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  A magyar sajtószabályozás kezdetei és hőskora 

 

 

1./ A sajtószabadság hazai eszmetörténete és megvalósulása 

 

Az 1848-as pesti forradalom hatásában tán az egyik legmesszebb mutató 

tette a cenzúrát eltörlő, s a nyomtatott betű szabadságát megteremtő jogforrás, a 

sajtótörvény elfogadása volt.1 Fenti tételünk – jó fél évszázadon át – általános 

érvényű szentenciaként rögzülhetett még akkor is, ha a történeti irodalomban a 

sajtószabadság hazai bibliájaként tisztelt paragrafusokról voltak, akik markáns 

különvéleményüknek adtak hangot. „A szabad sajtó, hazánkban, érett 

gyümölcsként termett a 48-i törvényhozás varázsereje alatt. E téren tehát a 

szellemi harc vívmányából, a jónak felismerésén kívül egyéb érdemet alig 

vindikálhatunk nemzetünk részére.” – vélekedett Dárday Sándor .2 

E nyilvánvalóan egyszerűsítő, kellően nem bizonyított megállapítással 

azonban igencsak nehéz egyetérteni. A sajtószabadság kivívása, az újságlapok 

szabad mindennapjainak megteremtése ugyanis távolról sem volt magyarázható 

                                                           
1/ Ezzel is magyarázható, hogy a múlt századelőn a hazai sajtójog egyik legtekintélyesebb művelője, Kenedi Géza is 

megállapíthatta: „Általában véve a magyar közéletben az 1848. évi sajtótörvényhez s annak egy egész korszakon átvonuló 

szabadelvű alkalmazásához annyi tisztelet csatlakozik, hogy annak átalakítását 1898 óta még a tudományos irodalom sem 

sürgette.” Dr. Kenedi  Géza: A magyar sajtójog úgy amint életben van. Bp. 1903. 45. 
2/ Dárday Sándor: A sajtóügyi törvényhozás kérdése, Pest, 1873. 1. 



néhány sodró, elemi erővel hömpölygő forradalmi nap lenyűgöző hatásával. 

Both Ödön a szegedi jogtörténész iskola egyik meghatározó alakja, aki „egy 

egész könyvet szentelt az 1848. évi, a cenzúra megszüntetését kimondó 

sajtótörvény megszületésének és előzményeinek”3 források seregére alapozva 

állapíthatta meg,4 hogy a nyomtatott szó közlésének és terjesztésének 

szabadságáért a magyar haladás legjobbjai majd hatvanesztendős küzdelmet 

folytattak,5 addig, míg aztán alaptörvényi rangra emelkedhetett a hosszan áhított 

posztulátum: „gondolatait sajtó útján mindenki szabadon közölheti, és szabadon 

terjesztheti.”6 

A kárpát-medencei sajtó teljes szabadságáért folytatott küzdelem 1848-at 

megelőző históriájának tablója elébb Both Ödön munkálkodásának, majd a múlt 

század utolsó évtizedében Bényei Miklós irodalmi működésének köszönhetően 

csaknem teljessé vált. Tőlük tudjuk, hogy a magyar haladás legjobbjai a XVIII. 

század végétől, majd a reformkori törvényhozás mindkét házában, s a 

progresszív megyék közgyűlési termeiben nem lankadó harcot folytattak a 

politikai nyilvánosság szabadságáért, a sajtó- és könyvcenzúra megszüntetéséért. 

Éppen ezért a hazai sajtó szabaddá tétele folyamatának aprólékos vizsgálatától 

                                                           
3/ Bényei Miklós: Reformkori országgyűlések a sajtószabadságról, Debrecen,1994., Stúdium Kiadó, Nyíregyháza. 7. 

/Továbbiakban: Bényei: i.m. / 
4/ Homoki Nagy Mária: A sajtószabadság kérdése Both Ödön munkáiban, Acta Universitatis Szegediensis Acta juridica et 

politica, 1987. /37. Tom./ 23 Fasc. 355 – 360. 
5/ Both Ödön: Az 1848. évi sajtótörvény létrejötte /A sajtószabadság problémája Magyarországon a reformkorban/, Szeged, 

1956,64. „A magyar sajtótörvény is egy jó félévszázados társadalmi és politikai küzdelem eredménye.” /Továbbiakban: Both 

1956./ 
6/ L. erre 1848. évi XVIII. tc. 1.§. 



ez alkalommal eltekintve, a továbbiakban az első magyar „médiaháború” 

eseményeinek csupán jelzésszerű láttatására vállalkozunk.7 

A véleményszabadság megteremtésének határozott igényével magyar 

honban elsőként a jakobinusok léptek föl.8 A sajtószabadság gondolatának 

megszületését, majd megteremtésének követelését elsősorban az magyarázta, 

hogy „1790-től…a feudalizmus gyógyíthatatlan válságának felismerése”9 után a 

politikusok, s a tudomány emberei a sajtónak, a szabadon terjesztett nyomtatott 

gondolatnak a haladás érdekében nem nélkülözhető szerepet szántak. S tették ezt 

akkor, midőn a hatósági fellépések sora II. József halála után a sajtóval szemben 

„a legszűkebb látókörű gyámkodás rendszerét honosította meg”,10s amidőn ezt 

követően majd hatvan esztendeig a sajtóra számtalan cenzúraszabályzat ült rá. 

A szabad gondolat hívei11 azonban a természetjog álláspontjára 

hivatkozva, vagy egyenesen a magyar közjog alapelveire támaszkodva a 

növekvő politikai presszió ellenére mind hangosabban követelték a cenzúra 

megszüntetését, az írott szó szabadságának elismerését.12 Törvényhatóságok és 

                                                           
7/ Bényei i.m. 15 – 97., Koltay András: A szólásszabadság alapvonalai, Budapest, Századvég Kiadó, 2009., 49 – 61. 

/Továbbiakban: Koltay i. m./, Kókay György: A hírlapkiadás szervezete a 18. században. A magyar sajtó története I. 1705 – 

1848. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1979. 168 – 180., ill. ugyanő: A magyar sajtó a nemesi mozgalom és a jakobinus 

szervezkedés idején. A magyar sajtó története I. 1705 – 1848. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1979. 120 – 184. továbbá ugyanő: 

Sajtónk a XIX. század első évtizedeiben. A magyar sajtó története I. 1705 – 1848. Budapest, Akadémiai Kiadó, 243 – 254., 

Both Ödön: Küzdelem az esküdtbíróságok bevezetéséért Magyarországon a reformkorban és az 1848. április 29-i esküdtszéki 

rendelet. Szeged, 1960, Sashegyi Oszkár: Német felvilágosodás és magyar cenzúra 1800 – 1830. Bp., 1938., Mályuszné: 

Megbíráltak és bírálók: a cenzúrahivatal aktáiból /1780 – 1867/ Budapest, Gondolat Könyvkiadó, 1985., Ferenczy József: A 

magyar hírlapirodalom története 1780 – 1867-ig. Bp., Lauffer,1877.,  
8/ Horváth Pál: Tudománytörténeti és módszertani kérdések a jogtörténet köréből. Budapest, Közgazdasági és Jogi 

Könyvkiadó, 1974. 75 – 76.  
9/ Both i. m. 15.  
10/ Tarnai i. m.  97. 
11/ Ezek listáját nem teljessé téve, csupán példálózva utalhatunk Kossuthra, Deákra, Batthyány Lajosra, Erdődy Sándorra 

Széchenyire, Táncsicsra, Wesselényire, Szemerére, vagy Bars megye követére, Balogh Jánosra.. 
12/ Révész T. Mihály: Deák Ferenc és a szabad sajtó. In: Deák Ferenc emlékezete, Szerk.: Szabó András, Budapest, 

Akadémiai Kiadó, 2003. 78 – 85.  



magánosok, testületek és az elmélet emberei emelték fel hangjukat a „legszebb 

emberi jogért”, a sajtószabadságért. 

S jóllehet igaz az is, hogy a vármegyék hangadó reformerei eleinte a sajtó 

felszabadításának sürgetése helyett bevett sérelmi politikájuk tengelyében 

csupán a cenzúra túlkapásait tették kritika tárgyává,13 de 1832-ben már számos 

törvényhatóság utasította a törvényhozásban résztvevő követeit a sajtószabadság 

kivívásáért indítandó harcra. 

Ennek is köszönhető, hogy elsősorban a törvényhozás alsótábláján a 

politikai nyilvánosság kiszélesítéséért, s a teljesebb véleményszabadság 

megteremtéséért ekkor, de a diéta későbbi tárgyalásain is, az országgyűlési 

hírlap alapításának, s a sajtótörvényben rögzítendő szabadságának nagy 

jelentőséget tulajdonítottak. Jogi dokumentum, elsőként az idevágó kodifikáció 

történetében 1836 januárjában fogalmazódott meg, amikor is az elkészült 

törvényjavaslat „olyan elveket fogalmazott meg, amelyek egy majdani 

sajtótörvénynek is alapjául szolgálhattak.”14 Az országgyűlés Felső Táblájának 

konzervatív, haladástól vonakodó többsége azonban ekkor, s majd később is, 

ellenállt mindenféle liberalizációnak. Így történhetett meg aztán az, hogy az 

1839/40. évi diéta sem fogadott el törvényt a szabad sajtóról, s hogy az 1843/44-

es országgyűlés tanácskozásai sem igazolták a sajtószabadság sürgetőinek 

                                                           
13/ Both i. m. 44. 
14/ Bényei i. m. 43.  



reményeit.15 A sajtótörvény megfogalmazása, törvényhozási megtárgyalása és 

becikkelyezése későbbre halasztódott, dacára annak, hogy a haladást sürgető 

megyék mind határozottabban utasították küldötteiket a véleményszabadságot 

sikerre vivő törvény beiktatására.16 

Ám erre csak az utolsó rendi gyűlésen, az 1847/48-as diétán került sor. A 

szellemi élet legjobbjainak elméleti alapvetései nyomán, majd a Deák által 

végleges formába öntött Ellenzéki Nyilatkozat17 követelésének hatására előbb a 

kerületi-, majd két nappal később - 1847. november 19.-én – már az országos 

ülés plénumán többen követelték a sajtószabadság intézményesítését.18 Ugyane 

hó végén alakult meg, tizenhét taggal, a sajtóügyi bizottság, amelynek elnökéül 

Széchenyi Istvánt, titkárául pedig Szemere Bertalant választották meg. 

S jóllehet, a testület, mint szakmai-előkészítő grémium, felállításának 

üzenetén, s egy formálisnak tekinthető ülés tényén túl kevés eredménnyel 

büszkélkedhetett, ám a titkár, Szemere szerencsére nem tétlenkedett, s 1848 első 

napjaiban valóban hozzálátott a későbbi törvény tervezetének 

megfogalmazásához.19 

                                                           
15/ Bényei: i. m. 52 – 61.  
16/ Both: i. m. 57. 
17/ Intra Text Digital Library, www.intratext.com/IXT/HUN0194/_P52.HTM „Alkotmányos biztosítéknak tekintjük, s a 

nemzet további kifejlődésére is szükségesnek látjuk, a czélszerű sajtótörvényekkel körülirt sajtószabadságot is, minél fogva 

sürgetni fogjuk a törvényen kívül behozott, minden tekintetben annyira káros könyvvizsgálat eltörlését, és a 

sajtószabadságnak czélszerű törvények mellett megalapítását.”  
18/ E hangadók között is az eminens szerepét Kossuth Lajos vállalta, aki 1832 óta intranzigens eltökéltséggel követelte a 

nyomtatott betű szabadságát.  
19/Legalábbis erről tanúskodtak január 14.-én keltezett, s Csengery Antalhoz írott sorai. V. Waldapfel Eszter: A forradalom és 

szabadságharc levelestára. 1. köt. Budapest, Közoktatásügy Kiadó, 1950..66. 

http://www.intratext.com/IXT/HUN0194/_P52.HTM


Az öreg kontinensen végigsöprő forradalmi hullám felgyorsította a 

magyar sajtótörvény megalkotásának eladdig akadozó, vontatottan haladó 

folyamatát. A bécsi forradalom következtében „a sajtószabadság az uralkodó 

által meg van adva” – hangoztatta Kossuth Lajos az alsótábla március 14.-én 

ülésén.20 „Akarják-e…annak kitenni e hazát, hogy a nem magyar nyelven írott 

nyomtatványok nem magyar törvény szerinti felelősség mellett özönöljenek szét 

a hazában”21 – érvelt a sajtótörvény gyors megalkotása érdekében. E kérdésben 

„nem annyira tanácskozóra, mint leíróra van szükség”, akinek a szónok szerint 

az alábbiak rögzítésére kell szorítkoznia: „Magyarországban a sajtószabadság 

helyére állíttatik. A sajtóvétségek esküttszéki eljárás alá helyeztetnek. Az 

esküttszéki eljárás és büntetések azok, mellyek a múlt országgyűlés által 

criminális codexben fölállítattak”.22 Az események, s különösen Kossuth sodró 

mondatai megtették a maguk hatását. Az alsótábla utasította a „sajtótörvény 

kidolgozásával megbízott választmányt”, hogy a törvényt „a legrövidebb idő 

alatt” készítse el.23 

Pest, az ország későbbi, s a forradalom de facto fővárosa, azonban 

megelőzte a törvényhozókat, s népmozgalmának lendületével számolt le a 

cenzúrával. Mint köztudott, a március 14-én megfogalmazott 12 pont első 

üzenete hangos szóval követelte „a sajtószabadságot és a cenzúra eltörlését.” Pár 

                                                           
20/  Kossuth Lajos 1848/49-ben. 1., Kossuth Lajos az utolsó rendi országgyűlésen 1847/49/ sajtó alá rend. és bev. Barta 

István. Budapest, Akadémiai Kiadó 1951. 651./Továbbiakban: Barta i. m./ 
21/ Barta: i. m. 652. 
22/ Barta: i. m. 656. 
23/ Barta: i. m. 659.  



nappal később pedig Szemere Bertalan is a törvényhozás elé terjesztette az általa 

pennázott sajtótörvény tervezetet, amely a vagyonos osztályok és rétegek 

érdekeinek figyelembevételével a politikai tárgyú időszaki lapok alapítóitól 20, 

illetve 10 ezer forintnyi készpénznek biztosítékként való letételét írta elő. 

Az országgyűlés meglehetősen hevenyészett vita után,24lényegtelen 

változtatásokkal el is fogadta a plánum szövegét. Ám Pest és a márciusi ifjak 

forradalmi fellépése – az utolsó pillanatban jobb belátásra bírva a törvényhozás 

liberális követeit – az óvadék összegének felére történő leszállítását 

eredményezte. Az immár végleges formába öntött törvényt, a sajtószabadságot 

Magyarországon megteremtő jogszabályt, a király április 7-én szentesítette, s a 

kihirdetésével a magyar alkotmányjog fontos alaptörvényeként gyakorlatilag 

majd ötven esztendőn keresztül szolgálta a politikai rendszert, s a nyilvánosság 

világát. 

 A sajtó felszabadítását kimondó, szabadságát megteremtő törvény, nem 

mindenben haladó intézkedései miatt, szinte megszületésének pillanatától 

tapintható ellenérzést és elégedetlenséget váltott ki.25 A tömegnyomásra 

korrigált szöveg vitája, annak pozitív légköre ugyanis nem igazolták Kossuth 

várakozásait, aki azt remélte, hogy a „kijavított szerkezet” megszünteti a 

                                                           
24/ A vitát részletesen elemzi Both: i. m. 62 – 63., illetve Tarnai: i. m. 124 -125.  
25/ Pulszky visszaemlékezésében nem minden él nélkül jegyezte meg, hogy a sajtótörvény tervezett tartalma „durch die Härte 

der Strafen, als durch die Höhe der verlangten Kautionen an das franzözische Pressgesetz zur Zeit Louis Phillipp’s erinnerte.” 

Ferencz Aurelius Pulszky: Meine Zeit, mein Leben, II. Band, Pressburg & Leipzig, Verlag von Carl Stampfel,1881.78. 

Ugyanerről l. Koltay i. m. : 65. 



törvénnyel szembeni elégedetlenséget is.26 A kritikusok, Táncsics, Toldi Ferenc 

és mások elsősorban a törvény súlyos büntetési tételeit kárhoztatták. Vukovics 

Sebő – a későbbi igazságügyi miniszter – pedig nem éppen hízelgően így 

formulázott:”az alsóháznak pillanatnyi eltévedése a szabadság irányától egy 

törvényt szült, mely általános megrémülést idézett elő, - a sajtótörvényt.”27 

 A törvény alapvető rendelkezéseit vizsgáló, de a részletes jogdogmatikai 

elemzés feladatát ehelyütt magától elhárító kései krónikás tárgyilagos 

értékítéletét ma már nem torzíthatják aktuálpolitikai megfontolások. Így aztán 

általános ítéletként Both Ödön,28 s Kosáry Domokos – egymással nem feleselő – 

álláspontjával érthet egyet, akik azt emelték ki, hogy a sajtó első törvénye a 

szabadság ösvényén addig ment el, ameddig azt megfogalmazóitól el lehetett 

várni, de amit megvalósított az is „polgári sajtószabadság volt”.29 

 

2./ A dualizmus sajtójoga 

 

                                                           
26/ Barta: i. m. 136 és köv. oldalak.  
27/ Vukovics Sebő emlékiratai,/Sajtó alá rendezte Bessenyei Ferenc,/ Budapest, Atheneum, 1894.,81.  
28/ Both: i. m. „Ez a magas kaucióval és súlyos büntetési tételekkel terhelt, de a cenzúra eltörlésével és az esküdtszéki 

bíróságok bevezetésével a magyar nemesség, valamint a számban, vagyoni erőben egyre gyarapodó polgárság számára 

sajtószabadságot biztosító sajtótörvény, az az eddig és nem tovább, melyet egy viszonylag nagyon elmaradott ország rendi 

országgyűlése az általa képviseltek osztályérdekeinek feláldozása nélkül még elfogadhatott.” 
29/ Tarnai János 1912-ben publikált cikkében hasonlóképpen fogalmazott: „A sajtótörvény nem valósította meg az ú.n. 

„korlátlan” sajtószabadságot, a mint azt a magyar pamfletirodalom, franczia nyomon, sűrgette. De hisz épen a franczia 

tapasztalatok intették reformereinket mérsékletre.” Tarnai: i.m. 134. Kosáry ugyanerről: a negyvennyolcas törvény olyan 

volt, „amelyet a polgárosodó, a polgári átalakulást vezető nemesség saját érdekeinek feláldozása nélkül elfogadhatott, de 

amely a feudális rendszer gyakorlatától alapvetően különbözött, és amely mégis igen lényeges fordulatot hozott.” Kosáry 

Domokos: A forradalom és szabadságharc sajtója 1848 – 1849. A magyar sajtó története II/1. 1848 – 1867. Szerk.:Kosáry 

Domokos és Németh G. Béla, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1985. 50. 



 A forradalom és törvényei Magyarországon a polgári berendezkedés 

alapjait vetették meg, többek között, a parlamentáris kormányzati rendszer, s a 

szabadságjogok – köztük a véleményszabadság – intézményesítésével. Az 

osztrák önkény évei után Bécs és Pest kiegyezése, ha módosított peremfeltételek 

közepette is, visszatérést hozott az egykor már kivívott alkotmányosság 

világába. 

 Az Andrássy vezette új kormány első intézkedéseivel helyreállította a 

törvényhatóságokat, s intézkedett a „sajtóügy” kérdésében30azzal, hogy 1867. 

február 28-án nyilvánosan is ígéretet tettek a negyvennyolcas sajtótörvény 

mielőbbi életbeléptetésére. Az 1848. évi 18. törvénycikk reinkarnációja azonban 

távolról sem jelenthette azt, hogy annak áprilisi, Deák fogalmazta végrehajtási 

rendelete, az esküdtszékek felállításáról is változtatás nélkül életbe léphetett 

volna. Ezt a jogszabályt, amely a forradalom idején a sajtótörvény passzusait 

követve az esküdtszékek megyénkénti fölállítását mondta ki, a kabinet 

semmiképpen sem szándékolta változatlan formában föléleszteni. 

 A kormány úgy vélte ugyanis, hogy az eredeti végrehajtási rendelet 

alkalmazása „nagy akadályokkal s bonyodalmakkal állna kapcsolatban”.31 Ezért 

már ekkor, 1867 kora tavaszán a képviselőház fölhatalmazását kérte ahhoz, hogy 

                                                           
30/ Képviselőházi Napló, 1865. III.k. 180.     
31/ 1867. miniszteri előterjesztvény a sajtó ügyében. Az 1865. évi dec. 10-re hirdetett országgyűlés képviselőházának 

irományai. II. 64. 68.sz/XVC. ülés, 646. jegyzőkönyvi pont, illetve Magyarországi Törvények és Rendeletek Tára 1867. 34. 

Pest, 1868. 



a „deákferenci” rendelettől eltérően az esküdtszékeket a törvényhatóságoktól a 

királyi táblára, illetve kerületi táblák székhelyeire koncentrálhassa. 

 A sajtó dolgában kért parlamenti fölhatalmazás ügye azonban a 

honatyákat láthatóan nem hozta tűzbe, s a tárgyban 1867. március első felében 

lezajlott vita meglehetősen formálisra sikeredett. A hevesnek nem titulálható 

diszkusszió jószerivel csupán a nemzetiségi képviselőknek nyújtott jó alkalmat 

arra, hogy a márciusi sajtótörvénnyel szembeni elégedetlenségüknek is hangot 

adva, támadják az esküdtszékek megritkítását.32. A képviselőház pár órás 

vitában, néhány apróbb, s nem lényegi változtatással a sajtóügyben adandó 

fölhatalmazási javaslatot elfogadta, s ezzel a kormány sajtópolitikájának zöld 

lámpát mutatott.33 

A felhatalmazás megadásával azonban a sajtóviszonyok magasabb szintű 

szabályozásának igénye távolról sem elégült ki. A törvényhozás termében 

meghozott döntés után alig pár hónappal más-más oldalról és eltérő 

szándékokkal, de többen is hangot adtak egy új sajtótörvény megalkotása 

szükségének. Az „alkotmányt védő” törvényhatóságok közül elsőként Nógrád 

megye és közönsége kérte a képviselőházat arra, hogy „az 1848:18. t.cz. hiányai 

minél előbb törvényhozásilag pótoltassanak”.34 Aligha kétséges, hogy az 

                                                           
32/ A felszólalók közül Sztratimirovics Győrgy, Hodosiu József és Miletics Szvetozár kritikáját emeljük ki. Az elképzelés 

opponensei különösen azt tartották aggályosnak, hogy a hírlapirodalom nem magyar nyelvű munkatársait elvonnák saját 

törvényhatóságuk bíróságától s ügyeikben távoli, idegen városok esküdtszékei ítélkeznének. KN-1865 -  102/1865 – III – 308 

– 315/ 
33/ L. erre bővebben: Antal Tamás: A sajtóesküdtszékek és működésük szabályozása Magyarországon /1867 – 1896/. In: 

Publicationes Doctorandorum Juridicorum . Tomus II. Szeged, 2003. 4-38. 
34 / KN-1865 –168/ 1865-V-87/.  



ellenzéki többséggel „kormányzott” törvényhatóság e reakcióját a minisztérium, 

s különösen az igazságügyi tárca sajtórendeletei váltották ki.35 De míg a 

negyvennyolcas alapon állók a kabinetnek a sajtószabadság korlátozásának 

szándékát rótták fel, addig a pesti kormány fontos tényezői a forradalmi törvény 

nyújtotta szabadságot sokallották. S valóban, a felszabadult sajtó alig korlátozott 

mozgása egy esztendő alatt számos kellemetlen percet hozott a központi hatalom 

birtokosai számára. Így aztán aligha csodálható, hogy a miniszterek tanácsa 

1868. február 23-i ülésén a sajtóviszonyokról értekezvén,a megszólalók 

egyhangúan állapították meg, hogy e téren a helyzet „törvényeink hiánya miatt 

abnormálisnak tekinthető”.36 

 Az igazságügyi tárca ura – a napirend tárgyalásakor – a felhozottakra 

utalóan arról tájékoztatta kollégáit, hogy „ő egy sajtóügyre vonatkozó 

törvényjavaslatot dolgozott ki, mely készen is van.”37 A kormány – ebben 

kételkedni is fölösleges – elégedetten hallgathatta az igazságügyér bejelentését, 

ám hosszabb disputa után arra az álláspontra helyezkedett, hogy az elkészült 

átfogó törvény életbeléptetése helyett,38 néhány „tekintetben rögtön kellene 

                                                           
35 /Uo. Erre szinte teljes bizonyossággal lehet következtetni a Nógrád megyeiek feliratából: „Nógrádmegye közönsége az 

igazságügyminisztérium által sajtóügyben kibocsátott pótrendeletekre nézve a személyes biztonság és tulajdonjog 

veszélyeztetése miatt aggodalmát kijelentvén…” 
36 / OL K. 27. MT. JKV. 1868. II. 23. 4/MT. 1.p. „Szóba hozatván a sajtó visszaélései, a ministertanács figyelmét azon 

abnormális viszony veszi igénybe, mely törvényeink hiányossága miatt felmerül” 
37 / Sajnálatosan, az Országos Levéltárban, amely az 1956-os tűzvész óta az igazságügyi tárca anyagának csupán egy kis 

hányadát őrzi, erre a miniszter által említett elaborátumra nem sikerült rátalálnunk, így annak tartalmára csak az 

értelemszerűen lakonikus minisztertanácsi jegyzőkönyvből következtethetünk. 
38/  Uo. A kidolgozott javaslatról a jegyzőkönyv csupán egy sorban emlékezett meg, magyarázva mellőzésének okát is: „ 

…miután azonban ennek életbe léptetése húzamosabb időt fog még igényelni…” 



intézkedni”.39 A kabinet éppen ezért leszögezte, hogy „a legnagyobb hézagok 

pótlásával novellaris törvény által kell gondoskodni”.40S a minisztertanács 

egyúttal egész szempontrendszert ajánlott a Horvát Boldizsár figyelmébe a 

sajtójogi szabályzás „tökéletesítésére”, megbízván, hogy azok „alapján 

javaslatot tegyen”.41 Az öt pontot tartalmazó lista „a./ az immunitás vagy 

mentelmi jog b./ az országgyűlési megtámadások c./ a fennálló törvény iránti 

tiszteletlenség és engedetlenség d./ a külföldi művek, nevezetesen névtelen 

röpiratok behozatala. e./ a szerkesztőnek felelőssége” témaköreire terjedt ki, s a 

később kimunkálandó normaszövegben ezekre várt a kormány megoldásokat. 

A minisztertanács üléséről felvett jegyzőkönyv szűkszavú sorai az imént 

szabályozási témák kibontásával, bővebb kifejtésével adósok maradtak ugyan, 

de a hivatalos tényezők korábban más szövegkörnyezetben elejtett 

kijelentéseivel ezeket összevetve nyilvánvaló, hogy a kormány rúdjánál helyet 

foglalók nem csupán a sajtótörvény „hézagait” óhajtották orvosolni, hanem 

ezzel párhuzamosan a kényelmetlenné váló orgánumokkal szemben is – a 

negyvennyolcas törvény adta instrumentumoknál – hathatósabb eszköztárhoz 

kívántak jutni.42   

                                                           
39 / Korábban – némileg elnagyoltan – a 48-as törvény felváltásának célzatával megkomponált tervezet hátrasorolását még 

Horvát Boldizsár nyakába varrtuk. A jegyzőkönyv tüzetesebb elemzése után azonban arra a meggyőződésre kellett jutnunk, 

hogy mindez testületi döntés eredménye lehetett. 
40 / Uo. 
41 / Uo. 
42/ E szándék olvasható a fentiekben sűrűn hivatkozott ülés jegyzőkönyvének egy másik passzusában, ahol a grémium a sajtó 

helyzetének áttekintésekor, mintegy záró gondolatként, aláhúzta: „Ennek kapcsán a ministertanács más téren is az erélyes 

fellépésnek látja szükségét; a mennyiben a felmerülő jelenségeket kicsinyelni nem lehet; sőt azoknak veszélyesebbé 

változását és elharapozását kell meggátolni.” Uo. 



 E célt szolgálták volna a képviselői immunitás terén kilátásba helyezett 

intézkedések is, amelyek vélhetően a hírlapszerkesztő képviselők sajtóügyekben 

érvényesülő eljárási kiváltságát óhajtották kiiktatni, vagy esetleg azt szűkíteni.43 

A hatalom politikai célzatú intézkedésének haszonelvű vonása könnyen átlátható 

volt, ám a tervezett lépés motívumát az akkori történések mégis 

megmagyarázhatták. A kormány ugyanis a parlamenti gyakorlat44 kialakította 

mentelmi jog kereteinek szűkítésekor a Böszörményi László és Román Sándor 

sajtóperét megelőző képviselőházi viharokra emlékezhetett,45 amikor az ellenzék 

csaknem valamennyi jelentős szónoka jó néhány ülésen vette védelmébe a 

sajtópörök első szenvedő alanyaiként kiszemelt képviselőket.46 S bár a ház 

többsége nem zárkózott el a képviselők kiadatásától, a kabinet mégis úgy 

ítélhette meg, hogy számára kényelmetlen, sőt nyilvánvalóan káros az 

újságszerkesztő törvényhozók mentelmi jogának, s ezzel eljárási 

privilégiumának teljes körű fenntartása.47 

 A hatalom csúcsán azonban nemcsak eljárási kérdésekben szándékozták a 

sajtójogot megreformálni, de érzékelve a hatályos sajtótörvény büntető 
                                                           
43/ A kiegyezés éveiben kialakuló gyakorlat szerint a képviselők ellen indítandó sajtóeljárás csak akkor léphetett a vizsgálati 

szakaszba, ha a közvádló megkeresésére a képviselőház többsége a bevádolt mentelmi jogát felfüggesztette. A mentelmi jog 

szűkítésének gondolata 1868 februárjában nem is először vetődött föl. A minisztertanács már 1867 őszén „a Böszörményi és 

Madarász képviselők ellen meginditandó sajtóperek” tárgyában leszögezte: „Egyszersmind kimondatott annak 

szükségessége, hogy az országgyűlés tagjainak mentessége azon esetben, ha azok egyszersmind valamely hirlap 

szerkesztésével vagy kiadásával foglalkoznak, az ebből eredő bűnfenyítő eljárás tekintetében hatályon kívül tétessék…” OL. 

K. 27. MT. JKV. 1867. IX. 30. 51./MT. 3.p. 
44/L. erre: Polt Péter: A Parlamenti Mentelmi jog, mint büntethetőségi akadály, Budapest, 2010. 

10.https://jak.ppke.hu/uploads/articles/12332/.../Polt%20Péter%20Phd.p...,  
45/Bényei Miklós: Kiegyezés és sajtószabadság Eötvös József kiadatlan beszédfogalmazványa a mentelmi jog parlamenti 

vitájához, Könyv és Könyvtár: könyvtártudományi és bibliográfiai tanulmányok és közlemények. Debreceni Kossuth Lajos 

Tudományegyetem Könyvtárának évkönyve. 2008. 30. köt. 148 – 180. 
46/ K.N. 1865-68. V.k. 8., 38., 214., 224., 226. 
47/ Az elképzelések – vélhetően – a képviselők mentelmi jogát a nem sajtóvétség miatt indítandó büntetőeljárás során nem 

érintette volna. L. erre: Pecze Ferenc: A magyar parlamenti jog intézményei a 19. század második felében – különös 

tekintettel a képviselők jogállására. Bp., 1974.  

 



szakaszainak pontatlanságait, s a változott politikai környezetben észlelhető 

inkonzisztenciáit, újabb és újabb vétségi kategóriák törvényerőre emelésével és 

szankcionálásával elsősorban az új közjogi berendezkedés számára akartak 

fokozottabb védelmet biztosítani. A kiegyezés hatalmi gépezetét ért 

ellenzéki sajtótámadások a Deák-párti politikusokat gyakorta elkeseredett 

kijelentésekre ragadtatták. Ám a hivatalos megszólalások egyúttal azt is jelezték, 

hogy a kormány a sajtó éles hangját nem a véleményszabadság természetes 

megnyilvánulásának, hanem a lapok teremtette szabadosságnak tekintette. Az 

országgyűlés többségét s a „közösügyi” törvényt ért hírlapi támadásokra adott 

válasz volt tehát a kormány sajtó-novella koncepciója, amely alkalmas lehetett 

volna arra, hogy a hangos „bal és szélbaloldali” hírlapok agitációja ellen a 

jogalkalmazó szervek még hathatósabb igénybevételével is felvegyék a harcot. 

A minisztertanácson nagy vonalakban megvitatott előterjesztés 

tárgyalására azonban a későbbiekben nem került sor, jóllehet a jegyzőkönyv 

tanúsága szerint a reform szükségességéről, s irányairól a tárcavezetők azonos 

állásponton lehettek. Mindez azonban, ahogy a következő hetek, hónapok is 

igazolták, nem adott elég lendületet a sajtónovella megalkotásához. A plánum 

részletesebb koncipiálására, jogi formába öntésére, valamint annak törvényhozás 



elé terjesztése érdekében az igazságügyi tárca, s a miniszterek tanácsa egyetlen 

lépést sem tett.48 

 

3. Sajtótörvény a „boldog békeidők” alkonyán 

 

 A hazai politikai élet képviselői, hírlapírók és a nyomtatott betűk 

világával behatóan foglalkozó jogászok a XIX. század harmadik harmadában 

mind gyakrabban tették szóvá a sajtószabályozás deficites voltát, ismerték fel az 

első sajtótörvény hiányait, s ezzel párhuzamosan egyre gyakrabban sürgették a 

sajtójog alapvető módosítását. A hatalom szekerének rúdjánál ülők több 

alkalommal is foglalkoztak a később sokak által kegyeleti tárgyként kezelt 

jogforrás részleges, vagy akár átfogó jellegű módosításának tervével. 

 Dárdai Sándor – korának ismert sajtójogi szakértőjeként – már nem 

sokkal a kiegyezés után irt egy hosszabblélegzetű cikket, amelyben arról 

értekezett, hogy az 1848. évi XVIII. törvénycikk „korántsem felel meg a jogi 

tökély és a sajtószabadság eszményképének”,49 s ugyanekkor a negyedik magyar 

jogászgyűlés külön szekciót szentelt a sajtóügyi törvényhozás kérdésének.50 

                                                           
48/ Történt ez annak ellenére, hogy a kormány 1869. március 25.-i ülésén még egyszer leszögezte, hogy „égető szükségnek 

tartja a’ …sajtótörvényhozásnak mielőbbi czélszerű átalakítását is, minthogy az 1848-i sajtótörvény, mint a’ tapasztalat 

mutatja, a’ szükségnek meg nem felel.” OL.K.27. MT. Jkv. 1869. III. 25.2., ill. 5/MT. 4-8. 
49 / Dárday Sándor: A sajtóügyi törvényhozás kérdése. Pest. 1873. 3. 
50 / Themis 1873. 193. és köv. oldalak. 



 S jóllehet, pár esztendő múltán az első magyar bűntető törvénykönyv 

jelentősen módosította a forradalom idején rögzített sajtóvétségeket, mélyítve 

annak hatókörét, s némileg szigorítva büntetési tételeit, a sajtószabadság 

alkotmányos rendszerét, s kereteit továbbra is a negyvennyolcas törvény rajzolta 

meg. 

 A nyomtatott sajtó, s az általa közölt gondolatok világának részleges, 

vagy teljes újraszabályozása tehát a dualizmus első évtizedeiben lényegében 

elmaradt, ám mindez nem jelentette azt, hogy 1867 után e téren Magyarországon 

semminemű jogi rendezés nem valósult volna meg. Éppen ellenkezőleg. Az első 

magyar bűntető kódex idevágó intézkedésein túl törvény született a hírlapbélyeg 

eltörléséről,51 korlátozásokat vezettek be a hirdetésekkel összefüggésben,52az 

esküdtszéki hatáskör szűkítéséről,53 s az anonimitás elleni hadüzenetre is sor 

került.54 

  A sajtószabályozás eme korrekciós jellegű, s távolról sem stratégiai 

célzatú termékeiről mindazonáltal összefoglalóan elmondhatjuk, hogy a korszak 

egymást váltó kormányai egyikükkel sem kívánták a véleményszabadság 

korábban megvont határait számottevően behatárolni. Az ilyesfajta 

szándékokkal leggyakrabban hírbe hozott Tisza Kálmán – cáfolva ellenzéki 

bírálóit – a törvényhozás termében tette világossá álláspontját: „a sajtószabadság 

                                                           
51 / 1869. év XXIII. törvénycikk. 
52 / L. erre az 1884. évi XVII. törvénycikk 58.§ - át. 
53 / L. az 1897. évi XXXIV. törvénycikk 17. és 17. §§ - it.  
54 / Az 1896. évi XXXIII. törvénycikk a bűnvádi perrendtartásról valójában felszámolta a „névtelenség” intézményét azzal, 

hogy lehetővé tette az eljárás alá vont szerző személyének kinyomozását, akár házkutatás tartásával is. 



minden szabadságnak egyik alapföltétele.” Majd így folytatta: „Én…egy lépést 

sem tettem a sajtószabadság megszorítására; és magának a sajtószabadságnak a 

megszorítására nem is fogok lépést tenni soha.”55 

 A fentiekben felvillantott apróbb változások azonban nem szolgálták a 

sajtójog korábban nem vitatott konzisztenciáját, s ezért a XX. század első 

évtizedében56 elébb a szűkebb a szakmai körökben, majd a politika 

mélyrétegeiben általános kánonná vált a sajtóreform igénye.57 A 48-as törvény 

divatja múlt voltáról, s a változtatások miatti inkoherenciáiról értekezők közül a 

tennivalókat legélesebben Kenedi Géza58 fogalmazta meg: „egy ennyire át meg 

átlyuggatott garancziális törvényt apró javításokkal éppé és teljesen alkalmassá 

tenni többé nem lehet…” A sajtójog reformja tehát nemcsak elodázhatatlan – 

fűzte tovább – hanem annak ”gyökeresnek, általánosnak s még rendszerében is 

újnak kell lennie”.59 

 Bő félévszázaddal az első hazai sajtótörvény megszületése után a politika, 

a szakmai körök, s a jogásztársadalom nyilvánosság iránt elkötelezett 

kiválóságai közös munkába kezdtek a megváltozott „médiaviszonyoknak” 

adekvát normaszöveg megalkotására. Günther Antal igazságügyi miniszterként 

                                                           
55 / KN-1881-138/1881 – VII – 258./  
56 / A sajtóviszonyokban beállott változásokat észlelve a XIX. század utolsó évtizedében Erdély Sándor igazságügy miniszter 

„a magyar zsurnalisztikának egy előkelő tagját” azzal bízta meg, „hogy egy egységes, általános sajtótörvényt dolgozzon ki.” 

KN – 1896-251/1896 – XIII – 265./ 
57 / Ezt megelőzően 1898. március 1.-én a képviselőház már hozott döntést a sajtójog szükséges reformjáról, ám arról, hogy 

ennek utána a kodifikáció hozzáfogott ehhez a munkához, nincsenek adatok. Palócz László: A sajtójog reformja, Szeged, 

1912. 3. 
58 / Kenedi Géza ügyvéd, író, újságíró, országgyűlési képviselő, a sajtójog monográfusa. Magánemberi vonásairól dicsérő 

szavakkal nyilatkozik Herceg Ferenc is. Herceg Ferenc  Emlékezései,/ A várhegy, A gótikus ház/ Bp. Szépirodalmi Kiadó, 

1985., 220-221. 
59 / Jogtudományi Közlöny, 1906. decz. 28. 448. 



ankétot hívott össze a megalkotandó törvény koncepcionális kérdéseinek 

megvitatására,60 majd három esztendő múltával a „jogász-egylet” büntetőjogi 

bizottsága is tárgyalt a nyomtatott sajtó kívánatosnak tekinthető jogi 

környezetéről.61 A munkafolyamat végső fázisában pedig a fővárosi 

sajtómunkások szervezete testületként hallatta hangját.62 

 A sajtójog épületének teljes átformálását magára vállaló törvényjavaslat 

végül is 1913 júniusára készült el, amelynek átdolgozására, Balogh Jenő 

tárcavezető bizalmas munkatársaival karöltve vállalkozott.63 

  Az utolsó békeév késő őszi napjaiban beterjesztett törvényjavaslat heves 

vitákat generált. A polémiák, s a penge élességű kritikák gazdagon hömpölygő 

folyama jó tükrözték, mennyire eltérőek is voltak a vélemények a kormány 

sajtóreformjának megítélésében.64 A plánumot liberális oldalról vizsgálók 

egyértelműen elmarasztalták a hatalom szabadságfokot csökkentő szándékait, 

melyeket az egyes paragrafusok soraiból kiolvasni véltek.65A hivatalos politika 

homlokegyenest ellenkező álláspontra helyezkedett, mondván, hogy „a 

sajtótermékek terjesztéséről és a sajtójogi felelősségről szóló rendelkezésekben a 

                                                           
60 / A munkálatok – egyes kortársi híradások szerint – egy törvényszöveg megfogalmazásába torkolltak. Sajnálatos, hogy 

eleddig nem sikerült rátalálni a szöveget rejtő aktára. 
61 / A bizottsági munka érdemeit részletesebben méltatta Palócz László fent idézett írásában. Palócz, im.: 3. 
62 / L. erre: A Budapesti Újságírók Egyesületének előterjesztése a sajtóról szóló törvényjavaslat ellen.(Közread. a) Budapesti 

Újságírók Egyesülete, Budapest, Mérei, 1913. 15. 
63 / Erről a kiváló jogtudós a felsőház 1938. évi üléseinek egyikén szólt, mondván: „…az 1914. évi sajtótörvényért 

nagyrabecsült munkatársaimmal és azok között föleg ennek a főrendiháznak nagyérdemű kitűnő volt másodelnökével, Vavrik 

Bélával és az én akkori  kitűnő főmunkatársammal, Tőry Gusztáv államtitkár úrral együtt elsősorban én vagyok felelős.” 

Ogy. FN-1935-69/1935-III-370./ 
64 / Uo. 370., „Akkor a magyar képviselőháznak egyik kitűnő szónoka, Vázsonyi Vilmos képviselő úr és őt követőleg az 

egész tisztelt ellenzék a legélesebb harcot indította ez ellen a javaslat ellen, elmondván azt kancsukának, Szibériának, 

kötélnek, leigázásnak stb. Habent sua fata leges et codices; most 24 esztendő után ugyanerről a sajtótörvényről az a panasz, 

hogy túlságosan szabadelvű.” 
65 / A Budapesti Ügyvédi Kamara a sajtótörvényjavaslatról. Jogtudományi Közlöny 1914. 8. sz. 75. 



javaslat…nemcsak fenntartja a sajtó célszerűnek bizonyult eddigi előjogait, 

hanem a terjesztés szabadságának eddig nem ismert intézményes garanciát 

nyújt…a sajtó szellemi munkásainak felelősségét jelentékenyen enyhíti…s 

anyagi függetlenségük érdekében is megfelelően rendelkezve…a sajtószabadság 

nagy elvét szilárdabb alapokra fekteti.”66 

 Érthető, hogy e meglehetősen ellentétes álláspontok, s a javaslat 

parlamenti vitáját kísérő sajtóvisszhang kakofóniája legkevésbé sem könnyítik 

meg az utókor dolgát akkor, midőn tárgyilagos véleményt óhajt formálni a 

magyar sajtójog második nagy törvényéről. 

 Az ítéletalkotáshoz a legbiztonságosabb támpontot a törvény szövege, s 

annak körültekintő értelmezése szolgáltathatja. Valljuk, hogy csakis az egyes 

rendelkezések beható vizsgálata után lehet – sine ira et studio – elmarasztalni, 

vagy éppen elismeréssel illetni egy-egy intézményét. 

 A sajtójog második kódexe öt érdemi fejezetben szabályozta a 

nyomtatásban megjelenített gondolatok közlésének és terjesztésének 

feltételrendszerét és mozgásterét. 

 Az első részben, a bevezető rendelkezésekként, az alkotók alapvető 

fogalmakat definiálták. Ezek sorában is a legszembetűnőbb – s nyilvánvalóan a 

negyvennyolcas hagyományok tiszteletét is szándékozták ezzel manifesztálni – 

csaknem szó szerint megismételték a forradalmi sajtótörvény oly sokat idézett 

                                                           
66 / Magyar Törvénytár, 1914. évi törvények. Budapest., 1915. Az 1914. évi XIV. törvénycikk indoklása, 27. 



deklarációját: „Sajtó útján mindenki szabadon közölheti és terjesztheti 

gondolatait.”67 

 A törvény következő paragrafusaiban aztán szóltak azokról a konkrét 

előírásokról, amelyek határt szabtak a fenti elvi tétel mindennapi 

megvalósulásának Kitértek a sajtótermékek előállításának feltételeire, a 

nyomdák nyilvántartásának reguláira. Ez utóbbiban a nyomdák kötelességévé 

tették olyan könyvek vezetését, amelyekben minden, náluk sokszorosított 

„sajtótermék kiadójának a nevét, a sajtótermék címét, alakját, az ívek, 

úgyszintén a kiadott példányok számát elszállítás előtt, vagy az elszállítással 

egyidőben be kell jegyezni.”68 

 E rendészeti jellegű rendelkezések leghangsúlyosabb szakaszai azok 

voltak, amelyek a sajtótermékek, a napi- és hetilapok terjesztésének szabályait 

állapították meg, leszögezvén, hogy az utcai terjesztéshez hatósági engedélyre 

van szükség. A belföldi orgánumok utcai terjesztésére az engedélyt a 

belügyminiszter adhatta meg, míg a helyi jellegű lapok árusítására a zöld lámpát 

a törvényhatóság első embere biztosíthatta.69 

 Mindezzel azonban még korántsem zárult le a terjesztés jogi feltételeit 

kazuisztikusan felsoroló szakaszok sora. A jogalkotó nyilvánvaló politikai 

célzattal leszögezte: „Olyan sajtótermék utcai terjesztését, amely a közrendet 
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vagy a közerkölcsiséget sérti vagy veszélyezteti, különösen valamely 

nemzetiség, osztály vagy hitfelekezet ellen gyűlölet ébresztésére alkalmas vagy 

a családi élet belső ügyeit tárgyalja anélkül, hogy ezt a közérdek kívánná, 

engedélyezni nem szabad.”70 

 Az eddig elősorolt regulák, s az ehelyütt nem említettek is, első 

megközelítésben, okkal ragadhatnák el a kései krónikást annak megállapítására, 

hogy az 1914-es sajtótörvény alapvetően szűkké tette a nyomtatott gondolat 

addig szabadon hömpölygő csatornáit, s valósággal megteremtette a feltételeket 

az előzetes cenzúra negyvennyolcban kárhoztatott rendszerének restaurálására.71 

Ez a vélekedés azonban aligha igazolható. A képviselőházban oly hosszan 

vitatott törvény megalkotói és támogatói a megkérdőjelezett passzusok jelentős 

halmazáról szólván, okkal hivatkozhattak arra, hogy azok valójában – 

szokásjogi jelleggel – már évtizedek óta meghonosodtak a gyakorlatban, s a 

törvény elfogadásával nem történt más, minthogy ezek így formálisan is 

beépülhettek a sajtójog korabeli építményébe. A sajtó munkásainak 

„inkvizícióra” emlékeztető üldözéséről tehát aligha beszélhetünk e jogforrás 

szűk keretek közé szorított értékelésekor. Ezzel szemben inkább az mondható el, 

hogy a törvénytárba 1914-ben 14-es számon becikkelyezett jogszabály számos 

olyan intézményt törvényesített – tegyük hozzá helyesen – amely a korábbi jogi 
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rendezésből kimaradt. Ezek sorában említhető a helyreigazítási jog,72 illetve a 

hírlapírók magánjogi védelmét meghonosító rendelkezések sora.73 

 A pozitívumok ellenére azonban mégsem állítható, hogy e törvény 

klasszikusan liberális jogalkotás lett volna. Tény, hogy az újabb sajtódeliktumok 

megfogalmazásával, a fokozatos felelősség szabályainak újrafogalmazásával 

nem a sajtó teljes szabadságát valósították meg. Ám az is kétségtelen, hogy az 

ellenforradalmi Magyarországon a baloldali- vagy a polgári ellenzék lapjainak 

megrendszabályozásához e jogszabály nem tartalmazott megfelelő eszközöket. 

Így aztán nem is csodálható, hogy 1919 után a hatalom számára nem kívánatos 

sajtó elnémítására, vagy megregulázásra jogi alapot nem a Balogh Jenő 

fogalmazta sajtójog intézményei, hanem a kivételes felhatalmazáson nyugvó 

kormányrendeletek szolgáltattak. 

  

 

                                                           
72 / Magyar Törvények 1914. 49 – 50. 1914. XIV. tc. 20.§. A törvény indoklása a helyreigazítási jog magyarázataként okkal 

szögezte le: „A sajtó szabadságával szemben a sajtónak az a kötelezettsége áll, hogy sértő, jogtalan támadásoktól 
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zárkóztak el az igazságtalanul sértett személyek helyreigazító nyilatkozatainak közlésétől, bárha szigorú jog erre nem 

kötelezte azokat.” 
73 / 1914. évi XIV. évi . tc. 57 – 60.§§. Magyar Törvények 1914. 88 – 91. 


