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A vasút a gőzmozdony 19. század eleji feltalálását 
követően nagyon rövid idő leforgása alatt a leg-
fontosabb, legmegbízhatóbb és leggyorsabb sze-

mély- és áruszállítási eszközzé vált a világon. A 20. század 
elejére vasútvonalak hálója kötötte össze Európa legna-
gyobb városait. Ennek köszönhetően a 18. század végén 
ismert utazási idők jelentős mértékben rövidültek. Az 
1880-as évektől közlekedő Orient expressz például alig 
pár nap alatt1 tette meg a Párizs–Konstantinápoly távol-
ságot. Nagy mennyiségben mozgatott meg árut, lehetővé 
téve ezáltal a jelentősebb külkereskedelmet távoli orszá-
gok között.

A vasút hadicélú felhasználása sem várhatott sokáig. 
Katonai alkalmazása az amerikai polgárháborúban kez-
dett kibontakozni, míg a porosz–osztrák és porosz–fran-
cia háborúkban már egyértelművé vált ezen szállítási mód 
meghatározó fontossága a hadviselés területén. Moltke 
porosz királyi tábornagy haditerveiben a nagy létszámú 
hadseregek mozgósításával és átcsoportosításával már 
tudatosan számolt, amelynek logisztikai hátterét a vasút 
jelentette.2 A haderő mozgékonysága és akció rádiuszá-
nak jelentős javulása valósult meg ezzel. A hadügyet „a 
vasutak teljesen átalakították, hiszen a hadviselés jellege 
és technikája általa alapjaiban megváltozott. A csapatfel-
vonulás és az összpontosítás lényegesen rövidebb időt vett 
igénybe, és az utánpótlás biztosítása sokkal könnyebben 
megoldhatóvá vált a vasúttal.”3

Így az első világháború kirobbanása után a vasút, a vas-
úti szállítás és közlekedés kiemelt hadijelentőséggel bírt, 
amelynek koordinálása, építése, menetrendje hadiérdek-
nek minősült, amihez részben a jogi feltételek már adottak 
is voltak a kaszárnyaépítési hullám tapasztalatai révén.4 
Ebből adódóan az Osztrák–Magyar Monarchia háborús 
koordináló szervei – az osztrák Hadfelügyeleti Hivatal és 
a magyar Hadfelügyeleti Bizottság – is kiemelt figyelmet 
fordított a vasúttal kapcsolatos hírlapi vagy egyéb (pél-
dául levelezés) közlésekre.

1. Röviden a Hadfelügyeleti Bizottságról

A központi igazgatásban speciális szerv fogta össze a kü-
lönleges jogrend egyes intézkedéseinek a koordinálást az 
első világháború idején. Ez a szerv a Honvédelmi Minisz-
térium berkein belül felállított Hadfelügyeleti Bizottság 
volt. A bizottság lényegében a kivételes hatalmi intézke-
dések végrehajtásának koordináló szerveként működött, 
ugyanis „a kivételes rendelkezések végrehajtása és fel-
ügyelete az egyes szakminisztériumok feladata volt. Így 
a kivételes intézkedések gyorsasága és az egységes irá-
nyítás céljából […] külön intézményt szerveztek az egyes 
szakminisztériumok oda delegált képviselőiből”.5 E szerv 
„olyan hatalommal bírt, hogy a hivatalos út betartása nél-
kül »minden katonai érdeket érintő vagy a kivételes intéz-
kedésekkel összefüggő ügyekre vonatkozó« ügyben »úgy 
az érdekelt katonai parancsnokságok, mint a tekintetbe 
jövő polgári hatóságok és hivatalok« kötelesek voltak hoz-
záfordulni. A szakminiszterek feladata volt, hogy a hozzá-
juk tartozó intézményeket figyelmeztessék e kötelesség-
re.”6 A bizottság szervi határozványa szerint feladata „a 
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kivételes intézkedéseknek czélirányos keresztül vételénél, 
ugymint ezen intézkedések felügyeleténél s egységes irá-
nyításánál működik közre; különben még a beérkező hadi 
vonatkozású adatok, hírek, közlemények stb. czélszerű ér-
tékesítéséről is gondoskodik”.7 Feladata volt még továbbá 
a tanácsadás kormányzati intézkedéseknél és azok gyors 
és egységes keresztülvitelének elősegítése. Emellett azon-
ban „intézkedési joga (hatásköre) nincs”.8 

Ennek ellenére a levéltári források azt bizonyítják, 
hogy a hatásköri leírásban kifejezetten megnevezett jog-
körökben, így például külföldi utazások engedélyezése 
(határvesztegzár alóli felmentés), hadifoglyokkal kap-
csolatos egyes ügyekben (például azok foglalkoztatására 
vonatkozóan), sajtótilalmak kiadása körében saját ügy-
körében eljárva érdemi döntéseket hozott a kormány-
zat utólagos jóváhagyása nélkül is. Emellett tanácsadása 
több esetben arra is kiterjedt, hogy a kormányzat egy-egy 
rendeletét véleményezze, annak szövegét módosítsa, bár 
ezekben az esetekben a döntő szót az érintett miniszter 
mondta ki.9 Az is kiderül az iratokból, hogy egyes minisz-
teri delegáltak tényleges hatáskörét egyénenként a küldő 
miniszter állapította meg, ennek során akár meghatározott 
kérdéskörben, rendkívüli szükség esetén a rendeletkiadási 
jog szubdelegálása is megvalósulhatott.10

Hatáskörébe tartozott továbbá „a háború érdekében 
hozott rendelkezések végrehajtásának ellenőrzése, a kém-
kedés elhárítására vonatkozó intézkedések megtétele, elvi 
döntések meghozatala kétes kérdésekben (ha azok a ka-
tonai intézkedések végrehajtását nehezítik), rendeletek 
módosításának indítványozása, azok végrehajtásának el-
lenőrzése, sajtóellenőrzés, kivitel-behozatal, valutaügyek, 
hadivesztegzár alóli felmentés, közélelmezés, posta- és 
távírdaforgalom, nemzetiségi mozgalmak, propaganda-, 
útlevél-, hadifogoly- és internáltügyek”.11

A Hadfelügyeleti Bizottságot a háború kirobbanása 
előtt 1914. július 26-án állították fel. A bizottság végez-
te a hadi helyzetről beérkezett hírek, jelentések politikai 
és katonai szempontból történő értékelését, és ez alapján 
döntött, hogy ezek közül melyeket lehet nyilvánosságra 
hozni. 

Ennek szerveként funkcionált a magyarországi sajtó-
ellenőrzés legfőbb szerve, a Sajtóalbizottság. A Magyar 
Királyság területén az előzetes cenzúrát általánosságban 
nem vezették be az első világháború idején.12 Viszont a 
hadiérdeket veszélyeztető tartalmú közleményeket az elő-
zetes cenzúra alá nem helyezett lapok sem közölhettek. 
Hadiérdekkel összefüggő tartalom kizárólag hivatalos for-
rásból szerezve volt közölhető, illetve, ha ahhoz a Minisz-
terelnökség sajtóirodája vagy a nyomtatvány helye szerint 
illetékes kormánybiztos hozzájárult. Ez azt eredményezte, 
hogy a háború kezdetén a Miniszterelnökség sajtóosztá-
lyához fordultak az időszaki lapok tudósítói a kapott híre-
ket és közleményeiket bemutatni, engedélyezni.

„A miniszterelnökség sajtóirodája a feladat elvégzésére 
azonban nem érezte magát hivatottnak, mert nem voltak 
katonai szakértői, nem volt oly közege, aki a büntetőjog-
ban járatos s a kir. ügyészséggel sürgősen megteendő eset-
leges intézkedések közvetítésére alkalmas lett volna.”13 
Tehát a Sajtóalbizottság legfőbb feladata a lapok tájékoz-

tatása, a benyújtott cikkek ellenőrzése volt. Az albizottság 
először a Honvédelmi Minisztériumban működött, majd 
az újságírók kérésére az Országgyűlés főrendiházi részébe 
költözött. A sajtónak két típusú cikket kellett bemutatnia: 
egyfelől, amiről a szerkesztő úgy gondolta, hogy hadiér-
deket érint, másfelől azokat, amire az albizottság bizalmas 
értesítésében felhívta őket.14 Ennek elmulasztása szankci-
ót vont maga után: ez a figyelmeztetéstől az ügyészségi 
megfeddésen át az adott lapszám elkobzásáig terjedhetett, 
legvégső soron többször ismétlődő és súlyos esetben pe-
dig a lap betiltását eredményezhette.15

2. A vasúttal kapcsolatos objektív  
és szubjektív sajtótilalmak

Mindenekelőtt érdemes röviden kitérni arra, hogy mit is 
takar a bizalmas értesítés és ez miként helyezhető el a saj-
tótilalmak rendszerében. Mivel a háború idejére szóló ki-
vételes hatalomról szóló törvény 11. §-a kizárólag annyit 
állapított meg, hogy rendelkezéseibe hadiérdeket sértő 
közlemények ütköznek,16 s ezt a végrehajtási rendelet sem 
cizellálta lényegében,17 így azt a gyakorlat során kellett 
valós tartalommal feltölteni.

Nem is lehetett ez másként, hiszen előre nehezen lett 
volna meghatározható azon hírek köre, amely a hadviselés 
mindenkori érdekét sértik. Ezért alakították ki az objek-
tív és szubjektív sajtótilalmak körét, amely kiegészült az 
egyedileg benyújtott cikkek engedélyezésével. Az objek-
tív sajtótilalmak körét az igazságügy miniszter rendelet-
ben határozta meg, ezek ügy vagy hír típusok voltak (mint 
például a csapattestek mozgása vagy elhelyezkedése). 
Míg a szubjektív tilalmak az egyedi ügyek kvázi objek-
tív tilalmak alá rendezése volt. Utóbbiakat esetről esetre a 
Sajtóalbizottság közölte a szerkesztőségekkel. Kiadására 
viszont csak sürgős esetben volt önállóan jogosult. Mivel 
főszabály szerint bizalmas értesítést magyar részről a mi-
niszterelnök, az egyes miniszterek és a Hadfelügyeleti Bi-
zottság, míg a bizottságot megkeresve a sajtóhadiszállás, 
a külügyminisztérium, a bécsi Hadfelügyeleti Hivatal ad-
hatott ki. Utóbbiakat a bizottság egyesével megvizsgálta, 
hogy a Magyar Királyság területére szükséges-e egyálta-
lán azok elrendelése.18

2. 1. A „vasútépítésekrôl, melyek a hadviselés 
céljait fogják szolgálni […] híreket semmi szín 
alatt ne közöljenek”

Az első objektív tilalmi listát Balogh Jenő igazságügy-mi-
niszter 1915-ben adta ki. Ennek eredeti 24-es listája nem 
tartalmazott sajtóra vonatkozó rendelkezést. 19 Viszont a 
Tisza István nevéhez köthető hadifoglyokkal kapcsolatos 
sajtótilalmakat tartalmazó lista20 mintájára elkészült egy 
politikai és gazdasági híreket tartalmazó, vidéki lapoknak 
szóló objektív lista is. Ebben a gazdasági jellegű kérdé-
sekre vonatkozó tilalmak között első helyen szerepelt a 
vasútra vonatkozó tilalom. A rendelet megfogalmazása 
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szerint csak hadsereg-főparancsnokság vagy a cs. és kir. 
központi szállítmányvezetőség engedélyével lehetett a 
vasutak, utak, csatornák és hidak építéséről szóló közle-
ményt közreadni.21 

A kiegészítő lista ezen pontjára azért volt szükség, mert 
több lap is közzétett ilyen típusú híreket. Az első ilyen ügy 
Az Ujság című napilap rövid híre volt; 1915. augusztus 
13-i számának 17-dik oldalán – vitathatatlan módon sem-
mi hátsó szándék nélkül – egy rövid, örömteli hírt közölt 
arról, hogy megépült Magyarország és Bukovina közötti 
első vasútvonal, amelyet augusztus 18-án helyeztek for-
galomba. A cikk részletes leírást közölt a borsa–prislop–
jakobeni keskenyvágányú vasútszakasz 78 kilométeréről, 
közte kiemelve az 1418 méter magas Prisop-hágón átívelő 
szakaszt. A szerző ennek katonai jelentőségét is hangsú-
lyozta rövid hírében.22 Nem is kellett sokat várni a bécsi 
Hadfelügyeleti Hivatal megkeresésére, amelyben tájékoz-
tatást kértek az esetről.23

A Hadfelügyeleti Bizottság augusztus 21-én tárgyalta 
az ügyet. Itt fogalmazódott meg, hogy „nem volna-e ka-
tonai szempontból szükséges a vasútépítésekre vonatko-
zó híreknek hírlapokban való közlését a háború tartamára 
egyáltalában betiltani”.24 Azt a határozatot hozták, hogy 
a vidéken és Horvát–Szlavónországokban ilyen hírek 
közlése tilos, míg a budapesti lapoknak az ilyen tartal-
mú közléseket tartalmazó cikkeiket előzetesen be kellett 
mutatniuk, de a Sajtóalbizottságnak minden olyan vasút-
építésről szóló hírt engedélyeznie kellett, amely „hadvi-
seléssel egyáltalában nincsenek összefüggésben, továbbá 
vasútépítésekről szóló olyan hírek közzététele, amelyek 
hivatalosan tétettek közzé”.25 A konkrét eseten túl, ez a 
határozat rávilágít arra, hogy mennyire másként kezelte 
a budapesti és vidéki sajtót a kormányzat és maga a Had-
felügyeleti Bizottság is. A meghozott döntés mellett fel-
hívták jelentéstételre a Sajtóalbizottságot, hogy Az Ujság 
cikkét korábban bemutatta-e nekik. A Sajtóalbizottság vá-
laszában rögzítette, hogy azok az újságok, amelyek ezt a 
hírt bemutatták részére, azokat a közléstől eltiltotta, azon-
ban Az Ujság nem volt ezek között.

A Sajtóalbizottság a bizottság döntésének megfelelően 
1915. augusztus 23-án a következő bizalmas értesítést 
adta ki: „A sajtóalbizottság felkéri a t. szerkesztőségeket, 
hogy a monarchia területén folyó olyan vasútépítésekről, 
melyek a hadviselés céljait fogják szolgálni, illetőleg, a 
melyek a harctér közelében vagy nyilvánvalóan katonai 
célból épülnek, híreket semmi szín alatt ne közöljenek.”26 
A bizalmas értesítés ellenére Az Est augusztus 29-i számá-
nak 11. oldalán rövid hírt tett közzé Vasúti összeköttetés 
Lemberg–Lublin–Varsó között címmel, melyben a vasút-
vonal megnyitásáról adott hírt.27 Ezért a Sajtóalbizottság 
szeptember 1-jén a bizalmas értesítését ismételten kiadta. 
Ehhez hozzáfűzte, hogy Az Est a bizalmas értesítéseket 
láthatóan nem tartja tiszteletben, mivel rövid időn belül 
másodszor figyelmeztették erre, aminek a későbbiekben 
súlyosabb következményei lehetnek.28 Ezt követően a la-
pok tiszteletben tartották a Hadfelügyeleti Bizottság ez 
irányú kérését.

A háború utolsó évében Vázsonyi Vilmos igazság-
ügy-miniszter listájáról ez a tétel már hiányzott, ami nem 

meglepő, egyfelől mert ez az eredeti Balogh-féle lista 
módosítása, aktualizálása volt,29 másfelől mert a háborús 
gazdasági viszonyok biztosan nem tették már lehetővé új 
vasútvonalak építését. 

2. 2. A vasút állapotára vonatkozó  
közlések tilalma

A Vázsonyi-listát kiegészítő sajtóalbizottsági szervezeti 
és működési szabályzat listája azonban továbbra is tartal-
mazott vasúttal kapcsolatos tilalmakat. Így tilos volt hírt 
közölni a felvonulási, utánszállítási vasútvonalak üzemké-
pességéről, továbbá katasztrofális vasúti szerencsétlensé-
gekről. Utóbbival kapcsolatban megjegyzi, hogy azokról 
csak a vasúti igazgatóság hivatalos kommünikéi alapján 
lehetett írni.30 

Nem véletlen, hogy ezek a kiegészítő listán szerepel-
nek, hiszen – ahogy az SZMSZ fogalmaz – ezek a tilal-
mak a korábbi bizalmas értesítéseken alapulnak, vagyis 
a Sajtóalbizottság gyakorlatában jegecesedtek ki.31 A vas-
úti balesetek bizalmas értesítést eredményeztek az évek 
során. 1916. április 12-én Perecsénynél egy Uzsok felől 
közlekedő katonavonat kisiklott, amelynek következtében 
körülbelül 40 katona életét vesztette. A főispán nyomban 
közölte ezt a Miniszterelnökséggel, és kérte sajtótilalom 
kiadását, a lapokban nem is találkozhatunk az esettel.32 
Szintén ilyen tilalmat adtak ki az 1918. március 21-én a 
nagykőrösi pályaudvaron történt vasúti szerencsétlen-
ségről.33 Az újságok hasábjain található hírek alapján a 
gyakorlat itt is követte a fenti vasútépítéssel kapcsolatos 
kritériumokat. Ugyanis több vasúti balesettel kapcsolatos 
közlés található az újságok hasábjain. Ilyen volt például 
pár nappal a szerencsétlen perecsényi eset után a ferencvá-
rosi vonatbaleset, amelynek során a Kelenföldről a Keleti 
pályaudvarra tartó fiumei 1007. számú személyvonat egy 
tehervonatba szaladt. Az újság megjegyezte, hogy a há-
ború miatt ezen a vonaton alig volt forgalom, így csupán 
négy ember sérült meg könnyebben, annak ellenére, hogy 
a hátulsó két kocsi teljesen összezúzódott.34 De szintén be-
számoltak a magyar történelem egyik legsúlyosabb vasúti 
szerencsétlenségéről, a Herceghalomnál 1916. decem-
ber 1-jén 72 ember – köztük Thallóczy Lajos történész, a 
megszállt Szerbia polgári kormányzója – halálát követelő 
katasztrófáról is. Bár míg Az Est teljes cikke megjelent,35 
addig a Népszava közleményének legalább felét töröltette 
a cenzúra,36 tehát arra viszont gondot fordított a Sajtóal-
bizottság, hogy ilyen hírek se tartalmazzanak hadiérdeket 
sértő állításokat. A vasútállomásokon történt robbanások-
ról azonban minden esetben bizalmas értesítés formájában 
sajtótilalmat adtak ki, ahogy tették ezt 1917. július 10-én, 
amikor a pragerhofi vasútállomáson robbanás történt.37 
Hasonló szigorral léptek fel 1918 szeptemberében Az Est 
ellen, amikor az a MÁV mozdonyállományáról azt írta, 
hogy azok harmada használhatatlan.38 A cikkben tartalma 
szerint a háború előtti körülbelül 5000 mozdonyból 1200 
már üzemképtelen.39 Ezért az újságot megfeddték, a hír 
átvételét pedig megtiltották.
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2. 3. A vasutas munkásmozgalmakra 
vonatkozó hírek korlátozása

A sajtótilalmak áttekintését érdemesnek tartom a vasút 
munkásainak sztrájk mozgalmaival kapcsolatos objek-
tív és szubjektív sajtótilalmakkal befejezni. Balogh Jenő 
objektív tilalmi listája 1915-ben még nem tartalmazott 
konkrét tilalmat a sztrájkok közlésére.40 Ez adódott abból, 
hogy a háború első időszakában az üzemek működésében 
jelentős zavarok nem voltak meg-
figyelhetőek. A háború előrehalad-
tával, a hadigazdálkodás hiányának 
egyre teljesebbé válásával, az alap-
vető szükségletek hiányával és a je-
lentős áremelkedés következtében, 
valamint az oroszországi forradalmi 
eseményekkel párhuzamosan egyre 
több munkabeszüntetéssel, tüntetés-
sel találkozhatunk. Így nem meg-
lepő, hogy Vázsonyi Vilmos listája 
viszont már úgy rendelkezett, hogy 
„a hadviselés érdekeivel kapcsola-
tos üzemekben beállott munkabe-
szüntetésre, vagy ezekre irányuló 
mozgalmakról”41 hírt adni tilos volt.

A vasút egyértelműen ebbe a 
kategóriába tartozott. A munkás-
mozgalmak elkerülhetetlen módon 
a rendkívül megterhelt, de erős munkásszervezetekkel 
rendelkező vasutas munkásságot is aktiválták. Az első 
vasutas munkásmegmozdulásra – ami az iratokból kitűnik 
– 1917. május 23-án került sor. A gyors kezelés érdeké-
ben a bizalmas értesítést a Sajtóalbizottság – Vadász Lipót 
igazságügyi államtitkárral egyeztetve – telefonon közölte 
a szerkesztőségekkel.42

A sztrájkhoz vezető út többek között a Népszava, Az 
Est43 és a Pesti Napló május 22-i számából megismerhető. 
A Vasutas Szövetség közgyűlése május 21-én, vasárnap 
a Keleti pályaudvar tanácstermében ült össze. Itt Hausser 
Adorján helyettes igazgató jelentést tett, amelyben ismer-
tette a fizetésrendezési mozgalom állását, „utalt a mult évi 
nagygyűlés e tárgyban hozott határozatára és kijelentette, 
hogy azóta küldöttségileg is jártak a kormánynál, sajnos, 
minden eredmény nélkül”.44 Ami azért is rendkívül sérel-
mes számukra, mert volt olyan vasutas, akinek 700–710 
órányi szolgálatot kellett45 teljesítenie havonta.46 Ez egy-
értelmű elégedetlenséget váltott ki; a felszólalók követel-
ték a bérek rendezését, mert az a megyén dolgozó altisztek 
bérét sem érte el. Ezt követően a kereskedelmi miniszter-
hez küldöttséget küldtek délután 1 órára, ahol azt a köve-
telésüket adták át, hogy „már a legközelebbi zárfizetéskor 
az összkereset 50 százalékát drágasági pótlékként fizes-
sék nekik ki”.47 A miniszter ígéretet csak arra tett, hogy 
megvizsgálja az osztrák vasutasok helyzetét és a MÁV 
alkalmazottaknak ugyanazt fogja adni; majd elköszönt a 
vasutas képviselőktől. Az újságokból a vasutasok szer-
vezetének válasza nem derülhetett ki, mert azt a cenzúra 
letiltotta. De sokat nem kell azon töprengeni, hogy meny-

nyire voltak elégedettek ezzel, ha két nappal később meg-
kezdődött a vasutas sztrájk.

A tiltakozások viszont tovább folytatódtak, június 9-én 
a csepeli lőszergyár munkásai mellé állt a vasutas mun-
kásszervezet, és 12 órakor megindultak a városházához. 
A tömeg 15-18 ezer emberből állt. A Városházához érve 
küldöttségként a későbbi igazságügy miniszter, Vázsonyi 
Vilmos – akinek miniszterként már nem okozott gondot a 
munkásság lapjainak cenzúrája – és Garbai Sándor men-

tek Bárczy István polgármesterhez. 
Vázsonyi beszédében követelte az 
általános és titkos választójogot. 
Kifejtette: „Mi, akik azt hirdetjük, 
hogy nincs joga itt senkinek a föl-
dön, hogy bitorolja isten jogát és 
különbséget tegyen ember és ember 
között, ha azok mind egyformán is-
ten képére formáltattak. A szabad 
isten nevében kiáltjuk: Szabad em-
berek akarunk lenni!”49 Ehhez csak 
azt érdemes hozzáfűzni, hogy mi-
nisztersége idején 3 órás cenzúra alá 
helyeztek több szakszervezeti la-
pot, így például a Villamost, az Ifju 
Munkást, a Szocializmust, a Magyar 
Vasutast, az Építő Munkást, a Vas 
és Fémmunkások Lapját.50 Igaz mi-
nisztersége után, de ezek közül be-

tiltották a Magyar Vasutast és a Villamost.51

A vasutas bérmozgalom tovább folytatódott. Hangot 
adtak elégedetlenségüknek az új kormánnyal szemben is, 
mert azok tagjai konkrét ígéretet tettek a bérek gyors ren-
dezésére, azonban „a legnehezebb viszonyok között élő 
munkásai a Máv.-nak ettől a kormánytól még semmit sem 
kaptak és bár igéret történt, de ebből az ígéretből maguk-
nak szerezni semmit sem tudnak”.52 A július végén tartott 
közgyűlésen már teljes bizalmatlanságukat fejezték ki a 
kormányzattal szemben, hangsúlyozva megélhetési ne-
hézségeiket.53 Grecsák Károly igazságügyi miniszter aka-
ratából a Sajtóalbizottság 1917. október 4-én bizalmas ér-
tesítésében utasította a szerkesztőségeket, hogy a vasúti 
alkalmazottak és munkások bérmozgalmairól hírt ne kö-
zöljenek.54 Ennek ellenére a Népszavában55 és a Magyar 
Vasutasban több ilyen közlemény is megjelent. Utóbbival 
szemben a három órás cenzúrát az ilyen és hasonló tar-
talmú cikkek miatt rendelték el.56 Ezek a bértárgyalások 
hosszasan elhúzódtak, mert a vasutasok szerveződései 
és sztrájkjai még decemberben is az újságok hasábjaira 
kerültek. Kisebb sikerként élhették meg, hogy karácso-
nyi segélyt sikerült kiharcolniuk a kereskedelmi minisz-
ternél.57 Ezt követően viszont, mint fentebb láthattuk a 
munkásmozgalmak kérdése az objektív tilalmak listájára 
került, és lapjaikkal szemben erőteljes fellépést mutatott a 
Wekerle-kabinet sajtórendészeti gyakorlata.

Hausser Adorján48
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Utószó

A Hadfelügyeleti Bizottság és a Sajtóalbizottság vasúttal 
kapcsolatos közlései korlátozásának gyakorlata és annak 
változásai jól tükrözik egyfelől a gazdasági, a politikai és 
a társadalmi viszonyok átalakulását a háború évei alatt, 
másfelől pedig a kialakult eljárások rendjét is. 

Érdemes itt kiemelni zárásként, hogy a központi kor-
mányzat és ezáltal a Hadfelügyeleti Bizottság élesen el-
különítette a budapesti és vidéki sajtó kezelését, amely a 
vasútépítésekkel kapcsolatban kiadott eltérő tilalmakból 
is jól látható. Míg a budapesti lapokat csak bizalmas ér-
tesítésben kérték, hogy ne közöljenek ilyen típusú híreket 
csak hivatalos forrásból, illetve ha nem tudták eldönteni, 
hogy az a hadviselés érdekeivel összeegyeztethető-e, mu-

tassák be a Sajtóalbizottságnak előzetes engedélyezésre. 
Ezzel szemben a vidéki sajtóval mint objektív tilalmat kö-
zölték a vasútépítést, így arról nem adhattak közre csak 
hivatalos kommünikét.

A másik élesen kirajzolódó kérdés a cenzúra jellegé-
nek változása volt. A háború első éveiben a sajtórendészet, 
cenzúra főként hadiérdekből működött, míg a háború má-
sodik szakaszában jelentős teret nyert a politikai jellegű 
sajtórendészet és cenzúra, amelyet a belpolitikai zavarok 
elnyomására is igénybe vettek. Azt viszont nyilván figye-
lembe kell venni, hogy egy totális háború idején élesen 
a kettő nem elválasztható, a belső feszültségek kezelése 
ugyanis elengedhetetlen a hátország minél teljesebb körű 
kiaknázása érdekében, a háború sikeres megvívása érde-
kében.

Kelemen, Roland
Fällen des Verbots der Pressemitteilungen über Eisenbahnen im Lichte der Praxis der 
Militäraufsichtskommission und des Presseunterausschusses (Zusammenfassung)
Im Aufsatz stellt der Autor die Praxis der am Vorabend 
des Ersten Weltkriegs im Verteidigungsministerium ein-
gerichteten Militäraufsichtskommission und des Pres-
seunterausschusses im Zusammenhang mit der Presse-
überwachung der Eisenbahnkommunikation vor. Dabei 
werden Zweck, Betriebs- und Verfahrensregeln der bei-
den Gremien sowie deren Beziehungen zur ungarischen 
und zur Wiener Regierung behandelt. Bis zur Mitte des 
19. Jahrhunderts hatte die Bedeutung der Eisenbahnen 
sie sowohl für den Passagier als auch für den Waren-
transport zu einem unvermeidlichen Faktor gemacht. 
Infolgedessen trat er bald in die Perspektive von Mili-

tärstrategen. Durch ihre logistische Innovation haben 
die Eisenbahnen die Kriegsführung reformiert und es er-
möglicht, tatsächliche Massenarmeen und totale Kriegs-
führung zu bekämpfen. Genau aus diesem Grund waren 
Pressemitteilungen in Bezug auf die Eisenbahnen hoch 
im Kurs, um im Interesse des Krieges eingeschränkt zu 
werden. So handelten die ungarischen Sonderpresse-
agenturen auch gegen Artikel, die im Widerspruch zu 
militärischen Interessen standen, wie zum Beispiel im 
Zusammenhang mit dem Eisenbahnbau, Eisenbahnkata-
strophen, dem Zustand der Eisenbahnen oder Eisenbahn-
arbeiterbewegungen.
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1. dokumentum1

SZIGORÚAN BIZALMAS!

Budapest, 1951. február 23.-án

Kedves Elvtársnő!

Szászy István jelenleg a Magyar Tudományos Akadémia 
levelezőtagja2 és ilyenmódon nyilván akadémiai illet-
ményben is részesül.

Meg kell jegyeznem, hogy Szászy István tudományos 
munkát nem végez; az 1950/51 tanévtől kezdve az egye-
temen már nem tanit;3 nem tagja az Akadémia állandó jogi 
bizottságának sem.

Korábbi munkái tudományos szempontból igen csekély 
jelentőségüek. Politikai beállitottsága tudomásom szerint 
nem megfelelő; rá a magyar népi demokrácia jogtudomá-
nya nem számithat.

FORRÁS 
Domaniczky Endre

Adalékok Szászy István 
jogászprofesszor 

1950-es évekbeli 
ellehetetlenítéséhez. 

Az MTA II. osztályának 
iratanyaga alapján


