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I. Az észjogból.

1. Az észjog lételo kétségbe nem vonható,
2. Hol nincsen állam, ott sincs jogtalan állapot.
3. Az elévülésnek és az öröködésnek van észjogi 

alapja.
4. Az állam nem csupán társaság, hanem institu

tio is.
5. A háború joga nem korlátlan, de a legtökélet

lenebb jog.
6. Az örök béke hiú ábránd.

II. Az egyházjogból.

1. Az egyháznak joga van az államtól elismerést 
és védelmet követelni, ha létele ennek érdekeivel nem 
áll ellentétben.

2. Az egyház hatalmi köre csak a lelkiekre terjed.
3. A papok nőtlensége nem alapszik isteni rende

letén.
4. A házasság egyházi áldás nélkül is szentségi 

jellegű.
5. A házasság, mint szerződés körüli törvényhozás 

függetlenül az egyháztól, az államhatalmat illeti.
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III. A római jogból.

1. A praetori jog' a polgári jog szigorának enyhi- 
lésére szolgált.

2. A corrcalis és solidaris obligatiók közti különb
ség a perjog tekintetében fontos.

3. A fietio, mely szerint a „hereditas jacens“ sze
mély, az örök jogban nélkülözhotlen.

4. Roma a királyok alatt nőm volt monarchia.
5. A „constitutum debiti alieni“ és a „fideiussio“ 

közt lényeges a különbség.

I V. A magyar magánjogból.

1. Az adomány-rendszer lényegesen különbözik a 
hűbérségtől.

2 . A nők a magyar magánjogban kiváló figyelemre 
vannak méltatva.

3. A telekkönyvi intézmény nem ellenkezett tör
vényeink szellemével.

4. A liajadoni jognak jelenleg csak a hitbizományi 
jószágoknál van helye.

5. Az örökös nevezése nem lényeges a végrende
letben.
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V. A polgári perrendtartásból.

1. A sommás visszahelyezési perekben a bírói ille
tőséget nem az alperes lakása, hanem a per alatt levő 
ingatlan fekvése szabályozza.

2. A bírói cgyesség által be végzett perekben per- 
orvoslatnak nincs helye.

3. Csak az ítélet, nem pedig az indokok válhatnak 
jogerejüvó.

4. A jogvélelmek nem mentenek fel a bizonyítási 
kötelességtől föltétlenül.

5. A halmozott kereset leszállittatik.

VI. Az osztrák jogból.

1. A haszonélvezet kivételével valamennyi szol
galmi jog oszthattam

2. A házasságon kívül született gyermek saját szü
lői által örökbe nem fogadható.

3. A ki valamely idegen dolgot tudva szerez meg, 
szavatosságot nem igényelhet.

4. Az osztrákjog szerint elég, hogy érvényes legyen, 
a végrendeletet az örökhagyónak Írni és aláírni.

5. A polgári törvénykönyv az örökjogot helyte
lenül számítja a dologbani jogok közé.



VII. A büntető jog és eljárásból.

1. Jogi személy bűntett alanya nem lehet.
2. A tárgy iránti tévedés nem változtatja meg- a 

szándékolt bűntett természetét.
3. A halálbüntetés a leg-sulyesb bűntetteknél mér

séklettel alkalmazva nem ellenkezik az örök igazsággal.
4. Az önvallomás tárgyi tónyálladék nélkül nem 

képezhet alapot az elitélésre.
5. Felség-sértést külföldi is követhet el.

VIII. A váltójog és eljárásból.

1. A váltó jogilag sem szerződés, sem kereskedelmi 
papírpénz.

2. A ki nevét a váltóra további kikötés nélkül 
írja, az egész sommára nézve vállal kötelezettséget.

3. A „toldatra" a váltót egész terjedelmében le 
kell másolni.

4. Az üres hátirat tévesen neveztetik a magyar 
váltójogban meghatalmazásnak.

5. A váltó-adós személye elleni végrehajtás sem 
jogi, sem czélszerüségi szempontból nem védelmezhető.
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IX. A politikai tudományokból.

1. A socialisták és communisták rendszerei való
sítva az általok czélba vett állapot ellenkezőjét idéznék 
elő.

2. A munkás néposztály életmódjából az egész 
nemzet anyagi helyzetére lehet következtetni.

3. A „rente“ minden termelési ágnál és minden 
életkörülményben kínálkozik, a földjáradék pedig csak 
egy szembeötlőbb tünemény a sok közöl.

4. A hatalmak elválasztása szükséges.
5. A tőkekamat nem az adósnál, hanem a hitele

zőnél rovandó meg.

X. A statisztikából.

1. Magyarországon a gabonaárak nem ugyanazon 
hatással vannak az esketésekre, mint a Lajthán túl.

2. Az osztrák-magyar monarchiának érdeke a sza
bad kereskedésre utal.

3. A statisztikai felvételekben több férjes nő, mint 
nős férfi jelentkezik.

4. Az 1854-iki bányatörvény nem kedvező a kő
szénbányászat felvirágzásának.

5. A katonai határőrvidék szervezető a productiv 
erők kifojlését akadályozza.




