
A z újkori magyar politikatörténet állócsillaga, De
ák Ferenc, a modem Magyarország állami és jo 
gi épületének egyik meghatározó építésze, kor

szakos jelentőségű munkássága, liberális nézetrendsze
rének értelmezése, láttatása jó  másfél százada váltako
zó intenzitással foglalkoztatja a hazai történetírás leg
jobbjait. Ugyanakkor voltak idők, midőn panaszos han
gok arról szóltak, hogy „e fenkölt lelkű, nagy és bölcs 
magyar emlékezete elmerülni látszik a múló időben, 
életének tanítását és alkotásait, mintha belepné a feledés 
pora”1-  megint mások -  és nem is annyira a régebbi ko
rokból -  „Deák Ferenc személyiségének formálódásá
ról” szóló tudományos színvonalú történelmi irodalom 
hiányát,2 vagy éppen a deáki életműnek egyoldalúan a 
kiegyezésre fókuszáló bemutatását fájlalták.3

A történetírás Deákkal fennálló, s nehezen csökkenő 
adósságállományát nem tagadva, ez alkalommal az élet
mű teljes tablóján mutatkozó fehér foltok egyikének el
tüntetésére vállalkozunk azzal, hogy a „haza bölcse” 
sajtóval, s annak szabályozásával kapcsolatos reform
kori nézetei felett tartunk szemlét.

1 ./  DEÁK FERENC KÜZDELME 
A  SAJTÓSZABADSÁGÉRT

Midőn Deák a sajtószabadságért folyó harc küzdőterére 
lépett, a magyar közéletben már jó ideje zajlott a polé
mia az évszázadok óta dívó cenzúra jogalapjáról, illet
ve annak sokak által alkotmányellenesnek ítélt gyakor
latáról, és ezzel együtt a politikai nyilvánosság megte
remtésének szükségességéről.3 Az első reformország
gyűlésen, az 1832/36-os diétán, a korszak törvényhozói 
a sajtókérdést, felismert jelentőségéhez illően, önálló 
napirendként is szerepeltették. A kerületi ülések kiadós 
diszkussziói alatt Prónay János a törvényhozás alsótáb
lája 1833. januári üléseinek egyikén már arról szólt, 
hogy az országgyűlési naplót hivatásos gyorsírók je 
gyezzék, és a politika iránt érdeklődő nagyközönséget 
az országos politika színpadának eseményeiről egy or
szággyűlési újság tudósítsa. S tegye mindezt úgy, hogy 
a nagyközönség a törvényhozás történéseiről „minden 
megszorítás és privilégiumkérés nélkül, teljes szabad
sággal” értesülhessék.

Aligha állíthatnék azonban, hogy a bécsi akaratot 
képviselő hivatalos politika különösebb empátiával fo
gadta volna az ellenzéki prepozíciót. Az alsó táblán 
elnöklő Mérey Sándor személynök a létező szűk nyilvá
nossággal beérvén, a független sajtó gondolatát katego
rikusan elvetette. Argumentációjában leszögezte, hogy 
az akkor már nyolc évszázados múltra visszatekintő al
kotmány nem igényelt semminemű újságot. „Az újság
lapok -  folytatta érvelését -  a könyvvizsgálat alá tartoz
nak és újság sajtó nélkül, sajtóprivilégium nélkül nem 
létezhet. A könyvvizsgálat a fejedelem joga, a hírlapok 
és a nyomda engedélyezése ugyancsak királyi jog, és ha 
a rendek szabad sajtót akarnának, ezáltal a kormányzat 
jussát sértenék...”

A hatalom képviselőjének lakonikusan elutasító szó
zata a reformerek között heves ellenkezésre talált.

Révész T. Mihály

Deák Ferenc 
sajtópolitikája a 
reformkorban 
és a negyvennyolcas 
forradalom napjaiban*
„Egyik követ a másik után ugrált fel, tagadták azon just, 
a gyakorlást bitorlásnak nevezték,” számolt be minder
ről a kirobbant vitában egyébként derekasan helytálló 
Kölcsey Ferenc nevezetes „Országgyűlési Naplójában.”

A monarchia avíttan konzervatív uralkodó köreit 
azonban kevéssé rendítette meg a pesti reformerők ha
ladás érdekében fogant erődemonstrációja. Metter- 
nichék sajtópolitikája mit sem változott, jottányit sem 
engedtek a hírlap- és nyomdaengedélyezés -  szerintük 
jogszerűen alkalmazott -  gyakorlatából, és az előzetes 
cenzúra mindennemű nyomtatvány feletti úzusából. A 
választ erre a merev elutasító álláspontra a gyakorlatias 
Kossuth Lajos már 1833 első napjaiban megadta az 
„Országgyűlési Tudósítások” megindításával, ami vi
szont kéziratos jellege miatt a könyvvizsgálatot elkerül
hette.

A sajtószabadság melletti országgyűlési kiállás hó
napjaiban, 1833 első negyedében Zala vármegye kö
zönségét még az idősebbik fivér, Deák Antal képvisel
te, így a nemzeti reformpolitika későbbi nagy vezér
alakja, Ferenc csupán három esztendő múltával fejthet
te ki a politika nyilvánossággal és az országgyűlési tu
dósításokat tartalmazó hírlapokkal kapcsolatos nézeteit. 
Történt ez 1836. január 23-án, a kerületi ülés tárgyalá
sain, midőn annak a bizottságnak a javaslatait vették 
górcső alá, amelyet éppen a törvényhozási tárgyakra fó
kuszáló újságok ügyében hoztak létre.

Az országos politika színterén első lépéseit igazító if
jú politikus ritka éleslátással szólt az országgyűlés nyil
vánossága, a tárgyalások publicitása, és nem utolsó sor
ban az előzetes cenzúra dolgában.5 A három esztendő
vel korábbi viharos jelenetekre emlékeztetve, jelezte, 
hogy a könyvvizsgálati rendszer jogosultságát akkor vé
delmébe vevő perszonális a követek részéről csaknem 
teljes elutasítással találkozott, majd megvilágította a di
éta naplója, s a megjelentetni kívánt országgyűlési tudó
sító újság közötti különbséget. Az alsótábla diáriumá- 
nak hivatalos kontrollja, mit oly sokan mostak egybe 
valamiféle cenzúrával, Deák értelmezésében -  a megyei 
közgyűlések jegyzőkönyveihez hasonlatosan -  egyszerű 
hitelesítéssé szelídült. Ezt Erdélyben -  tette hozzá -  az 
ország rendjei együttesen, vagyis in pleno eszközük, 
míg magyarhonban az idővel való takarékosság okán 
ezt választott tagokra bízták, nevezvén azután őket, 
helytelenül, cenzoroknak. Az e néven nevezett gondo



lat-rendőrök ugyanis a közösséget, vagy az egyént jog
ellenesen sértő tartalom kigyomlálására vállalkoztak, 
míg a napló hitelesítői éppen azt tartották szem előtt, 
hogy az elhangzottak -  tekintet nélkül azok jogi megíté
lésére -  híven szerepeljenek a diárium lapjain.

Zala vármegye ifjú követe ezután hosszan szólt az or
szággyűlési újság létesítésének jogi környezetéről. A 
könyv- és hírlapvizsgálat káros voltáról ez alkalommal 
nem is értekezvén, pusztán alkotmányossági szem
pontokra hivatkozva rögzítette a cenzúrát erőteljesen 
negáló álláspontját, mondván, hogy ha a diéta tárgyalá
sairól a közvéleményt tájékoztató orgánum megalapítá
sát az előzetes vizsgálat feltételéhez kötnék, abból „ter
mészetesen következnék, hogy annak egyebekben is 
fenn kell állani”.6

A követek nagy többségét meggyőzte Deák érvelé
se. Újólag leszögezték, hogy a sajtó szabadságával a 
cenzúra alkalmazását nem tartják összeegyeztethe- 
tőnek, jóllehet elismerték, hogy a hírlapok esetleges 
visszaéléseinek megtorlásához olyan törvényre van 
szükség, amely a jogellenes tartalmakat nem hagyja 
következmények nélkül. Mindezekre figyelemmel a 
kerületi ülés azonmód meg is fogalmazta javaslatát az 
országgyűlési tudósításokkal foglalkozó hírlapok tár
gyában, amelyre az alsótábla plénuma is sietve tette rá 
a maga placetját.

Az 1836 legelején megfogalmazott -  utóbb méltatla
nul elfelejtett -  első sajtóügyi törvény-tervezet kettős 
célt tűzött maga elé. Egyrészt az eladdig csupán szűk 
nyilvánosság mellett működő törvényhozási tárgyaló- 
termet akarta szélesre nyitni a politika iránt fogékony 
olvasó közönség számára, másrészt immáron törvény
ben szándékolta definiálni a sajtószabadság posztulátu- 
mát és intézményeit, ítéletet mondva egyúttal a hosszú 
évszázadokon át alkotmányellenesen gyakorolt „prae- 
ventiva censuráról.”

A nyilvánosság kiszélesítéséért, és a teljesebb véle
ményszabadság megteremtéséért munkálkodó fiatal 
Deák elméleti működése azonban csakhamar gyakorla
ti térre is váltott. A zalai követek 1836 nyarán megfo
galmazott beszámolója7 az első reformországgyűlés 
munkájáról ugyanis a Kossuth gondozta „Törvényható
sági Tudósítások” lapjain8 túl, Zala megye számára 
nyomtatásban is napvilágot látott a cenzúra helyi embe
rének jóváhagyása nélkül. A politikai röplapok hatásá
val vetekedő kiadvány természetesen felhívta magára a 
hatalom figyelmét, és fél esztendővel a nyomtatvány 
körözése után a bécsi kormány a követek beszámolójá
nak elkobzására utasította a helyi szerveket.

A zalai dokumentum elmarasztalása azonban nem 
számított egyedi esetnek. A hivatalos könyv- és sajtó
vizsgálat általános szigorát -  mintegy válaszul az or
szággyűlés alsótáblájának mozgolódására -  egy újabb 
cenzúrarendelettel alapozta meg a hatalom. A véle
ménynyilvánítás szabadságát behatároló, korlátozó, de 
még inkább tiltó ezen általános érvényű intézkedés 
azután jelzésértékű lehetett mindazok számára, akik re
ménykedtek a politikai klíma fokozatos javulásában, s 
abban, hogy a szólás szabadságának eladdig meg nem

kérdőjelezett gyakorlatával, s a felnövekvő, erősödő 
sajtó szabadabb működésével támogatni lehet az elke
rülhetetlen reformok keresztül vitelét.

A politikai nyilvánosság határait tágítani szándéko
zókat, a rendi politizálás fórumait tudatosan kihasználó 
reformereket, és különösen a kormány által legveszé
lyesebbnek tartott Wesselényit, Lovassyt, s végül Kos
suthot büntetőjogi eszközök latba vetésével, hűtlenségi 
perek indításával próbálták meg elnémítani.

Ily módon a következő, az 1839/40-es országgyűlés 
sürgető teendői között a véleménynyilvánítás szabadsá
gának tágítása előkelő helyen szerepelt, de mindent 
elsöprő módon kapott hangsúlyt a szólásszabadság gya
korlatán esett sérelem orvoslása, a perbe fogottak sza
badon bocsátása és rehabilitálása. Éppen ez utóbbi kér
désben, az adó- és újonc megajánlásra tett engedmény
ként, az országgyűlés reformszámyának sikerült ered
ményeket elérni. Wesselényit, majd Kossuthot, és nyo
mukban a szólásszabadság többi áldozatát szabadon bo
csátották. Jóllehet e siker, amelyben Deák Ferenc 
oroszlánrészt vállalt -  a liberális nemesi ellenzék 
növekvő súlyát jelezte, -  a nyilvánosság kereteinek 
bővülésére és szabadságfokának növekedésére a legcse
kélyebb bíztató jel sem mutatkozott. Ellenkezőleg, 
midőn Somssich Miklós 1839. június 8-án, a legelső ke
rületi ülésen megint egyszer a tárgyalásokról vezetett 
napló -  cenzúra nélküli -  kinyomatására tett javaslatot,9 
a hatalom ismét a megszokott elutasítással reagált. A 
politikai nyilvánosság akció rádiuszának tágítására tett 
sikertelen próbálkozást követően az ellenzék kisvártat
va az országgyűlési újságokról szóló törvényjavaslat 
gondolatának felmelegítésével válaszolt, ám a főrendek
-  csakúgy, mint korábban számos alkalommal -  elzár
kóztak e progresszív javaslat támogatása elől, és négy
szeri elutasítást követően oda nyilatkoztak, hogy mind a 
kerületi napló vizsgálatoktól mentes kinyomtatása, 
mind az országgyűlési újság megalapítása egy később 
megfogalmazandó sajtótörvény révén képzelhető csu
pán el.10

Deák „az országgyűlési tudósításokkal foglalatosko
dó hírlapok” iránt készült üzenetet és az e tárgyban kon- 
cipiált törvényjavaslat vitáját használta fel arra -  cáfol
va az elnöklő Szerencsy István lakonikus álláspontját,"
-  hogy megismételje a cenzúra minden törvényes ala
pot nélkülöző gyakorlatáról vallott rosszalló nézetét, 
amit fél esztendő múltával azután egy sajtótörvény 
megalkotását célzó indítvány tárgyaláskor még határo
zottabban fogalmazott meg.12

Az államférfiúi képességeit mind gyakrabban felvil
lantó fiatal politikus az 1839/40 évi országgyűlés egyik 
ünnepelt hősévé vált. Gyakran kilátástalannak tűnő 
helyzetekből találta meg a kiutat jelentő politikai meg
oldásokat. Munkásságával, amint arra már utaltunk, 
jelentős mértékben járult hozzá a hűtlenségi perek áldo
zatainak szabadulásához. Történt mindez elvi engedmé
nyek nélkül, a bécsi reakció által elvárt jogfeladás elke
rülésével.

Tárgyunk, a vélemény- és sajtószabadságért folyta
tott küzdelem reformkori fejlődési íve, és abban a Zala



történeti szemle

vármegye követének működése jól érzékeltette, mi
ként, gazdagodott, és vált markánsabbá a politikai nyil
vánosság tágítását célul kitűző argumentáció. Deák
nak, a magyar alkotmánytörténet első gyakorlati tudó
sának, a politikai taktika valódi őstehetséggel megál
dott bajnokának munkássága is bizonyíték fenti tézi
sünk igazolására. Az országgyűlési történésekről tudó
sítani szándékozó hírlapok engedély nélküli alapításá
ról, és a kormányfelügyelet jogalapjának hiányáról, ko
rábban jószerivel tőmondatokra tömörített deáki állás
pont is hónapok, évek múltával így teljesedett ki egy 
teljes „médiapolitikai” koncepcióvá. Es a zalai tör
vényhozó megint egyszer a követjelentés műfaját, és 
kötelességszerű alkalmát ragadta meg politikai hitval
lásának és programjának ismertetésére, amelyben ezút
tal részletesen is szólt a sajtóreform szükségességéről, 
s az országgyűlés e körben tett erőfeszítéseiről.13 Az 
országgyűlési újságok alapításának elmaradását fájlaló 
Deák „a nemzet legnagyobb szükségeinek” egyikeként 
aposztrofálta az „ilyen szabad hírlapok” létesítését.”14 
Az Európa boldogabbik felén már jó  ideje kialakult saj
tóviszonyokra utalva, szögezte le: „Más alkotmányos 
nemzeteknél a szabad sajtónak vitatásai kifejtenek 
minden tárgyat, mielőtt a felett a törvényhozás határoz; 
s mikor az köztanácskozások alá kerül, ismerve van a 
fenforgó kérdéseknek minden oldala, tudják a nemzet 
képviselői a nemzet véleményét és közszükségeit, s 
végzéseiket ezekhez alkalmazhatják.”15 A vélemény- 
szabadságot megteremtő politikai rendszerekben, ma 
úgy mondanók, hogy a „plurális sajtóstruktúrát” 
működtető államokban, amelyekben -  amint azt Deák 
aláhúzta -  „a vélemények minden ámyéklatának van 
képviselője”16 és így lehetőség nyílt az eszmék igazi 
cseréjére, ahol is „a közvélemény ez által tisztul és 
erősödik.”17 A demokratikus igénnyel megvalósított 
koherens sajtóreform haszna a kormány számára is 
megmutatkozna -  folytatta a jelentés, majd hozzáfűzte, 
hogy ahol a sajtó nem szabad, „ott kormány és törvény- 
hozás több nehézséggel küzködik, az ország egy vidé
ke nem ismeri a másik vidéknek szükségeit és nézeteit. 
Minden törvényhatóság csak a maga köréhez képest 
adhatja utasításait, a kormány nem kisérheti gondos fi
gyelemmel a nemzet kifejlődésének haladó lépteit s 
munkálkodását ezekhez nem irányozhatja.”18

Deák, konzisztens sajtópolitikai programjában, bur
kolt kritikával illette az egyszólamú, így egyoldalú tá
jékoztatás kortársi gyakorlatát, amit egyébiránt hatásta
lannak is minősített. Megjegyezte, hogy a kormány 
egyoldalú és tendenciózus tájékoztatással, és „fejtegeté
sekkel” nem adhat irányt a közvéleménynek, „mert még 
akkor is, ha ezen fejtegetések alaposak, ha minden, mit 
a kormány akar, hasznos és igazságos volna, már csak 
azért, mert ellene szabadon felszólalni tiltva van, s az 
ellenkező véleménynek szabad kifejtése gátoltatik, 
gyanú támad az emberekben a czél tisztasága iránt.”19 A 
követjelentés a fentiekre alapozva általános éllel szö
gezte le, hogy „nem a közvéleményt fojtja el a sajtónak 
megelőző vizsgálat általi korlátozása, hanem annak 
tisztulását gátolja....”20

A politikai nyilvánosság korlátos volta azután oda 
vezet -  mutatott rá a politikai pragmatizmusáról már 
ekkor is ismert zalai követ -  hogy az országgyűlési tár
gyalások alkalmából hosszú hónapok telnek el, „míg a 
kormány a nemzet és a nemzet a kormány véleményé
nek valóságos állásával tisztán megismerkedik;... 
Nálunk a nemzet csak igen későn tudhatja meg a vitatás 
alá került kérdések feletti vélemények minden ámyék- 
latait, a nézeteket, melyek az iránt kifejtettek, az oko
kat, melyek mellette, vagy ellene felhozattak.”21

A kellő. Deákra oly jellemző politikai tapintattal, 
diplomáciai érzékkel és kristálytiszta okfejtéssel papír
ra vetett követjelentés azonban minden meggyőző ere
jével is kevésnek bizonyult a cenzúra zsilipjeinek szá
mottevő mértékű megnyitásához. A dokumentum ki
nyomtatásakor a hatóságok ezúttal sem tekintettek el a 
zalai követek beszámolójának vizsgálatától.22

Mindazonáltal nem mondható, hogy a sajtó nagyobb 
szabadságát követelő országgyűlési megnyilvánulások, 
az azokra visszhangozó megyei állásfoglalások végül 
nem vezettek a könyvvizsgálat gyakorlati szorításának 
enyhüléséhez.23 A cenzurális eljárások terén új, a korábbi
nál lazább szabályok születtek, és kedvező fordulatként 
volt értékelhető az is, hogy a sajtóügy irányítása a ke
vésbé konzervatív Mednyánszky Alajos báró kezébe 
került.24 A megengedőbb hatósági felügyelet végül is 
oda vezetett, hogy lassan-lassan teret engedtek a politi
kai nyilvánosság szélesbedésének, utat nyitva ezzel a 
legalább két-pólusú sajtóstruktúra kialakulásának.

DEÁK ÉS AZ ELSŐ MAGYAR 
SAJTÓTÖRVÉNY

A klasszikus magyar polgári államrendszer létrejötté
ben, és megteremtésében a mind gazdagabbá váló hazai 
sajtónak meghatározó szerep jutott. A nyomtatott betű 
hatását ideje korán felfedező reformkori politikai elit 
így maga is sokat tett a hírlapirodalom mozgásterének 
bővítéséért, a cenzúra szigorának enyhítéséért. Láttuk, e 
folyamat kezdetén a fiatal zalai törvényhozót, Deákot, 
amint a politikai diszkusszió szabadságáért harcolva vi
lágította meg a szólásszabadság közjogi alapjait, és rög
zítette a sajtószabadság kivívásának fontosságát előbb 
1836-os szereplése alkalmával, majd az 1839/40-es or
szággyűlésen, és mindkét alkalmat követően megyéjé
nek tett írásbeli jelentésében. De nem feledkezett el a 
véleménynyilvánítás szabadságának fontosságáról a 
többiekkel, legfőképpen Kossuthtal együtt megfogal
mazott, s 1847 nyarára datált „Ellenzéki Nyilatkozat”- 
ban sem.25 Ez utóbbi történeti nagyságunkról pedig 
egyenesen közhelyszámba menő az ismeret, hogy köz- 
szerepléseinek kezdetén, a Zemplén megyei közgyűlés 
nyilvánossága előtt mondta el a cenzúramentes véle
ményközlésre vonatkozó kategorikus imperatívuszát: 
„Vegyenek el mindent, csak szabad sajtót adjanak, 
nemzetem szabadsága, boldogsága fölött kétségbe nem 
esem.” Ha mindehhez hozzávesszük a témánk szem
pontjából a magyar honban igencsak széles körben is
mert, és Deák Ferenctől legkevésbé sem elválasztható



azon adomát-anekdotát, amely az ideális sajtótörvényt 
definiálta, a „Ha tőlem függne, a sajtótörvénynek csak 
egy paragrafusa volna: hazudni nem szabad’ formulát,26 
akkor bizonnyal alig tételezhetnénk fel, hogy a modem 
Magyarország politikatörténete e két, egymástól alig el
választható, óriásának a sajtószabadság hazai bibliájá
hoz, a hosszú életű első sajtótörvényhez közvetlenül 
igencsak csekélyke köze volt.

Kettőjük közül Kossuth legalább az utolsó rendi gyű
lés március 14-ei kerületi ülésén sürgethette a törvény 
mielőbbi megalkotását, vázlatosan útmutatást is adva 
annak kereteit illetően,27 ám a forradalom későbbi igaz
ságügyi miniszterének a sajtó törvény általi, felszabadí
tásának dicsőségéből -  vélhetően -  még ennyi sem jut
hatott.28 Deák ugyanis a pozsonyi diétára -  Batthyány 
hívásának engedve -  éppen azon a napon érkezett meg, 
amikor a sajtótörvény első változatáról határoztak az al
só táblán.29 S bár a törvény szigora, s különösen a terve
zett magas hírlapi kaució miatt a pesti ifjúság és Po
zsony törvényhozói között keletkezett feszültség enyhí
tésén a kompromisszum kereséséről ismert újdonsült 
igazságügyi miniszter maga is fáradozhatott, ám hogy 
ez a valóságban meg is történt, annak igazolására a ren
delkezésre álló források nem nyújtanak elégséges 
bizonyítékot.30

És mindezek ellenére, a törvényhozás tárgyalóter
meiből alig két hét alatt kikerülő sajtótörvény tartal
mát, és kitüntetetten annak korrigált intézkedéseit, 
közelebbről szemügyre véve, megállapítható, hogy az 
akkor már kormánytag Deák alapvetően elégedett lehe
tett nem csak a nyomtatott gondolat szabadságát 
megteremtő jogszabály szabadelvű szellemével, de 
magával a konkrét normaszöveggel is. Megvalósult 
ugyanis általa a reformkor egyik fontos követelése, a 
cenzúra-mentes sajtóközlés lehetősége és majdani gya
korlata, lomtárba került a lapalapítások engedélyezésé
nek királyi,jussaként történő aposztrofálása, a hírlapi 
kaució összegében is az enyhébb szabályozás diadal
maskodott, ugyanakkor a törvény vétségi alakzatainak
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rendszere fölött szemlét tartó Deák tapasztalhatta, hogy 
az „a sajtónak józan és czélirányos szabadságán alapul
va, magában foglalja egyszersmind a netalán történ
hető kiszökéseknek büntetését is.”31 Ami az újdonsült 
igazságügyért az első magyar sajtótörvény passzusai 
között tallózva teljességgel megnyugtathatta és meg
elégedettséggel tölthette el, az a sajtóperek esküdtszéki 
hatáskörbe utalása lehetett. A törvény 17. szakasza 
ugyanis egyértelműen rögzítette, hogy „a sajtóvétségek 
fölött nyilvánosan, esküdtszék ítél,” és ugyanakkor ez
zel egy időben felhatalmazta a kormányt, hogy „szoro
san a büntető eljárásról szóló múlt országgyűlési javas
latnak elvei szerint, az esküdt-bíróságok alakítását ren
delet által eszközölje.”32

A megnyugváson túli elégtételt különösen az szol
gáltathatta az igazságügyi tárca első emberének, hogy 
a sajtótörvény imént idézett passzusa az 1843-as bün
tetőjogi javaslat fontos intézményét33 rehabilitálta, kár
pótolva az akkori országgyűlési tárgyalásoktól távol 
maradni kényszerülő Deákot34 a korábbi kudarcért. 
Mind ezek fényében érthető, hogy az esküdtbíróságok
ról szóló rendelet -  az új tárca felállításával összefüg
gő szervezési nehézségek ellenére,35 -  tizennyolc nap
pal a törvény szentesítése után, 1848. április 29-én, bi
zonnyal Deák erőteljes szorgalmazásával, már napvilá
got is látott.36 Említést érdemel, hogy az alaptörvény
nél kétszerte vaskosabb szabályköteg száznyolc parag
rafusa -  amelyben sokszor „szó szerinti megegyezések 
vannak a ’43-as javaslattal”37 -  lehetővé tette az es
küdtszékek felállítását. A bonyolult eljárási és szerve
zeti rendben létesített új, laikus tényezőknek is helyet 
adó bíróságok már a forradalom első hónapjaiban el
kezdhették működésüket.38 Az esküdtbíráskodás sajtó- 
pörökben való alkalmazása Deák Ferenc rövid igazság
ügyi miniszterségének hosszú időre szóló alkotása volt, 
olyannyira, hogy az 1867-ben, majd az utána megalko
tott újabb, e tárgyban megszületett jogi normák jobbá
ra a Deák jegyezte rendelet nyomvonalán haladtak 
tovább.39
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nyomtatóval már az alku is megköttetett. Azonban mielőtt még a 
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