427tálisan ható mű a nemzetközi kartellek jogának és' a nemzetközi kartelljognak elemzésével zárul. A z anyaggal foglalkozó
nagy nemzetközi testületek tevékenysége és eddig elért eredményei ily részletes összefoglalásban sem nálunk, sem a külföldön nem tárgyal tattak.
Régi gyakorlati megfigyelés az, hogy valamely tudományos
munkára fordított lelkiismeretesség -és gondosság legszembeötlőbb külső próbája, a függelékül jelentkező tárgymutató teljessége és pontossága. Könyvünk ebben a vonatkozásban is
mintaszerűen hat.
Király Ferenc munkájáról szóló ez a megemlékezés nemcsak a kitűnő munka értékét megillető elismerésként kíván
jelentkezni. A jogi szaksajtó őrhelyein figyelő tartozik az olvasóközönség érdeklődését reáirányítani azokra a munkákra, amelyekkel érdemes és tanulságos foglalkoznia. Király Ferenc
könyve mintául szolgálhat abban, hogyan lehet a kartell kérdését nemzetgazdasági, állam jogi és etikai összefüggések foglalatában, mégis pár excellence jogászi problémáként tárgyalni és
abban, hogy az elmélefí megállapítások és azok gyakorlati hasznosítása, a gondolatokat érlelő tudománynak és az élő jogot
tükröző bírói gyakorlatnak, milyen okos érzékkel történő adagolása kell ahhoz, hogy a szertehulló anyag egy, — a szónak
nemesveretű, régi értelemben nevezett — monográfiává fonódjon össze.
Dr. Varannai István.

Országos Ügyvédszövetség 1911—1936. Jubileumi

Emlékalbum.

Dr. Lázár Andor m. kir. igazságügyminiszter előszavával. Szerkesztette: Dr. Szalay Zoltán, az OÜSz. ügyvezető alelnöke. A z
Országos Ügyvédszövetség huszonöt éve . . . Súlyos huszonöt év
a magyar nemzet szempontjából és így természetesén megpróbáltatások esztendeje a magyar ügyvédség részére is, melynek
sorsa, öröme és bánat ja össze volt mindig nőve a nemzet sorsával. A béke utolsó esztendőiben alakult az Országos Ügyvédszövetség, mint az imperiummal felruházott és hatósági jogkört
gyakorló ügyvédi kamarák mellett az ügyvédség országos társad a l m i szerve. Amint az állam nem nélkülözheti a társadalom
•szabad tevékenységét ugyanazon kultúr- és népjóléti célok érvényesülésében, melyek pedig az állam feladatát képezik, úgy az
ügyvédi kamarák sem nélkülözhetik az Országos Ügyvédszövetségnek . mint országos szabad társuláson alapuló társadalmi
szervnek segítő munkáját. Ujabban vannak elméletek, melyek
az államot és társadalmat össze akarják olvasztani, de ezzel
csak a nemzet tevékenysége lesz színtelenebb és szegényebb. Az
Országos Ügyvédszövetség jubileumi albuma büszkeséggel mutathat rá arra az értékes és sokoldalú működésre, amit az OÜSz
az ügyvédség, de az egész nemzet közéletében kifejtett. A z

428emlékalbum tulajdonképen az OÜSz huszonöt évének krónikája,
de ha figyelmesen végigolvassuk ezt az irodalmilag is értékes
könyv lapjait, érezni fogjuk, hogy tulajdonképen ez huszonöt év
az ügyvédség életéből, de a magyar jogalkotás, jogszolgáltatás,
a magyar nemzet huszonöt évének története is.
A z ügyvédi kamarák mellett, mint elsősorban érdekképviseleti szerv alakult meg az OÜSz. De a magyar ügyvéd nem
tagadhatja meg alaptermészetét. Nem tudja saját sorsát elválasztani a nemzetétől, a saját érdekét a közösségétől, a saját igazságát a nemzet igazságától. M á r az első években is élénk gondot fordított a törvényalkotási és jogalkalmazási kérdésekre.
Mikor pedig néhány évi szünetelés után a nemzeti élet nehéz
küzdelmei közt a Király Ferenc, Szalay Zoltán, Varannai István köré csoportosuló fiatal lelkes gárda összefog az ügyvédség
kipróbált régi erőivel és bölcs öregjeivel, már a jogalkotás és a
jogalkalmazás, a nemzeti jogfejlődés, az igazságszolgáltatás problémái munkásságuk java részét teszi ki. Á jubileumi emlékalbum egy cikke ismerteti az OÜSz érdekképviseleti munkáját,
a többi tanulmány az ügyvédség kari érdekét messze túlhaladó
országos kérdésekkel foglalkozik. A Szövetség szociálpolitikájáról, büntetőjogi jogpolitikájáról, törvényelőkészítő tevékenységéről, mezőgazdasági politikájáról szóló és más közlemények
mutatják, hogy a Szövetség résztvett a nemzet minden nagy kérdésének megvitatásában. A Szövetség közérdekű igazságügyi
szolgálatai tanúsítják az ügyvédi kar áldozatkészségét az igazságszolgáltatás megjavítása és korszerűbbé tétele érdekében. E
szolgálatok kiépítésében nagy érdemei vannak Ribáry Gézának,
e szolgálatok vezetőjének. A z Országos Ügyvédszövetség egy
tudományos értékű múzeumot is alapított, ahol különösen Boda
Ernő fejtett ki elismerésre méltó tevékenységet. A Szövetség a
háborúban, ' az elszakított területek ügyvédségéről, a szellemi
középosztály együttműködéséről, a Szövetség közéleti, a nemzeti
géniusz szolgálatában való szerepéről szóló tanulmányok mutatják a Szövetség harmóniáját a nemzeti célokkal. De a Szövetség
kivette részét a háború alatt meglazult nemzetközi együttműködés feltámasztásából is. Létrehozta az utódállamok jogászi értekezletét, résztvett igen eredményesen a Nemzetközi Ügyvéduníó
működésében.
A jubileumi emlékalbum lapjai tanúságot tesznek a magyar
ügyvéd nemzethűsége, igazságszeretete, erkölcsi és szellemi gazdagsága és a közérdekkel szembeni önzetlensége mellett. A k i e
kar problémáit megoldja, nemcsak az ügyvédségnek tesz nagy
szolgálatot, hanem a magyar igazságszolgáltatásnak és a nemzeti
jogfejlődésnek is. Kívánunk a Szövetségnek még eredményesebb
és vígabb huszonöt esztendőt, ami annyit jelent, hogy hiszünk
Magyarország feltámadásában.
///. Dr. Szigeti László.

