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Stipta Istv&n

Szilagyi Dezso 6s az igazsagiigyi modernizacio

Dezso 1889. aprilis 9, es 1895. jatiuar 15. kozott
volt igazsagugy-rniniszter harom kabmetben: Tisza Kdlmdn,
Szapdry Gyula es Wekerle Sdndor kormanyaban. Nem kapta
konnyen fontos beosztasat: mar husz eve volt a parlament
kiemelkedo alakja, paitvezer, elismert szonok, elsorendu
kozjogasz, amikor vegre egy szafamniszterium elere keriilt.l

Eles ha.ngii hirlapi cikkei hamar orszagosan ismertte tettek
nevet, tekintelye szakmai korokben koran osztatlanna valt,
Flataikori jol tukrozlk analitikus. kritikara hajlo
gondolkodasat, harcos igazsagkereso kiailasat, neha
kimeletlensegig kegyetlen vitastilusat. Jelzik oriasi
muveltseget is: az ^egelg deaki maganyban elo ferfi
szenvedelyesen, olvasott. Koranak
irodalmi ertelemben is egyik lett,

Amikor Horvath Boldizsdr igazsagugy-miiiiszter
1867-ben tltkarra nevezte ki, Kecskemethy Aurel
meglepetesenek adott hangot, bogy vegre tehetseges ember
is keriilt a tarca liivatalnokai koze. A miniszteriumban 1869-
ben osztalytanacsos lett, egy £v mulva megbizast kapott az
angliai alkotmanyos allapotok, az angolszasz ton^nykezesi
rendtartas, ezen betol a biinvadi eljaras helyszini
tanuimanyozasara. Szemelyes tapasztalatait a parlamenti
vitakban es a husz ev mulva ujrainditott biintetojogi
kodifikacio soran hasznositotta. Visszaterve rovidesen a
torveny-elokeszito osztaly hivatalnoka, 1871-ben ezen

1 FOLDES B,, Szilagyi Dezsd eml&kezete. Jellemtani ianvlmany &s
eletMpi vonasok vazlata. Budapest! Szemle. 244. kfit 1937. februar.
133. (tovfebiakban: FOLDES B.)



osztaly vezetoje lett. Ebben az evben kezdodott politikai
palyaja is; Dedk-parti programmal Gyuiafeliervar
kepviselqjeve valasztottak. Mar 1875-bea, a fuzio
alkalmaval szoba keriiit minisztersege, de ,,/elelmetesnek
tartottak nagy Mpzettsege, szdnoklata es temperamentuma
miatt". A kortarsak jol ismertek es tiszteltek rendkivtili
szelleml kapacitasat. Ha Deak Ferenc volt az, akinek meg a
kiraly sem adhatott semmit, SziMgyi azon kevesek koze
tartozott, akitol meg az uralkodo Is felt, ,,Nem mondta
nekem kifejezetten, de fofyton ereztette velem, hogy
szamdrnak tart."- panaszolta allltolag Ferenc Jozsef2

Nepszeraseg6nek nagy volt abban, hogy a
szorongatott helyzetii Tisza Kalmantol 1889-ben megMvast
kapott BZ igazsagugy-mmiszt.eri posztra. Szildgyi Dezso,
felreteve a miniszterelnokkel szembeni, gyakran
kinyilvanitott eifogadta a felker&t.
Amikor viszont kiderilit, a kormanyfo szakrnai
elkepzeieseit tamogatja, meggyozni
mindenkit, hogy Tisza iemondasa a nemzet erdekeben all.
BIzalraas korokben hangoztatta, hogy 6 buktatta
meg a „ generalise"3

A kovetkezokben az 1880-as evek
judikaturajanak reformra varo teruleteit, valaszt

2 Apponyi Albert emliti a kiraly megjegj'zes^t: ,,Nem mondta nekem
ki/ejezetten, de fofyton erezfette velem, hogy szamArnak tart", GRATZ
G.,A dualisms kora I. Magyar Szemle Tarsasag. Bp., 1934. 305.; Vo:
FOLDESB., 140.
3 Szildgyi Dezsd eleterol es torekenysegerol itfog6 mu nem
sztiletett. Toredekes adatokat nyujt: KAKAY ARANYOS [Kecskemtthy
Aurel]., Nagy ferflaink. Legujabb feny- es arnykepek. Bp., 1874. VIII.
Szildgyi Dezso 66-76.; Szildgyi Dezso beszedei I, kotet. PAYER
GY.(szerk.), Bp., 1906. (Tovabbiakban: Szildgyi Dezso Beszedei /,) V-
XIII.; SZ.INNYEI J., Magyar irok elete es XIII. hot. 885.;
STIPTA I., Szilagyi Dezso is a magyar igazs&gszolgaltatas refonnja,
Publicationes Umversitatis Miskolciensis. Sectio Juridica et Politica
TOIITOS XL Miskolc, 1995. 111-115.



arra a kerdesre, miiyen volt miniszteri programja,
vegii! dsszefoglalom az Igazsagugyi modernizacio teriileten
eiert eredrnenyeit.

J.

A husz ev ota - irta a korabeli Jogtudomdnyi Kozlony
- az igazsagugy teren haladtunk legkevesebbet elore. Az
elmaradas egyik oka nyilvanvaldan az igazsagugyi reformok
nagy koltsegigeaye, az allamhaztartas korabeli allapota.
Nem vitathato ugyanakkor,. hogy az igazsagugy
mostohagyermeke volt az altalanos polittkanak, igy a tarca a
kormanyokon belul nem volt kepes jelentosegehez mert
befolyast gyakorotai, A dualista korszakban Szildgyi
Dezsoig nern volt egyetlen miniszter sem, aki megfelelo
tekinte!!yel, polltikai suilyal birt volna.'*
Az igaxsagugy teren pedig szamos megoldando kerdes volt,
Ezek tobbsege alkotmanyos, alapelvi jellegu Manyossagga
valt, amely sulyosan veszeiyeztette a
jogbiztonsagot. Negyven eve nem kesziilt el az egyseges
mag&njogi tdrvenykonyv, A hatalybaieptetes is
kesett, az oroklesi jogi javaslat orszaggyfilesi
targyalasra keriilt. A jogosszefoglalasnak szamos,
szemleleti es poiitikai akadalya volt, de az is hatraltatta,
hogy - Deakot kiveve - a korabbi miniszterek sem
szorgalmaztak kellokeppen. A csaladjogi torvenyhozas es
biraskodas egyMzi jellegu volt, keriilt vissza
termeszetes tulajdonosahoz, az allainhoz.

A buntetoeljarasjogi kodifikacio sem tortent meg, az
ide vago jogforrasok nagy resze a retufi korbM szarmazott.

4 GtJNTHER A., Az igazsagugyminiszter programja. Jogtudomanyi
Kozlony, XXiV. evf., 19. sz. 1S89, • 10. (Tovabbiakban:
GtJNTHER A.) 149.



A fejlettebb osztrak neoabszolutizmus-kori eljarasi rendet a
nemzeti ellenszenv elsoporte. Tisza Kdlmdn
kormanyzasanak utolso eveben a kiralyi kuria itelkezesi
gyakorlata, egy 1872-ben elkeszitett torvenyjavaslat, egy
1880-ban kiadott igazsagugy-miniszteri rendelet, egy
egyetemi tankonyv, a tovabbelo szokasok, es a poigari (!)
eljarasjog egyes szabalyal szermt zajlott a btintetd itelkezes.
Az igazsagugyi politika szintjen meg az sem dolt el, hogy
szukseg van-e az eskudtszeki rendszerre Magyarorszagon..
Akik tamogattak, arrol vitatkoztak, milyen legyen az eljaras,
szabad-e a nemzetisegek javara nyelvi engedmenyt teraii.

A Csemegi-Mdex aikalmazasa soran felszinre keriiltek
a torvenykonyv buntetesi rendszerenek Manyossagai. A
fegyenc legtobbszor egyenld banasmodban reszesiilt a
foghazra itelttel; a maganelzaraslioz hianyoztak a szukseges
feltetelek. A bortoniigyet egyebkent Szildgyi Dezso is &z
igazsagszolgaltatas legsotetebb oldalanak tartotta.
,,Bdrtonemkben a legaggasztobb mertekti tultomottseg"
uralkodik. Az epiiletek korszeriitlenek, f,egyittt vannak
bennilk fegyhazra, bortonre, foghazra iieltek, vizsgalqti

fogfyok, dreg, megrogzott gonoszievok esfiatal bunosok. "5

A poigari allamepites huszadik eveben
Magyarorszagon meg nem alakult ki, vegleges biroi
szervezet Az egyseges itelkezest jelentosen hitraltatta, hogy
tizenotmillio lakos szamara csak ket torvenyszeki
fellebbviteli forum volt. A korabbi igazsagugy-iiuniszterek
nem mertek a birosagi szen^ezetet bolygatni. A birosagi
kozpontokat es teruleti hatarokat rendelet allapitotta meg.
Hiaba rogzitette tehat torveny, hogy a birak csak
meghatarozott feltetelek mellett helyezhetok at, a kormany

3 Az 1887. szeptemher h& 26~ra hirdetett Orszaggyilles
Kepviseldhaz&nak Naploja. XII. hot. P. SZATHMARY K. (szerk.),
1889. (Tovabbiakbair. KN) 328.



barmikor megvaltoztathatta a birosagi szekhelyet, ami
kenyszerii attelepiilessel jart.

A biroi palyara alacsonyabb kepesitesl feltetelek
vonatkoztak, mint az ugyvedlre. Az 1869. evi IV. tc. nem irt
elo tobblet-kOvetelmenyeket a magasabb biroi allasokra,
Jogi palyan eltoltott gyakorlati ido nelkul is lehetett valaki
tablai es kuriai biro. A hivataii es szemelyi
osszeferhetetlenseg esetei az igazsagszolgaltatasban
szabalyozatlanok voltak. A biroi es iigyvedi kar csaknem
kasztkent allt egymassal szemben.

A korabeli szaksajto biralta az igazsagiigyi
adminisztrdctdt, a fohatosagi felugyelei szinvonalat is.
Szuksegesnek tartotta, hogy a miniszter folyamatosan
ellenorizze kiilonosen a videki birosagokat. ,,Rend,
fegyelem, pontossdg ~ e hdrom tulajdonsag meg mindig nem
tudott teljesen gyokeret verm asszes Mrdmknal, akik kdzul
meg nemefyek fdjlalva emlekemek vissza a regi jo
patriachdlis tdblabiro-vildgi'a. "6 A nemzetkdzi jogsegefy
kerdese is elhanyagoit volt. Reformra erett a jogi oktatds
ugye, amelynek keresztiiivitele elso sorban az igazsagugy-
miniszter erdekeben allt. Aktualissa valt az iigyvedi
rendtartds modositasa, Fiwne igazsagszolgaltatasanak
magyarositasa. Megoldando, egyre siirgetobb kerdes volt a
kozigazgatasi jogvedelem, a kozigazgatasi biraskodas
altalanossa tetele.

Az igazsagszolgaltatas atalakitasa a korabeli hazai
adottsagok mellett rendkiviili szakmai kihivas volt. A
modern eljarasjog egyik evidens alapelve, a szobeliseg
bevezetese peldaul nalunk egyike volt a legnehezebb
szakmai-kodifikacios feladatoknak. A Mohacs 6ta
gyakorlatta szervesiilt irasbeli eljaras atalakitasa feltetelezte
a maganjogi jogosszefoglalast, a megfelelo birosagi

5 MARKUS D., 2.



szervezet letrehozatalat, a biroi kvalifikaclo szigoritasat, uj
fellebbviteli rendet es az iigyvedi rendszer atalakitasat.

Szilagyi Dezso kinevezeset a jogaszi kozveiemeny
orommel fogadta. Mdrkus Dezso szerint: ,,A nmnka, mefy
red vdr, oriasi. De Szilagyi megbirkazhatik vele. Szilagyi
Dezso miniszterseget mi ugy fogjuk fel, hogy a magyar
igazsagtigy term veget ert a tervezgetes korszaka es vegre a

mezejere Mpiink."
Az uj 1889. majus 29~en elmondott

beszedeben, a koltsegvetesl vita soran ismertette
igazsigszoigallatasl elkepzeleseit, Hangsulyozta, hogy a
reformokat organikus modon es fokozatosan kivanja
bevezetni. A valtoztatasok soran harom szempont
figyelembe Az hogy elrendel,
„ legyen alkotas, amety a nagy organikus reforrnokba
iilesziheto es vdltozatlan marad", A masodik, hogy a leheto

legyen azon es zavar, arnely az
miatt tortenik. A harmadik, hogy semmilyen valtozas ne
tortenjek az eljarasjogban addig, mig annak szervezeti
feiteteiei meg.

Tervei, szedve, harom csoportba
oszthatoak, Az az atmeneti intezkedesek

7 KN. 331.; Kenedi Geza a reformter\'eket iidvozli, szerinte a niiniszter
20 ev utan eloszor hozta vissza az alkoto szabadelwseg r6gi gondolatait,
megpedig Igen messzemend pozitiv tervek alakjabaa. DR. KENEDI G.,
Szilagyi is reform]ai. Jogtudomanyi Kozlony. XXIV, evf., 23. sz. 18S9.
junius 7. (Tovabbiakban: KENEDI G.,) fgy lattottak ezt a
kepviselotarsak is. Mkor a kepviseloMzbaii Szilagyi bejelentette, hogy
ismertetoi kivanja reformter\'eit, a tekintelyes korm^nyp^rti kqsviselo,
Fenyvessy Ferenc bekiaitott: „ 14 ev utan vegre tortenik valami!" KN.
328.



tartoznak. Ezen dontesek azoniialiak, de nem korlatozhatjak
a torvenykezesi garaneiakat, a fellebbezesi jogot. Megigerte
a miniszterium szakmai dualizalasat, egy masodik
allamtitkar kinevezeset. Az intezkedessel a miniszteriuin
megszerezte regen nelkulozott akciokepesseget. Tekszky
Istvdn igy az adminisztrativ terhektol mentesen, egy ailando
szaktanacs tamogatasaval megkezdfaette kodifikacios
tevekenyseget, Az itelkezesi Mtralek feidolgozasara 30
kisegito tablai bir6 kinevezeset inditvaiiyozta. A miniszter
haladektalannak itelte a bortonvlszonyok javitasat.

A masodik sorba helyezte a voltakeppeni reformokat.
Igerte a polgari torvenykonyv befejezeset Az eddig
elkeszlilt reszeket - hangsulyozta ~, a liberalis allami es jogi
felfogas szempontjabol revidealja. Szemelyes feliigyelete
ala veszi es a leheto legrovidebb idon belul beterjeszti az
oroklesi jogi torvenyt. Fontosnak tartja a buntetotorveny
reviziojat, A reformm.unkalatok soran a ket szobelisegre es
kozvetlensegre epiiio torveny kap elsobbseget;
elobb a btintetojogi, azutan a polgarjogi, majd az
kapcsolodo mellekeljarasok szabatyozasa kovetkezik. Ezzel
kapcsolatban igerte az into eljaras es az okiratos per
behozatalat, valamint a bagatell-eljaras Az
igazsagkeresok. uj, olcso es konnyen
igenybe veheto torv^nykezesi rendszert kivant teremteni. Az

,,p0pnlarizdldsanak" programjat Mrdette meg.
A biroi szerveietet fokozatosan kivanta atalakitani. A

szervezeti reformok utan a jarasbirosagi iigyek fellebbezeset
a tenykerdesekben a torvenyszekig koriatozza, s innen csak
in jure revisio-t enged, kozvetienul a Curiaig. A kovetkezo
lepes a kiralyi tablak decentralizacioja lesz. A szobeiiseg
teljes eletbe leptetese elott a birosagok szamarol,
szei"vezeterol es teriileti illetekessegukrol terjeszt elo
tor-venyjavasiatot, A kardinalls ton^enyek meghozatala
mellett sort kerit a sajtoeljaras modositasara, a biroi es
iigyvedi kar kepesitesi es szemelyes viszonyainak javitisara;



a jarasbirosagok itelkezesi szinvonalanak emelesere; a
bunfenyit6 vizsgalat szabalyainak korszerusitesere.

A harmatKk k&rbe tartoznak a jogi torvenyhozas es
igazsagugyi politika nagy reformkerdesei, melyek a liberalis
jogfelfogas ervenyesiteset celozzak. Legegyertelmiibben a
kepviselohazbell verifikaciorol nyilatkozott, ezt
haladektalatiul az orszaggyules ele kivanta terjeszteni, Az
eskudtszeki intezmenyrol piatonikus kifejezessel ell. 6 -
mondta - e nelkiil a jogalkotasokat befejezettnek nem tartja,
de nem igerhette meg a penztigyek es a politika fenntartasai
miatt. A katonai biinteto kodexrol es eljarasroi csak annyit
mondott, hogy azok alkotmanyos revizioja szilk alapon es
lassan keszul.

Szifagyi vette a birosagi
fegyelmi torveny kerdeset, az iigy\7edrendtartas reform] at, a
blroi es hataskorok s vele a
biroi fiiggetienseg vegleges ug}ret. Vegiil -
h.og>r a legnagyobb alljon az utolso helyen - a hazassagi
jogok a seni emiitette. Remek-
taktikus volt: a liberalis allarnrend nagy kerdeselben
Savant erotartaiek elhamarkodott utkozetet
kezdeni.8

m
Ha minisztersegen.ek jogi norinakban osszefogialhato

eredmenyet tekintjiik, minden dualizmus-kori

8 G., BO,; DezsS I. 228-229. A Pesti Hirlap
1889. mains 31-i szama is elismeressel sz6!t miniszteri
benuitatkozasarfl. ,,Egy liberalis miniszter dszinte expozeja volt, mely
egy lipessel tov6bb vitte az alkotd elveket az igazsdgtigynek mind a
harom teriileten: a jogi iorvenyhozasban, a biraskodasban es az
igazsagugyi adminisztracioban, megjelolven a legkOzelebh eso is azutan
a tavolabbi tennivalokat"



sikeresebb volt. Eloterjesztese nyoman 23 torveny sziiletett,
ezeket 27 rendeiet egeszitette ki, MMszteriuma ket
kepviselohaz ele terjesztett javaslatot, 13 nyilvanossagra
hozott eloadoi tervezetet keszitett. Negy benyujtasra kesz
torvenyjavaslat, tiz kozze nem tett, de elkesziilt torveny- es
rendelettei*vezet fiizodik a nevehez.9

9 Tarvenyek: 1889. evi XXXVIII. ic.Az 1886. evi XXIX. tc. mddositasa
es potldsa tdrgydban; 1889. evi XLV. tc. A birosagok tagjainak az
igazsagttgyminiszt&riumban valo ideiglenes alkalmazhatasaroh 1890.
evi XL tc. Az igazsagiigyi orvosi tanacsrdl; 1890. evi XVIII. tc. A volt
naszodvideki kozsegek birtokviszanyainak rendezese tdrgydban', 1890.
evi XIX. tc. A volt naszodvideki kozsegi erdok kezelese; 1890. evi
XXIX. tc. A kirdlyi tor\>enyszekek es kirdlyi jarasbirdsagok
szekhefyeinek es terilleteinek meghatarozasarol; 1890. evi XLIII. tc. A
kirdlyi birosagok elott feltneriilt bunugyi koltsegek behajtasarol es
elszamoiasdml; 1890. evi XVI. to. Az 1886. evi XXIX. es. az 1889. evi
XXXVIII. torvenyczikkek niddosMsarol es poiidsdrot; 1891. evi XVII
tc. A birdi es iigyeszi szervezet modositasardl', 1891. evi XXXI. tc. A
consult hiraskodas szahafyozasdrol; 1891. evi XLI. tc. A hatar- es
foldrneresi jelek bilntetoiogi v&deltnerol, 1892. evi XII. tc. A
torvenykezesi szunido ujabb szabalyozasdrol szolo 1887:XXX. tc.
kiegesziteserol; 1892. evi XXIV. tc. Az orszag erdelyl reszeihen,
tovdbba a volt Kraszna-, Kazepszalnok-, Zardndmegyek &s a volt
Kovdrvidek tenileiin a biftokrendezesi, aranyositdsi es tagositdsi
ilgyekben kovetendd eljdrdsml szolo 1880:XLV. tc. nemely
hatdrozatainak modositasardl es kiegesziteserol', 1892, evi XXVII. tc. A
foghdz- es elzdras-buntetes vegrehajtasa es a penzbiinteiesekbol befolyo
osszegek felhaszndldsa tdrgydban', 1892. evi XXIX. tc. A tenyleges
birtokos fulctjdonjogdnak a telekjegyzokdrnvbe hejegyzeserol es a
telekjegyzokonyvi hejegyzesek helyesbiteserol; 1892. evi XXX. tc. Az
dllami tisztviseldk nyugdijazdsdrol szolo 1885:XI. tc. modositdsdrdl\
1893. evi XIII, tc. Az igazsdgiigyi palotdml es koltsi-tgeinek fedezeseml;
1893. evi XVIII. tc. A sonunas eljardsrol: 1893. evi XIX. tc, Afizetesi
meghagydsokrol', 1893. evi XXXII. tc. A kiralyi Curia es a kirdlyi itelo
tdbldk itelo birdinak szaporitdsaral es az 1877. evi V, tc. modositdsdrdl;
1894. evi XVI. tc. Az orokosodesi eljdrdsml; 1894. evi XXXI. tc, A
hdzassdgi jogrol; 1894. evi XXXVII. tc. Az 1889. evi XLV. tc.
kiegesziteserol e$ hatdfydnak tneghosszabbitdsaml.



1889. szept. 18. 3337. es 1889 nov. 8. 3925 1MB sz. A
kitfino j'ogi keszultsegu ijjak nyilvantartasa targyaban a hivatali
alkalmazas erdekeben — a kozoktatdsi miniszter ill. felsobb tanintezetek,
tovabba az iigyv&d es birdi vizsgdlo bizottsdg alto/; 1889. dec. 17.
45896. Biroi eljaras az italmeresi kdrtalanitdsbol felmerillf magdnjogi
igenyek eldOniese k6r&l; 1889. dec. 27. 47220. A Magyar kozjegyzoi
t&rv6nyek kiterjeszt&se Fium6re; 1890. Jan. 10. 48722/89. Az iigyvedi
kamarak egymds kozti levelezesenek portdtnentessege; 5608/90. Kirdfyi
iigyeszi administratio egyszerilsitese targyaban; 1890. maj. 9. 11963.̂ 4
budapesti bunteto kiralyi jardsbimsagfelallltasa tdrgyaban; 1891. febr.
2.4. 6347. A kiralyi Held tctblak kdnyvtdrai ttirgyaban; 1891. jul. 23.
35320. Az igazsdgugyi orvosi tandcs ttgyrendje', 1891. sag. 13. 4214.
IME A kir. Curia es a kiralyi ttelo tablak dontvenyei es elvi jelentosegii
hatarazatai tArgyetban; 1891. aug. 11. 4192. IME A joggyakornokok,
aljegyzok es Jegyzak szolgalati viszonyai es gyakorlati kikepzese
targyaban: 1891. aug. 19.4291. IME Birdi agyviteli szab&lyolc, 2181/91.
Utasitds a bunttgyi koltsegek targyaban: 1891. dec. 4. 45036 A
gyakorlati birdi vizsgdlai targyaban (Ugyrendje 1892. febr. 4. 4030);
1891. dec. 10. 31158 & 32082. y4 hirosdgivegrehajtakdijazasa, tovabba
az azokfelettifelitgyelet, azoknak az Qsszeferhetetlensegre vonatkozo es
az egyiift alkalmazast kizara viszonyaik t&rgyaban; 1892. jan.6. 810. sz.
A kiralyi jarashirosagok Ugyvitelenek idoszaki megvizsgalasa tdrgydban
kiadott utasitds; 1892. tnaj. 28. 16362. sz. A sajtobirdsAgi hataskOrrel
felruhazott kirdttyi torvenyszekek ujabb szervezese s azok sqjiobifosagi
keriiteteinek ujabb beosztasa tArgyaban.; 1892. okt. 22, 4510. Buntetd
ugyviteli szabatyok; 1893, Jan. 3. 336. Utasitds az erdefyi birfokrendezes
targyaban; 1893. maj. 26. 19665. Utasitds a telekkdnyvi betetek
szerkeszteserol szolo tdrvenyek vggrehajtdsa targyaban; 1893. fun. 1.
4593. A magyarorszagi 6s honratorszAgi kiralyi bmsagok es
ugyeszsegekpalgdri es bunteto ilgyekben nyujtando kolcsonokjogsegefy
targyaban; 1893. jul. 8, 24366, Utasitds a ienyleges birtokos
titlajdonjoganak bejegyzese 6s a telekkdnyvi bejegyzeselt hefyesitese
targyaban; 1893. dec. 31. 46577 A birak, iigyeszek es a Mr.
Mvatalnokok rangsora tdrgydban; 1894. apr. 24. 16379. A ton>&nyszeki
orvosi vizsgdlatok rendszeresitese es szabdtyozasa targyaban.; 1894,
13964. A javito intezetek alapszabdfyai; 1894. maj. 10. 14390.
Szegenyjog alkalmazdsa osztrak allampoigarokkal szemben; 1894. maj.
30. A sommas eljdrdsrol es afizeiesi meghagydsakrol szolo ton>enyekre
vonatkozo Ugyviteli szabalyok, 1894, dec. 20. 4S73. Eljaras a
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Az igazsagszttlgaltatas koyemiikodm halaval
einlekeztek rola. A gondoskodott a birak sorsanak
javitasarol, a jogaszi hivatas egyseges es elfogulatlan
megitelese erdekeben szamos reformot hozott. A biroi es
ugyeszi szervezet modositasarol szolo torveny, a helyi
eldl^ptetes, az uj vlzsgalobiroi intezmeny tanuskodnak e
teren maradando szandekairol. Szildgyi nem turte, hogy a
birak es az ugyvedek, mint ket zart kaszt alljanak egymassal
szemben. Alatta a birak letszama jelentosen emelkedett, es
az ujonnan kinevezetteket szivesen vette az iigyvedi kar
sorabol. Idealja abban a kesz javaslatban nyert kifejezest,
amely egyseges allamvizsgat akart a kiiion iigyvedi es biroi
vizsga helyett. Elkepzelese az ugyvedi kerdes megoldasahoz

lakb&rfetrnondas, laMskiilriies, valamint a Mrdt lakas dtadasa iranti
il-gyekben.
A kepvisetffltas ele terjesztett javaslat&k; A biinteto tdrvenyek
rnMositasarol; A Idralyi CuriAnak bitiskodasa MpYiseifivaiasztasi
figyekben,
Kffzzetett elKadAi tervez/stek: Torvenyjavasiat az iigyvedi rendtartasrol;
Magyar polgari perrendtartas; CsaMdjog; Hazassagi vagyonjog;
Gyamsagi tomny, sziiSok es gj'ermekek kozti jogviszony; Tengeri
maganjog; Szovetkezetek; Maganbiztositasi vallalatok; A csodonkiviili
megtaraadas; A fizetes besziinteteserol es csodon kfviili egj'ezsegrol; A
csodtorveny modositisarol; A vegrehajtasi torveny mMositisarol; A
zsellertelkekrol. Benyujtdsra kesz torvenyjavaslatok: Bunvadi eljaras;
Htaassigi eljiras; A biroi felelossegro! (fegyelmi tOrveny); A budapesti
biiiitet.6 tdrvenyszekrfil.
K&zze nem tett, de elkesz,uli)avaslat.9k es rendeletterveietek; Banya
telekkonyvi rendtartas; Eljaras a jOved^ki lirgyaban; A jasz-
kun Mrfok\'iszoHyok rendez^serol; Az figyv^di rendtartas elefceleptetese
Fiumeban; A sommis eljarasrol & a fizetesi meghagyasoknM sz616
torvenyek eletbeleptetese Fiimi6ban; Ugyvitel az orSkdsMesi
eljArasbasi; Vasari biraskodas; Eljaris sommas visszahelyezfei
tigyekben; Torvenyjavaslat az eskiidtszekek alakitasarol; Eletbeleptetesi
torvenyjavaslat a btoteto eljarashoz. In: Jogtudomanyi Kozlony, XXX.
evf., 3. sz. 1895. januar 18. A mell^kletben kdzoltflc a Szildgyi Dezso
idejea alkotott torv&yek, fontosabb rendeletek es torvenyjavaslatGk
jegyz^ket. (KwQiiat®.,,Budapesti Kazldnybal"),
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vezethetett volna, ,,mert ha a Mrdk szama egyre szaporodik
es az ftgyv&dek egy resze dimegy a biroi pdfyara, kisebb
lehet a zsujbltsag az iigyvedi pafyan ".lu

A szaftmai nyilvdnossdgot komolyan vette, a
torvenytervezeteket kinyomatta es varta a kozvelemeny
reakcioit. Anketokat hivott ossze, 6s Mkerte az ismert
tudosok veiemenyet.11

A magdnjffgi koMfikacio teren. Szilagyi Dezso
minisztersege idejen jelentos elorelepes tortent. A hazassagi
jogrol szolo torveny es a csaladjogi tervezet elkesztilt.12 A
Magyar polgari perrendtartas tervezete es indokolasa
keszen allt; utodaira vart a megvalositas feladata, A
kozvetlenseg es szobeliseg elvenek en?enyesiteset nevehez
kothetjilk. A somm&s eljdrdsrM 1893. evi XVIII. tc. a
hazai rendszerunk: egyik
alkotasa. A nagy alapossaggal norma
egyeztette az gyorsasaganak,
kovetelmenyet a elvekkel. A jarasbirosagi
hataskorbe tartozo elbiraiasanil a 6s a
bizonyitekok toretleniil
ervenyesiilt. A torveny eltorolte az iigy\7edkenyszert3 a
perdonto helyett a fel kihallgatisat vezette
be. Lehetoseget adott a a novumok
perbell en^enyesitesere, a • az
alapeijaras folytatasakent ertelmezte. Harmadfoku

"' Jogtudomanyi KOzlOny. XXX. evf., 3. sz. 1895. 18. sz.
11 KUN L., Szilagyi Dezso esjogi refarmjaik uj megvilagitasban. Bp.5
1891. 36. '
12 Vasdrnapi Ujsdg 1901. 48. evf. 31.sz. 502.; A Jogtudomanyi Kozlony.
XXX. evf., 3. sz. 1895. • jaauar 18-i szama szerint: ,,A polgari
tftrvenykonyv eszmej&hez is kozelehb Mpttink Szilagyi Dezso
minisztersege alatt, A hazassagi jogr&l szolo tdtv&ny a probiema
iegnehezebb reszletenek megoldasa, Hatalmss a!kot6s ez, amely pusztan
jogaszi szemponthol is oriasi jeleniosegii."
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jogorvoslatot Is biztositott, amely irasbeli es szigoraan a
jogkerdes megitelesere szoritott volt.

A fizetesi meghagydst is Szildgyi Dezso osztonzesere
bevezetett hazai jogintezmenynek tekmthetjuk, A jogkereso
kozonseg erdeke es a birosagi iigyek csokkentesenek
szempontja igenyelte, hogy bagatell iigyekben lehetoleg
egyszeiii legyen a jogervenyesites. A szakmai korok
,,osztatlan ohajtasara" egysegesitette az orokosodesi
eljards szabalyait.

A bunvadi eljards kodifikalasara a politikai izgalmak
kozott nem jutott, ido, de korszakos javasiata elkeszuit, Tole
szarmazik az uj vizsgalobiroi intezmeny, amely veget vetett
a jogaszi kozvelemeny altal gyakran panaszolt vizsgalati
atrocitasoknak, es kizarta a vizsgalatbol a tapasztalatlan
elemeket. Az itelkezes folyamatossa teteie erdekeben az
1892. evi XII tc. megszigoritotta az 1887-ben bevezetett
torvenykezesi szfinet szabalyait. A biiniigyeket kivette a
sziineti targyak koziil.

A biinteto torvenykonyv noveliaja 1892 vegen a
kepviselohaz ele keriilt, es nem az igazsagiigyi miniszteren
mult, hogy parlamenti targyaiasa meghiusult. A novella
szakitott. az ortodox biintetojogaszi felfogassal, az elet
tapasztalatait erveriyesitette a jogi dogmakkal szemben. A
foghaz- es ekarasbuntetes vegrehajtasarol szoio 1892. evi
XXVII. tc. a korabeli biintetes-vegrefaajtasi rendszeriink
latszatra csekely jelentosegii modositasa. A Csemegi.~kodex
altal sulyra nezve otodik fobuntetesi nem (foghaz) es a
kizarolag kiMgasok eseten alkalmazhato elzaras
vegrehajtasi szabalyainak megallapitasa - a kortarsak
egyontetu allaspontja szerint - a biinteto igazsagszolgaltatas
hazai tortenetenek kardinalis reformja volt. Szildgyi
szemelyesen allitotta ossze a torveny vegrehajtasara
szolgalo rendeletet, amelyben a kor szinvonalan szabaiyozta
a fogvatartas reszletszabalyait.
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Az itelkezesi szervezet korszerusitese teren jelentos
lepes volt a kiralyi itelotabiak es fotigyeszsegek
decentralizacioja. Az 1890. evi XXV. tc. meghatarozta a l l
itelotabla szekhelyet, pontosan szabalyozta az itelkezo
szemelyzet osszetetelet, orszagosan 245-ben maximalva a
birak szamat. Az Itelotabiak szekhelyein kiralyi
foiigyeszsegeket szervezett. Az 1890. evi XXIX. tc. akirdfyi
towenyszekek es kiralyi jdrdsMrosdgok szekhelyeit es
teruletet rogzitette. A torveny elso Izben kiserelte meg az
igazsagszolgaltatasi teendok racionalis teruleti elosztasat.

A biroi es ugyeszi szervezet modositasarol szolo 1891.
evi XVII. tc. is regi mulasztast potolt, amikor koriilirta az -
igazsagszolgaltatas felett feliigyeleti jogkort gyakorlo
szervek hataskoret es pontos teendoit. Az itelkezo forumok
ezutan. kotelesek voltak az alkalmazott torvenyek
hianyossagaira vonatkozo eszreveteleiket a felsobb
birosagoklioz tovabbltani. A torveny szigoru
rendelkezeseket vezetett be a biroi vizsgak es a
felsobirosagok birainak kepesitese teren. Hasonlo
kovetkezetesseggel szabalyozta a Mvatali es szemelyi
osszeferhetetlenseg eseteit. Megengedte. sot kivanatosnak
tartotta, hogy a biroi es iigyeszi kar tagjai magantanarok
legyenek. Szildgyi idejeben a birak letszama jelentosen
emelkedett, es az iijonnan kinevezetteket szivesen
alkalmazta az iigyvedi karbol.

Igazsagiigy-miniszterkent fontos szerepet vallalt az
itelkezes korszerusiteseben. Az igazsagiigyi feladatok
ellatasara lehetove tette az Itelkezo birak ideiglenes
miniszteriumi atkalmazdsdt, mai kifejezessel, berendeieset.
A rendeikezes jelentosen hozzajarult a hivatalnoki szemlelet
hatterbe szoritasahoz, hiszen igy kivalo szakertelmii birak
velemenyezhettek a reformterveket. Nem csupan a felso,
hanem az elsofoku birosagok birait is bevonta a
torvenyj avaslatok elokeszitesebe.
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Jellemzonek tekinthetfiik, bogy a koncepciozus
miniszter egy igazsdgftgyi orvosi tandcs feiallitasarol Is
rendelkezett (1890. evi LX1. tc.). A testiilet a szaporodo
orvosi muhibak velemenyezeset es a birosagok altal
felhasznait orvosi szakvelemenyek felulvizsgalatat latta el.

Az 1891. evi XXXI. tc. a birosagok
szervezetet, hataskoret irta koriil. A fconzuli tigyek
feMvizsgaiataval eddig a becsi legfobb torvenyszek volt
megbizva. A torveny olyan felsobfrosag felallitasarol
gondoskodott, amely a paritas elve szerint mukoddtt,
szekhelye Konstantinapotyban volt. A fotorvenyszek
megszervezeseben, rendjenek szabalyaiban
kifejezesre jutott Magyarorszag szuverenitasa.13

Nem szimbolikus jelentos6ge volt az
,,igazsdg-ugyi palotdrol es k&ltsegeinek fedezeserol" szolo
1893. evi XIII tc.-nek. A Magyar Kiralyl Kuria, a Budapest!
itelotabla, a Koronaiigyeszseg es a Kiralyi
Fotigyeszseg eptilet a honi
igazsagszolgaltatas egyetlen, kiailitasu,
reprezentativ (leiine). Ha a korabeli Europaban
epitett ujabbkori igazsagugyi paiotakat tekintjuk, mindentitt
azt a torekvest latjuk, hogy a epiiletekben az
igazsagszolgaltatas magasztos Mvatlsa, tekintelye es
meltosaga kiilsoleg is megnyilvanuljon. SziMgyi Dezso a
valosagban es kepletesen felepitette Themis
templomat.

Osszefoglalva hogy Szildgyi Dezso
minisztersegenek ot esztendeje fenyes Iapja igazsagiigyiink
tortenetenek. Ha a emtekezet Deak Perencet tartja a
legnagyobb magyar igazsagiigy-miniszternek, akkor meg
kell allapitanunk: a bolcsenek koncepcioibol legtobbet

13 MARSCHALKO I, Consult Joto^enyszek. .Magyar Jogi lexikon. II.
kat 665-668.
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Szildgyi Dezso valositott meg. Raadasul azon keves
politikusaink egyike volt, aki tobbet teijesitett, mint
amennyit igert.
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