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Révész T. M ihály

A sajtójog metamorfózisa 
az első világháború 

esztendeiben 
Magyarországon1

Bevezetés2

A  nyár, 1914-ben Európa-szerte nem csupán az egy
korú meteorológiai szolgálatok jelzései szerint 
ígért figyelemre méltó és bajosan elkerülhető for- 

róságot. Az évek hosszú során az öreg kontinens délkeleti 
régiójában felhalmozódó feszültségek, a különböző né
pek, népcsoportok, az ott élő vallási és kulturális közössé
gek egymással szemben tanúsított ellenérzéseinek, mond
hatni zsigeri indulatainak okán a politikai közbeszédben 
méltán nevezték a Balkánt a kontinens „lőporos hordójá
nak”.3 A mélyben zsarátnokként szunnyadó, jószerivel év
századok óta érlelődő ellenségeskedések kitöréséhez ha
marosan a szikra is megadatott, hogy az abból kerekedett 
lángcsóva előbb a már addig is sokat szenvedett földrészt, 
majd kisvártatva az egész világot elborítsa. Az anarchista 
Gavrilo Princip merénylete,4 amellyel e rejtélyes gyilkos 
Ausztria-Magyarország trónörökösének, Ferenc Ferdi- 
nándnak és feleségének életét kioltotta, vezetett el a visz- 
szafordíthatatlan fegyveres összeütközésig.

Ferenc József, az Osztrák-Magyar Monarchiát meg
testesítő, trónját hatvanhat éve birtokló államfő hadat 
üzent Szerbiának, a nagyhatalmak pedig rövid időn be
lül „sikeresen” és visszavonhatatlanul belebonyolódtak 
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a háború szövevényes hálójába.5 Magyarországot és kü
lönösen annak politikai elitjét voltaképpen nem érte vá
ratlanul a háború kirobbanása.6 Két esztendővel koráb
ban ugyanis a pesti törvényhozás hosszas előkészületek7 
eredményeképpen törvényt fogadott el, amelyben a vég
rehajtó hatalmat a háború idejére vagy pusztán a háború 
„fenyegető veszélyének okából” is kivételes hatalommal 
ruházta fel.8 Mindennek birtokában pedig a kabinet még 
ugyanebben az esztendőben hozzálátott annak az intéz
kedéscsomagnak a kimunkálásához, majd végleges for
mába öntéséhez, amelynek megannyi intézményét és 
intézkedését -  mint arra lentebb csupán jelzésszerűen, 
de mégiscsak utalni fogunk -  akár már a hadiállapot be
jelentésének napján kibonthatta, s amely valójában apró
pénzre váltotta, mi több, alkalmazhatóvá tette a parla
ment döntését.9

Szerbia és a Monarchia között a hadiállapot, melyről az 
agg államfő elhíresült szózata10 1914. július 28-án tudósí
totta a világot, kész helyzet elé állította a birodalom lakóit. 
A magyar politika fősodrában -  még a kormány legelszán
tabb ellenfeleinek zömét is ideértve -  nem akadt senki, aki 
a fegyveres megoldás helyett a diplomácia tárgyalóaszta
lainak szánt volna valamiféle szerepet. A magyar főváros
ban a politika színpadán és a napi sajtó oldalain -  egy-egy 
ritka kivételtől eltekintve -  sem jelentkezett senki,11 aki a 
harcias nyilatkozatok élét tompítani vagy azokkal a harcot 
felvenni megkísérelte volna.12 A Szerbiának „postázott” 
hadüzenet valóban döntő fordulatot hozott az addig meg
osztott, egymással évtizedek óta konfrontálódó hazai po
litikai osztály soraiban. A korábbi mély és áthidalhatatlan 
tűnő szakadék kormány és ellenzéke között varázsütész- 
szerűen enyészett el. 1914 júliusának utolsó keddjét írták. 
A kabinet első embere a hadüzenet konzekvenciáit sor
jázta szűkre szabott, de mégis tárgyszerű parlamenti be
szédében; az államfő az országgyűlést elnapoló kéziratát 
jegyezte, majd beterjesztette „a háború esetére szükséges
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kivételes intézkedésekről” szóló jelentést, és pár mondat
ban indokolta azok körét, terjedelmét.13

A fegyveres konfliktusok kiszélesedő, majd átfogó 
háborúba torkollása új helyzetet teremtett a fővárosok 
politikai vezérkara, és az utca, azaz a hétköznapok em
berei számára egyaránt. Általános tendenciaként jelent
kezett a korábban soha meg nem tapasztalt erőkoncent
ráció igénye, és ez Európát, sőt mondhatni világszerte a 
modern államokat az alkotmányosság bevált kereteinek 
szétfeszítésére késztették.14 Az államélet új jelenségei, 
azok bonyolult jogi környezete, az irányítás és felügye
let hangsúlyváltásai július utolsó napjaitól természetesen 
Magyarországot is hatalmukba kerítették. Éreztették a 
hatásukat a politikai nyilvánosság rendszerében, illetve a 
sajtó -  századforduló óta látványosan pulzáló -  minden
napjaiban is.

A tizenkilencedik és a huszadik század fordulója, majd 
az azt követő esztendők forgatagos történései számos te
rületen „radikális társadalmi-kulturális megújulást” hoz
tak.15 A változások erőteljesen éreztették hatásukat a kon
tinens számos országában az alkotmányos struktúra, a 
politika, a közélet, a gazdaság és nemkülönben az ezekkel 
szoros kölcsönhatást mutató sajtóviszonyok terrénumán 
is. Nem volt ez másként az Osztrák-Magyar Monarchi
ában sem.

A sajtó, a napi- és hetilapok gazdag, színes kínálata a 
századforduló esztendeiben,16 de különösen a XX. század 
második évtizedére kiélesítette a nyomtatott betű hatalmá
nak kontúrjait Bécsben és Pesten egyaránt.17 A vélemény
sajtó helyett immáron tömegmédiát hordozó alrendszer 
érzékelhető társadalmi hatása, a politikai közvéleményre 
gyakorolt befolyása okán méltán érdemelte ki a hatalom 
figyelmét a közeledő világégés előtti időszakban.

A hivatalos sajtópolitika -  függetlenül a különböző 
kabinetek pártszínezetétől -  már 1914 előtt is sokat tett 
a gondolatok és vélemények „piacának” számára kedve
ző alakításáért. Hagyományosan felhasználta a minisz
terelnökség rendelkezési alapjának pénzügyi forrásait a 
kormánypárti sajtó közvetlen anyagi támogatására,18 a 
különböző pausálékkal19 pedig a parlamenti többség
gel rokonszenvező lapok élveztek számottevő gazdasági 
előnyöket. Ugyanakkor az ellenzéki, a nemzetiségi és a 
szociáldemokrata orgánumok jobbára a velük szemben al
kalmazott rendészeti arzenál eszközeivel kerülhettek kö
zelebbi ismeretségbe.20

A béke utolsó hónapjaiban a magyar törvényhozás 
-  hosszú évek vajúdása után -  a negyvennyolcas sajtó
törvényt a jogtörténet terrénumába utalta azzal, hogy a 
„munkapárti többség” -  leküzdve vagy figyelmen kívül 
hagyva az erőteljes társadalmi ellenállást, illetve a csitulni 
nem akaró nemzetközi tiltakozást -  új sajtószabályozást 
alkotott, és azt a törvénytárba 1914. évi XIV számmal be 
is cikkelyezte.21 Ám a hónapokon át vitatott, az ellenzék 
össztűzével kísért törvény -  még ha arra ádáz ellenzői al
kalmasnak találták is -  ellentmondásos életével a sajtó
szabadság magasztos eszméjében mégis csak kevés kárt 
tehetett. De voltaképpen megtette azt a háborús veszély 
közeledtével hatályosított rendkívüli állapot törvénye és 
az abból származtatott rendeleti jogalkotás, amely -  amint

azt láttatni is fogjuk -  a hírlapok korábbi csaknem szabad 
mozgásterének szűkítésére adott lehetőséget.

A fegyveres készülődésből nyílt konfliktusba, majd 
egyre szélesedő háborús állapotba torkolló folyamat tel
jességgel átalakította az annakelőtte hosszú évtizedek alatt 
formálódott jogrendszert.22 A változások előhírnökeként, 
a háborúra készülődés jegyében -  igaz, a kontinens más 
államait e téren csak megkésetten követve -  a magyar tör
vényhozás 1912-ben három törvényt is elfogadott, ame
lyeket azután a későbbiekben továbbiak követtek. A ha
zai jog építményének szerkezeti metamorfózisát ezek és a 
kötetekre rugó végrehajtási rendeleteik együttesen valósí
tották meg, ám mégis a processzus jellegadó jogforrása a 
bevezetőben felvillantott, s a törvénytárba hatvanhármas 
számmal becikkelyezett -  a kivételes hatalomról szóló -  
törvény volt.

A háborús évek 
sajtórendészetének joga
1914. július 29-én a Belügyi Közlöny rendkívüli száma 
hasábjain -  egy nappal megelőzve az uralkodó hasonló 
tárgyú közleményét -  a Tisza István vezette pesti kor
mány szózatban tájékoztatta a hon polgárait a „háborús 
bonyodalmak” közeledtéről, és felkészítette a lakosságot 
a küszöbönálló események súlyos következményeire. 
„Olyan idők következnek reánk, amelyekben az egész 
magyar nemzet áldozatkész honszerelmére és őseitől 
öröklött férfias erényeire van szükség. A történelem mér
legére helyeztettünk” -  szóltak a pátosszal írt sorok. Majd 
magyarázva a következő oldalakon hosszan sorjázó intéz
kedéseket, a kabinet tagjai -  nem kevés emelkedettség
gel -  deklarálták: „A kormány megtesz mindent az ország 
rendjének, nyugalmának, a hazához hű polgárok élet- és 
vagyonbiztonságának oltalmára. A bizalom és a meg
nyugtatás szavával fordul faj- és vallásfelekezeti különb
ség nélkül mindenkihez. Támaszt nyújt mindenkinek és 
segítséget vár mindenkitől.”23

Az előbbi, vagyis a „támasz” nyújtása a szózatot kö
vetően azonnal teljesült is. Az új jogrendet, azaz a háború 
viszonyai közötti normavilágot meghatározták a már ed
dig is hivatkozott 63-as törvény végrehajtására kiadott, 
két tucat oldalon napvilágot látott kabineti rendeletek. 
Ám mielőtt ezek főbb üzenetét összefoglalnánk, magáról 
a hosszabb vajúdás után megalkotott kivételes hatalom 
alapnormájáról kell szólnunk.

A háborús veszély közeledtére vagy a háborús álla
pot beálltára az országot felkészítő törvény -  mint arra 
már utaltunk is -  alapjaiban érintette a magyar jogállami 
konstrukciót, mélyen belenyúlt a magánjogi viszonyok
ba, jelentős változásokat hozott a peres eljárás terén, a 
büntetőjog épületében,24 s ugyanakkor „az állampolgárok 
jogai és kötelezettségei tekintetében is nagy és lényeges 
változtatásokat” tartalmazott.25 Azok számára, akik tisztá
ban voltak a fegyveres összecsapásokra készülő államok 
jogrendszereiben korábban bekövetkezett és különböző 
hívó szavakkal26 fémjelzett változásokkal, azok számára 
a legkevésbé sem okozott meglepetést, hogy a pesti par-
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lament törvényének súlyos mondanivalója volt a háborús 
évek kívánatosnak képzelt nyilvánosságáról is.

A gyülekezési szabadságba tetemes mértékű beavat
kozást végző rendelet, valamint az egyesületi jog jelentős 
korlátozásának szándékával megfogalmazott regulák után 
a törvényhozás rögzítette a sajtó működésére vagy még 
inkább működésének fölügyeletére vonatkozó elképze
léseit is. Jóllehet a nyomtatott betűvel szembeni védelem 
eszköztára elfért egy passzusban, a törvény 11. paragrafu
sában, ám az ebben megfogalmazott hat bekezdés mélyen 
érintette a sajtószabadság korábban, az 1848-as Szemere 
fogalmazta törvénnyel27 mégis csak kielégítően kondicio
nált terrénumát. A feltételes módban pennázott textust két
ségtelenül a sajtótermékek felügyeletére és a nyomtatott 
gondolat terjesztésének megszorítására tételezték.28

A békeévekben a sajtótermékek szétküldését, szét
osztását és nem utolsósorban árusítását az erről rendel
kező regulák hatósági engedélyhez kötötték ugyan, ám 
e tevékenység megkezdéséhez, illetve folytatásához lé
nyegében semmilyen további anyagi feltétel teljesítését 
nem írták elő.29 Ebből következően az időszaki lapok és 
folyóiratok terjesztéséhez -  főszabályként -  a belügyér 
engedélyével rendelkezni kellett ugyan, de az egyes pél
dányok terjesztéséhez más hivatalos hatósági placet nem 
volt szükséges.30

Ezzel szemben „a bölcs előrelátással” tető alá hozott 
1912. évi LXIII. törvénycikk31 -  annak már imént ne
vesített 11. szakasza -  akként formulázott, hogy háború 
idején vagy akárcsak „a háború fenyegető veszélyekor” 
a végrehajtó hatalom a lapterjesztés hatályos szabályozá
sát megszigoríthatja. Teheti ezt oly módon -  fogalmaztak 
a törvényhozók - , hogy a sajtópiac valamennyi orgánu
mát rendeletileg kötelezheti kötelespéldányaik ügyészsé- 
gi-rendőrhatósági bemutatására azok szétküldése előtt.32 
Természetesen, háborús viszonyok közepette a sajtóter
mékek bemutatását azok tartalmi megvizsgálása követte, 
és az egyes példányok olvasóközönséghez jutását csupán 
ezt követően engedélyezték.33 A hatósági -  esetünkben34 
ügyészségi vagy rendőri -  placet elnyerése azonban tá
volról sem lehetett automatikus. Tiltó tartalmú határozat, 
vagyis az újság, könyv stb. terjesztésének és szétküldésé
nek megtiltása következhetett be mindazon alkalmakkor, 
midőn az illetékesek a nyomtatvány tartalmából a „had
viselés érdekeit” érintő bűncselekmény megvalósulását 
olvasták ki.35

Fontos és a sajtó világa számára félreérthetetlen figyel
meztetést hordozott a most vizsgált szakasz negyedik for
dulata is, mely fenyegetőn szögezte le: „A ministerium 
intézkedhetik, hogy egyes belföldi időszaki lapoknak, a 
mennyiben közleményeik a hadviselés érdekeit veszé
lyeztetik, megjelenése és terjesztése eltiltassék.”36 Ám 
nem feledkeztek meg a külföldi sajtó hasábjairól potenciá
lisan leselkedő veszélyek elhárításáról sem. „A külföldről 
érkező sajtótermékek rendeltetési helyükre juttatás előtt” 
hazai társaikhoz hasonlatosan -  immáron törvényi fölha
talmazás révén -  ellenőrizhetővé válhattak, veszélyes tar
talmuk miatt lefoglalásuk jogszerűen teljesülhetett, sőt mi 
több, a tendenciaszerűen ellenséges orgánumok behozata
lát és terjesztését „egészen is” eltilthatóvá tették.37
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A végrehajtó hatalom rendkívüli -  békeidőben korábban 
elképzelhetetlenül széles -  hatáskörrel való felruházását a 
részletszabályok megalkotása követte. A hónapokig tartó 
előkészítő munka 1913 májusára döntő szakaszba jutott. 
A honvédelmi minisztérium koordinálásával, valamennyi 
tárca bevonásával és a közös „hadügyminisztérium által tett 
észrevételek” részbeni „figyelembevételével, átdolgozott 
rendelettervezeteket” a miniszterek plénuma kisvártatva 
meg is ismerhette.38 Egy bő esztendő múltával pedig 1914 
júniusában, a kodifikációs folyamat végső stádiumában a 
szövegjavaslatok újbóli átvizsgálásával, „bizonyos helyes- 
bitések” átvezetésével, valamint immáron a „Tájékoztató 
a háború esetére szóló kivételes intézkedésekről, J-25 b” 
című segédlettervezet elfogadásával a kabinet a „háborús 
jog” első nagy csomagjának kiadásáról is határozhatott.39

A törvényhozásban bejelentett és a hivatalos közlöny
ben közzétett40 rendeletek egy külön csokorba szedhető -  
hat kormány, illetve miniszteri rendelet -  halmaza a nyil
vánosság peremfeltételeit, a hazai és a határokon túli sajtó 
mindennapjait körvonalazta.

A kormányszintű intézkedések közül a sort -  igencsak 
érthető módon -  az a rendelet nyitotta meg, amely -  hason
latosan a hadviselő országok későbbi gyakorlatához41 -  le- 
gelébb is a katonai tárgyú tartalmak sajtóbéli publikálását 
szabályozta.42 A normaszöveg megfogalmazói a mások 
által korábban már bejárt utat követve43 -  nagy körülte
kintéssel és kodifikátori pontossággal -  jó előre kijelölték 
a hazai időszaki sajtó hírszolgáltatásának mozgásterét. 
A kormány ugyanis nyomatékosan meghatározta azokat a 
katonai kérdéseket vagy a közellátással kapcsolatos témá
kat, amelyeket -  mai fogalmaink szerint -  embargósnak 
minősített,44 így azok nem hivatalos forrásból származó 
közlésétől a lapok szerkesztőit -  büntetőjogi szankciókkal 
nyomatékosítva45 -  eltanácsolta. Ugyanakkor a tiltó lista 
taxatív sorjázását mintegy fölülírva a minisztérium rögtön 
kivételeket is megállapított.

Tette ezt a kabinet a tájékoztatás uniformizálásának és 
az igencsak érthető hitelességi szempontok biztosításának 
szándékával, midőn e körben leszögezte: azok a közlemé
nyek közölhetőek, amelyek „a m. kir. miniszterelnökség 
sajtóosztálya, a horvát-szlavon-dalmát országos kormány 
elnöksége, vagy a hivatalos lapok útján, -  továbbá, ame
lyek a m. kir. honvédelmi minister, a cs. és kir. hadsereg 
főparancsnokság hadisajtó szállása vagy a cs. és kir. ha- 
dügyministerium sajtóirodája engedélyével jutnak nyilvá- 
nosságra”.46

A háború esetére elnyert felhatalmazás a végrehajtó ha
talom számára a nyilvánosság alakításához a fentieken túl 
még további hathatós lehetőségeket is biztosított. A többi
vel együtt ugyanis -  1914. július 27-i hatállyal -  két tömör, 
három-, illetve ötsoros kormányrendelet született, melyek 
közül vitathatatlanul a lakonikusabb, az 5.484/1914-es 
számmal jelzett jogforrás volt a stratégiai jelentőségű. Ez
zel ugyanis a miniszterek „együttesnek tekinthető akarat
tal” a belügyminiszter kezébe tették le a hazai időszaki 
sajtó azon orgánumainak sorsát, „amelyeknek közlemé
nyei a hadviselés érdekeit veszélyeztetik, megadva ezzel 
a tárcavezetőnek a jogot arra, hogy az inkriminált újságok 
megjelenését és terjesztését megtiltsa”.47
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A lapbetiltás egykoron elképzelhetetlen jogosítványa, 

amellyel ha az adminisztráció bármely rendű vagy rangú 
ágensét a háború előtti évtizedek esztendejében a parla
menti többség felruházta volna, hatalmas politikai felzú
dulást és a pártpolitikai harcok brutális hevességét hozta 
volna el, most a szélesebb nyilvánosságban, de még a 
szűkebb szakmai körökben is jobbára visszhang nélkül 
maradt.48

A sajtószabadság barátainak hallgatását több tényező is 
magyarázhatja. Meglehet, hogy a háborút kísérő hazafias 
felbuzdulás légkörében nem tartották sem politikusnak, 
sem reménytelinek egy esetleges felszólamlást e tárgyban, 
ám az is lehet, hogy a sajtórendelkezések csokrát szemlél
ve -  1914 nyarán -  értékelték a kabinet óvatos politikáját 
és a nyilvánosság totális ellenőrzésétől eltekintő mérték
tartó önkorlátozását.

Tisza István kormánya ugyanis a háborús cenzúra 
generális bevezetésétől -  noha erre, amint azt láttuk, az 
1912-es törvény lehetőséget adott -  eltekintett, és a hadvi
selő országok jobbára szigorúbb gyakorlatától eltérően49 
csupán „egyes, erre okot szolgáltató időszaki lapoknak” 
sajtófelügyeletét rendelte el.50 A miniszterek kollégiuma 
ezzel az éppen egy bővített mondatot hordozó rendelettel 
-  melynek jogszerűsége fölött a jelenlévők aggálytanul 
siklottak át 51 -  azután kijelölte a sajtófelügyelet hatá
rait, melyeknek kimódolásával és a részletszabályok for- 
mulázásával a kormány három illetékesnek gondolt tagját 
bízta meg.52

Az 1912. évi LXIII. törvény sajtócenzúra szabályát a 
hétköznapok gyakorlatába átemelő, azt életre keltő jog
forrása a belügyi és kereskedelemügyi tárcavezetővel 
egyetértésben kialakított igazságügyi miniszteri rendelet 
harminckét társával együtt, azokkal azonos napon látott 
napvilágot. A Rendeletek Tárában 12.001/1914/I. M. E. 
számon megjelenő és „az időszaki lapok és más sajtó
termékek ellenőrzésének szabályozásáról” intézkedő 
normaegyüttes kilenc érdemi regulája új helyzetet terem
tett a véleményszabadság érvényesülésének legvitálisabb 
terepén, a nyomtatott sajtó piacán. A miniszterek ezzel a 
rendeletükkel ugyanis különös, majd fél évszázadot átíve
lő időutazásra invitálták az újonnan szabályozott alrend
szer munkásait, az újságok munkatársait és nemkülönben 
azok olvasóit. Tették ezt azzal, hogy fölülírva az éppen 
szentesített és kihirdetett második sajtótörvény rendé
szeti passzusait az időszaki lapok, valamint más sajtóter
mékek kötelespéldányainak átvizsgálására -  a Bach-53 és 
Schmerling-kormányzatok nem éppen barátságos eszten
deire emlékeztetően54 -  a terjesztés megkezdése előtt ad
tak lehetőséget.55

Balogh Jenő cenzúrája a kormány intencióját követve 
a sajtórevízió határainak kijelölésekor távolról sem vállal
kozott a féktelen sajtóellenőrzés megkonstruálására. Nem 
tette ezt, hiszen az e tárgyban megfogalmazott és a minisz
terelnök által szignált -  a tárcaszintű rendelet kiadására 
feljogosító -  jogszabály szentenciáját figyelembe véve 
vizsgálatot csak „egyes, erre okot szolgáltató” lapokkal, 
illetve „minden más” sajtótermékkel szemben helyezhe
tett kilátásba.56 Ebből következően e rendeletet akár mél
tathatnánk a mérsékelten ugyan, de mégiscsak vállalt ön

korlátozása miatt is -  ha ily módon nem esnénk némiképp 
a „szédelgő feldicsérés” vétkébe. Ám a passzus, mely a 
hatóság számára csupán három órát biztosított a köteles
példányaik bemutatására kötelezett szerkesztőségek lap
számainak bírálatára és egy hetet az egyéb sajtótermékek 
átvizsgálására, a sajtó pozícióit valamelyest konszolidál
ta. Erre utalt egyébiránt e szabály második fordulata is, 
amely aláhúzta: a cenzúrához megküldött orgánumok, il
letve publikációk „szétküldését” a vizsgálatra szánt inter
vallum letelte után jogszerűen lehet teljesíteni.57

Kiegyensúlyozottságra törekedve -  jelentősége és kü
lönösen a sajtófelügyelet későbbi kiszélesítésének jogi 
megalapozása okán -  valamelyest hosszabban kell szól
nunk a rendelet legproblematikusabb, minden bizonnyal 
legaggályosabb szakaszáról, a politikai nyilvánosságot a 
történések majdani sodrában számottevően megkárosító 
6. paragrafusról.

Kételyeink megalapozásához azonban segítségül kell 
hívnunk és újólag fel kell idéznünk a fentiekben már is
mertetett 5.482-es számú rendelet hírembargós tényál
lását, amelyben a kormány rúdjánál ülők -  mint láttuk
-  pönalizálni rendelték a sajtó embereit, ha azok saját 
forrásokra alapozottan, de hivatalos jóváhagyás nélkül or
gánumaikban harci cselekményekről tudósítottak vagy a 
közélelmezésre vonatkozóan tettek közzé információkat. 
A büntetésre érdemlőséget egyébként a jogalkotó azzal 
magyarázta, hogy ily módon megvalósul a „fegyveres 
erő” elleni vétség az állam, de még inkább a hadviselés 
érdekeinek közvetlen veszélyeztetésével.58

A három tárcavezető azonban a 12.001-es számú vég
rehajtási rendeletben átlépte a tilos tartalmak korábbi ha
tárait, és a hadviselés érdekeinek értelmezési tartományát 
számottevően kiterjesztették. „Minden olyan hírnek köz
lése, amely a lakosság körében nyugtalanságot vagy izgal
mat kelthet, hátrányos lehet a monarchia katonai helyze
tére és a hadviselés érdekeit is veszélyeztetheti” -  vezette 
föl a jogalkotó az esetlegesen ilyen tartalommal kinyom
tatott sajtótermékkel szemben alkalmazható, súlyos kö
vetkezményekkel járó eljárást.

A köznyugalomra káros vagy/és az érzelmek felkorbá
csolására alkalmas, illetve a közbeszéd -  hatalom számára
-  kívánatos atmoszféráját kedvezőtlenül alakító sajtóköz
lemények lappéldányainak terjesztését az „ellenőrzésre 
hivatott hatósági tag” megtiltotta. Ezen túl „az időszaki 
lap megjelenésének és terjesztésének esetleges eltiltása 
végett... az igazságügyministerhez, illetőleg a belügymi- 
nisterhez előterjesztést” tehetett.59

Harcban az ellenséges államok 
sajtótermékeivel
A háborús állapotot bejelentő, valamint ezzel párhuza
mosan a kivételes hatalom igénybevételéről intézkedő 
kabinet természetszerűen nem érhette be és nem is elé
gedhetett meg a hazai sajtó felügyeletét megteremtő jogi 
eszközök alkalmazásával. A soknemzetiségű magyar tár
sadalom kohézióját, a háború közösségi támogatottsága 
fenntartásának biztosítását legalább annyira, ha ugyan
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nem sokallta jobban veszé
lyeztethette a határon túl 
nyomtatott orgánumok jó 
része, mint a Szent Koro
na és a „háromegy király
ságban” napvilágot látott 
ellenzéki vagy nemzetisé
gi lapok túlnyomó többsé
ge. Mondani is felesleges, 
hogy az igazi, legközvetle
nebb és azonnali fenyege
tést a hadba lépő ellenséges 
államok hírlapjai, röpiratai, 
illetve egyéb nyomtatvá
nyai testesítették meg.

Így azután aligha cso
dálható módon a pesti kor
mány részéről leginkább 
annak érezték szükségét, 
hogy az egyes külföldi 
lapokkal szembeni, már 
korábban is alkalmazott- 
sajtórendészeti eszköztárat 
tovább finomítsák, annak 
élével elsősorban a had
ba lépő ellenséges orszá
gok lapjait fenyegessék, 
és azok magyarországi 
terjesztését ellehetetlenít- 
sék.60 Ezért aztán érthető, 
hogy a harcok kitörésének 
pillanatában a szerb nyom
tatványoknak azonnal ajtót 
mutattak. Déli szomszédunk orgánumainak kiűzését -  al
kotóinak aprólékos gondosságával -  az 5.484. számmal 
jegyzett miniszterelnöki rendelet végezte el. Részletekre 
menően sorjázták azokat a haladék nélkül alkalmazandó 
hatósági lépéseket, amelyekkel „a Szerbiából érkező idő
szaki lapok behozatalának és terjesztésének eltiltásáról és 
az onnan érkező más sajtótermékek ellenőrzéséről és le
foglalásáról” lehetett, illetve kellett gondoskodni.61

A szövegből kitetszett, hogy a szabályozás szigo
ra elsősorban a Szerbiában nyomtatott időszaki lapokat 
sújtotta. Ám az intézkedés nagyobb hatásfokát biztosí
tandó, déli szomszédunk hírlapjainak terjesztési tilal
mát kiterjesztették azok belföldi, vagyis magyarországi 
kiadásaira vagy éppen magyarra fordított változataira 
is.62 A fentieken túl, hogy minden elképzelhető kiskaput 
bereteszeljenek, kimondták: „A m. kir. posta az eltiltott 
időszaki lapokra előfizetést el nem fogadhat és azokat 
nem továbbíthatja.”63

A Szerbiában nyomtatott egyéb sajtótermékekre (köny
vekre, folyóiratokra s más nyomtatványokra), amelyek 
nyilvánvalóan kisebb veszély forrásai lehettek, a pesti 
kormányférfiak már megengedőbben tekintettek. Ezeket 
ugyanis egyedi és konkrét vizsgálat alá vetették, vagyis 
azok a címzettekhez a miniszterelnökség sajtóosztályának 
placetjével, illetve Zágrábban az ottani kormányelnökség 
hozzájárulásával váltak kézbesíthetővé.64

38

Az ellenőrzött nyom
tatványok között azon
ban nagy számban voltak 
olyan példányok, ame
lyek tartalmukban -  nyíl
tan megfogalmazott vagy 
egyszerűen csak sugal
mazott üzeneteikkel -  a 
„hadviselés érdekeire” 
veszélyeket hordoztak. 
Ezekről Pesten habozás 
nélkül, még ha némi két
értelműséggel is, de ki
mondták, hogy Magyar
országban semmiképp 
sem terjeszthetők.65 Ter
mészetesen ugyanerre a 
sorsra juthattak azok a 
sajtótermékek is, ame
lyekre bírói ítélet mondott 
ki „elkobzást... esetleg... 
megsemmisítést”.66

Az intenció, a magyar
országi közvélemény 
mentesítésének szándéka 
az ellenséges -  legelébb 
még csak a szerbiai -  újsá
gok káros behatásaitól az 
imént vizsgált jogforrás
ból világosan kiolvasható 
volt. Az is egyértelműnek 
tűnhetett, hogy az egyéb 
sajtótermékekkel szembe

ni fellépéshez is megteremtették a jogszabályi feltételeket. 
A szöveg alaposabb elemzése az elfogulatlan elemzőben 
mégis némi hiányérzetet kelthetett: a háború kitörésének 
napján hatályba lépett jogszabály ugyanis csupán arról 
intézkedett, hogy a szerb nyomtatványok kitiltásáról szó
ló döntést a pesti sajtóosztály, illetve a zágrábi kormány
elnökség közreműködésével „a hivatalos lapban közzé 
kell tenni”.67 Ám annak rögzítése, hogy e sajtótermékek 
magyarországi ellehetetlenítéséről mely hatóság, testület 
vagy intézmény jogosult dönteni, elmaradt.68

Mindazonáltal valószínű, hogy a külföldi orgánumok
kal szembeni -  imént felvillantott -  hatásköri tisztázatlan
ság problematikája nem ért fel a kormány rúdjánál helyet 
foglalók ingerküszöbéig. Ez lehet a magyarázata annak, 
hogy a kabinet, mikor a szerbiai sajtótermékeket sújtó 
intézkedéseket előbb az oroszországi,69 majd pedig szűk 
esztendővel később, 1915-ben valamennyi ellenséges ál
lam nyomtatványaira kiterjesztette, továbbra sem nevezte 
meg azt az állami szervet, hatóságot, amelyet vagy ame
lyeket a szétküldés megtiltására vonatkozó határozat ki
mondására feljogosított.70

E nyilvánvalónak tűnő joghézag ellenére -  bizonyosan 
a korábbi, évtizedek alatt kialakított joggyakorlatból me
rítve -  a pesti politika hamar megtalálta az ellenszert előbb 
a szerb, majd a többi szemben álló ország sajtótermékei 
potenciális veszélyforrásainak kezelésére. A háború kitö-
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rése után már az ellenségeskedések második hónapjában 
a miniszterelnökség illetékesei megbízhatóan gondoskod
tak arról, hogy a miniszterek értekezleteiken, illetve hol 
heti, hol kétheti rendszerességgel megtartott kormányülé
seiken erősíthessék meg a kereskedelmi miniszter postai 
szállítás jogának megvonását kimondó döntéseit, ame
lyekkel a Monarchiát vagy annak politikáját bíráló orgá
numokat, valamint más nyomtatványokat sújtotta.71

A külföldi lapokkal és más sajtótermékekkel szembeni 
kormányzati fellépés az első világégés négy esztendejé
ben mindvégig a „negatív sajtópolitika” immanens része 
maradt, éppen ezért megalapozottan mondhatjuk, hogy e 
folyamat nyomon kísérése a nagy háború politikatörténeti 
galériájában önálló tablóképet érdemel.

Egyéb sajtópolitikai eszközök
A sajtópolitika vitelében -  a vizsgált korszakunk teljes in
tervallumában -  sajátos kettőség érvényesült. A háborús 
időszak véleményszabadságának határait meghúzó, a saj
tó mindennapjait alapvetően meghatározó és így a nyom
tatott betű szabadságát merev abroncsok közé szorító 
rendészeti szabályok ugyanis magyar honban nem kizáró
lagosan jellemezték a gondolatközlés viszonyait elrende
ző jogi normarendszert. A cenzúra hétköznapi és mindig 
jelen levő „gondoskodása”72, de még inkább fenyegetése 
mellett a kormány, így maga Tisza István is honorálta a la
pok lényegében egyöntetű támogatását, hasábjaik háború 
melletti „hazafias” állásfoglalását.73

A miniszterelnök már a harcok első hónapjaiban szű- 
kebb nyilvánosság előtt, vagyis pártkörben -  tőle meg
lehetősen szokatlan módon -  elismeréssel nyilatkozott az 
orgánumok túlnyomó többségének egyöntetűen hazafias 
hangütéséről, a háborúra lelkesítő szólamokkal jelentkező 
hírlapokról, a Budapesti Tudósító maga pedig egyenesen 
arról adott hírt, hogy az agg államfő, Ferenc József is „ke
gyes volt kifejezést adni élénk megelégedésének afölött, 
melyet Ausztria-Magyarország sajtója a jelenlegi európai 
válság folyamán tanusit.. .”.74

A kabinet részéről nem sokáig váratott magára a saj
tó megjutalmazása. A sort Az Érdekes Ujság, továbbá a 
Rákosi Jenő vezérelte Budapesti Hírlap heti, illetve napi 
lappal nyitották meg, megengedvén nekik az utcai és há
zaló terjesztést.75 Igencsak rendhagyó módon ezt követte 
a hosszú éveken át mostohagyerekként kezelt Népszava, 
amelynek bő másfél évvel korábbi terjesztési tilalmát a 
belügyminiszter rendeletben vonta vissza.76 Ezzel egy 
időben a miniszter az Uj Lap és a Társaság című orgánu
moknak adott engedélyt egyes számaik utcai árusítására.77 
Pár héttel később, 1914. szeptember végén a miniszter
tanács a kereskedelmi miniszter előterjesztése nyomán a 
hírlapok számára igazán valós és még általánosabb köny- 
nyítések dolgában határozhatott azzal, hogy kimondta: „a 
magyar szent korona országainak területén 1914. október 
1.-én közforgalomban lévő politikai napilapoknak ugyan
ezen területre szóló példányai. a postán dijmentesen 
szállíttassanak.”78 Noha e kedvezmény a helybeli forga
lomra nem terjedt ki, mégis számottevő könnyebbséget

jelenthetett, amellyel a kormányzat kimondva-kimondat- 
lanul a sajtóvállalatok -  háborús viszonyok miatt poten
ciálisan jelentkező -  bevételkiesését óhajtotta reparálni.79

Ugyanakkor a belügyi tárca vezetője az orgánumok ut
cai árusítása érdekében tett további gesztusértékű lépést.80 
Gazdagítva e tablót, elmondható, hogy a végrehajtó hata
lom minden tőle telhetőt megtett saját működési terén be
lül, hogy a sajtó papírellátását -  ekkor még jobbára minden 
részrehajlás nélkül -  üzembiztosan teljesítse. Erre pedig 
két egy irányba mutató körülmény is okot adott. Egyrészt 
az első időkben az olvasóközönség felfokozott híréhsége 
jelentősen megnövelte a lapok példányszámát, másrészt a 
harcok elhúzódása több területen -  így természetszerűen 
a papírkereskedelemben is -  ellátási zavarokhoz vezetett.
A kereskedelmi minisztérium által gondozott -  s e tárgy
ban kiadott -  rendeletekről sommásan elmondható, hogy 
azok „különösen az ujságpapirossal való takarékosságot s 
a meglévő lapok papirosszükségletének, ha mindj árt redu
kált keretekben is, de lehetőleg mindenkori biztositását” 
szolgálták.81

A fentieken túl egyes szerkesztőségek még további 
könnyítésekkel, kedvezményekkel is számolhattak. A ha
talom igyekezett számos módon a sajtómunkások kedvé
ben járni. Sok esetben nem vonatkoztak rájuk az egyes 
közszükségleti cikkek terén bevezetett megszorítások, 
jövedelmi viszonyaikban pedig állandósították a háború 
előtti állapotot. Minden bizonnyal az is hozzájárult a kor
mány és a hírlapok hosszabb ideig zavartalannak mutat
kozó jó viszonyához, hogy egy-egy szerkesztőség kéré
sére a működésükhöz feltétlenül szükséges személyzetet 
felmentették a katonai, illetve a harctéri szolgálat alól.82

A kormány rúdjánál ülők készségét az együttműködés
re látható módon mutatta a harctéri helyszíni tudósítók 
munkájának elősegítése. A honvédelmi miniszter -  kése
delem nélkül -  saját hatáskörben maga osztotta be a ked
velt vagy a kedvezésben részeltetni óhajtott lapok munka
társait a „sajtóhadiszállásra”, a történések epicentrumába, 
ahonnan a hiteles tanúktól származó tudósítások a legké
zenfekvőbb módon megszülethettek.83 Az első nyolc hír
lapíró -  kollégáik és a közvélemény általános szimpátiája 
mellett -  már a háború kitörésének második hónapjában, 
augusztus első napjaiban felvehette a munkát.84 Az pedig 
a későbbiekben is megmutatkozott, hogy a hadügyek ha
zai ura egy-egy sajtótudósítói engedély kiállításával vagy 
akár az erre irányuló kérelem megtagadásával jelentős 
mértékben hozzájárult egy-egy orgánum beágyazottsá
gához, piaci eredményességéhez és hosszabb interval
lumban a megbízhatóságához.85 E körben még az is ked
vezésnek számított, ha néhány sajtómunkást egyszerűen 
csak egy-egy postahivatalban sürgönyözési lehetőséghez 
juttattak.86

Mindezeknél azonban hamarosan átfogóbb könnyí
tést is bevezettek. Épp egy esztendővel a nagy vihart ka
vart sajtótörvény hatálybalépése után ugyanis bizonyos 
összefüggésben a kormány maga látta elérkezettnek az 
időt, hogy lazítson a sajtóra, különösen a pesti napila
pokra kirótt és oly sok vitát kiváltott kauciókötelezett- 
ségen.87 A biztosítékkötelezettség 1914-ben megemelt 
összege és a befizetés körülményeinek megnehezítése a
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közélet berkeiben, a parlament üléstermében, valamint 
nem utolsósorban a sajtó köreiben már a kezdetektől elé
gedetlenséget váltott ki.88 A törvényhozás erre is tekin
tettel -  mintegy engedményként -  biztosított a törvény 
61. szakaszában egy esztendőre haladékot arra, hogy az 
érintettek teljesíthessék a kirótt summa letételét. „A há
ború okozta rendkívüli gazdasági viszonyok között” 
azonban e könnyítés nem válthatta be a hozzá fűzött, 
egyébként sem vérmes reményeket. Így aztán legke
vésbé sem lehetett csodálni, hogy a végrehajtó hatalom 
emberei -  maga Balogh Jenő is -  látva a hírlapirodalom 
anyagi gondjait, és akceptálva az „érdekelt körök” ki
fogásait is,89 a törvényhozástól két alkalommal kérte90 a 
haladék két esztendővel történő meghosszabbítását. Erre 
pedig előbb 1915-ben,91 majd 1918 tavaszán92 sor is ke
rült, amidőn a parlament további két esztendővel hosz- 
szabbította meg a fizetési határidőt.93

Jog_________

Epilógus
Bő másfél ezer háborús nap tragikus történései, e hajda
ni véres világ sajtójának gazdagon hömpölygő hasábjai 
meggyőzhetik a kései utókort az első világégés elviselhe-

tetlenségéről, és bepillantást engedtek a fegyverek okozta 
pusztítás globális krónikájába. Láttuk, hogy az első, konti
nenseken átívelő háború valamennyi résztvevő hadviselő 
féltől maximális gazdasági és politikai erőkoncentrációt 
követelt. Nem volt ez másként az Osztrák-Magyar Mo
narchiában sem.

Az új követelmények a korábbi praxist fölülíró elvi, va
lamint gyakorlati megoldásokat követeltek a sajtójog és 
politika terén is. A korábbi -  lényegében szabadelvű és 
jogállami -  szabályegyüttest részben szigorúbb rendészeti 
regulák váltották föl. Ezen túl is a kormányzat a fegyve
res harc kirobbanásának első napjaiban közzétett rendelet
re hagyatkozva egyre nagyobb teret és befolyást követelt 
meg a tájékoztatási politika vitelében.

A háborús vereség bekövetkezte után, a monarchia ösz- 
szeomlását követően, a pesti „őszirózsás forradalom” új 
establishmentje szakított a sok évtizedes politikai gyakor
lat számos tradicionális elemével, de még inkább a jogál
lami struktúrát a hadüzenettel négy esztendőn át zárójelbe 
tevő -  kivételes hatalmi -  helyzettel. Károlyi Mihály ala
kított kormányt, amely már november 5-én a kormányfő 
kézjegyével ellátott, de október 31-től érvényes rendelet
tel módosította a háborús kormányok sajtószabadságot 
korlátozó intézkedéseit.94

Magyar katonák olvassák A z Est című folyóiratot
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Metamorphose des Presserechts im Ungarn des ersten Weltkriegs
(Zusammenfassung)

_____________________ Jog
történeti szem le'*—7

Der erste Weltkrieg brachte entscheidende Veranderungen 
im Leben sowohl der groBen als auch der kleinen Natio- 
nen Europas. Im ersten globalen Weltbrand wurden zahl- 
reiche frühere Axiomen in Frage gestellt, ganze Reihen 
knochenfester Strukturen kamen ins Wanken, und an die 
Kriegsverháltnisse angepasst wurde das Gebaude nationa- 
ler Rechtssysteme ganzlich umgebaut.
Als allgemeine Tendenz entstand der bisher in dieser 
Form nie vorhandene Wunsch, die Krafte zu konzentrie- 
ren, was die modernen Staaten in Europa und sogar auf 
der ganzen Welt dazu zwang, bewahrte Rahmen der Ver- 
fassungsmaBigkeit zu sprengen. Die neuen Erscheinun- 
gen im Staatsleben mit ihrem komplizierten rechtlichen 
Umfeld, die Gewichtsverlagerungen in Steuerung und

Kontrolle überwaltigten in den letzten Julitagen natür- 
lich auch Ungarn, und man konnte ihre Wirkung war im 
System der politischen Öffentlichkeit und auch im -  seit 
der Jahrhundertwende sichtbar pulsierenden -  Presseall- 
tag spürbar.
Die neuen Herausforderungen verlangten theoretische 
und praktische Lösungen, die frühere Praxis sowohl im 
Presserecht als auch in der Politik umschrieben. Das frü- 
here -  im Wesentlichen liberale und rechtsstaatliche -  
Regelwerk wurde teilweise durch strengere polizeiliche 
Regeln abgelöst, und die Regierung beanspruchte für sich 
auBerdem -  auf Grund einer in den ersten Tagen des be- 
waffneten Kampfes veröffentlichten Verordnung -  immer 
mehr Platz und Einfluss in der Informationspolitik.
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Spann: Zensur in Österreich wahrend des I. Weltkrieges 1914-18 
(phil Diss Wien 1992.) Zsedényi Béla: A sajtótudomány létjogosult
sága és feladatai, A Sajtó, 1929. nov. 11. sz. 64. p., Ajtay Miklós: 
A radikalizmus és a radikális sajtó Franciaországban, Sajtó, 1934. 
2. sz. 16. és köv. p.

42 A m. kir. ministerium 5,482/M. E. számú rendeletet a katonai intéz
kedések eltiltásáról, B. K. 1914. 35. sz. 484. p.

43 A háború előtt már a 875/1909. számú rendelet intézkedett a katonai 
intézkedések hírlapi közzétételének tilalmáról. A m. kir. miniszté
rium 1909. évi 875. M. E. számú rendelete, a katonai intézkedések 
hírlapi közzétételének tilalmáról. Magyarországi Rendeletek Tára, 
Budapest, 1909. (Továbbiakban: M. R. T.) 265. p. Budapesti Hirlap, 
1909. 03. 21. 12. o. (Továbbiakban: B. H.) Ezt a rendeletet -  három 
esztendő multával -  a kormány hatályában megerősítette. A m. kir. 
minisztérium 1912. évi 6.966. M. E. számú rendelete a katonai intéz
kedések hírlapi közzétételének tilalmáról fennálló rendelet tárgyá
ban. M. R. T., 1912. 1685. p., illetve B. H. 1912. 11. 24. 5. p. Ugyan
erről „Szájkosár a sajtónak" címmel tudósított. Népszava 1912. 11. 
24. 7. p.

44 A rendelet első szakasza a magyarországi orgánumoknak megtiltot
ta, hogy „az osztrák-magyar monarchia két állama fegyveres ere
jének állásáról, mozdulatairól, erejéről és működéséről, az erődök 
és erősítvények állapotáról, úgyszintén az e fegyveres erő számá
ra szolgáló fegyverek, hadiszerek és szerelvények mennyiségéről, 
vagy élelmiszerek hollétéről, mennyiségéről és minőségéről vagy 
szállításáról” információkat közöljenek. M. R. T. 1914. 1429. p., ill.: 
B.K. 1914. 35. sz. 484. p. Megjegyzendő, hogy Németországnak a 
háborúba történt belépése után az 5482/1914. M. E. számú rende
letet már augusztus 3-án „a Németbirodalom fegyveres erejére” is 
kiterjesztve módosította az 1914. évi 5081. M. E. számú rendelet. M. 
R. T. 1914. 1463. p.

45 A rendelet erről intézkedvén az e tiltást figyelmen kívül hagyókat az 
1878. V. t. c. 456. §-ára utalással, illetve az 1912: LXIII. t. c. 23. sza
kaszára figyelemmel, öt évig terjedhető államfogházzal és nyolcezer 
koronáig terjedhető pénzbüntetéssel fenyegette.

46 M. R. T. 1914. 1429. p., illetve OGY KI -  1910 -  1100 (1910 -  
XLIV -  390), valamint B. K. 1914. 484. p.

47 Uo. 393. p., illetve B. K. 1914. 487. p.
48 A tekintélyes szakírók közül egyedül Angyal Pál hívta föl e döntés 

j elentőségére a figyelmet. A pesti j ogi kar büntetőjog tanára -  miköz
ben a háborús idők sajtójogában a cenzúra intézményét általánosság
ban nem találta meg -  e rendeletet, illetve az annak alapjául szolgáló 
felhatalmazási törvény megfelelő jogszabályi helyét (11. §. 4. bek.) 
kommentálva leszögezte: „ezek... csakugyan behozzák a cenzúra 
egy nemét.” Angyal Pál: Háború és sajtószabadság. Bűnügyi Szem
le, 1914 -  15. 3. sz. 96. p.

49 A magyarországinál radikálisabb ausztriai szabályozásra lásd Tho- 
mas Olechowskí: Die Entwicklung des Pressrechts in Österreich



bis 1918, Wien, 2004, 511-521. p. A német szabályozás ausztriainál 
enyhébb voltára tett utalást Paál Vince az Ifj. Gróf Andrássy Gyu
la Alapítvány 2014. december 11-i konferenciáján „Sajtópolitika és 
sajtóirányítás Magyarországon az első világháború idején ” címmel 
elhangzott előadásában. Lásd erre: Kézirat. 4. p.

50 Uo. 4. p.
51 E sorok írója azonban ezt nem teheti. A törvényben ugyanis arra uta

lás nem található, hogy alapjogot érintően „a ministerium valameny- 
nyi tagjának felelőssége” helyett a kormány egy szűkebb testülete 
hozzon korlátozó intézkedést. A kételyeket csak tovább erősíthette a 
tény, hogy a kabinet mind „az egyesületi jog korlátozásáról”, mind 
„a gyülekezési jog korlátozásáról” végül is a miniszterelnök kézje
gyével ellátott rendeletben hozott szabályokat. Vö.: 5.479/M. E. sz. 
r., illetve 5.481/M. E. sz. r. B. K. 1914. 35. sz. 480. és 483. p.

52 Lásd erre: 5.483/M. E. számú rendeletet az időszaki lapok és más 
sajtótermékek ellenőrzéséről. M. R. T. 1914. 1430. p. illetve Ogy. 
KI -  1910 -  1100 (1910 -  XLIV -  391 -  393) A rendelet megalko
tásában az igazságügyi tárca vezetőjének, Balogh Jenőnek a belügyi 
és a kereskedelmi tárca első emberével kellett egyeztetnie.

53 Buzinkay Géza: A magyar irodalom és sajtó irányítása a Bach-kor- 
szakban (1849-1860), Magyar Könyvszemle, 1973. 3-4. sz. 278. és 
köv. p.

54 Deák Ágnes: Sajtószabályozás a Schmerling-provizórium időszaká
ban, Századok, 2013. (147. évf.) 3. sz. 637-638. p.

55 A cenzúra kérdéséről lásd legújabban Koltay András: „ A cenzúra 
é j...” -  Gondolatmorzsák a sajtó előzetes korlátozásáról. Infokom
munikáció és Jog. 2007. június 77-81. p. http://www.jogiforum.hu/ 
files/mediaj og/koltay_andras_cenzura[j ogi_forum] .pdf

56 B. K. 1914. 35. sz. 485. p. Figyelmet érdemelhet, hogy a miniszteri 
rendelet e ponton, csak két, pro forma zárójelbe tehető szóval -  a 
„külön megjelölendő” formula beiktatásával -  egészítette ki az 
5.483/M. E. sz. jogforrást.

57 A 12.001. sz. rendelet 7. §-a hangsúlyosan szólt arról, hogy a szét
küldés engedélyezése a 4. § második bekezdésében megjelölt idő 
előtt is engedélyezhető. B. K. 1914. 485. p.

58 BTK. 456. §.
59 B. K. 1914. 486. p. A több szempontból is ellentmondásos rendelet e 

jogszabályi helye aligha igazolhatóan tesz említést az igazságügyi 
tárca vezetőjéről, akinek a belföldi időszaki lapok eltiltásában (he
lyesen: betiltásában) az 5.484 számú miniszterelnöki semmilyen 
szerepet sem szánt. Uo. 487. p. Külön kiemelést érdemel továbbá 
az is, hogy a hadviselés érdekeit egyszerűen csak felzaklató tarta
lommal veszélyeztetni látszó orgánumokat a jogalkotó szigorúbban 
ítélte meg, mint az egyébként bűncselekmény megvalósításával gya
núba fogható időszaki lappéldányokat.

60 A külföldi lapokkal szemben alkalmazott rendészeti eszköztárat a 
kiegyezés után a magyar hatóságok szokásjogilag alakították ki. Ré
vész T. Mihály: A sajtószabadság érvényesülése Magyarországon 
1867-1875 Budapest, Akadémiai Kiadó, 1986. 157-182. p., továbbá 
ugyanő: Die Rechtsmittel des Kampfes gegen die auslandischePres- 
se in Ungarn nach dem Ausgleich. In: A Kar Tudományos Bizott
sága (szerk.) Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis de 
Rolando Eötvös nominatae. Sectio iuridica. Tom. 20. 1978. 39. Bu
dapest: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 1978. 159-173. p., illet
ve ugyanő: Freedom o f the Press and the Papers o f the Nationalities 
(1867-1873) In: Hidas, I. P. (szerk.) Minorities and the Law from 
1867 to the present. Montreal: 1987. 23-31. p. Utóbb ezt a második 
magyar sajtótörvény 10. szakaszának harmadik bekezdése emelte 
jogszabályi szintre, mondván: „A magyar szent korona országainak 
területén kívül kiadott vagy nyomtatott vagy ezen a területen kívül 
egyébként többszörösített sajtótermékek terjesztését a minisztérium 
közérdekből eltilthatja.” Kiemelést érdemel, hogy ezen orgánumok 
postai szállítását pedig a 2500/1914. sz. rendelet 27. §-a tiltotta meg. 
B. K. 1914. 16. sz. 203-222. p., illetve B. K. 1914. 17. sz. 238. p.

61 B. K. 1914. 35. sz. 487-488. p.
62 B. K. 1914. 35. sz. 487. p. Ezt a tiltás tekintet nélkül érvényesítendő 

volt akár „az időszaki lapnak egész tartalmát, vagy csupán egy ré
szét” foglalta magában a magyarra átültetett nyomtatvány.

63 Uo. 487. p.
64 A rendelet hosszan és részletekbe menően szólt azokról a technikai 

szabályokról, amelyek rögzítették a posta- és vámhivatalok teendőit. 
Ezek egyrészt hatásköri, másrészt eljárási regulák voltak, amelyek 
hivatva voltak az ellenség orgánumainak távoltartására. Uo. 488. p.

65 A rendelet pennázói meglehetősen homályos fogalmazással arról in
tézkedtek, hogy a hadviselés érdekeit csupán veszélytető -  de a bí
rósági tárgyalótermeket elkerülő -  orgánumokat a hatáskörrel ren
delkező szervek - , vagyis a sajtóosztály, illetve a kormányelnökség 
egyszerűen „őrizetbe” vegye, s tegyen lépéseket továbbterjesztésük 
beszüntetése „és esetleg a bűnvádi eljárás folyamatba tétele iránt”.
Uo. 488. p.

66 A rendelet ezek lefoglalását mondta ki, míg az előző csoportba tarto
zó sajtótermékek esetében -  azok esetében, amelyek a bírósági 
tárgyalótermeket elkerülték -  „őrizetbe vételt” említett. Megjegy
zendő, hogy a szöveg a két szankció különbségét elmulasztotta ki
bontani.

67 A rendelet 4. szakaszának 3. bekezdése aláhúzta: a még forgalomban 
lévő kitiltott sajtótermékeket „le kell foglalni és további eljárás vé
gett a m. kir. ministerelnökség sajtóosztályához, Horvát-Szlavonor- 
szágokban pedig az országos kormány elnökségéhez be kell külde
ni”. Uo. 488. p.

68 Ugyancsak ellentmondásokat hordozott a rendelet szankciós szabá
lya is, amidőn, az 1912. évi LXHI. t.-c. 11. §-ának utolsó bekezdé
sére utalással, csupán az „eltiltott” -  helyesen kitiltott -  időszaki lap 
jogellenes behozatalát és terjesztését üldözte. Uo. 488. p.

69 A kabinet az 5.858. M.E. sz. rendeletében 1914. évi augusztus 5.-i 
hatállyal terjesztette ki az 5.485/1914. M. E. számú rendeletének ha
tályát az „Oroszországból érkező időszaki lapokra és más sajtóter
mékekre”. M. R. T. 1914. 1465. p.

70 1.809. M. E. sz. rendelet „Az ellenséges államokból érkező időszaki 
lapok behozatalának és terjesztésének eltiltásáról és az onnan érkező 
más sajtótermékek ellenőrzéséről és lefoglalásáról”. M. R. T. 1915.
701. p.

71 A kormány először 1914. augusztus 3 1-én egy Belgrádban, s három 
további, másutt nyomtatott sajtóterméktől vonta meg a magyarorszá
gi postai szállítás jogát. Mn L OL MT. Jkv. 1914. 08. 31. 10-11. o.
Míg majd egy hónap multán még ennél is több laptól és sajtótermék
től vonták meg a postai szolgáltatást. Uo. 1914. 09. 29. 10-12. p.

72 A cenzúra éveiben Pesten -  csakúgy, mint Bécsben vagy Párizsban 
-  a szerkesztőségek vezetői, hogy elkerüljék a hatósági szankció
kat, maguk fordultak a „gondolatrendőrségként működő illetékes 
kormányszervhez, a Sajtóalbizottsághoz tanácsért, információért”. 
Mucsi 195. p.

73 „Örömmel állapítom meg -  mondta Tisza - , hogy a sajtó orgánumai 
pártkülönbség nélkül olyan lelkesen, szépen, öntudatosan és hazafia- 
san teljesítette fontos feladatát, hogy ezentul is fönn akarom tartani 
vele a kontaktust és minden nagyobb esemény alkalmával magam 
kívánom informálni ugy, mint csütörtökön este.” Pesti Napló, 1914. 
julius 28. vasárnap, 14. p.

74 Pesti Hirlap 1914. 8. 9. 14. p., illetve: Pesti Napló 1914. augusztus 9.
10. p.

75 B. K. 1914. 43. sz. 560. p.
76 MMTVD 4/B. köt. 41. p.
77 B. K. 1914. 49. sz. 622. p.
78 MNL OL K. 27. MT. JKV. 1914. 09. 29. 13. p. A lapkiadó hivatalok

nak az egyes lappéldányokat „külön-külön czimszalag alatt” kellett 
feladniuk. Lásd erre: A kereskedelemügyi m. kir. miniszter 1914. évi 
72.550. számú rendeletét.: R. T. 1914. 2488. p. A Népszava -  még ha 
csupán száraz tényszerűséggel is, de -  szintén hírt adott a kormány 
fölhatalmazása nyomán született intézkedésről. Népszava 1914. ok
tóber 5. 5. p.

79 Uo. 13. p. A sajtó indokolatlannak tekintett extraprofitjának meg
akadályozását szolgálva mondták ki a miniszterek, hogy a „díjmen
tesen szállitott hirlapokhoz semminemü melléklepot, vagy mellékle
tet csatolni nem szabad”.

80 Sándor János 1915 februárjában lehetővé tette, hogy a jogszabályi
lag megállapított feltételek teljesülése esetén időszaki lapok utcai
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árusításánál 14-ik évüket betöltött egyének -  Fiúméra is kiterjesztett 
hatállyal -  közreműködhessenek. 1915. évi 14.450. számú körren
delet. M. R. T. 1915. 206. p. Majd később -  1917. július 31-étől -  a 
tárca e rendeletet hatályon kívül helyezve megengedte, hogy a kor
határ 10 évre szálljon le. 1917. évi 83.234. számú körrendelet. M. R. 
T. 1917. 1780. p.

81 MNL OL K.27. MT. Jkv. 1918. 09. 4. p.
82 Dersi Tamás: Sajtónk az első világháborúban. Budapest, 1966. 7. p.
83 A kevésbé jelentős orgánumok munkatársai, vidéki kollégáikkal 

együtt számos tábori laphoz nyert beosztást. Lásd erre: Mucsi. 196.
84 A „Kriegspressquartier”-hez augusztus 7-én utaztak el a kiszemelt 

hírlapírók. „Irigységgel és szeretettel köszöntöm őket ezen a napon 
-  írta Szini Gyula, s lelkendezve hozzá fűzte: .. .a nyolc-tiz magyar 
haditudósitó engedélyezésében a mi hadvezetőségünk valóságos er
kölcsi bizonyitványt állitott ki a magyar sajtó számára a megbizha- 
tóságnak, igazságosságnak a hitellevelét.” Pesti Napló, 1914. 8. 8. 
5. p.

85 Elmondható, hogy az az orgánum, amelynek munkatársa nem volt 
„tagja a sajtóhadiszállásnak” a front történéseiről saját tudósító révén 
nem tájékoztathatta olvasóit. A Karátson államtitkár által egyszerűen 
„vadtudósító”-ként aposztrofált Szüts Sándortól, a „Budapest Hir- 
lap” újdondászától táviratainak továbbküldését erre hivatkozással 
tagadták meg. HL HM HFB 3018/HFB ált.-1915.

86 Lásd erre példaként a „Siebenbürgisch Deutsche Tagespost” szebeni 
politikai napilap szerkesztőjének a honvédelmi miniszterhez intézett 
petitumát, melyben azt kérelmezte, hogy Kraus Ottó, az újság mun
katársa, „a lapnak küldendő sürgönyök feladásához a legitimatiot” 
megkapja. H. L. HM HFB 846/ HFB-1914. 251. doboz.

87 A miniszter módosító javaslatát 1915. március 12-én mutatta be a 
kormánynak. MNL OL K. 27. MT. Jkv. 1915. 03. 40. p.

88 Buzinkay id. cikk 5. p., illetve B. H. 1913. 10. 6. 7. p., A parlamenti 
vitában Bakonyi Samu pedig annak a meggyőződésének adott han
got, hogy „a kaucziónak követelése. egyáltalán és lényegében 
semmi egyéb, mint az előzetes czenzurának egyik instrumentuma”. 
OGY -  KN -  1910 -  491 /1910 -  XXI -  14)

89 OGY -  KI -  1910 -  1150 (1910 -  XLVI -  118)
90 Lásd erre OGY -  KI -  1910 -  1150 (1910 -  XLVI -  117), illetve 

OGY -  KI -  1910 1363 (1910 -  LVI -  459)
91 1915. évi V tc. 1. §. B. K. 1915. 30. sz. 1915. junius 6. 569. p.
92 B. K. 1918. 12. sz. 216. p.
93 1918. évi V. tc. A lapbiztositék letételére vagy kiegészitésére az 

1915: V. t.-cikkben megszabott határidő meghosszabbitása. B. K. 
1918. 12. sz. 216. p. A korabeli sajtóbeszámolók között tallózva, 
megállapítható, hogy az intézkedéseket a zsurnaliszták alig-alig 
méltatták. Az első hosszabbításkor például a Népszava vagy a Pesti 
Hírlap parlamenti tudósítása keretében 1-2 rövid bekezdést szánt a 
Csermák-Balogh pengeváltás ismertetésének, míg a Budapesti Hír
lap két mondatban elintézte az ügy ismertetését, míg a Pesti Napló 
„Apró ügyek” alcímmel tudósított a törvényjavaslat vitájáról. B. H. 
1915. 4. 29. 3. p., illetve P. N. 1915. 4. 29. 3. p.

94 B. K. 1918. 49. sz. 1562. p. 4.802. M. E. sz. r. A sajtószabadságot 
korlátozó háborús rendeletek hatályon kívül helyezése. Az első 
kommün kudarcos kísérlete, az úgynevezett Tanácsköztársaság 
bukása után az ellenforradalmi rendszer kurzusa azonban a cenzú
rát újból alkalmazta, s annak véglegesnek szánt eltörléséről előbb 
a 10.501. M. E. számú rendelet, majd az 1922. évi XVII. törvény 
6. szakaszának utolsó mondata intézkedetett. Lásd erre: Bellér Ju
dit: Sajtópolitika Magyarországon a Bethlen-korszak első felében, 
Jogtörténeti Szemle, 1986. 1. sz. 44-50. p., illetve Klestenitz Tibor: 
A tőrdöfés és az újságírók. Médiakutató, 2010. 2. szám 85-99. p.

Koncz Ibolya Katalin

A hitbér mint a rendi és 
a polgári korszak 

magánjogi jogintézménye

A  hitbér a magyar magánjog szokásjogban gyöke
rező, a törvényes jogban rögzített, évszázadok óta 
fennálló intézményrendszere. Kevés jogintézmény 

tudta -  jellegváltással ugyan -  mind a rendi, mint a polgá
ri társadalom igényeit kielégíteni. Még a 19. század végi 
magánjogi kodifikációs folyamat alatt is az az álláspont 
alakult ki, hogy a magyar polgári törvénykönyv tervezeté
ben a házassági vagyonjogi részben önálló intézményként 
kívánták szabályozni.1 Már az Aranybullában is külön ne
vesített jogintézményként jelent meg.2 Ha elfogadjuk azt 
a nézetet, hogy az Aranybullában többek között írásbeli 
megerősítést és uralkodói szentesítést nyertek a már mű
ködő jogintézmények, kivívott privilégiumok, akkor azt is 
akceptáljuk, hogy a hitbér intézménye is évtizedek, évszá
zadok óta szerves részét képezte a korabeli jogrendszer
nek. Ezt erősítették meg a Werbőczy Hármaskönyvében 
foglaltak is, hiszen az országbíró maga fogalmazta meg 
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műve bevezetőjében, hogy a már gyakorlatban élő szo
kásjogot kívánta összegyűjteni.3 Hazánk jogtörténetében 
a hitbér intézménye a 19. századi magánjogi kodifikációs 
törekvések időszakáig fennállt, a magánjogi tervezetek vi
tája során csak az alapformáját kívánták kiiktatni, míg az 
írott hitbért továbbra is fenn kívánták tartani.4

A törvényes hitbér tekintetében az első autentikus 
forrás, ahol a fogalom meghatározására választ kapunk, 
Werbőczy Tripartituma, ahol a következőket olvashatjuk: 
Hitbér: S ez nem egyéb, mint a mit a feleségnek szű
zessége vesztéseért és elhálásáért a férjnek javaiból ad
nak.”5 Másrészt Werbőczy hangsúlyozta, hogy „A honnét 
tudnunk kell, hogy a hitbér, országunk régi és törvényerő
re emelkedett szokása szerint, a törvényesen férjhez adott 
nőknek díja, a melyet a férjek fekvő jószágaiból és birtok
jogaiból, s állásuknak megfelelően házassági kötelessé- 
gűk teljesítése fejében szokás nekik adni.”6

A korszakban a házasság beteljesedését még nem te
kintették megvalósultnak a házasságkötési akarat és a 
szertartás létrejöttével, szükséges feltételként határozták 
meg a házassági életközösség megkezdését, vagyis az el- 
hálást. Ezért jelent meg a hitbér feléledésének feltétele
ként a „matrimonii comsummatio” és a házastársi hűség. 
A hitbér e kettős feltétele évszázadokon keresztül megma
radt, bár az egyes szerzők hol az egyik, hol pedig a másik 
kitételt hangsúlyozták fontosabb elemként.

A 19. századi gyakorló jogászok közül Schaurek vé
leménye szerint „A hitbér, mint tudjuk, a hitvesnek meg-


