől mindvé
gig nehezen tudtak megválni. Igaz, a kommentárok azt, 
hogy a jogalkotók az „előző vizsgálatot”, vagyis a cenzúrát 
eltörölve első ízben deklarálták hazánkban a nagy elvet, a 
sajtó útjáni gondolatközlés és terjesztés szabadságát,1 egy 
pillanatra sem hagyták figyelmen kívül, ám a törvény kelet
kezésének körülményeiről, de még inkább annak egy né
hány vitatható rendelkezéséről kétkedő, nem ritkán leki
csinylő, vagy éppen erőteljesen bíráló megjegyzéseket tet
tek. Aki csupán a törvény forradalmi jellegét tagadta, az 
ekként formulázott: „Sajtótörvényünk (...) korántsem felel 
meg a jogi tökély és a sajtószabadság eszményképének; 
mert eltekintve a beszámítás és bizonyításra vonatkozó téte
leinek fcrdeségétől, — az óvadéki (cautionalis) rendszer, 
köteles s egyéb rendőri intézmények fentartásával, még a’ 
48-as mozgalmak közepette is nemzetünk conservativ jelle
gének adott kifejezést.”2

Ám az, aki a szabadelvűség követelményét kérte számon 
a jogalkotótól, az egyenesen arról írt, hogy „az alsóháznak 
pillanatnyi eltévedése a szabadság irányától egy törvényt 
szült, mely általános megrémülést idézett elő, — a sajtótör
vényt.” A sajtótörvénnyel szembeni elégedetlenség a 
későbbiekben, az 1867-tcl tető alá hozott osztrák-magyar 
kiegyezés után sem enyhült. A minden oldalról megnyilvá
nuló kritikát jóllehet csak fokozta az, hogy a „közösügyi 
alku” révén hatalomra jutó Andrássy-kabinct a márciusi 
törvény rendelkezéseinek -  s így a széles körben vitatott 
passzusokra vonatkozóan is — újbóli életbe léptetésére — 
1867 első hónapjaiban — felhatalmazást kért és kapott a 
törvényhozástól. A kormány e téren megnyilvánuló politi
kája azonban nem csupán ok, de alkalom is volt arra, hogy 
néhányan immár a képviselőház tárgyalótermében is han
got adjanak a sajtó szabadságát konstituáló jogszabállyal 
való határozott elégedetlenségüknek.

A parlamenti vitában megszólaló Sziratimirovics György 
a negyvennyolcas törvényt minősítve leszögezte, hogy az 
egyszerűen „elégtelen”, büntetései túlontúl szigorúak, az 
abban megfogalmazott kaució pedig nem válhat a szabad- 
elvuscg díszére. Hodosiu József román nemzetiségű hon
atya pedig odáig ment -  az egyébként nem túlságosan 
hosszúra nyúlt, ám elkeseredettnek aligha tekinthető vitá
ban —, hogy a negyvennyolcas jogszabályt „törvény a nem 
szabad sajtóról” címmel ajánlotta a törvényhozás és a köz
vélemény figyelmébe.

A kormánynak adott felhatalmazás után a sajtóviszonyok 
rendezésének ügye nem került le a napirendről. A képvi
selőházi jóváhagyás elnyerését követően néhány hónappal 
más-más oldalról, eltérő szándékokkal, s még inkább külön

böző argumentációval többen is aláhúzták a sajtójog re
formjának fontosságát, s egyszersmind szükségességét. Tel
ték ez elsőként a magukat „alkotmányvédőnek” tekintő tör
vényhatóságok, akik közül elsőként Nógrád megye és kö
zönsége sürgette a képviselőházat azért, hogy „az 1848:18. 
tcz. hiányai minél előbb törvényhozásilag pótoltassanak” ® 
A hatalomtól egyébként nem állt távol a negyvennyolcas 
rendezés módosításának gondolata. Igaz, ezt éppen a sajtó
val kapcsolatos kellemetlen tapasztalatai érlelhették ki leg
inkább. A minisztertanács 1868 februári üléseinek egyikén 
a miniszterek egybehangzóan állapították meg, hogy a hazai 
sajtóviszonyok terén a helyzet „törvényeink hiányai miatt 
abnormálisnak tekinthető”.7 Az igazságügyminiszter pedig 
ki is dolgozott egy „sajtóügyre vonatkozó javaslatot” ám 
sem ennek végleges formába öntésére, sem pedig egy eset
legesen novelláris intézkedésnek tekinthető jogszabály élet- 
beléptetésére nem került sor.

A sajtó szabadságának megszorítására vagy fokozására 
irányuló kormányzati intézkedések elmaradása azonban 
nem jelentette azt, hogy e kérdés nem is foglalkoztatta to
vább a hivatalos politika egyes tényezőit, az egyes szakmai
köröket, vagy éppen a politika iránt fogékony szélesebb 
közvéleményt.

A  reform napirenden tartásában különösen a jogászi „hi
vatásrend” játszott kiemelkedő szerepet. Az egyes szakfo
lyóiratokban publikált sajtójogi tanulmányok gyakori meg
jelenése mellett bizonyítja ezt az is, hogy a jogászegylet 
elődjének tekinthető jogászgyűlés résztvevői 1873-ban ki
merítően elemezték a sajlóügyi törvényhozás lehetséges 
irányait.

A sajtótörvény egyes rendelkezései átformálásának szük
ségességét a szakmai fórumok mellett a hivatalos szervek 
egyes képviselői sem tévesztették szem elől.9 A sajtó már
ciusi alapjogszabályának várható sorsa, a változtatással 
kapcsolatos elképzelések, gyakorta találgatások erőteljes 
formában kapuik hangot a büntetőjog átfogó kódexének 
1878-as vitájában.10

A sajtó és a hírlapirodalom szabadságának ügye ezt kö- 
vetoen — noha néha-néha a törvénymódosítás óhaja 
időközben is fel-felbukkant az országgyűlés iratcsomói
ban -  újult erővel csupán 1896-ban merült fel. E fontos 
szabadságjog teijedehnét féltő ellenzék a bűnvádi perrend
tartási törvénytervezet vitájában még az obstrukció eszkö
zétől sem riadt vissza ekkor. A felkorbácsolt indulatokat 
felszínre hozó vita, s a képviselőház azon utasítása közölt 
mellyel a kormányt 1896. március 1-jén egy sajtójogi tör
vénytervezet előterjesztésére utasította, nem nehéz az ösz- 
szefüggést megtalálni.

Az 1848 tavaszán ideiglenes jelleggel megfogalmazott 
törvény újjal történő helyettesítésének szükségessége a



kormány és az ellenzék számára a századforduló tájékán 
már teljességgel evidenciaszámba ment, ám ennek ellenére 
hosszú ideig mi sem történt. 1907-ben azután az akkori 
igazságügyi miniszter a sajtójog reformjának előkészítése 
érdekében sokak álül látogatott értekezletet hívott össze, 
amely több héten át számos törvényhozó és tudományos 
kapacitás, valamint szakember részvételével behatóan vizs
gálta a változütás általános vagy részleges lehetőségeit 

A nevezetes sajtó-ankét előtt és után készült tervezetek 
és reform-elképzelések azonban ezúttal sem jutottak el a 
törvényhozás termeibe. Bizonyára a sajtótörvény parla
menti megviütásának nyilvánvaló elmaradása késztette az
után Lovászy Mártont arra, hogy 1991. augusztus 26-án 
saját törvényjavaslattal lépjen fel a képviselőház előtt, 
amelynek indokait pár nappal később részletesen is előad
hatta. Nem állítom, hogy az ellenzék e tekintélyes képvi
selőjének indítványa volt az utolsó lökés, amely végül is a 
sajtóreform oly sűrűn elakadó szekerét a kátyúból kibillent
ve a sajtóügy törvényi rendezését elősegítette. A sajtójog 
alaptörvényének parlamenti megvitatásához sokkal inkább 
az járulhatott hozzá, hogy a háború előestéjére a kormány
zat a politikai szabadságjogok mozgásterének újjárajzolá- 
sát sokkal inkább sürgető feladatnak érezte. A sajtótör
vénnyel szembeni több évtizedes elégedetlenség pedig 
mcgalapozü az e területen teendő intézkedéseket Abban 
ugyanis pártállásra függetlenül majdnem valamennyi poli
tikai tényező egyetértett, hogy a sajtójog 1848-ban emelt 
épülete rászolgált az alapos felújításra.13 Nem csupán azt 
látták, hogy forradalmi hetek pergő napjai kevés esélyt ad- 
ük a higgadt és megfontolt törvényi megfogalmazásoknak, 
de konszenzus alakult ki a márciusi jogforrás hiányairól is. 
A kormány és támogatói, valamint a nyomatékosan fellépő 
ellenzék is látta, hogy Szemere és társai jónéhány kérdést 
vagy kompromisszumkeresés okán, vagy a sajtóviszonyok 
fejletlensége miatt nem rendeztek. így maradt részletes sza
bályozás híján a sajtótermékek terjesztésére vonatkoztatha
tó normarendszer, a helyreigazítás intézménye, a pornográf 
és zsaroló sajtóval szemben hathatósabb fellépés igénye 
pedig e jelenségek későbbi jelentkezése miatt nem kapott 
korábban hangsúlyt. A hírlapirodalom dolgaiban járatos po
litikusok, szakemberek és zsurnaliszták álláspontja a téren 
meglehetősen közel állt egymáshoz, hogy a sajtó útján el
követett bűncselekmények miatti felelősségrevonás túlon
túl lassú és vontatott, hogy szükséges rendezni a sajtó által 
okozott magánjogi károk megtérítésének anyagi-jogi sza
bályait, s nem kevésbé a sajtó munkásainak magánjogi
munkajogi viszonyait is. A sajtójog előbbiekben részlete
zett hiányainak egyező regisztrálása azonban távolról sem 
jelenthette azt, hogy a diagnózist követő terápiákban az 
egyes politikai árnyalatok és irányzatok azonos mediká- 
mentumokban egyeztek volna ki.

Ám a legnagyobb nézeteltérés, amely a reform kérdésé
ben mcgmuütkozott, a sajtófelelősség terén jelentkezett. S 
minthogy e jogi intézmény — a lapalapítás és a terjesztés 
szabályaival együtt — a gondolatok nyomütott betűk útjáni

közlésére vonatkozó szabadságjog állapotának is egyik leg
biztosabb fokmérője, a rendezés bármilyen irányú megol
dása sokat, ha nem mindent elárul a hivaülos politika prog
resszivitásáról, vagy annak hiányáról.

1. A büntetőjogi felelősség szabályozása 
1848-ban, s értékelése a szakirodalomban 

a kiegyezés után

A sajtó révén elkövethető bűncselekmények törvényi tétele
zésének, s az azokért való felelősség módozatainak modem- 
kori históriáját akár csak vázlatosan is áttekintve első pillan
tásra is szembetűnő a jelentkező megoldások divergenciája.
A nyomütott gondolat feltételektől mentes, korlátlan sza
badságáért síkra szállók — képezvén a skála egyik pólusát 
_  a teljes büntetlenség mellett kardoskodtak. Gondolatme
netük szerint „a sajtó nem vétkezhetik, ennélfogva ne is 
bűnhődjék... a zsumalizmus Achilles lándzsáját forgatja: 
maga gyógyítja az ejtett sebeket”.

Ám nem kis számban jelentkeztek az irodalomban és a 
politika küzdőterén azok, akik a szabad sajtó „visszaélése 
ellen szigorú tényállásokat és határozott felelősségre vonást 
követeltek. A megvalósítósban kétségkívül e tóbor hívei 
közül az osztrák sajtójog megalkotói jutotük legmesszebb, 
akik az úgynevezett objektív felelősség és eljárás fogalmá
nak szabályozásával és gyakorlati érvényesítésével a ható
ságok által „bűnös ürtalmúnak” ítélt nyomtatványok lefog
lalását törvényesítették.

A negyvennyolcas magyar törvényhozás sajtóval szem
beni büntetőjogi rendelkezései a fenti két pólus között he
lyezkedtek el. E kompromisszumos jellegű törvény felemás 
intézkedéseit kommentáló kortárs alappal jegyezhette meg: 
„A napisajtót különösen lenyűgözte, oly nagy pénzbeli biz
tosítékot (20.000 Ft-ot) kívánván a folyóiratok kiadóitól, 
hogy a hírlapok szerfeletti elszaporodásának eleve gát is 
vettetett. A vétségekre hozott büntetések is nagyon súlyo
sak, a vétségi esetek pedig határozatlanok valának. A ki
rálytól a legkisebb tisztviselőig, az országgyűléstől a legki
sebb hatósági testületig minden súlyos büntessek által véd
ve volt benne a sajtó megtámadásai ellen.”

A végleges álláspontok közötti óvatos helykeresés jelle
mezte márciusi törvényünk felelősségre vonatkozó szaka
szait is, midőn leszögezték — egyik fő szabályként —, hogy 
sajtóvétségért a szerző, ha az ismeretlen maradna, a kiadó, 
s „ha ez sem tudatnék, a nyomda vagy a metszde tulajdo
nosa” büntethető.

Vélhetően a törvény fenti rendelkezéséből a kompro
misszumkeresés szándékát nem lehet nehéz kimutatni. Az 
eredetileg belga mintát másoló jogalkotók kettős — jólle
het egymásnak ellentmondó — cél elérésére törekedtek. 
Egyrészt garanciát kerestek arra, hogy a törvényben rögzí
tett sajtóvétségek megtorlása nagy valószínűséggel realizá
lódjék, s történjen meg ez akkor is, midőn az igazi elkövető 
ismeretlen marad, másrészt — nem óhajtván a sajtó „ost
romállapotát” — a hírlapirodalom szabadságát biztosíündó, a 
szerzők következetes büntetőjogi fenyegetettségétől eltekin
tettek. A felelősség intézményének e középuüs megoldása
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természetesen már születésének pillanatától „elégedetlen
séget szült”. A sajtószabadság maximális biztosításának hí
vei kévéséiték e rendelkezések liberalizmusát, míg a hata
lom rúdjánál ülők egyike-másika a nyomtatott gondolattal 
szembeni büntetőjogi fellépés lehetetlenülését látták a fo
kozatos felelősség reguláiban. Míg tehát egyesek a „sajtó- 
szabadság oszlopaként” csak részlegesen hajtották meg 
zászlójukat ez intézmény előtt, addig mások azt hangoztat
ták, hogy az igazi tettes megközelíthetctlcnné téve, a sajtó- 
törvény felelősségi paragrafusai „igen sok esetben a politi
kai izgatóknak kedvezett”.18

A sajtójog felelősségi intézkedéseivel kapcsolatos polémia 
a kiegyezést követően, a márciusi törvények restaurálása után 
is folytatódott. Jó okot szolgáltatott erre a csakhamar megin
duló büntetőjogi kodifikáció is, melynek során — többek kö
zött — azt a kardinális kérdést is dűlőre kellett vinni, hogy a 
sajtóbűntettek szankcionálása külön sajtótörvényben, avagy az 
egységes büntetőtörvénykönyvben történjen-e meg?

E nem kis horderejű probléma megnyugtató megoldására 
vállalkozott 1873 nyarán a negyedik magyar jogászgyűlés 
egyik külön szekciója, amelyben olyan tudományos kapacitá
sok fejtették ki álláspontjukat, mint Emmer Kornél, Dárday 
Sándor és Körösy Sándor.

A több órás vitában Emmer Koméi, a főreferátum elkészíté
sére felkért előadó a sajtóbüntetőjog és felelősség különböző 
megoldási lehetőségeit a külföldi példák bemutatásával il
lusztrálta. „A sajtótörvényhozásnak és tudományi elméletének 
történelmére” történő visszatekintés után az előadó kategori
kusan szögezte le: „... a sajtó nem egyéb, mint a gondolatnyil
vánítás egyik eszköze, s miután a gondolat minden külső, 
közvetlenül ható tettben is nyilvánul s a néma gyilkos is nyil
vánítja gondolatát; az itt szóban levő criminalisztikus fogal
mat, melyet a jel, rajz, szó, írás, nyomtatvány határoz meg, 
olykép szeretném megkülönböztetni, hogy »merö gondolat- 
nyilvánítás által elkövetett cselekményének nevezném. "20 

E határozott, s elvinek szánt deklaráció után Emmer külföl
di jogirodalomra utalóan azt vallotta: ,JEs ist klar, dass das 
Strafrecht dér geistigen That, angcwcndet auf die besondere 
Erschcinungsform dér letztere in dér Presse.”21 Ám míg az 
ismert szakíró a sajtóbűntettek specifikus fajtájának létét el
lentmondást nem tűrőcn tagadta, addig maga is elismerte, a 
nyomtatott betű által elkövetett bűncselekmények elkö
vetőinek megtalálásában és büntetésében már lehetnek nehéz
ségek. Az e téren kialakult elméleti és gyakorlati bizonytalan
ságra utal az is, hogy nem kevesebb, mint három teória köve
telte magának a szakkörök, a jogalkotók és a politikusok elis
merését A „vélclmezési bűnösségeként ismertté vált teória 
lényege — amely legpregnánsabban az 1828. július 18-i fran
cia törvényben nyert megfogalmazást — és természetes a tény
állás megvalósulását követő feltétlen szankcionálás volt22 

A Jcivállsági bűnösségeként emlegetett elméletet sommáz
va az előadó ekként formulázott: ,A kiváltság elmélete szin
tén bír a praeumtiók következményeivel, de más intentióból 
indul. A sajtóra nézve ugyanis előnyösebbnek tartja, ha a ki
adó, a nyomdász, a szerkesztő censuraja alól a szerző fclsza- 
badíttatik és ezért ezeket azon esetre, ha a szerző személyétől 
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maguknak bizonyosságot szereztek, minden további zakla
tástól felmenti, bármily bűnrészességben álljanak is a 
szerzővel”.23

A felelősségre kialakult teóriák e két variánsának bemutatá
sa után Emmer nem rejtette véka alá az ezekkel szembeni 
fenntartásait, s azt, hogy a „vélelmezési”, illetve a „kiváltsági” 
koncepció helyett ő maga a .jogászi bűnösségi rendszert” 
preferálja, hiszen „e rendszer a bűnöst bünteti, negálja jogelle
nes akaratát; az ártatlant felmenti”.24 A jogászgyűlés harma
dik szakosztályának felkért előadója ezek után a sajtótörvény 
átalakításának kívánatos formájára utalva leszögezte: „A saj
tó, mint merő gondolati nyilvánítás egyik eszköze útján elkö
vethető büntetésre méltó cselekvényekre nézve az általános 
büntetőjogi elvek, nevezetesen: a) a bűntények, b) a befejezés 
meghatározása, c) a bűnrészesség, d) a beszámíthatóság, e) a 
büntetés, f) az elévülés, g) az eljárás megállapítása tekinteté
ben alkalmazandók.”25

A vita, amely az előadást követte — a részletes folyóirat-tu
dósításból is kivehetően — a felelősség kérdésében nem 
éleződött ki.' Valójában Emmer álláspontját támogatta a fel
szólalók közül Kömyei Ede,27 Réső-Ensel Sándor,28 Csu- 
kássy Károly,29 Gyarmathy Sámuel30 és Dárday Sándor,31 
míg a változtatás ellen, vagyis a fokozatos felelősség addigi 
rendjének érintetlenül hagyása mellett Körössy Sándor32 és 
Pleskott Henrik,33 valamint Boór József34 érvelt.

A többségi indítvány tehát a felelősségi rendszer reformja 
mellett voksolt, s ezután méltán várhatta volna a közvéle
mény, hogy a kodifikáció figyelembe is veszi majd a tekinté
lyes szakfórum nyomatékos propozícióját. Ám nem így tör
tént Vagy legalábbis nem teljesen. Az 1878-ban elfogadott 
első magyar büntetőtörvénykönyv ugyanis, bár nem hallgatott 
a sajtóval kapcsolatos kérdésekről, ám a minden részletre ki
terjedő rendezés feladatát mégsem vállalta magára. Ajogászi 
szakberkekben, de még a széles közvéleményben Cscmegi- 
kódex néven ismert törvény definiálta a nyomtatvány fogal
mát (63. §.), de a sajtóvétségek konkrét megnevezését mind
azonáltal körültekintően elkerülte.

Ám, minthogy a büntetőjogi kódex életbeléptetéséről gon
doskodni hivatott 1880. évi XXXVII. t.cz. megemlítette a 
„nyomtatvány újtán elkövetett bűntetteket és vétségeket”, így 
a joggyakorlat a továbbiakban sajtóbűniciikénl emlegette a 
különös rész 171-174. §-aiban meghatározott különböző vét- 
ségi alakzatokat

A nyomtatott betű útján történő gondolatnyilvánítás jog
viszonyai szövevényes szabályozását jelezte — a fentieken 
túl — az is, hogy „a büntetőtörvény (...) a sajtó- és iparren
dészeti szórványos és ki nem elégítő szabványok mellett 
érvényben hagyta még az 1848: XVIII. t. ez. 13. és 33. 
§-ait, ti. a sajtóügyi fokozatos felelősség rendszerét ér
vényben hagyta azonkívül az esküdtszék competenciáját 
különbség nélkül minden sajtó útján elkövetett bűntett 
vagy vétség esetében.”35

A márciusi törvény felelősségi szisztémájának átvétele ter
mészetesen nem maradt említés nélkül. Különösen érthetővé 
tette a szaksajtó magatartását az, hogy az egyes gyakorlati



esetek nem ritkán irritálták az elmélet cs a praxis embereit 
A sajtójogi felelősség egyes rendelkezéseinek értelmezésé
vel kapcsolatban már a Csemcgi-kódex második évében 
heves polémia alakult ki. Dárday Sándor és Fekete Ödön a 
Jogtudományi Közlöny, illetve a Büntető Jog Tára című 
folyóirat hasábjain kezdett kemény toliharcba. A szakmai 
ízű pengeváltásra egy vidéki lap sajtópere szolgáltatott al
kalmat, amelyben a sajtóvádhatóság „egy külföldi lapból 
átvett, Magyarország elleni gyűlölségtől áradozó közlemé
nyért” kezdeményezett eljárást.

A konkrét sajtóper specifikus körülményeinek ismerteté
sétől eltekintve e tanulmány a továbbiakban arra helyezi vizs
gálódásai fókuszát, hogy a nyolcvanas esztendők elején a 
szakkörök és hivatott jogalkalmazók miként kezelték a sajtó- 
szabadság számára ezen oly fontos, garanciális intézményt 

A sajtójog avatott szakértője, Dárday Sándor vitaindító cik
kében maga is utalt arra, hogy a felelősség kérdésében megin
dítandó diszkussziót elsősorban e büntetőjogi „feleletre vo
nás” rendszere indokolhatja, „és pedig annál inkább — tette 
hozzá —, mert jelen conscrvatív irányú kormányzatunk mel
lett valószínű, hogy az 1848-ki sajtótörvényünk revíziója, 
avagy újabb sajtótörvény alkotása mellett is a fokozatos Ic- 
lclősségi rendszer fog fenntartatni”.37 Az intézmény tartós ér
vényesülése pedig kiérdemelheti a judikatúra alkotó értel
mező munkásságát a merev, negyvennyolcas szakaszok rugal
masabb alkalmazásában — szögezte le a Jogtudományi Köz- 

38löny szerkesztője.
A szakmai eszmecserében a mundér védelmét magára vál

laló Fekete Ödön főügyészi helyettes a törvényi interpretáció 
szempontjairól beható felvilágosítást adott. Hangsúlyozta: „A 
sajtóügyi felelősség ugyanis, az (...) 1848: XV1I1. t.cz. 13. és 
33. §§-nak rendelkezéseit tartotta fenn. Ezek pedig, szigorú 
következetességgel az egymást kizáró fokozatos felelősség 
rendszerével, taxatíve nevezik meg a felelősségre vonandó 
személyeket, s ezek sorrendjét. Ami annyit tesz, hogy ez a 
sorrend „közzéállító" interpretációk által nem enged magán
változtatni; ollós közlőket, quasi szerkesztőket, s efféle „nép-

39ség és katonaság”-ot nem ismer.
A sajtójogi felelősség kérdésében kipattant szakmai polé

mia — amelybe még két további cikk is napvilágot látott a 
Jogtudományi Közlöny hasábjain40 — azután a tudomány 
berkeiben gyűrűzött tovább. Jól bizonyítja ezt Baumgarten 
Izidor 1883-ban közölt kismonográfiája is, amely a nemzetkö
zi sajtójogfejlődés tapasztalatait egybegyűjtve vizsgálta e kü
lönleges felelősségi rendszer indokait, működését és tovább
fejlesztésének lehetőségeit.

A jeles szerző fejtegetéseinek részletes vizsgálatától ezúttal 
eltekintve csupán a fokozatos felelősségi rendszer baumgarte- 
ni konstrukciójának felvillantására vállalkozom. Eszerint az 
elsődleges elkövető a szerző, a kiadó bűnsegéd, ha ismerte az 
incriminált czikk tartalmát, vétkes gondatlanságot követ cl, ha 
elmulasztja az általa kiadott anyag tartalmával megismerked
ni, vagy „netalán hiányzó jogi belátását alkalmas tanács kéré
se álül pótolni”.41 Felelőssége időszaki lapok esetében a fe
lelős szerkesztőre száll, s büntető jogszolgáltatás ezután csu

pán akkor veszi üldözőbe, ha „névleges szerkesztő bejelen
tése álül félre vezeti a hatóságot”.4- A szerkesztő termé
szetesen más körülmények között lehet maga is a szerzői po
zícióban, „mert ha (...) maga írt, vagy más újságból vett át 
közleményeket a szerző tudta nélkül, ő lesz a tettes; ha más 
álül íratott bűnös tartalmú ezikkeket, felbujtói minősége fog 
előtérbe lépni”.43

A hosszú lére eresztett koncepció a nyomdász és terjesztő 
feleletre vonását is lehetőségként jelölte „azon esetre, ha az 
előbbi a kéziratot, mely a szerző sajátkezű aláírását és a kiadó, 
illetve a szerkesztő látümozását kell, hogy viselje, az elévülési 
határidőig meg nem őrzi, vagy ha a könyvkereskedő munkát 
árul, melyen a nyomdász és kiadó, és újságot, melyen azonkí
vül a felelős szerkesztő neve kitéve nincs”.

Az iménti vázlatosan ismertetett, tudományos igénnyel és 
körültekintően papírra vetett koncepció azonban hatás nélkül 
maradt. Úgy tűnik, hogy a „quicü non moverc” poliükai at
titűdje még ilyen partikuláris kérdésben is éreztette hatását. A 
kormányzat politikai napilapokkal szembeni magaürtása nem 
igényelt szigorodó felelősségi rendszert, a magánosok sérel
mére működő hírlapirodalom pedig ekkor még nem tette ki 
naponta több tucatszor is veszélyeknek a polgárok jóhirét és 
becsületét.45

A sajtótörvény és sajtójog épületének renoválása csak más
fél évtizeddel később merült fel újból, s nyert nyomatékos 
megemlítést. Jelezte ezt a képviselőházban is elhangzott prob
lémafelvetés, s az, hogy szakmai berkekből mind gyakrabban 
hangzotük fel elégedetlen hangok a sajtóviszonyok visszássá
gai okán. A tervszerű és átgondolt refonnlolyamat azonban 
mint láttuk — meglehetősen lassan indult meg, s 1907-ig 
jószerivel csupán esetenként pendítették meg a novclláris, 
vagy az átfogó sajtótörvény megfogalmazásának szükséges
ségét. Ekkor azonban az igazságügyminiszter kezdeményezé
sére magánosok és testületek mind gyakrabban foglalük állást 
ez ügyben. Mcgszaporodük a különböző koncepciókat felvil
lantó szakcikkek, hírlapi megnyilatkozások, hogy azután eze
ket az 1914-es törvény kodifikációjakor hasznosíthassák.

2. A második magyar sajtótörvény 
felelősségi rendszere

A háború előtti esztendőkben hatalmát újból megszilárdító 
uralkodó körök koalíciója egy sor intézkedést tett az „estab- 
lisbmcnt” konzerválására, s a belpolitikai viszonyok konszoli
dálására. A parlamenti piacétól is magán viselő törvényhozási 
lépések között tartható számon az esküdtbíráskodás újbóli sza
bályozása, a háború esetére alkalmazandó kivételes hatalomról 
szóló törvény, s nem utolsó sorban az 1913-ban parlamenti 
megvitatásra benyújtott sajtórcform. Ez utóbbi tervezet, mely 
szentesítés után ,A sajtóról” címet viselte, megfogalmazásá
nak perceitől, képviselőházi tárgyalása folyamán, s ezt kö
vetően majd negyedszázadig heves szakmai és politikai viták 
céltáblája lelt. E hosszan elnyúló polémiaanyag jól érzékelteti, 
mennyire eltérőek voltak és maradtak az álláspontok a sajlóre- 
form megítélésében. A koncepciót liberális platformról táma
dók ugyanis egyértelműen kárhoztatták benne a hivatalos poli-



lika szabadságfokot csökkentő szándékait, míg a kormány 
rúdjánál ülők éppen ellenkezőleg azt állították, hogy a „saj
tótermékek terjesztéséről és a sajtójogi felelősségről szóló 
rendelkezésekben a javaslat (...) nemcsak fenntartja a sajtó 
célszerűnek bizonyult eddig nem ismert intézményes garan
ciát nyújt (...) a sajtó szellemi munkásainak felelősségét 
jelentékenyen enyhíti (...) s anyagi függetlenségük érdeké
ben is megfelelően rendelkezve (...) a sajtószabadság nagy 
elvét szilárdabb alapokra fekteti”.46

A felelősség rendszerének megújítása, a korábbi szisztéma 
hézagainak kitömése a törvényalkotók érvelésében mindvégig 
pozitív felhangot kapott A jogállam igazságossági komplexu
sát hajtogatva a javaslat indoklása is a változtatás szükséges
sége mellett agitált „A sajtójogi felelősség mai rendszere sok
szor nem az igazi bűntettest sújtja, de olyanokat von bün
tetőjogi felelősségre, kik mások egyszerű eszközei. E rendszer 
az anyagi igazságot sérti anélkül, hogy az a sajtószabadság 
érdekében állana. Folytonos, rendszeres visszaélések meggát- 
lására jogszabályaink nem alkalmasak.47

A sajtószabadság biztosítása érdekében a felelősség szabá
lyai azután valóban részletes, mondhatni kazuisztikus megfo
galmazást kaptak a tervezetben. A negyvennyolcas törvény 
két felelősségi szakaszához képest szembetűnő volt a javaslat 
bőbeszédű megoldása, s az, hogy a felelősség kérdéseit külön 
fejezetben foglalta össze. Bibén a szorosan büntetőjogi fel
elősségre vonási nem kevesebb, mint hét paragrafus írta körül. 
Ám e számszerűségen túl — ami még nem jelenthetne feltét
lenül visszalépést és megszigorítási szándékot — maga a szö
vegezés tartalma is árulkodó volt. Fő szabályként a szerző 
felelősségét konstruálva a tervezet kimondta, hogy 
„szerzőként kell büntetni azt is, aki a bűncselekmény tényálla- 
dékát megállapító tartalom megalkotásában utasítással, adatok 
nyújtásával, szövegezéssel, ábrázolással vagy zenésítéssel vett 
reszt”.48 A javaslat a fentieken túl hozzátette, hogy az a körül
mény, hogy szerzőül másvalakit jelöllek meg, vagy hogy a 
szerzőséget másvalaki vállalta cl, nem mentesíthet a sajtójogi 
felelősség alól, ha az előző két bekezdés a hírlapíróval szem
ben alkalmazható.

A felelősség korábbi szabályait továbbfejlesztve intézkedett 
a törvényalkotó a kiadóval széniben, kimondván, hogy ellene 
is eljárás kezdeményezhető, ha a szerző felelősségre nem von
ható, vagy ha a szerzőt a közlemény megírására maguk utasí
tották.

A továbbiakban részletesebben nem ismertetett felelősségi 
passzusok nélkül is megállapítható, hogy a második magyar 
törvény alkotói arra törekedtek, hogy a sajtó szabadságát, a 
hírlapirodalom még szabadabb mozgását biztosítsák. Ám a 
kormányzat tényleges intencióinak a beismerésére mind
azonáltal a hatalomnak nem igen volt ereje. Ezzel magyaráz
ható, hogy a parlamenti vitában a javaslat előadója arra tett 
kísérletet, hogy a felelősség új rendszerét a progresszió mezé
be öltöztesse, mondván: „A sajtójogi felelősség ugyanaz, mint 
a negyvennyolezas törvényijén: fokozatos és kizáró fel
elősség”.49

E meglehetősen meglepő deklarációt Hegedűs Kálmán még 
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azzal is megtoldotta, hogy e megújított intézmény „sokkal 
liberálisabb, mint a negyvennyolezas törvény (...) sokkal 
jobban biztosítja azt, hogy az igazi bűntettes kapja meg a 
maga büntetését (...) Ezekkel a rendelkezésekkel meg
szűnik, kiesik a strohmann-rendszemek a jogalapja” —  tet
te hozzá magabiztosan.50

A meggyőzőnek szánt magyarázat azonban nem győzte meg 
az ellenzék képviselőinek többségét. A több hónapos képvi
selőházi vita anyaga,51 amely ötvemiél több ellenzéki beszédet 
tartalmaz, azt bizonyította, hogy a felelősség-tervezet új szabá
lyaiban zömük a szigorítás szándékát olvasta ki. A munkapárti 
többségű képviselőházat azonban a sokórás, tartalmas szónokla
tok sem tudták eltéríteni a sajtójogi felelősség általuk ideálisnak 
vélt új építményének tervétől. A megszavazott és bccikkelyczctt 
új szabályok kétségkívül szorosabbra vonták a sajtó munkásai
nak korábbi mozgási szabadságát.
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akaratában rejlik a törvénysértés oka." Uo. 194. o.

33. 5Uo. 193. o.
34. Uo. 193-94. o. Boór József indítványát így sommázta: .Te

kintve a sajtóvéLségck a közönségesektől különböző es állami 
érdekű különös természetét, melyek sokszor csupán bizonyos

körülmények között büntetésre méltók, míg ellenkező esetben 
érdemül rovatnak fel; tekintve továbbá azt, hogy a büntető 
törvény és rendes fenyítő bíróságoknak e részbeni feltétlen 
alkalmazása nyomasztólag hatna a  szabad sajtóra —  m it a 
korszellem el nem fogadhatna —  vétessék fel ugyan a sajtó
törvény a büntető codexbe, de mint önálló fejezet vagy füg
gelék a törvényhozás által a büntetés módja, elévülés és 
bűnrészesekre vonatkozólag kitüntetendő eltérések és különb

ségek mellett;".

35. Baumgarten: i. m. 14-15. o.

36. Jogtudományi Közlöny (Továbbiakban: J. K.) 1881. nov. 3.

45. sz.

37. Uo.
38. .D e  nem eléggé rideg már magában a fokozatos felelősségnek 

alapul szolgáló fictió? A judicaturának feladata nem lehet a 
fokozatos felelősség T,dióját még tetézni oly fictióval, mely 
nézete szerint nem alapul a különben eléggé hiányos sajtótör
vényünkön."

39. Büntető Jog Tára 1881. november 10-én. III. k. 6. sz. 81. o.

40 J K  1881 47. sz. 395-96. o. Dr. lleld Kálmán. A sajtóügyi
fokozatos felelősségről; J. K. 50. sz. 419-20. o. Dr. Berkovitz 
Ferencz: A  sajtóügyi fokozatos felelősségről.

41. Baumgarten: i. m. 50. o.

42. Uo.

43. Uo.
44. A szerző feladatvállalásának jelentőségét jól érzékeltethettek 

a tanulmány záró sorai is: „Hogy megfeleltem-e a harmadik 
rész elején kitűzött feladatomnak, azt az olvasó fogja megbí
rálni. Ha hibásan fogtam fel az egyes tényezők valódi je 
lentőségét, ne Ítéljen túlszigoruan. Vegye tekintetbe enyhítő 
körülmények gyanánt a kezdeményezést és a vállalat nehéz
ségét, különösen az utóbbit. E téren a jogi felfogás részéről 
eddig majdnem semmi sem történt (...) hogy egy helyes, a jog 
és igazságnak, a politikának és czélszerűségnek is megfelelő 
rendszer fölállítása mily nehézségekkel já r, annak igazolására 
hivatkozom egy nagy államférfi nyilatkozatára; azon kévés 
politikusok egyikére, kiknek nagyszerű concept.óit el nem 
törpítelték, mennyire terjedő szemét rövidlátóvá nem tettek a 
parlamentarizmus gyakran kicsinyes küzdelmei. Értem Cavo- 
ur grófot, aki a szard parlamentben 1852. február 5-en tartott 
nevezetes beszédében azt mondta: „A sajtószabadság haszná
latát, visszaéléseinek büntetésével összeegyeztetni oly fel
adat, melynek megoldása nemcsak nehéz, hanem lehetetlen 
—  impresa non chc d iffid le , impossibile." Uo. 51. o.

45. A sajtó múlt századi jellemzésére lásd a törvényjavaslat 
előadójának. Hegedűs Kálmánnak szavait. K. N. 1910. XX. 

k. 6. o.
46. Magyar Törvények. 1914. évi T örvénycikkek. Bp., 1915. Az 

1914. évi 14. te. indoklása. 27. o.

47. 1. J. T . XIV. 3. sz. 217. o.

48. Uo. 226. o.

49. K. N. 1910. XX. k. 6. o.

50. Uo. 24. o.
51. A  gazdagon hömpölygő —  s emiatt a kormánypárt, honatyák 

által obstrukciósnak címkézett —  vita ismertetése, terjedelmi 
megfontolások miatt, külön tanulmány tárgya lehetne.
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