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I. Az észjogbó l

1. Az észjog természetünkkel legszorosabb összekötte
tésben van.

2. Észjogilag, bizonyos feltételek mellett, helye van a 
végszükségj ognak.

3. Az ártatlan használat joga ellenkezik az észjoggal és 
ennélfogva az u n. ártatlan használati kötelességek is, akár 
igenlegosek, akár nemlegesek, csak tökéletlen kötelesség ter
mészetével bírnak.

4. Az elidősités csupán észjogilag meg nem állhat.
5. Bármily nagy kamat mellett kötött hitelezési szerző

dés sem válik uzsorává észjogilag, ha iránta a szerződők sza
badon megegyeztek

6 Az öröklési jog észjogilag nem igazolható.
7. Ellenben a hadi jogot lehet észjogilag igazolni.
8. A házasság czélja nem csupán a nemi közösülésben, 

sem egyedül a magzat nemzése- s nevelésébe, sem pusztán a 
házasok kölcsönös segélyébe : — hanem ezen emlitett czélok 
összeségébe helyezendő.

9. A szülői hatalom észjogilag mindkét szülőt egyaránt
illeti

II. Egyházjogból

1. Az egyházvédnökség ezége alatt a kormánynak a 
szorosan vett egyház ügyekre való tételes befolyása nincs 
igazolva.

2. A magyar királynak a nagyobb egyházhivatalokat 
illető kinevezési joga, alaposan kétségbe nem vonathatik.

3. A házasság az emberi nem és társadalom fennállása 
szempontjából nein feltétlenül Szükséges.
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4. A reformata egyház név szerint- Erdély honban, a há
zassági kihirdetésekre nézve sokkal közelebb áll a közönséges 
egyházjog szabványaihoz, mint a magyar protestáns egyház.

5. Kívánatos, hogy az .egyháztörvényhozás'a korhiány 
házassági akadályát illetőleg, mindinkább a külön polgárjogi 
intézkedésekhez hajolna.

6. A nősztelietctlenség (impotentia} nem feltétlenül bontó 
akadálya a házasságnak.

7. A valláskülönbség (cultus disparitas) házasságbontó 
természete nem tételes egyháztörvényen, hanem közszokáson 
sarkal.

8. A pbysicailag és öntudatosan jelen levő habár kény- 
szeritctt plébános előtt kötött — egyéb kivániatósagoknak 
megfelelő -  házasság jogérvényesen megáll.

9. A házasságot nem a nemi közösülés emeli érvényre.

III. R ómai jogból.

1. A stipulationes praetoriae mintegy áthidalák a legis 
actiók szorosan megbatározott alakszerüségeiböli átmenetet a 
formulák szerinti eljárásra.

2. A Justinián által codiíicált romai jog befogadása Né
metországban nem tételes törvény,hanem szokásjogon alapult

3. A szokás nem jogkeletkezési ok, hanem a jogkelet
kezés egyik alakja.

4. Eszmebeli személy keletkezéséhez kettő kívántatik 
meg : jogalanyisággal ellátandó és ezt vivő al z a t (substratum) 
és ez utóbbit jogalanyisággal felruházó j o g s z a b v á n y.

5. „Hereditas nondum adita non transmittitur ad here
des-“féle elv alól kivételnek van helye.
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IV. A magyar magánjogból.

1. Hazánkban 1848-ig a magánjog túlnyomóig szoká
sos jog volt.

2. Wcrbőczi „Ilármasköny v“-c eredetileg nem törvény 
sem törvénygyűjtemény, hanem u. n. jogkönyv.

3. A szab. kir. városok jogi személyisége kir. privilégi
umokon alapszik; de közjogi foganatositásuk országgyűlési
beozikkclyezéstöl van feltételezve.

4. A dolgoknak ősi és szerzeményi valamint öröklött 
és szorzeményiekre történt felosztása között lényeges kttlön- 
ségek léteznek.

5. Paraszti birtok 1848. év előtt örökjoga birtok tárgya 
nem lehetett.

6. A nemesi jószágoknak a koronára háramlása csak 
két főczimen nyugodott, és ez volt: a magszakadas és hűt
lenség.

7. XJj- és újított adomány között lényeges volt a ku- 
lönség.

8. Nádori adomány utján nemességet szerezni nem le
hetett.

9. Az u. n. királyi kisebb haszonvételek (regalia minora) a 
nemesi jószágoknak nem annyira belső lényegükhöz tartoznak, 
mind inkább azokkal csak külső közgazdászai okoknál fogva 
vannak egybekapcsolva

V. A magyar polgári törvénykezési rend- 
tartásból.

1. Már a lionalapitás és az Árpádházból származott ki
rályok alatt hazánkban a magánjogi ügyek tekintetében ren
dezett törvénykezési eljárásnak volt helye.

2. Gyámságot vagy gondnokságot csak bizonyos esetek
ben viselhet bíró.
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3. A törv. rendi, azon intézkedése alól, hogy minden 
ügyre nézve három fórumot rendel, kivételnek van helye,

4. Az árveréseknél előforduló kielégítési sorrend megái - 
lapitása és a vételár felosztása tekintetében az ideigl. törv. 
szabályok 127—132. §§-sai és a törv.kezési rendt. 443. §-a 
rendelkezése közt lényeges különség van.

5. A beavatkozás esetén kívül is mint peres felek nyer
hetnek harmadik személyek szerepet, átalános v. különösjog
utódlás útján.

6. A szavatosságot csak szerződés állapíthatja meg.
7. Azon körülmény, hogy felperes a szavatost sommás 

keresettel támadja meg, nem szolgálhat indokul arra, hogy a 
kereset a törv. rendt. 79. §-sa értelmében rendes eljárásra 
utasíttassék.

8. Az ügyvédség tudománynak s szabad művészetnek 
tekintendő.

9. Az 1868. évi törv. rendt. az eljárást illetőleg a tár
gyalási és nyomozási elv között közép utat tartva, azokat 
egyenkezüen emeli érvényre.

10. Határidők és határnapok között lényeges a kü
lönség.

11. A törvényes szünnapok tekintetében lényeges eltérés 
létezik az 1868. LIV. t. ez. 100. §-a és az 1840. XV. t. ez. II. 
r. 202 §-a rendelkezése közt.

12. Az 1868. LIV. t. ez. a perkezelés közvetlen módját 
fogadta el.

VI. Az osztrák magánjogból.

1. Ausztriában a törvények vagy nyílt parancsok vagy 
rendeletek alakjában keltek.

2. Az auszt. ált. polg. törvk. kötelezi a nyílt, tengeren 
lévő osztrák hajókon nemkülönben a hadi hajókon — habár 
alá vetett idegen tengeren - tartózkodó alattvalókat is.
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3. Szokásjog csak azon esetekben Tehető figyelembe, a 
melyekben vájok a törvény hivatkozik.

4. Törvényhatósági engedély mellett házasságot megha
talmazott által is köthetni.

5. A polg. trvk. 717. §-sa szerint elválasztott protestáns 
a másik házastárs éltében is köthet protestáns személylyel, 
de katholikussal nem — érvényes házasságot. —

6. A gyámság nem mindig szűnik meg a gyámgyermek 
teljes kora elértével.

7. Az atyának azon joga, hogy az előleges beleegyezése 
nélkül önkőnytesen katonai szolgálatba lépett kiskorú fiát 
vissza követelheti csak bizonyos ideig érvényesíthető.

8. A tartozék csak bizonyos viszonyokban s a fődolog fe
letti bizonyos intézkedésekben esik azzal ugyanegy jogi te 
kintet alá.

9. Oly hagyomány, moly közelebbi meghatározás nélkül, 
a rokonoknak rendeltetik, azokra jut, kik a törvényes örökö
södés szerint legközelebb állanak a kagyományozóhoz.

10. Semmis ügylotnek nincs létezési alapja és ereje, és 
ennélfogva semmis oly kezesség oly zálogkötelezés is, mely 
semmis ügyletért vállaltatik.

11. Felén túli sérelem miatti szerződés felbontásnak 
és előbbi állapotba vissza helyezésnek csak bizonyos esetek
ben s bizonyos ideig van helye. —

12. A perindításnak anyagjogi hatásai vannak. —
13. A polg. trvk. 593 §-sának azon intézkedése, hogy 

nem keresztény tanú nem lehet valamely keresztény végren
deleténél, — többé nem érvényes. —

14. Minden elbirtoklás — (SrfiJjung — egyszersmind más 
részről elévülést — iBcvjidjnimj — foglal magában, de nem 
fordítva. —
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VII. A büntetőjog- és eljárásból.
I. A büntető hatalom a lényeges felségjogok közé 

tartozik.
2 A büntetés a bűntett által megsértett jogtörvény ész

szabta követelménye és folyománya.
3. A bttnkisérlot a büntetőjog körébe tartozik, és nem 

utalható kizárólag az állam rendészeti fegyelmi körébe
4. „Bűn nélkül Istent som, czél nélkül embert nem 

illet büntetés" — mondja Szemere s igen helyesen, mert a 
büntetésnek az ig'azság határain belől az allam-czéloknak 
kell megfelelni.

5. A halálbüntetés felett feltétlenül pálczát törni nem 
helyes, mert az igazság eszméjével nem ellenkezik ; annak 
szükségessége vagy megszüntetése körüli kérdés eldöntése 
pedig csupán az egyes államok viszonyaitól függ.

6. Az elragadás büntette be van végezve, mihelyt az 
elragadó a nőszemélyt teljesen hatalmába ej tetteyhabár az el
halás be nem következett is.

7. Erőszakos nemi közösülés és elragadás bűntettét a
férj nején el nem követheti.

8. Az öngyilkosság — autochiria — nem bűntett, és 
ennélfogva beszámítás alá som jöhet.

9 Kihágások esetében a bíráskodást megyékben ren
desen a szolgabiró gyakorolja.

10. A bűntett elkövetésének bírósági illetősége a bűn
tett bevégzésének helyétől függ.

11. Büntető ügyekben az első bíróságéval megegyező 
kir. táblai Ítélet ellen is, a legfőbb itélőszökhez, megszorítás 
nélkül fellebbezésnek helye van.
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VIII. A váltójog- és eljárásból.

1. A váltó nem a Francziaországból kiűzött zsidók talál - 
mányit; nem is kizárólag- a vásárok szüleménye, és nem veszi 
eredetét Németországból: kanom Olaszországból szármázik 
és a váltó első szerzői olaszok voltak.

2. A váltó történelmében legfontosabb szerepet a vá
sárok és a pénzváltók üzlete játszik.

3. A váltó-kezesség nem képez külön váltó-szerződést.
4. A honvédeket, habár tettleges szolgálatban levőket, 

a szenvedő váltókópesség megilleti
5. Érvényes aláírásnak tekintendő, ha az Írni nem 

tudónak kézjegye a váltón törvényes alakban hitelesíttetik.
6. Az ünnep vagy vasárnapon felvett óvás feltétlenül 

nem tekinthető érvényesnek.
7. Az elévülés félbeszakadása és nyugvása közt lénye

ges különség van a foganatra nézve.
8. A váltó-adóst akár lak-, akár tartózkodási helyé, 

akár pedig a váltóban kitett fizetési hely törvényszéke előtt 
beperelhetni.

9. A sommás váltó eljárásnak, csak váltóból eredő pe
rekben van helye.

10. A váltótörvény szék előtti ügyekben az u. u. vélet- 
lenségi elv — principium cventualitatis — cl van fogadva.

11. Kivételesen történhetik a váltókövetelésnek bebi
zonyítása másként is, mint váltó által.

12. Ha a k ir. tábla az első bíróság ítéletét helyben
hagyta;, további felebbezésnelc helye nincs.

IX. Az országászattanból.

1. Az államnak szükségessége minden kétségen fe
lül áll.

2. Feltétlenül tökéletes és minden nemzetre alkalmatos 
államforma nem létezik.
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3. A jó szellemben foganatosított sajtó-szabadság szabad 
és alkotmányos országnak életfontosságú feltétele.

4. Szabad községi és megyei municipalis szerkezet — 
mint egyik védfala az alkotmánynak és szabadságnak — 
legnagyobb fontosságú alkotmányos országban.

5. A birónak önállósága és függetlensége a helyes és 
üdvös jogszolgáltatásnak nélkülözhetlen előfeltétele.

6. Az angol és franczia békebirói intézmény meghono
sítása felette kívánatos.

7. A javító fogházaknál alkalmaztatni szokott rendsze
rek közöl több elönynyel bir a magánclzárási, mind a közös 
clzárási rendszer.

8. Kell, hogy a büntető bíróságnak mindig vezérelve 
legyen Trajanus örökké emlékezetes mondata: „Satius est 
impunitum relinqui facinus nocentis, quam innocentem 
damnare. “

9. A becstelenitő büntetések a politika elveivel ellen
keznek.

10. A tudomány-egyetemek valódi czéljoknak csak úgy 
telelhetnek meg, ha azokon a tanrendszer a tanszabadság és 
nem a tankényszerüség szellemében kezeltetik.

X. A nemzet gazdaságtanból.

1. A Colbert-féle vagyis a morcántilrendszer főtévedése 
azon téves véleményben áll, hogy minden nemzet nyeresége 
csak más nemzet veszteségéből származhatik.

2. A Smithianismus, mely uj korszakot alkotott a nem
zetgazdaság tudományban, leghübb kinyomata a XVI1I. szá
zad minden nagy vívmányainak és ezélzatainak.

3. Termelékeny mindazon munka és foglalkodás, mely 
a társadalomnak küljavak tekintetébeni szükségletei kielé
gítésére alkalmas.

4. Kétféle értéke van a nemzetgazdasági javaknak u. in. 
általános vagy használati és viszonylagos, v. csereérték.
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5. Félszeg és alaptalan azon állítás, hogy a tőkepénze
sek és a mnnkások érdeke ellentétes.

6. Az associatio felette előnyös és hathatós tényező a 
termelési müfolyamban.

7. A versenyszabadság (szabad concurrentia) — termé- 
kenyítőleg és fejlesztőleg hat az ipar és productio minden 
ágaira

8. Azon szabály alól, hogy a piaczi ár, mindig a ter
melési ár felé irányul, kivételnek van helye.

9. Élénk pénzforgás nem mindig jele valamely nemzet 
jólétének.

10. A földjáradék nem monopol kifolymánya.
11. A gabnabeviteli vám igazolható azon esetben, hogy 

ha a belhoni földipar súlyos adóknak van alávetve.
12. Minden hátrányai daczára is a nagy ipar roppant 

felsöbbséggel bir a kézműipar felett.
13. Az egyszerű valuta czélszerübb és természetesb mint 

a kettős vagy többes valuta rendszer.

XI. A pénzügytanból.

1. A pénzügyi helyes kezelése nagy horderejű az állam
nak mind bel, mind külélete, valamint annak hatalma és 
politikai súlyára nézve.

2. Czélszerübb ha a civillista időszakra írem pedig az 
uralkodó egész életidejére katároztatik.

3. Az államkiadások és bevételek közti egyensúly eléré
sére nélkülözhetlen szükség az állambudget megállapitása.

4. A domanial-jószágok birtoklása nem czél, hanem 
csak eszköz felsőbb, t. i. az államczél elérésére.

5. A nagy államerdőknél legczélszerübb az állam saját 
kezelése.

6. Azon kérdés helyes eldöntése : váljon az államjószá
gok idői vagy örökbérlése érdemel-e elsőbbséget ? főleg attól 
függ, mennyire fejlődött ki valamely országban a gazdaság 
és mekkora a népesség.
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'7. Nem volna helyes és czélszerü ha az állam a pénzt 
minden verésdij nélkül készíttetné.

8. A postaintézet eleíntén magánintézet volt, és csak 
később lett államintézetté és regáljoggá.

9. Az adóztatásnál a polgárok törzsvagyonát, azaz a 
jövedelmek forrását, kimélni kell.

10. Az adóztatásban! egyenlékenység behozatalának 
nélkülözlietlen feltétele a katastrírozás.

XIl. A statistikából.

1. A magyar államban a fiatal kor jóval emeltebb arány
ban szerepel az esketéseknél, mint a birodalom többi részei
ben.

2. A baromtenyésztés hazánk agronom természetének 
kevésbbé megfelelő állapotja leginkább a hiányosrétmüvelés- 
nek, valamint a takarmány növények termesztésére íordit- 
tatni szokott csekélyebb gondnak szüleménye.

8. A magyarországi vasbányászatnál észlelhető mérsé
kelt haladás nagyon is szükségli, hogy a magyar felelős kor
mány mindent elkövessen a kívánt emelkedést gátló közgaz
dászat! akadályoknak minél sikeresebb és minél gyorsabb 
eltávolítására.

4. Ama jelentékeny kiviteli többlet, mely az utóbbi 
időkben a magyar-osztrák monarchia international forgalmát 
jellemzi, jóval inkább a mü-, mint a mezei ipar szüleménye.

5. A túlságos centralisationak és azzal karöltve járó 
költséges közigazgatási szervezetnek legjobb correctivuma a 
selfgovernement elvére fektetett helyes községi szervezet.

6. A magyar osztrák birodalom szomorú pénzügyi vi
szonyainak roncsolt állapota, legnagyobb részt a többi igaz
gatási és társadalmi szükségletek rovására kellő mértéken 
túl felszaporodott hadi-budgetnek müve.


