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I. A magyar magánjogból.

' 1. Yerbőczy hármaskönyve Magyarországban
csak jogkönyvnek, Erdélyben pedig valóságos tör
vénykönyvnek tekinthető.

2. Hogy a leányok csak férjhezmenetelök által 
válnak jogilag teljesen önállókká, a magyar nemzet 
régi családi viszonyaiban leli magyarázatát.

3. Adományrendszerünk a hübérszervezettől lé
nyegesen különbözött.

4. A hajadoni jog eredetileg a leánynegyedből 
alakult.

5. Családi hitbizományok nálunk csak 1687 óta 
állnak fenn.

II. Politikai tudományokból.

1. Egy czélszerüen alakított nemzeti képviselet, 
melyben az öszképviselet mellet az ügyképviselet elve 
is érvényre emeltetik, felsőházat nélkülözhetővé tehet.

2. A virilis szavazatok intézménye nem demo- 
craticus intézmény.
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3. A communismus az emberiség sem anyagi, 
sem szellemi érdekeinek meg nem felel.

4. A democratia nem eredményezi szükségkép 
a szabadságot.

5. A különböző vámrendszerek között a szabad 
kereskedelmi a legmegfelelőbb.

6. Magas agio a belföldi iparra védvám szerü- 
leg hat.

7. A lotto regal káros a nemzetre, s azért az 
megszüntetendő.

8. A szabadalmak káros hatással bírnak az 
iparra.

9. A korlátlan iparszabadság a czéhrendszer el
törlése után rögtön nem alkalmazható a nélkül, hogy 
rázkódtatást ne idézzen elő az ipar s kereskedelem 
terén.

10. A sufrage universelle gyakorlatilag a kívánt 
eredménynyel sohasem lesz alkalmazható.

III. Az egyliázjogból.

1. A királyi tetszvényjog a sajtószabadság foly
tán sokat vesztett hatályából.

2. A végrehajtott érvényes házasság soha sem, 
a végre nem hajtott pedig csak ünnepélyes fogada
lom és pápai fölmentvény által oldható fel kötelékileg.

3. Az egyházjavaknak a közterhek alóli mentes
sége nem azon javak rendeltetéséből, hanem az állam
javak kiváltságaiból eredeti.
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4. A magyar korona országaiban a világi papság 
felszentelési czime a püspökmegye.

5. Fejedelmi patronatus oly értelemben, mint a 
felségi jogok közvetlen kifolyománya, egyházjogilag 
nem létezik.

IY. A büntetőjogból.

1. Bűnhalmazat esetében a sulyosbitási elmélet 
rendszere alkalmazandó.

2. A párviadalnál alkalmaztatni szokott segédek 
(secundansok) mint bűnsegédek fenyitendők, s nem 
helyes a nálunk e tekintetben újabban érvényre emel
tetni szándékolt ellenkező eljárás.

3. A házasságtörésben talált nő hitbérét is 
elveszti.

4. Gyermekülés bűntettének alanya csak az 
anya lehet.

5. A magzatelhajtás bűnténye beszámithatósá- 
gának alapját a méhcsira életképességi foka képezi.

6. Jogi személyek bűntett alanyai nem lehetnek.

Y. A polgári törvénykezésből.

1. Az eskü általi bizonyítás ellenkezik az igazság
szolgáltatás részrehajlatlanságával.
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2. A felhívási kereset nyomára 1848 előtti eljá
rásunkban az adományrendszerrel összefüggő „ad 
dandam rationem contradictionisí!-féle és a nemesség 
vitató pereknél akadunk.

3. A sommás perben alkereset be nem adható.
4. A magyar csődtörvény és eljárás nem felel 

meg egészen a jó , gyors és olcsó igazságszolgáltatás 
eszméjének.

5. A semmiségi panasz eseteinek taxativ meg
határozása nem helyeselhető.

YI. A római jogból.

1. A mortis causa donatio és a hagyomány közt 
lényeges külömbség létezik.

2. A haereditas iacens jogi személy minőségé
vel bir.

3. Minden oszthatlan obligatio, ha tárgya pénzre 
változtatik, osztható leszen.

4. Az actio publiciana a dominium bonitarium 
védelmére hozatott be.



VII. A statisztikából.

1. Az osztrák-magyar monarchia világhatalmi 
állásának egyik főtényezője a culturában gazdag nyu
gat és az abban szegény kelet közötti geográfiái 
fekvése.

2. A hajózásnak az aldunán felmerülő akadályai 
szülik a magyar part hosszában az ipar és kereskede
lemre oly felette zsibbasztó magas tarifát.

3. Az esketések számarányára bir ugyan a gabna- 
ár befolyással, de ez Magyarországban alig vehető 
észre.

4. A fiatal korbani esketések nagy száma ép 
közgazdasági viszonyokra m utat, mig a törvénytelen 
születésű gyermekek nagy száma jele a mélyebben rejlő 
socialis bajoknak.

5. A dohánymonopoliumnál nagyobb a közgaz- 
dászati hátrány, mint az államháztartási előny, miért 
is annak megszüntetése szükséges.

6. A czukor ipar haladása néma gyárak számá
ból , —  hanem az évenkint feldolgoztatni szokott 
répamennyiség folytonos növekedéséből, valamint a 
gyarmati czukor behozatalának kevesbüléséből Ítél
hető meg.

VIII. A vált ójogból.
1. A váltó keletkezése azon időbe esik, midőn a 

városok felvirágzásával az ingó vagyon a forgalom
ban szerepet kezdett játszani.
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2. Jogérvényes váltókövetelés alapjául maga a 
váltóigéret szolgál.

3. A váltónyargalás formai tekintetben nem csa
lás és nem is esik a büntető törvények szabványai alá.

4. A telepes a váltójogi viszonyba sohasem lép, 
ő csak egy közeg, mely által a fizetés történik.

5. A váltó tárgya csak pénz lehet,
6. Ingó zálog által biztosított váltóhitelező nincs 

kötve a csődbírósághoz.

IX. Az észjogból.

1. Az örökösödési jognak egyik faját sem lehet 
észjogilag igazolni, azonban:

2. Az örökjognak észjogilag történő tagadása 
nem igazolása a communisták erre vonatkozó elveinek.

3. A közeli vérrokonok közötti házasság nem a 
jog, hanem az erkölcsiség szempontjából tilalmaztatik.

4. A vérfertőzés s a kétnejüség bűntényei észjo
gilag nem igazolhatók, s büntethetőségük kizárólag a 
tételes törvényekben lelik alapjokat.

5. Házastársak nem rokonok.
6. Az alkotmányos monarchia nem egyéb, mint 

az absolut monarchia és a köztársaság közt kötött 
compromissium.
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X. Az osztrák polg. törvény
könyvből.

1. Az örökjog helytelenül soroltatik a dologbeli 
jogok közé.

2. Az osztrák polgári törvénykönyv magán viseli 
az észjogi iskola minden hibáit.

3. A holttányilvánitás csak is jogvélelmet szül, 
s azért az ellenkezőnek bebizonyitása mindenkor 
lehetséges.

4. A házasság kívüli gyermekek szülőik által 
örökbe nem fogadtathatnak.

5. A törvényes osztályrész kiszámításánál a kita
gadottnak járandott osztályrésze is számbaveendő.




