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1918-ban új szellemi élet kezdett kialakulni Jugoszláviában és Vajdaság-
ban. A történelmi változás az első világháború után a Szerb-Horvát-Szlovén 
Királyságban érezhető volt a művelődési élet minden területén, így-a sajtó 
és a sajtótermékek megjelenése és terjesztése terén is. Merev korszakhatárt 
húzni a könyvkiadás és a sajtó történetében nehéz lenne, ezért az 1918-as 
év csak részben jelzi az új korszakot, hiszen Vajdaságban már a 19. században 
is voltak nyomdák, könyv- és lapkiadó vállalatok. Némelyik tehát csak folytatta 
tevékenységét, voltak nyomdák, amelyek újonnan alakultak, felbukkantak, 
majd hamarosan eltűntek; ismét más vállalkozók társultak egymással és 
úgy jelentkeztek későbbi kiadványaikon. A nyomdák nagy része könyvkiadás-
sal is foglalkozott, más részük főként hírlapokat adott ki — és természetesen 
aprónyomtatványokat, hiszen sok esetben ez biztosította számukra a megél-
hetést. 

Azokban az országokban, ahol fejlett a sajtóügy, a sajtóviszonyokat 
rendelkezések szabályozzák. Vizsgálatunk tárgyát a Szerb-Horvát-Szlovén 
Királyság megalakulása idején érvényben levő és később hozott törvények, 
rendeletek képezik, amelyek az ország sajtóügyét és ezáltal művelődési életét 
is befolyásolták. Ezek a rendeletek az egész ország területére, így Vajdaság 
területére is érvényesek voltak. Dolgozatunkban azonban kivételesen kitérünk 
azokra a jellegzetességekre is, amelyek csak a vajdasági sajtó kialakulását és 
fejlődését befolyásolták. 

1921. június 28-án meghozták a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság alkot-
mányát. „A kihirdetett alkotmány az állam egyedüli alaptörvénye, mellyel 
sem korábbi, sem későbbi törvény, törvényerejű királyi vagy kormányrendelet 
vagy kormányzati intézkedés nem állhat ellentétben" — magyarázta a magyar 
szövegű alkotmányfordítás előszavában dr. Gráber László [A Szerbek, Hor-
vátok, Szlovének királyságának alkotmánya / A magyar szöveget fordították 
Dr Gráber László és Dr Kalmár Elemér ügyvédek. — Subotica: Minerva 
Nyomda- és Lapkiadó RT, [1921]. — 32 1.]. 

Az alkotmány megszabta a polgári alapjogokat és kötelességeket, miszerint 
„az állampolgárság az egész királyságban egységes. Valamennyi polgár a 
törvény előtt egyenlő." (4 §). 

1 



4 0 0 C S Á K Y S. P I R O S K A 

Az alapokmány a kulturális szabadság biztosításáról is beszélt. Első 
helyen a sajtószabadságról rendelkezett. „A sajtó szabad. Nem lehet semmi 
olyan preventív rendszabályt megállapítani, amely írásművek és újságok 
megjelenését, árusítását és terjesztését akadályozza. Cenzúrát csak háború 
és mozgósítás idejére lehet megállapítani és csak olyan kérdésekre, amelyeket 
a törvény előre megállapít. Tilos olyan újságok és sajtótermékek terjesztése 
és árusítása, amelyek az uralkodó, a királyi ház tagjai, idegen államfők, a 
nemzetgyűlés ellen sértést, vagy az alkotmány vagy az országos törvények 
erőszakos megváltoztatására a polgárokhoz intézett közvetlen felhívást vagy 
a közerkölcs súlyos megsértését tartalmazzák. De ezekben az esetekben is 
köteles a hatóság a tilalom foganatosításától számított 24 óra alatt az ügyet 
bíróság elé vinni, amely köteles ugyancsak 24 óra alatt a tilalmat jóváhagyni 
vagy megsemmisíteni. Ellenkező esetben a tilalom feloldottnak tekintendő. 
A kártérítés felől a rendes bíróságok a tilalom megsemmisítése tárgyában 
hozott bírói intézkedéstől függetlenül határoznak. 

A sajtó útján elkövetett bűncselekményekért felelnek: a szerző, a szer-
kesztő, a nyomdász, a kiadó és a terjesztő. A sajtóról szóló külön törvény 
fogja meghatározni, hogy az előbb felsorolt személyek közül mikor melyik 
és milyen módon felel a sajtó útján elkövetett bűncselekményekért. Minden 
sajtó útján elkövetett bűncselekmény felett a rendes bíróságok ítélkeznek" 
(13§). Ezt a rendelkezést tovább szabályozták a 138. §-sal: „Be lehet tiltani 
olyan újságoknak és sajtótermékeknek a megjelenését és terjesztését, amelyek: 
az állam mint összesség ellen gyűlöletet, vallási vagy faji ellentéteket támasz-
tanak, valamint azokét is, amelyek közvetlenül arra hívják fel a polgárokat, 
hogy az alkotmányt, vagy az országos törvényeket erőszakkal változtassák 
meg, ha tartalmukból nyilvánvalóan kitűnik, hogy céljuk a polgárságnak 
ilyen felhívása." 

Korabeli lapokban olvashatunk hírt külföldi újságok kitiltásáról. így 
például az Eszéken megjelenő Magyar Újság 1921. dec. 4-i számában a 
Hírek rovatban „Kitiltott magyarországi újság" címen a következő közlést 
találhatjuk: 

„A belügyminisztérium egy november hó 17-én kelt rendeletével a 
Budapesten megjelenő „Magyar Hírlap" c. napilapot az SHS királyság egész 
területéről kitiltotta. A „Magyar Hírlap" Andrássynak, a letartóztatott kar-
listavezérnek volt a hivatalos lapja és kitiltása azért történt meg, mivel állan-
dóan ellenséges hangon írt államunk viszonyairól, sőt egy idő óta Sándor 
királyt is élesen kritzálta és támadta". 

Az új államban minden kulturális intézmény állami felügyelet alatt 
állt, az iskolák is. „Az elemi oktatás állami, általános és kötelező. [ . . .} Az 
állam az oktatást beíratási tandíj és egyéb illeték nélkül adja. Törvény fog 
arról rendelkezni, hogy magániskolák és azok egyes fajai milyen feltételek 
mellett lesznek engedélyezhetők. [ . . . ] A más fajú és nyelvű kisebbségek-
hez tartozók a saját anyanyelvükön részesülnek elemi oktatásban a törvényben 
előírt töltételek mellett" (16. §). 

Az alkotmány tartalmazott ugyan rendelkezéseket, amelyek a könyv-
és lapkiadásra vonatkoztak, ez mégsem tekinthető elegendőnek a sajtóviszonyok 
rendezésére. Az első sajtótörvény, amely az egész ország sajtóviszonyait 
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volt hivatva egységes módon rendezni, 1925-ben jelent meg. [Sluzbene 
novine, Beograd, 1925. aug. 8.] Mindaddig, amíg ez a törvény életbe nem 
lépett, az ország különböző területein több sajtótörvény volt érvényben, 
Szerbiában például az 1904. január 12-én jóváhagyott. Ennek a törvénynek 
ugyanez év decemberében módosították egyes szakaszait, rendelkezéseit s 
ezekkel a módosításokkal alkalmazták. (A módosításokat 1904. dec. 9-én 
léptették életbe.) 

Horvátország és Szlavónia területére az 1875-ös sajtótörvényt alkal-
mazták, hozzáfűzve az 1907. évi törvénymódosítási rendelkezéseket. 

Szlovénia és Dalmácia területén az 1862. december 17-i osztrák törvény 
volt életben, az 1864. évi módosításokkal. 

Bosznia-Hercegovina területén az 1907. január 13-i törvény, Crna Gorában 
pedig az 1905. december 1-én megjelent sájtótörvény. 

Vajdaság területére az 1914. évi magyarországi sajtótörvényt alkalmazták. 
Itt csak ez utóbbit ismertetjük kissé részletesebben, hiszen ennek alapján 

bizonyos törvénycikkeket úgy értelmezhettek, hogy a verbálisan biztosított 
sajtószabadság mellett könnyedén betilthattak egy-egy kiadványt, vagy egyes 
cikkeket kihagyhattak a lapokból. 

1914. márc. 28-án az Országos Törvénytár 8. számában megjelent XIV. 
Törvénycikk a sajtóra vonatkozik. (A törvényjavaslatot az igazságügyminiszter 
1913. okt. 25-én nyújtotta be, s harmadszori olvasás után, 1914. márc. 24-én 
szentesítették.) 

„A sajtónak minden művelt állam jogrendszerében kiváltságos jogi 
helyzete van. Mint a nyilvános élet legáltalánosabb és legkönnyebb szervét 
s az új gondolatok propagálásának, az eszmék szabad harcának hatalmas 
biztosítékát joggal tekintik azt az alkotmányos élet és az egyetemes fejlődés 
intézményszerű alapfeltételének. Ezért a sajtót rendszerint nem kényszerítik 
a közönséges jog merev korlátai közé, hanem biztosítani igyekeznek részére 
a természetének megfelelő jogi helyzetet" [60-61 1.]. Éppen ezért az emberi 
alapjogokért vívott százados harcok legértékesebb eredményei közt szerepel 
a sajtó alkotmányos rendezése — állították az általános indoklás szövegében. 

A sajtó alkotmányos rendezésének politikai fontossága van tehát. Az 
érvényben levő jogszabályok nem rendezték azonban teljes egészében a 
sajtóviszonyokat. Ezért beszélhetünk a sajtójog hiányosságairól, amelyeket 
az új (1914. évi) sajtótörvény volt hivatott rendezni. Az új törvény megindok-
lásában a hiányosságok között említik többek között, hogy 
— a nyomtatványok terjesztésének szabadságát a törvény csak elvben mondta 

ki — a terjesztés szabályozásáról nem gondoskodott; 
— a sajtó útján hirdetett valótlanságok büntetéséről és az általuk okozott 

kár megtérítéséről ugyancsak nem rendelkezett. Megemlíthetnénk még 
a sajtójogi felelősség kérdését, a sajtóeljárás lassúságát stb. 

Az új törvénynek vezető elve volt, „hogy a tisztességes és komoly sajtó 
szabadságát biztosítsa, a sajtó útján elkövetett visszaélések ellen pedig hatályos 
és gyors védelmet nyújtson". [62. 1.1 

A törvény szövege hat fejezetre (64 §-ra) tagolódott. Az első fejezet a 
bevezető rendelkezéseket tartalmazta, itt fogalmazták meg, hogy mit neveznek 
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sajtótermékeknek. (A törvény rendelkezései nem terjedtek ki az országgyűlés 
és a hatóságok által kibocsátott hivatalos kiadványokra.) 

A sajtótermékek terjesztésére vonatkozó rendelkezések értelmében ter-
jesztésnek számít az árusítás, az ingyenes szétosztás, a közszemlére kitétel, 
a nyilvános helyen való elhelyezés és a szétküldés. Sajtóterméket a törvény 
korlátai közt mindenki szabadon terjeszthet, de „a magyar szent korona orszá-
gainak területén kívül kiadott, vagy nyomtatott, vagy ezen a területen kívül 
egyébként többszörösített sajtótermékek terjesztését a minisztérium közérdek-
ből eltilthatja" [10. §, 69.1.]. A káros külföldi sajtótermékek kitiltása az 
állam természetes önvédelmi jogát jelenti (hazafiatlan, erkölcstelen sajtóter-
mékek). A törvény tehát jóváhagyta a sajtótermékek házaló és utcai terjesztését, 
azzal, hogy az engedélyt vissza is vonhatta a hatóság. Ez ellen az érdekeltek 
15 napon belül fellebbezhettek a belügyminiszterhez. 

A törvény részletesen kitért az időszaki lapok alapításának és megjelen-
tetésének körülményeire [16. §]; „Időszaki lapot mindenki szabadon alapít-
hat. Az alapításhoz engedély nem szükséges. Az időszaki lap megindítása 
előtt tizenöt nappal a kiadó köteles a lap kiadásának helye szerint illetékes 
törvényhatóság első tisztviselőjénél írásban bejelenteni: 
1. Saját nevét és lakását; 
2. a felelős szerkesztő nevét és lakását; 
3. a nyomda- vagy más többszörösítő vállalatot, amelyben a lapot készítik; 
4. a lap címét, alakját, megjelenésének helyét és ha előre meg vannak hatá-

rozva, a megjelenés időszakait is; 
5. a lap (politikai, társadalmi, tudományos stb) jellegét; 
6. azt a helyet ahonnét a terjesztés megindul. 
. . . A felsorolt körülményekben beálló változásokat a kiadónak két nap alatt 
a törvényhatóság első tisztviselőjénél be kell jelentenie" [75. 1.]. Kiadó csak 
olyan nagykorú magyar állampolgár lehetett, aki állandóan az ország területén 
lakott, „bűntett miatt öt éven belül, aljas okokból elkövetett vétség miatt 
pedig három éven belül büntetve nem volt" [17. §, 76. 1.]. 

Politikai lapok csak bizonyos pénzösszeg (biztosíték) lefizetése ellenében 
jelenhettek meg. A biztosítékot az állam pénztárába utalták át. Biztosítékot 
értékpapírban is fizethettek. 

A törvény 24. §-a kilenc pontban összefoglalta, ki követ el vétséget, és 
meghatározta, hogy az elkövetett vétségekért milyen büntetés jár [83. 1.]. 
A büntetések különbözőek lehettek, a tettest 15 nap szabadságvesztéstől 3 évig 
terjedő szabadságvesztésre ítélhették, emellett pénzbírságot is róhattak rá. 

A sajtójogi felelősség c. fejezetben kifejtett rendelkezések alapján „a 
sajtó útján elkövetett bűntett, vétség, vagy kihágás miatt" elsősorban a szerző 
a felelős, de bűnösnek nyilváníthatják a megrendelőt, a szerkesztőt, a kiadó-
vagy nyomdatulajdonost is. 

Az időszaki lap kiadója és szerkesztőségének tagjai között fennálló jog-
viszonyról szóló rendelkezéseket tartalmaznak az 57-től a 60-ig terjedő para-
grafusok. „Az időszaki lap kiadója és szerkesztőségének állandó fizetéssel 
alkalmazott tagjai közt a szolgálati viszonyt csak felmondás útján lehet fel-
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bontani". A felmondás ideje, ha a felek előzetesen szerződéssel hosszabb 
határidőt nem állapítottak meg, a felelős szerkesztő számára egy év, a segéd-
szerkesztő és a fontosabb munkakörrel bíró munkatársak, valamint a lapnál 
öt évnél hosszabb idő óta alkalmazott bármely belső munkatárs számára hat 
hónap, egyébként három hónap". [57. §, 104. 1.] 

Az Igazságügyi Közlöny [Budapest, XXIII . évf.] 1914. április 25-i 4. 
számában közzétett rendeletek között találjuk a sajtóról szóló XIV. törvény-
cikk végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket. Ebből a dokumentumból 
kiderül, hogy nyomdát, vagy könyomdát csak iparigazolvánnyal rendelkező 
személy állíthat fel, s annak működését az ipartörvény értelmében be kell 
jelenteni a törvényhatóság első tisztviselőjénél. Minden új nyomda- és sok-
szorosító vállalatról és a vállalatoknál beálló változásokról értesíteni kell a 
Magyar Nemzeti Múzeumot, a m. kir. Központi Statisztikai Hivatalt és az 
illetékes kir. ítélőtábla székhelyén működő királyi ügyészséget. 

A kötelespéldányokra több rendelkezés vonatkozik: egyes sajtótermékeket 
kéthavonként, másokat évnegyedenként kellett beszolgáltatni. A kimutatás-
ban a kiadványokat, legalábbis azokat, amelyeket a Magyar Nemzeti Múzeum-
nak küldenek, csoportosítani kell típusuk szerint. A csoportosítás a követ-
kezőképpen történik: 

— időszaki folyóiratok és hírlapok (a napilapok kivételével); 
— könyvek és füzetek; 
— zeneművek; 
— önálló képes ábrázolások (metszetek, kőnyomatok, térképek, gépi 

eljárással készült fényképi sokszorosítások stb.); 
— kisebb vegyes nyomtatványok, lehetőleg számuk és természetük 

szerint csoportosítva, például: falragaszok, színlapok, gyászjelenté-
sek stb. 

Külön kötelespéldányt kell küldeni a Központi Statisztikai Hivatalnak 
és egyet a sajtórendészeti királyi ügyészséghez. 

A cenzúrára vonatkozó rendelkezések is fontosak számunkra, hiszen 
ezeket az 1920-as években is igen gyakran alkalmazták. A XIV. törvénycikk 
7. §-a szerint: 
„1. Minden politikai napilap köteles ezentúl számainak, kinyomása után, 
de még expedíció, azaz az utcai terjesztés előtt két példányt beterjeszteni 
a főispáni hivatalhoz az aznap kinyomott lapból, és csak az expedíció és 
a terjesztés jóváhagyása után küldheti szét a lapokat. 
2. Minden időszaki vagy hetilap, tekintet nélkül arra, hogy politikai, szép-
irodalmi vagy szaklapról van szó, köteles szintén e rendelkezés 1. pontja 
értelmében eljárni. 
3. A plakátokra, színlapokra és általában a köznyomtatványokra vonatkozóan 
továbbra is az eddigi rendelkezések maradnak érvényben, azaz előzetes 
cenzúra alá esnek a politikai hatóságok részéről" 

Aki nem tartotta be ezeket a rendelkezéseket, azt szigorúan megbünte-
ték, pénzbírságot kellett fizetnie; a vétség ismétlődése esetén a lap betil-
tása volt a büntetés. 
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A sajtótermékek előzetes lefoglalása vagy elkobzása esetén: 
— közleményt kellet közzétenni róla az állam hivatalos lapjában; 
— az értesítést fel kellett terjeszteni a m. kir. igazságügyi, belügyi és 

kereskedelmi miniszterhez; 
. — értesíteni kellett róla a m .kir. posta- és távirda vezérigazgatóját 

(hogy megakadályozzák a postai szállítást) stb. 
Hasonlóképen kellett eljárni, akkor is, ha külföldön kiadott sajtótermék 

terjesztését tiltották be. (Ehhez hasonló rendelkezést találunk később az 
1925. évi sajtótörvényben is.) 

Ha a kiadók nem tartották be a törvény rendelkezéseit, bűnvádi eljá-
rást indíthattak ellenük. Ebben a törvényben is találunk olyan rendelkezé-
seket, amelyek sajtóvétségekre, bírói eljárásokra stb. vonatkoznak. 

A sajtóviszonyok rendezése szempontjából az egységes sajtótörvény 
megjelenése jelentős esemény veit. Hosszas előkészületek után készült el 
a törvény szövege, amelyet sokan, főleg a kisebbségi sajtó képviselői nagy 
érdeklődéssel vártak. 1922. március 23-án a Magyar Újság „Sajtótörvény 
született az SHS királyságban" címen vezércikket jelentetett meg a sajtó-
törvény jelentőségéről, feladatáról és arról, hogy mit vártak a törvénytől, 
milyen jogokat és kötelességeket kell elsősorban paragrafusokba szednie" 
,.. . .elegendő egy tollvonás, egy nem egészen tiszta és világos intézkedés, 
hogy a sajtót — amely nélkül bármelyik ország halott — elnyomhassák, letör-
hessék, megnémíthassák. 

A jó sajtótörvény mindenkor az állami alkotmány egyik védőbástyája. 
Védi és szolgálja a sajtót, amely az állami lét egyik elengedhetetlen, szükséges 
kelléke. Segíti és életrehívja a gondolatot, talpraállítja a művelődést és szol-
gálja a szabadság nagyszerű kívánalmait . . . De letiporja és kivégzi és lehe-
tetlenné teszi a sajtókufárokat, eltiporja a nyomtatott betű árulóit, kultúra 
kalózait . . . De csak akkor, ha jó. A jó sajtótörvénynek tehát páratlanul 
hasznos, üdvös és kulturértékű hatása van. 

Az írói-szerzőijogot... drákói szigorral kell biztosítani, s kemény pa-
ragrafusokba szedni az írói munka védelmét . . ." [1.1.] 

Ugyanabban a számban, az utolsó lapon már ez a hír áll: Elkészült 
a jugoszláv sajtótörvény: Szigorú rendelkezések a rágalmazók ellen. (Belgrád, 
márc. 22.) Néhány nap múlva a minisztertanács plénuma elé kerül. „Rá-
galmazás esetén a tárgyalást rögtön elrendeli, amivel elejét veszi annak, 
hogy a sajtójogi felelősség alól bárki könnyűszerrel kibújhasson." 

A minisztertanács plénumának hosszan tartó vitája után a szerb nyelvű 
szöveg 1925. aug. 8-an jelent meg a belgrádi Sluzbene novine c. hiva-
talos lapban. 

Az eSységes sajtótörvény megjelenésének nagy hatása volt a sajtó, a 
könyvkiadás és általában a nyomdák fejlődésére, tehát a vajdasági sajtóvi-
szonyok kibontakozására és fejlődésére is. Egyrészt védte a kiadók érdekeit, 
lehetővé tette a biztosabb munl alehetőséget a nyomdászok számára, más-
részt módot adott arra is, hogy előtérbe kerüljön a nyomdák kulturális sze-
repe. 
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Az alkotmányban kimondott alaptézisek egyrészt biztosították, hogy 
a sajtóviszonyok országszerte hasonlóan alakuljanak és fejlődjenek, hisz 
addig az ország különböző területein érvényben levő sajtótörvények nagyon 
is eltérő lehetőségeket nyújtottak. Az új törvény összhangba hozta a külön-
böző törvények szövegeinek főbb rendelkezéseit, így ezt egységesen alkal-
mazták országszerte. 

A szerb nyelvű szöveg 10 lap terjedelemben jelent meg, és XI. feje-
zetet (96 paragrafust) tartalmaz. 

Az általános rendelkezések az alkotmány szövegére hivatkoznak, de 
részben magyarázzák is azt: „A sajtó szabad! A sajtószabadság a gondolatok 
akadálymentes közléséből áll a sajtó és más nyomdatermék (festmények, 
képek, rajzok és más tárgyak mechanikus vagy vegyi úton történt sokszoro-
sított formában) közzétételével, az alkotmány és egyéb törvényrendelkezés 
értelmében". [1. &] A sajtótermékek megjelenését, ha nincsenek ellentmondás-
ban az alkotmány szövegével, nem szabad megakadályozni. A törvény nem 
irányozta elő biztosíték lefizetését az újságok és az időszaki kiadványok megje-
lentetésekor. A lapkiadónak be kellett jelentenie kiadói szándékát a közvád-
lónál vagy a helyi rendőrhivatalban. A bejelentkező lapon köteles volt fel-
tüntetni : 
1. A lap (időszaki kiadvány) címét, 
2. a szerkesztő nevét és lakáscímét, 
3. a nyomda nevét és helyét. 

A közvádló nyugtázta a bejelentkezést. A kiadó köteles volt minden 
változást jelenteni az illetékeseknél (a cím, a nyomda, vagy a tulajdonos 
megváltozását stb. [5.§]). 

Minden nyomdaterméken fel kellett tüntetni a nyomda helyét, a nyom-
dász nevét vagy a részvénytársaság hivatalos képviselőjének a nevét. Ez 
alól a rendelkezés alól kivételt képeztek a hivatalos előírások utasítása alap-
ján készült nyomtatott űrlapok, az ügyviteli nyugták, meghívók, gyászje-
lentések és hasonló kisnyomtatványok. 

Mielőtt nyilvánosan forgalomba hozták volna a kész nyomdatermé-
keket, a nyomdatulajdonos 5 példányt köteles volt eljuttatni a közvádlóhoz. 
Ebből egy példányt a közvádlóságon tartottak, egyet a belgrádi, egyet a 
zágrábi és egyet a ljubljanai nemzeti könyvtár kapott. Az ötödik példányt 
a körzeti vagy az állami könyvtár kapta. Csak miután a köteles példányokat 
szétküldték, hozhatták forgalomba a kiadványokat. 

A törvény foglalkozott a szerkesztő személyenek kérdésével. Pontosan 
meghatározta, ki lehet és ki nem lapszerkesztő, milyen felelősség hárul rá 
és mik a kötelezettségei. Kitért a szerzői jog kérdésére is. A szerzői jog a 
szerző halála után 25 évig volt érvényes, és csak a szerző leszármazottai 
élhettek vele. 

Külföldön nyomtatott sajtótermékek behozatalát engedélyezték a Szerb-
-Horvát-Szlovén Királyság területére, hacsak tartalmuk nem volt káros 
vagy sértő az oryzághatóságra nézve. A káros vagy sértő sajtótermékek be-
hozatalát megtilthatták. 
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Hatósági felszólításra a lapszerkesztő köteles volt helyesbítést közzé-
tenni a lapjában. Kivétel volt ez alól, ha a helyesbítést nem írta alá a szer-
zője; ha sértőn, trágárul volt megfogalmazva; ha terjedelmesebb volt, mint 
a helyesbítendő szöveg; ha bűncselekménynek tekinthették a tartalmát; 
ha más nyelven írták, mint az eredeti szöveget; ha a helyesbítendő szöveg 
megjelenése óta már eltelt 6 hét. 

A cenzúrára vonatkozó rendelkezésékből [VI. fejezet, 30—32. para-
grafus] kitűnik, hogy a cenzúrát csak háború vagy mobilizáció idején kell 
bevezetni, úgy, ahogyan a törvény előrelátja. A hazai sajtótermékek cenzú-
rázása azt jelentette, hogy bizonyos cikkeket nem közöltek (amelyeket tar-
talmilag károsnak minősítettek), míg a külföldön nyomtatottakat egyszerűen 
nem hozták be az országba. A cenzúrázás a kinyomtatott publikáció egy 
példánya alapján készült, és csak akkor lehetett forgalomba hozni és ter-
jeszteni, ha az illetékes hatóság jóváhagyta a szöveget. 

A törvény a kiadványok megjelenését elősegítő személyek felelősségét 
is megfogalmazta. Ezek a személyek sorrendben: az író, a szerkesztő, a kiadó, 
a nyomdász és a terjesztő. Mindegyik a saját hatáskörén belül egyéni fele-
lősséget vállal. Az író a megjelent szövegért felelt, akár aláírta művét, akár 
nem — kivéve, ha a tudta nélkül jelent meg az írás. Ez esetben a szerkesztőre 
hárult a felelősség. 

Megtorlás járt a következő vétségekért: ha a mű a közérdeket veszélyez-
tette ("akár az államhatalom ellen irányult, akár a vallási felekezeteket sér-
tette); becsületsértés esetén; sajtóvétség esetén. Sajtóvétségnek számított, 
ha a szerző neve helyett valaki másnak a neve alatt jelent meg egy írás, anél-
kül, hogy a megnevezett személy vállalta volna a szerzőséget; ha jogi esetek-
ben közzétettek valamit, még mielőtt a bíróság nyilvánosságra hozta a dön-
tését; ha magánjellegű levelezést, táviratot és egyebet adtak közre; ha bi-
zalmas közléseket és egyéb titkos jellegű írásokat hoztak nyilvánosságra. 

Bárki követett el sajtóvétséget, a törvény értelmében bíróság elé került. 
A bírósági eljárásról, a kivizsgálásról, a tanúkihallgatásról, a fellebbezési 
lehetőségről is találunk pontos rendelkezéseket a szövegben, sőt még arról 
is, hogy hogyan kell bánni az elítéltekkel [73—92. §]. 

A zárórendelkezések kimondták, hogy e törvény életbelépésével ha-
tálytalanná válnak azok a rendelkezések, amelyek eddig a nyomdák műkö-
dését, a nyomdatermékek megjelentetését szabályozták az ország egyes 
területein. Ami viszont hiányzott a törvényből, azt az általános büntető-
törvény rendelkezéseiből kellett alkalmazni. 

A sajtótörvény, bár országszerte rendezte valamennyire a sajtó-
viszonyokat, a nyomdában dolgozók érdekeit nem védte kellőképpen. A 
munkások jogait, feladatait nem szabályozta. A nyomdászok már 1921-ben 
arra törekedtek, hogy árszabályt hozzanak létre, amely országos viszony-
latban egységesen védené a grafikai dolgozók érdekét. A jugoszláviai nyom-
datulajdonosok és munkásaik ilyen értelemben kötöttek bérmegállapodási 
szerződést az Újvidéken megtartott országos kongresszuson. A bérmegál-
lapodás értelmében a felmondási határidő 3 hónap volt. A megállapodás 
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nagyon egyoldalú volt, ezért a jugoszláviai nyomdászok országos szintű 
bérmozgalmat indítottak meg. „A fölmondás jogával a nyomdatulajdonosok 
éltek legelőször, úgy, hogy most újra szőnyegre került a hármas királyság-
beli nyomdai alkalmazottak újabb bérkövetelése. Az ideiglenesen kidolgozott 
árszabály és munkabér tervezet fölött már egy hét óta tanácskozik Zágrebban 
a nyomdatulajdonosok és nyomdai munkások 66 képviselője. [Magyar Újság, 
1921. dec. 20.] 

A tárgyalásokon megállapították, hogy a munkások követelése jogor, 
ezért kilátásba helyezték a béremelést; ez viszont az összes nyomdai ter-
mékek megdrágítását vonta maga után. A zágrábi tárgyalások sikerre vezet-
tek, meghozták a nyomdászok új árszabályait [Magyar Újság, 1922, jan. 
28. 2.1.]. Az árszabály alapján a munkások egységes alapbért kaptak, ehhez 
járult a drágulási pótlék városonként különböző százalékban (50—100%); 
a munkaidő egységesen mindenütt és mindig napi 8 óra lett íazelőtt ünnepek 
előtt rövidebb volt). Meghatározták az ünnepek számát is. 15 ünnepet tar-
tottak számon, emellett elismertek még két állami ünnepet és május 1-ét, 
fizetett munkaszünetként. 

Magyarul is megjelent A jugoszláviai grafikai üzemek munka- és ársza-
bálya (Subotica: Fischer és Krausz könyvnyomdája, 1925.). Ebben a kiad-
ványban a munkaidőre, a betegeskedésre, a helyettesítésre, a szabadságokra, 
az egészségügyi rendelkezésekre, a munkaidőn kívül végzett munkára vo-
natkozó rendelkezéseket találunk. Az általános részben szó esik még a ki-
fizetésekről, a felmondásról, a kisegítő erők alkalmazásáról. A technikai 
rendelkezések c. íejezetben meghatározták a kéziszedők szedésmennyiségét, 
az elszámolás módját és a munkanemek szabályozását. Külön rendelkezéseket 
találunk, amelyek a napilapok szedésére, a szedőgépekre, a könyvnyomdai 
gépmesterekre, a rotációs gépmesterekre, az offsct- és mélynyomásra vonat-
koznak, majd külön rendelkezéseket a litográfusokra-, kőnyomókra-, kemi-
gráfusokra-, cinkográfusokra és ehhez hasonló szakmákra. Ismerteti a kiad-
vány az árszabályközösségeket és az árszabályfórumokat. A kiadvány záró 
rendelkezéseiből megtudjuk, hogy „az árszabály az aláírás napján lép életbe, 
és 1928. december 31-ig érvényes. Ha azon idő előtt hat hónappal egyik 
fél sem mondja fel, meghosszabbítódik meg egy évvel, tehát 1929. december 
31-ig, amikor feltétlenül elveszti érvényességét" [81. 1], 

Könyvkiadásunk és nyomdászatunk történetét a továbbiakban döntő 
módon befolyásolta az 1929. január 6-ai királyi diktatúra kihirdetése. 

I. Aleksander, az SZHSZ Királyság uralkodója 1929. január 6-i kel-
tezéssel törvényrendelkezéseket adott ki „az országhatalom és a közbizton-
ság megvédése érdekében" [Zakón o zastiti javne bezbednosti i poretka u 
drzavi = Sluzbene novine, god, XI. br. 9., 1929. jan. 11. 54—56 1.] 

Már a törvény 1. cikkelye kimondta, hogy a büntetőtörvény értelmében 
bűncselekménynek számít minden olyan mű írása, nyomtatása, kiadása és 
terjesztése — ideértve a könyveket, sajtótermékeket, aprónyomtatványokat 
(hirdetések, plakátok és egyéb)—^ amelyek az államhatalom ellen lázítanak, 
s amelyek veszélyeztetik általában a közrendet és az országhatalmat, vagyis 
erőszakra bujtogatnak. Ez a rendelkezés vonatkozott minden szóbeli, vagy 
írásos formában történő propagandára, illetve minden olyan rábeszélésre, 
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hogy erőszakkal vagy a terror más formájával meg kellene változtatni az 
ország politikáját és szociális felépítését. E törvény értelmében, büntetést 
von maga után, ha a sajtó útján követ el vétséget valaki. Amint ez a törvény 
életbe lép, hatálytalanná válnak az addig érvényben levő törvények és tör-
vényerejű rendelkezések. Bizonyos törvényeknek csak egyes szakaszait 
módosították az új törvény szellemében. így történt a sajtótörvénnyel is. 

Az 1925. aug. 6-án jóváhagyott (s a 8-i hivatalos közlönyben közzétett) 
sajtótörvény módosítására vonatkozó rendeletek az 1929. január 11-i hiva-
talos lapban jelentek meg. Az érvényben levő törvénynek néhány szakaszát 
eltörölték, másokat csak módosítottak. A sajtótörvény 2. cikkelye alapján 
nem szükséges a nyomtatványok előzetes ellenőrzése, cenzúrája — csak 
háború és mobilizáció esetén. Ezt a rendelkezést az 1929. évi törvénymódosítá-
sok eltörölték. A külföldön nyomtatott sajtótermékek behozataláról érvény-
ben levő szakaszt csak módosították. Eredetileg szabadon behozhattak min-
den külföldön készült nyomdaterméket, ha a tartalma nem volt államelle-
nes, vagy valamilyen formában az ország érdekei ellen lázító, esetleg bűn-
cselekménynek minősíthető. A Belügyminisztérium betilthatta egyes nyom-
datermékek behozatalát, amennyiben megállapította, hogy tartalmilag ká-
rosak. Ezt a határozatát közzé kellett tenni a Hivatalos Lapban. A törvény-
módosítás csak ez utóbbi részt tartalmazza, vagyis a behozatali, terjesztési 
tilalmat, esetleg a kiadvány elkobzását. 

A nyomdatermékek betiltásáról szóló rendelkezések csak részben mó-
dosultak, pl. az alkotmányos uralkodás eltörlése szükségtelenné tette, hogy 
a szkupstinaellenes, vagy az alkotmányellenes írásokat is a betiltandók közé 
sorolják. Ezzel szemben hangsúlyozottan, külön pontokban kiemelték, hogy 
betiltják minden olyan mű nyomtatását és terjesztését, amelyben államelle-
nes gyűlölet jut kifejezésre vagy amely közvetlenül felhívja a lakosságot, hogy 
erőszakkal követelje a törvények módosítását. Ugyancsak betiltanak minden 
olyan művet, amelynek a tartalma bűnténynek minősíthető az államberen-
dezés és a közjavak megóvása érdekében hozott törvény rendelkezései alap-
ián [Zakón o zastiti javne bezbednosti i poretka u drzavi], Az olyan nyom-
tatott műveket is betiltják, amelyek sértik vagy rágalmazzák a hatósági 
szerveket. 

Ezeket a rendelkezéseket valójában az 1925. évi sajtótörvény is tar-
talmazta, de csak egyszerű felsorolás erejéig: „betilthatok azok a sajtó-
termékek, amelyek gyűlöletet szítanak az ország ellen . . stb." [19. törvénycikk]. 
A törvény előrelátta, hogy a betiltásról írásos, megindokolt végzést, hatá-
rozatot kell hozni. Ezt a végzést el kellett juttatni a kiadóhoz és az illetékes 
bírósághoz. A bíróság köteles volt 24 óra alatt érvényessé vagy hatálytalan-
ná nyilvánítani a végzést. Amennyiben nem érkezett fellebezés a törvény 
által előrelátott idő alatt, véghezvihették a betiltást. A betiltásról szóló vég-
zésnek tartalmaznia kellett a betiltásra okot adó részeket, hivatkoznia kellett 
a törvénycikkekre, amelyek alapján a betiltást kimondták. A végzés átvé-
telétől számított 24 órán belül a kiadónak joga volt fellebbeznie ugyanan-
nál a bíróságnál, amelyik az ítéletet kimondta. A bíróság továbbította a ké-
relmet a Fellebbviteli Bírósághoz. Ez a bíróság 48 órán belül köteles volt 
határozatot hozni az ügyben. 

10 



S A J T Ö V I S Z O N Y O K V A J D A S Á G B A N (1918—1929) 409 

A törvénymódosítás tartalmazza azt a rendelkezést, hogy a lapbetil-
tásról megindokolt végzést ad ki a hatóság, a fellebbezési lehetőségről ren-
delkező szakaszt azonban teljesen törli. „A végzés ellen nincs jogorvoslat". 
Hasonló módon eltörlik a törvényből a 25. törvénycikket, amely a felleb-
bezés után jóváhagyott, újra megjelentethető sajtótermékekre vonatkozik. 
Ez az előző módosítások alapján logikus is, hiszen ha fellebbezésre nincs 
mód, jogorvoslat nem létezik, felesleges az újra kibocsátás lehetőségéről 
szólni. 

A módosított szöveg részletesen kitért a büntető intézkedésekre. Töb-
bek között kiemelte, hogy ha az eredeti törvényszöveg enyhébb büntetést 
lát elő valamilyen sajtóvétség esetén, mint az állam érdekeit védő új törvény, 
az esetben a szigorúbb büntetési eljárást kell alkalmazni. Külön cikket ik-
tattak be, amelyben felsorolták, hogy mikor tiltható be véglegesen egy lap: 
— ha egy hónap alatt legalább 3 szám be volt tiltva; 
— ha a hatósági helyesbítéseket nem közlik a következő számban; 
— ha a pénzbírságra ítélt felelős személy (kiadó) 3 napon belül nem fizeti 

ki a bírságot. 
A betiltási rendelkezés nem tette lehetővé, hogy a lap más címmel, 

más formátummal, más külsővel ismét megjelenjen, ahogyan azt sajtótör-
ténetünkben azelőtt tapasztalhattuk. (Herceg János Visszanéző c. tanulmány-
kötetében a zombori Friss Újság megjelenésével kapcsolatosan írja: „. . . mé-
gis betiltották. S megsúgták Miladevnek, ha más főszerkesztőt keres, újra 
megindulhat. Csak a sajtótörvény értelmében más címmel" [306. 1.].) 

A gyakorlatban máéként valósultak meg a törvényes rendelkezések. 
Korabeli íróink visszaemlékezéseiben gyakran találunk utalást a sajtóvi-
szonyok alakulására, a törvényes eljárások értelmezésére. Legtöbb nehéz-

s é g e t a cenzúra bevezetése okozta. „Szerbia alkotmánya ugyan szavatolta 
a sajtószabadságot, de a kormány a háborús körülményekre való tekintet-
tel — csakúgy, mint a magyar kormány is a háború alatt — mégiscsak elő-
szedte a lomtárból ezt a megszorító intézkedést. Igaz, hogy megszűnt a 
politikai lapoknak a háború előtti Magyarországon bevezetett kauciója, 
viszont a cenzor ceruzája igen gyakran beleszabdalt az újságcikkekbe, sőt 
nem volt ritka az elkobzás sem. Az első időben nagy fehér foltok jelezték 
az újságban a cenzor működését, később azonban elrendelték, hogy a ki-
cenzúrázott részek helyét nem szabad üresen hagyni, hanem be kell tölteni 
más anyaggal". [Kolozsi Tibor: A szabadkai sajtó (1919—1945). — Újvidék, 
Forum, 1979. — idézet a 9. lapról]. 

Herceg János is megemlékezik a cenzorok munkájáról. Véleménye 
szerint „a cenzorok nem voltak lángelmék. A szájukba kellett rágni, hogy 
mit nem szabad a lapoknak közölniük. Az ügyészek naponta kapták a lei-
ratokat, tilalmakkal tele" [i.m. 322. 1.] „Hogy viszont mit szabad írni, arra 
nézve nem kapott utasítást a cenzor. Tisztán az ő belátásától függött, mi 
az, amit átengedhet anélkül, hogy felettesei megrónák érte. Mert a cenzort 
is ellenőrizték" [i. m. 323. 1.]. 

Az Obznana és az államvédelmi törvények bevezetése nemcsak elégedet-
lenséget váltott ki, hanem nyilvános tiltakozást is. A Szervezett Munkás 
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1927. V. 1.-én felhívást tett közzé május 1. megünneplésére Szabadkán. 
Az ünnepséget a Karlovitz vendéglő nagytermében tartották meg a követ-
kező napirenddel: „Május elseje, a nemzetközi munkásünnep méltatása; 
a 8 órás munkanapért; a munkásvédelmi törvénykezésért és kiszélesítéséért 
a szociális reakció ellen; [. . .] a politikai reakció, az államvédelmi és sajtó-
törvény ellen . . .". A május 8-i számban (u.o.) hírösszefoglalót olvasha-
tunk a nagygyűlés lezajlásáról: „a Központi Munkaszervezeti Tanács, Ju-
goszlávia Egyesült Munkaszervezeti Szövetsége és a Grafikai Munkásszö-
vetséghez tartozók együttesen ünnepeltek. A beszédek magyarul és szerbül 
hangzottak el [. . .] követelte a munkásság az Obznana és az államvédelmi 
törvények eltörlését, mert ezek a munkásosztály bilincsbetartását célozzák." 
(A forradalmi munkásmozgalom Szabadkán. II . kötet. 1921—1929. — Sza-
badka: Városi Múzeum, 1974. 259. 1.) 

Visszapillantásunk csupán néhány nélkülözhetetlen dokumentum kör-
vonalazott ismertetésére szorítkozik, amelynek ismerete nélkül azonban 
nehezebben érthetjük meg könyv- és sajtótörténetünket, valamint egész 
kulturális életünk alakulását a két világháború közötti időszakban. 

REZIME 

ZAKONSKI PROPISI KOJI REGULIŠU IZLAŽENJE ŠTAMPE U VOJVODINI 
(1918—1929) 

Zakonski propisi koji regulišu izlaženje štampe između dva svetska rata su doku-
menti čije poznavanje pomaže da bolje razumemo kulturne prilike u nas. Obrađeni su do-
kumenti (počev od Vidovdanskog ustava iz 1921. godine do Zakona o štampi 1925. godine) 
koji se odnose na teritoriju cele zemlje, prema tome i na Vojvodinu. Dat je poseban osvrt 
na dokumente čije su se odredbe posebno primenjivale na izlaženje manjinske štampe — 
kao što je Ugarski zakon o štampi iz 1914. godine. Dosledno primenjivanje pozitivnih 
zakonskih propisa bilo je u praksi drugačije nego što se čini čitaocu koji samo čita tekst 
propisa. 

Nadamo se da će prikazivanje ovih dokumenata pomoći istraživačima u daljem radu 
kao i čitaocima za razumevanje kulturnih zbivanja. 

SUMMARY 

REGULATIONS OF LAW CONCERNING T H E PRESS IN VOIVODINA 
(1918—1929) 

The regulations of law concerning the press in Voivodina between the two world 
wars are documents of great use for a better understanding of the cultural conditions in 
our country. Al) the documents which appeared betwen 1921 and 1925 and are related 
to the territory of Yugoslavia have been elaborated. A special attention has been paid to 
the regulations referring to the minority press. The application of the law in the practice 
differed in much from the text of the regulations. 
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