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Dr. Varannai István előadása Pécsett. Az Országos 
Ügyvédszövetség pécsi osztálya junius hó 7-én tartotta 
közgyűlését. E közgyűlés keretéhen dr. Varannai István 
az Országos Ügyvédszövetség központi alelnöke „Hitel-
jogi gyakorlatunk új irányai" címen tartott rendkívül 
érdekes előadást. Az előadó ismertette azokat a hatal-
mas, egész jogrendszerünket átfogó gondolatokat, ame-
lyek jogunk fejlődési vonalát megszabják és ú j célok 
felé téritik. Az általános irányelvek vizsgálata mellett 
különösen a részvénytársasági jog, a kamatproblémák, 
a vételi és váltójogi gyakorlat területét vizsgálva, ismer-
tette azokat a kúriai döntéseket, amelyekből a jogi vilá-
got meglepő tényállás, e tényállások új, haladottabb 
szemlélete, vagy az eseti megoldások mögött meghúzódó 
eredeti elvi szempont mutatkozik. Végül vázolta azt a 
folyamatot, amellyel az egyes ítéletekben felbukkanó 
eseti kicsiségekből a nagy bírák elvi kérdésekben állan-
dósuló meggyőződésén keresztül, kialakul az az ítélke-
zési nizus, amit bírói gyakorlatunk újabb irányának ne-
vezünk. 

JOGIRODALOM 

Dr. Szladits Károly: A magyar magánjog tan-
könyve. Dologi jog. (Grill Károly könyvkiadóvállalata.) 

Szladits könyve: alföldi síkság. Egyenletes talajú, 
messzi területeket látni engedő, széles horizontú. Még 
az is illik rá a hasonlat továbbfejlesztéséből, ami első pil-
lanatra. inkább gáncsnak látszik, mint bóknak, liogv 
nincsenek benne emelkedések. Szladits az egész magán-
jog tudósa, nincsenek, kedvenc témái, amiket az egyéni 
előszeretet kedvéért, érdemi jelentőségüket meghala-
dóan aránytalanúl nagyobb terjedelemben, vagy több , 
elmélyedéssel tárgyalna. 

. Mintabogyan a modern jéggyártási technika a tűz 
melegével állítja elő a jeget, úgy Szladitsnál a maga 
tudományszakának meleg szeretete objectiválódik az 
előadás bűvös előkelőségében. A régimódi regényírók 
epikus stílusa mindvégig személytelenül pergette le a 
történetét, a mai írásmódnak a drámai lüktetést re-
gényben is hasznosító beszélgetésének mellőzésével 
Szladits könyve is ilyen személytelenül van írva — 
mindvégig megállapítás, a létező visszatükröztetése, 
szinte az egyéni vélemény szándékolt elfojtása. Szla-
dits a magyar magánjogot tanítja, nem egyéni vélemé-
nyét; egyetemünk egyik díszéről kering az az anekdota, 
hogy amikor a jelölt a másik professor könyvéből ta-


