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P aál Vince tanulmánykötete a sajtószabadság érvé-
nyesülését korlátozó jogi szabályozást tekinti át az 
1867 és 1944 közötti időszakban, számos levéltári 

forráson, illetve empirikus kutatáson alapuló példát hoz-
va a sajtó- és ezzel összefüggésben a véleménynyilvánítás 
szabadságát csorbító intézkedésekre.

A tanulmánykötetben – két kivétellel – a szerző eddig 
megjelent tanulmányait szedi csokorba a sajtószabadság 
és annak érvényesülése témakörében. A kötethez fűzött 
előszó felvillantja a sajtószabályozás hazai történetének 
legjelentősebb állomásait a tárgyalt korszakban, mind-
ezzel biztosítva azt a történeti hátteret, amely elengedhe-
tetlen a tanulmányok olvasásakor. A tanulmánykötet a ki-
egyezés évétől tekinti át a sajtószabadság hazai helyzetét, 
ennélfogva az elősző említés szintjén tér ki a megelőző 
sajtószabályozás bemutatására.

Az első tanulmány a Csemegi-kódex sajtót érintő parag-
rafusainak képviselőházi tárgyalását dolgozza fel. Az 
első átfogó büntetőtörvénykönyv sajtójogi kontextusban 
is jelentős változásokat hozott, hiszen a kódexet hatályba 
léptető törvénycikk az 1848. évi XVIII. törvénycikk – a 
sajtótörvény – számos paragrafusát hatályon kívül helyez-
te, ezzel egyidejűleg pedig a kódex vonatkozó szakaszait 
rendelte alkalmazni. A tanulmány első részében a képvise-
lőház Igazságügyi Bizottságának változtatásait a kormány 
törvényjavaslatával veti össze a szerző.

A tanulmány második fejezete a javaslat plenáris vi-
táját dolgozza fel a sajtót érintő szakaszok tükrében. Az 
ellenzék bizalmatlan volt a sajtó útján elkövetett bűncse-
lekmények büntető törvényben történő szankcionálásával 
szemben és aggodalmát fejezte ki a sajtószabadság érvé-
nyesülését illetően. A részletes vita inkább forgott a politi-
kai pártok közötti közjogi polémia körül, mintsem a szak-
mai álláspontok következetes ütköztetéséről.

A második tanulmány „A bűnvádi perrendtartás élet-
beléptetéséről szóló törvényjavaslat »sajtószakaszának« 
képviselőházi tárgyalása 1897-ben” címet viseli. A sajtó 
útján magánszemély által elkövetett rágalmazások és be-
csületsértések a Bp.-t életbe léptető törvény 16. §-a alap-
ján kikerültek az esküdtbíróságok hatásköréből, a sajtó-
esküdtszék hatáskörének ilyetén történő korlátozása pedig 
jelentős visszhangot váltott ki az ellenzéki képviselőkből.

A tanulmány kitér a törvényjavaslat indokolásában sze-
replő nemzetközi minták bemutatására is, amely példák 

egyre inkább a sajtóvétségek hivatásos bírák által történő 
elbírálásának irányába mutattak. Az írás a törvényjavas-
lat indokolásában szereplő, az említett hatásköri változás 
mellett felhozható érveket is ismerteti, így szól a hatékony 
jogérvényesítéshez való jog biztosításáról.

A szerző kitér az Igazságügyi Bizottság jelentésében 
foglaltak ismertetésére, ezt követően pedig a törvényja-
vaslat képviselőházi vitája során elhangzottakat összeg-
zi, ismertetve a képviselőházi vitában egymásnak feszü-
lő álláspontokat. A kormány tagjainak érvelése szerint a 
módosítás nem érintette a sajtójog anyagi jogi szabályait, 
csupán eljárásjogi kérdéseket rendezett, ennélfogva a 
sajtótörvényben deklarált sajtószabadságot sem sértette. 
A szerző megkönnyíti az olvasó helyzetét, ugyanis a vita 
ismertetésekor lábjegyzetben közöl néhány életrajzi ada-
tot a hozzászóló képviselőkről.

„Az 1914. évi sajtótörvény-javaslat képviselőházi vitá-
ja” címet viselő írással folytatódik a tanulmánykötet. Az 
1848. évi XVIII. törvénycikk szerinti sajtójogi szabályo-
zás rövid ismertetését ebben a tanulmányban végzi el a 
szerző. A kedvezőtlen események folytán a sajtó szabad 
mozgását már 1849-ben határok közé szorították. 1852-
ben pedig életbe lépett az ausztriai sajtórendtartás, amely 
fenntartotta a kiadás és terjesztés előtti bemutatási köte-
lezettséget. A kiegyezéssel az 1848-as szabályozás lépett 
hatályba, 1914-ig azonban számos módosításon esett ke-
resztül a sajtótörvény. Köszönhetően a sajtóélet fejlődésé-
nek a sajtójog rendeleti szintű szabályozása vált jellemző-
vé, megnehezítve ezzel a sajtójog áttekinthetőségét.

A tanulmány ismerteti az egyes sajtótermékek terjesz-
tésére vonatkozó részletszabályokat, továbbá foglalkozik 
az esküdtbíróság sajtóügyekben gyakorolt hatáskörével. 
A második fejezetben a szerző részletesen elemzi a tör-
vény tervezetét, érintve a lapindítás szigorodó feltételeit, a 
politikai tartalmú időszaki lapok kaucióinak emelkedését, 
a sajtótermékek utcai terjesztésének engedélyhez kötött-
ségének fenntartását, a helyreigazítási jog bevezetését, a 
fokozatos felelősség elvének a korábbiakhoz képest rész-
letesebb szabályozását, a nem vagyoni kártérítés beveze-
tését, továbbá az időszaki lap kiadója és szerkesztőségé-
nek tagjai közötti jogviszony szabályozását is. A Balogh 
Jenő igazságügy-miniszter által benyújtott törvényjavaslat 
igazságügyi bizottsági jelentésének ismertetésével folyta-
tódik a tanulmány. A javaslat ellen felhozott ellenérveket 
alfejezetekben, témakörönként tárgyalja a szerző, megál-
lapítva, hogy a sajtóról szóló 1914. évi XIV. törvénycikk 
a sajtószabadságot továbbra is deklarálta, ugyanakkor rea-
gált az életviszonyok fejlődésére és olyan új intézménye-
ket vezetett be, mint például a helyreigazítási jog.

A sajtójogszabályok megszületési folyamatának be-
mutatását követően a negyedik tanulmány a sajtóirányí-
tás és -ellenőrzés magyarországi helyzetével foglalkozik 
az első világháború éveiben. A sajtó helyzetét alapvetően 
határozta meg a háború esetére szóló kivételes intézkedé-
sekről szóló törvénycikk, hiszen a Monarchia fegyveres 
erejével kapcsolatos sajtóközlemények megjelentetéséhez 
előzetes engedély volt szükséges a hadüzenet kibocsátását 
követően. A tanulmány felhívja a figyelmet arra, hogy a 
nagy háború évei alatt általános érvényű cenzúráról nem 
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lehet beszélni, bizonyos sajtótermékek vonatkozásában a 
terjesztés előtti bemutatás kötelezettségét írta elő rendelet. 
Az esküdtbíróságok működésének felfüggesztése érintet-
te a sajtóperek egy részét is. A kormányzat ugyanakkor 
gesztusokat tett a sajtó irányába, a politikai napilapok pos-
tai térítésmentes szállítása, valamint az utcai lapárusítás 
szabályainak megváltozása körében jelölhetők meg az 
enyhítések. A tanulmány a jogi szabályozás bemutatását 
követően tér ki a sajtóellenőrzés gyakorlati működésének 
ismertetésére. Az előzetes cenzúra 
kapcsán fő kérdéssé vált, hogy me-
lyek azok a tárgykörök, amelyek a 
hadviselés érdekeire tekintettel a 
nem jelenhetnek meg a sajtóban. 
Ezeket a tárgyköröket a tanulmány 
hosszasan ismerteti, s rámutat arra, 
hogy a sajtóirányítás és -ellenőrzés 
szempontjai permanens változás-
ban voltak.

Az ötödik tanulmány a ne-
gyedik írás által megkezdett utat 
folytatva az első világháború évei 
alatti sajtóellenőrzés történetének 
egyik szegmensét foglalja össze, 
a magyarországi cenzúrán keresz-
tül foglalkozik az 1917. évi orosz 
forradalommal kapcsolatban Az 
Est és a Népszava napilapokban 
megjelent cikkekkel. A lapok saj-
tótáviratokra hagyatkozva közöl-
tek tájékoztatást, melyek megje-
lentetéséhez előzetes ellenőrzés 
szükségeltetett. A cenzúra látható 
nyomait a szerző a Népszava egyes számaiban vélte fel-
fedezni, jellemzően az olyan közlések vonatkozásában, 
amelyek belpolitikai kérdésekkel is összefüggtek. A tanul-
mány megállapítása, hogy a sajtóellenőrzést végző hatósá-
gok gyakorlata nem volt következetes.

A magyar sajtóellenőrzés sajátos eszközének, a Könyv-
kiviteli Bizottságnak az 1917–1918. évi tevékenységét dol-
gozza fel a hatodik tanulmány. A bizottság létrehozására 
Németország kérésére, német minta szerint egységes kar-
tonrendszer alapján került sor, a háború éveiben ugyanis 
kívánatos volt a könyvkivitel ellenőrzésére irányuló eljárás 
megszervezése. Ennek alapján a kivitel engedélyezhetősé-
ge azzal a ténnyel függött össze, hogy az adott könyv fehér–
sárga vagy piros kartonba tartozott-e. A bizottság feladata 
nem csupán a könyvkivitel ellenőrzésében állt, ellátta a 
szaklapok, a folyóiratok és a magánszemélyek által feladott 
napilapok kivitel előtti ellenőrzését is. A bizottság, melynek 
munkájában jogi szakértőként Concha Győző is részt vett, 
döntéseit a cenzúrahivatalok nem vizsgálhatták felül. A ta-
nulmány ismerteti a bizottság jogállását meghatározó jog-
szabályokat, hatáskörét, szervezeti felépítését és ügyrendjét 
is, továbbá értelmezi a bizottság beszámolóiban foglaltakat 
is. Ezt követően a szerző a bizottság működésére hozott 
egyedi eseteket ismertet, mint például a Társadalomtudo-
mányi Társaság – Jászi Oszkár által szerkesztett – Huszadik 
Század folyóiratának ügye.

A hetedik tanulmány a sajtószabadság helyzetét vizs-
gálja az 1918 és 1921 közötti időszakban, a forradalmak 
korában. Az első polgári demokratikus kísérlet során a Ká-
rolyi-kormány a háború alatt született, a sajtószabadságot 
korlátozó rendeleteket hatályon kívül helyezte, majd el-
fogadta a második néptörvényt a sajtószabadságról, mely 
megtiltotta az előzetes cenzúrát. Ugyanakkor a kormány 
nem tudta biztosítani a néptörvény érvényesülését és a saj-
tót sem védte meg a folyamatos atrocitásokról. A tanul-

mány második fejezete a proletár 
sajtószabadság ügyét vizsgálja. 
A sajtódirektórium számos napilap 
és időszaki lap megszüntetéséről 
döntött, a Kormányzótanács pedig 
két lap kivételével a polgári lapok 
megszüntetéséről határozott. A ta-
nácskormány a sajtóra a proletár-
forradalom ellenségeinek kezében 
lévő fegyverként tekintett. A sajtó-
termékek sokszorosítását és meg-
jelentetését a Szellemi Termékek 
Országos Tanácsa engedélyezte, 
a külföldi sajtótermékek behoza-
tala szintén korlátozás alá esett, a 
sajtótermékek árusítása körében 
pedig centralizációs törekvések 
érvényesültek. A harmadik feje-
zet a sajtószabadságot korlátozó 
lépéseket tekinti át a Tanácsköz-
társaság bukását követő években. 
A Friedrich-kormány 1919 őszén 
visszatért az 1914. évi sajtótör-
vényhez, viszont az előzetes cen-

zúrából nem engedett. A sajtóigazgatásban a koalíciós 
Huszár-kormány megalakulását követően is tovább élt a 
feszültségekhez vezető polgári és katonai közigazgatás 
kettőssége. A tanulmány önálló alfejezetet szentel a dest-
ruktívnak tekintett sajtóval szembeni fellépés bemutatásá-
nak, melynek megállapítása, hogy a megrendszabályozá-
si kísérlet nem érte el célját, a bethleni konszolidációval 
pedig egyre inkább visszaszorulni látszott a bűnös sajtó 
gondolata. Az aktuális elit érdekeit támadó sajtónak jel-
lemzően különböző szankciókkal kellett szembenéznie a 
tárgyalt korszakban.

A nyolcadik tanulmány a cenzúra kérdését vizsgálja a 
Nemzetgyűlésben, 1920–1921-ben. Az első fejezet a saj-
tó működésének jogi kereteivel foglalkozik. 1919 őszétől 
az 1914. évi sajtótörvényen és a kiegészítő rendeleteken 
alapult a sajtószabályozás, az előzetes cenzúra azonban 
az egész ország területén érvényesült a sajtótermékek vo-
natkozásában. A Simonyi-Semadam-kormány rendelete 
értelmében új időszaki lap indítására a miniszterelnök ad-
hatott engedélyt. Szervezetileg a Sajtóellenőrző Minisz-
terközi Bizottság látta el a cenzúrahivatali feladatokat, 
ez a szerepe 1920-ra előzetes véleménynyilvánító és ta-
nácsadó funkcióvá változott az önkéntes alapon bemuta-
tott sajtótermékek vonatkozásában, megvalósítva ezzel a 
szerző által fakultatív cenzúrának nevezetett korlátozását 
a sajtószabadságnak. Az előzetes cenzúra csak a Beth-
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len-kormány alatt, 1921-ben került megszüntetésre. A ta-
nulmány ezt követően önálló alfejezetekben foglalkozik a 
Kisgazdapárt cenzúrát érintő panaszaival, a királykérdés 
és cenzúra kapcsolatával továbbá a cenzúrát övező prob-
lémákkal. A Nemzetgyűlésben egyesek – így példának 
okáért Apponyi Albert – a sajtószabadság helyreállítása 
mellett érveltek, mondván „okos cenzúra azonban nem 
létezik…”. A negyedik fejezet a Nemzetgyűlés által meg-
tárgyalt, a sajtót érintő jogszabályokkal foglalkozik. Az 
államvédelmi törvény növelte a sajtó útján (is) elkövethe-
tő bűncselekmények számát. A sajtóreform kérdése már 
1921-ben terítékre került, az erre irányuló javaslat – mely 
az 1914. évi sajtótörvény egyes rendelkezéseinek ideig-
lenes módosítását célozta volna – azonban nem került a 
Nemzetgyűlés elé, a szerző ugyanakkor megemlíti a ja-
vaslat újításait: így az egyetemleges felelősség bevezeté-
sét a szerző és kiadó tekintetében, valamint a sajtótilalom 
mellékbüntetésként történő kiszabhatóságát.

A tanulmánykötet utolsó előtti írása az 1938. évi saj-
tónovella képviselőházi vitáját ismerteti. A novella a kö-
telespéldányok beszolgáltatására irányuló szabályok mó-
dosítását is tartalmazta különbséget téve időszaki és nem 
időszaki sajtótermékek közt. A képviselőházi vitában el-
hangzott az a gondolat is, hogy az emberi gondolatok sajtó 
útján való terjesztése az egyik legbecsesebb emberi jog.
Alfejezetben foglalkozik a szerző a sajtószabadság kép-
viselőházi értelmezésével, a cenzúra bevezetésének kér-
désével az ügyészségnek átadandó kötelesek példányok 
kapcsán, az egységes sajtótörvény szükségességét felvető 
gondolatokkal, az egyenlő bánásmód követelmények ér-
vényesülésével a jobb és baloldali sajtóorgánumok vo-
natkozásában, továbbá érinti a bírósági tárgyalások sajtó-
nyilvánosságának kérdését is. A novella a zugsajtó okozta 
problémákat kívánta kezelni a lapengedélyezéssel, mint 
rendészeti intézkedéssel. A szerző párhuzamosságot vél 
felfedezni az 1914. évi sajtótörvény és a novella képvise-
lőházi tárgyalása közt.

A kötetet záró tanulmány a sajtószabadság és sajtó-
szabályozás helyzetét tekinti át a Horthy-korszakban. 

A sajtószabadság jogi korlátozásának alapja a kivételes 
hatalom meghosszabbításáról szóló törvényben rejlett, a 
sajtó útján megvalósítható bűncselekményeket pedig az 
államvédelmi törvény szankcionálta. A Bethlen-kormány-
zat támogatta az új sajtótörvény megszületését, az 1920-
as években négy tervezet is született, melyek alapvetően 
szigorúbb sajtószabályozást eszközöltek volna. A jog-
szabályok nem következetes értelmezése és a hatósági 
hatáskörök túllépése jellemezte a vizsgált korszakot. Az 
1938. évet fordulópontnak tekinti a szerző a sajtószabad-
ság korlátozását illetően, ekkor került sor az első zsidó-
törvény alapján a sajtókamara létrehozására, valamint a 
sajtótörvény módosítása is további korlátozásokat vezetett 
be. A sajtótörvény novellája előírta a nem időszaki kiad-
ványok kötelespéldányának benyújtását az ügyészséghez 
még a megjelentetést megelőzően, továbbá rendezte a bí-
rósági tárgyalások sajtónyilvánosságának kérdését is. Az 
új szabályozás értelmében az időszaki lapok indításához 
immáron törvényben foglalt előírásként szükségeltetett 
miniszterelnöki engedély. A honvédelemről szóló tör-
vényben adott felhatalmazásnál fogva a Teleki-kormány a 
második világháború kitörését követően bevezette az elő-
zetes cenzúrát, a tanulmány az ezzel kapcsolatos gyakor-
lat ismertetését végzi el.

A tanulmánykötet a sajtószabadság és a sajtószabályo-
zás hazai történetének néhány fejezetét ismerteti. Szak-
irodalmi és levéltári források mellett országgyűlési do-
kumentumokon keresztül is vizsgálta a szerző a sajtójogi 
szabályozás kérdéseit, gazdag forrásanyagának köszönhe-
tően ezért az egyes tanulmányok és maga a tanulmánykö-
tet is hasznos olvasmánya lehet a sajtójog története iránt 
érdeklődőknek.
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A kötet elektronikus hozzáférhető a https://nmhh.hu/do-
kumentum/208847/MK36web.pdf oldalon (a szerk.).
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