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N agyságos

Kürthy Keresztély úrnak,

ö császári s apostoli királyi Felsége legmagasabb ne

vét viselő vitéz rend, — valamint a török császári 

Medschidie rend 3-ad osztályú — lovagjának, Károly- 

városa tiszteleti polgárának, cs. kir. tábori-hadi-föbiz- 

tosnak s a cs. kir. hadügyi ministerium XII. osztálya 

helyettes főnökének stb. tisztelve szeretett nagybá

tyámnak hálám csekély jeléül.





A jogbölcseletből,
1. A természetjog elvei , a tételes törvényhozásoknak 

alapja.
2. A jogképesség az ember személyességén alapul.
3. A házasság általában nem felbonthatlan társaság.
4. Az államnak jogában áll a bűnös polgárokra halálbüntetést 

kiszabni.
5. A nemzetek általában tekintve egymásközt egyenlők.
6. A nemzeteknek egymás ellenébeni védelmöknél nem 

szabad szigorúbb eszközzel élniök — inig czélhoz vezető szeli- 
debb eszköz kinálkozik.

7. Semleges lobogó fedezi az ellenséges szállítmányt.

Az egyházi jogból,
1. Az egyházjogtan a jogtudományok sorában külön jogvi

déket képez, sem a köz- sem a magánjogkörébe nem utasítható.
2. A közönséges egyházjog hazánkban annyiban bír teljes 

jogerővel, mennyiben országunk különjoga, vagy törvényes kel
lékekkel bíró jogszokás ellenkezőt nem rendel.

3. Az egyház csalhalatlansága a közzsinatnál vagy azt he
lyettesítő püspöki kar összeségénél van.

4. Szükség esetén mindenki — nem keresztény ember is, 
nemkülömbség nélkül — érvényesen keresztelhet, és pedig lelki 
rokonság eredményével, miért is

5. A házasságban nem élő szülék közt — ha közös magza
tukat egyikök szükségből megkereszteli, házasságbontó akadály 
keletkezik.

6. A nem keresztények vagy a katolikusok közt feloldhatás 
feltételezése mellett kelt házasságok katolikus szempontból is 
addig érvényeseknek tartatnak, inig e vélelmezés feltétképen is 
határozottan ki nem kötetik.

A római jogból.
1. A római jog szerint nem minden ember tekintetett jog

képességgel biró személynek.
2. A teljes család atyai jog alanya csak finemü cívis lehet.
3. A capitis diminutio a római polgár jogi személyességének 

pusztulása; habár media capitis diminutionál a jus gentium szerinti 
jogképességet megtartotta; minima capitis diminutionál pedig az 
elvesztett előbbi családi jogkör helyett új családban nyer jogállást.
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4. A hereditas jacens is bizonyos értelemben erkölcsi 
személy.

5. A donatio mortis causa általában visszavonható, de a dona
tio inter vivos csak különös határozott esetekben.

6. A serdületlen körű által a gyám közbenjárása nélkül 
(Sine auctoritate tutoris) kötött szerződés rendszerint naturalis, 
néhai valóságos civilis obligatiót szül.

A magyar magánjogból.
1. Verböczy hármas könyve mint szokásos jogkönyv nagy 

fontossággal bírt Magyarországban.
2. A törvénytelen gyermeknek még anyja után sincs tör

vényes örökösödési joga.
3. Ősi javakról törvényes örökös létében a birtokos nem 

intézkedhete.
4. Magyarországnak nádora, hivatalánál fogva mint királyi 

helytartó, alkalmatos személynek adományozhatott, hanem sző
kébb korlátok között, mint ezt a királyi felség tévé.

5. Felentuli sérelmet a magyarjog nem ismer.
6. A magánpecsét alatt eladott ősi jószág zálognak 

tekintetett.

Az osztrák magánjogból.
1. A törvényes vélelmeknek a polgári törvénykönyvben 

igen tág tér engedtetik.
2. A természeti gyermekek ápolására és ellátásárai köte

lezettség a szülék örököseire is átszáll.
3. Jóhiszemmel kötött egyesség a felényintűli sérelem 

alapján meg nem támadható.
4. A zálogba adott dolog a zálogjog elenyészte után vissza 

nem tartathatik.
5. A férjhez ment nő férje nevét nyeri, s köteles férjét 

lakhelyére követni.
6. Mig az özvegy nő férje hagyatékából a rendes élelmezést 

húzza, addig egyúttal özvegyi tartást nem igényelhet.

A polgári perrendtartásból.
1. A ki valamit állít, tartozik azt bebizonyítani.
2. A tulajdonképeni beismerést szoros értelmű bizonyíték

nak a magyar jog el nem ismeré.
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3. A vásári és sommás szóbeli eljárás közt lényeges kü- 

lümbség van.
4. A végrehajtás úgy az ingó mint az ingatlan javakra is 

egyúttal kiterjesztethetik.
5. A bírónak a kereseten túl terjeszkedni nem szabad.
6. Hol csak egy hitelező van, nem szükség és törvény szerint 

nem is lehet valakinek túlterhelt vagyonát csődeljárás alá vonni.

A büntető jog és eljárásból.
1. Szabadság a bűntettnek egyik feltétele.
2- Fenyitö törvényünk rendeletéi hazánkon kívül tartóz

kodó polgártársainkat is kötelezik.
3. A tolvajlás bűnténye az ingó tárgy birtokosának bele

egyezésével nem követethetik el.
4. Testi büntetéssel büntettek nem fenyittethetnek.
5. A szabadsági büntetések közt a legczélszerüebbek a 

javító fogházak, ezek közt pedig a^hátigató rendszer szerintiek.

A magyar váltójog és eljárásból,
1. Az első szerződés a váltóüzletben a váltókiadásával 

kezdődik.
2. Az intézvényezett a váltónak reá intézése által még nem 

jelentkezik a váltón mint kötelezett.
3. Rendszerint mindenki ki a váltóra nevét Írja, váltójogi— 

lag lekötelezett.
4. A viszkereset kétféle : biztosítási és fizetési.
5. A sommás és rendes perbeli eljárás közt a váltójogban 

lényeges külömbség létezik.
6. Perújításnak csak bizonyos feltételek alatt van helye.

A politikai tudományokból.
1. Az uralkodó és nemzet között kötött szerződéseket, kü

lönösen pedig az alkotmány alaptörvényeit mind a két fél egy- 
iránt köteles megtartani.

2. A kormány csak ott nyugszik erős alapon, hol akarata 
a nemzet akaratával öszhangzásban van.

3. A domaniáljószágok rendszerint haszonbérbe adandók.
4. Az egyedáruságok kártékonyán hatnak a nemzetgazdá- 

szatra.
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5. Az adó, hogy igazságos legyen, a tiszta jövedelemre 

vetendő ki.
6. Az adóknak bérbeadása ellenkezik az államhatalom mél

tóságával.

Az ausztriai
birodalom statistikájából.

1. A statislika az állomtudományok közt csakúgy sorakoz- 
hatik, ha saját rendszere van, mely azt egyedül a tudomány czi- 
mére való igénynyel felruházza.

2. Az ausztriai birodalom közgazdászati érdekeinek gyű- 
pontja Magyarország.

3. Az ausztriai birodalom tekintve a belsejében nagyszám
mal létező erősségeket és természetes határait, egyike a legjob
ban védhető európai államoknak.

4. A Duna folyam a belföldi forgalomnak föütere.
5. A Tisza szabályozása Magyarhon államgazdászatára 

nézve életkérdés.
6. Az újabb időben épült vaspályák által, a magyarországi 

kereskedés nem csekély lendületet nyert.
7. Erdély arany- és sóbányái tekintve a dús rétegek 

ásványtartalmát, de nem mivelődésük módját, világfontosságuak.






