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IRODALOM. 

Részvénytársaság és részvényjog. Irta: Dr. Groait 
László, Dr. Kuncz Ödön előszavával. Budapest, 1932., Grill 
•Károly könyvkiadóvállalata. Ez a kis százharmincoldalac 
xönyv a részvénytársasági jog és részvénytársasággal kap 
^solatos gazdasági problémák aktuális vitakérdéseit és meg 
jfdási lehetőségeit röviden, kimerítően, világosan és élve 
.zetes művészi stílusban ismerteti. Szem előtt tartja azt aí 
alapvető igazságot, amit a jogi könyvek írói sokszor nea 
tartanak fontosnak, hogy a jogi írónak nemcsak jó, képzet! 
jogásznak, hanem művészi kifejezési készséggel bíró ¡rónai 
is kell lennie. Groák ebben a könyvében képzett és olvasott 
jogásznak, a gazdasági hátteret, a kérdések lényegét élesen 
látó megfigyelőnek és a kifejezés művészének bizonyul. 
A könyv első fejezete, mely körülbelül 50 oldalon ismer-
teti, hogy mi rejlik ma a valóságban a törvénynek egy már 
elmúlt fejlődési fok céljára készült szabályai mögött, mi-
iyen hatalmi küzdelmek és szervezetek azok, melyek Ó 
részvénytársaságok életét alkotják, valósággal drámai meg-
jelenítő erővel kapja meg az olvasót. A mű második része 
a reformterveket és javaslatokat ismerteti. A harmadik rész 
a részvénytársaság és a részvényes valódi, élő viszonyát 
adja, a kisrészvényes, a vállalkozó nagyrészvényes és a 
spekuláns részvényes különböző érdekeinek szempontjából 
és helyesen és meggyőzően fejtegeti, hogy a nem vállal-
kozó, kisrészvényes bizalmát a részvénytársasági forma 
iránt nem a részvényes alkotmányos tagsági és u. n. in-
dividuális jogának megerősítése, hanem főleg a vagyoni 
jogainak biztosítása és biztonsága szerezheti vissza. 

Sz-i. 
A pénzforgalmat korlátozó jogszabályok. E cím alatt kü l ön le-

nyomatban megjelent dr. Rapoch Géza ügyvédnek a Magyar Jogi 

Szemle ez évi márciusi számában közölt tanulmánya. Tartal-

mazza az 1600—1932. M. E. sz. — a megjelenés után kiadott 

rendeletig összes ez anyagba tartozó rendelkezéseket áttekint-

hető rendben a szükséges értelmezési szabályokkal. Kiadása je-

lentős hiányt pótolt, azonban — sajnos — a fennforgó értelme-

zési' nehézségeket nem szünteti meg. Ennek oka nem a tanul-

mányban keresendő, amely lelkiismeretes és megbízható. Inkább 

abban, hogy e szabályok lazák, többféle értelmezést engednek 

és hiányosak. A Magyar Nemzeti Bank 9., 17. és 21. számú kör-

levelei nem jogforrás jellegűek s nem is eléggé ismertek. Elen-

gedhetetlen szükségesség s erről épen a tanulmány által is meg-

erősített kételyek győznek meg leghamarabb, e szabályok egy-


