
'""•* I TS 

6 DÉLMAGYARORSZÁG 1912 április 21. 

mentését sem az ipar felvirágzásától sem 
az Önálló vámterülettől. 

A most félállított tételt a kulturnépek iga-
zolják. Anglia és Franciaországban kevés az 
ügyvéd, ellenben van egy félügyvédsége, 
amely egyik lábával a kereskedelem és ipar 
talaján áll. Az amerikai ügyvédség majdnem 
teljesen üzleti, mig Németország, hogy ügy-
védségének megélhetését biztosítsa, területi 
beosztásban helyezi el. Az ügyvédségnek a 
mienkhez hasonló szervezetét és létszámát a 
nagy kulturnépek egyike sem birja el. Nin-
csen a világon ország, amely ily tömeges 
ügyvédséget el tudha tartani. Valamit azon-
ban tenni kell s e r r e is a m'üvelt nyugat adja 
az irányi'tást. Ki kell nyitni a sorompókat 
és ki kell engedni az ügyvédséget az élet-
be. A középkorbeli inkompatibilitási legen-
dáknak véget kell vetni. Az ügyvédségben 
kell, hogy a társadalom uj alakulásai is ve-
zetőkre találjanak. Ha az uj kor a gazda-
ság jegyélben él, ne csináljon turpis causát 
belőle és akik köztünk üzleti hajlamokkal 
bir, az ne röstelje ezeket. Az igy alakuló 
uj ügyvédségnek azonban erre az uj sze-
repre készülnie kell. El kell sajátítani a kor 
vezértudományainak birtokát, a kereskede-
lem hadiutját be kell járnia, bele kell néznie 
a szociális forgatag nagy gépezetébe és ezt 
meg kell tanulnia kormányozni. A világot 
ma már neon lehet csak szólamokkal és tech-
nikázással vezetni és ha a mi karunk fenn 
akar ja tartani vezető szerepét, előbb be kell 
állania tanoncnak a kor műhelyébe. 

A SZEGEDI ORSZÁGOS GYŰLÉS. 
Nagy Ferenc dr-nak, a Magyar Jogászegy-

let elnökének az érdeme, hogy az országos 
jogászgyülés évről-évre más-más olyan vi-
déki városban tar t ják meg, melynek területén 
királyi Ítélőtábla van. Ezzel egyrészt azt 
akar ták elérni, hogy a Magyar Jogászegyle-
tet népszerűsítsék, azt mennél szélesebb kör-
ben ismertté tegyék, jp-^rós&t ^ ^ í m í g ^ a n ' 
ciét kaptak ajxr ^ r e s ^ — ^ i r á n t meg-
felelő jojr érzeükel biró közönség érdeklődik. 

, ' í i d k é t célt elérték a tervvel. 
Pozsony, Kassa és Arad után következett 

Szeged az országos jogászgyülés színhelye 
lenni. Bizonyos, hogy megértőbb közönséget 
nem nyúj tha t más város. Ebben a városban, 
ahol a tőzsgyökeres magyarság minden eré-
nye és honfentartó erőssége kapcsolódik össze 
a modern kulturának minden hajtásával. 
Szeged volt az ország első városa, mely már 
évtizedekkel ezelőtt szükségét érezte egy jo-
gászegyesület alakításának, mely közvetlenül 
teremtsen kapcsot a szegeéli jogászság és jo-
gászi báladás között. 

SZÁSZY-SCHWARTZ GUSZTÁV. 
Áz országos jogászgyülés legkiemelkedőbb 

eseménye lesz SzászybSchwartz Gusztáv, a 
budapesti egyetem nagytudásu és fényes 
szellemű tanárának előadása, a jövő jogáról. 
Azok a perspektívák, melyek ebből az elő-
adásból bizonyára pazarul fognak kiragyogd 
ni, sok elmélkedni valót hagynak a hallga-
tóban. A „Jövő joga", mely nem ismeri majd 
az alaki igazság fogalmát A mai jogot, mely 
alakiságok tömkelegében zavart, sötétséget és 
boszüságot teremtve nem törődik a joggal, 
az igazsággal és méltányossággal, hanem en-
nél fontosabbnak t a r t j a a pillanatnyi érdek 
megóvását. A jövő joga csak egyféle igazsá-
got fog ismerni, mely letiporva minden élő-
itéletet, minden oktalan formai gátat meg-
szüntet majd, amennyire az emberi eszkö-
zökkel lehetséges, minden valódi igazságta-
lanságot, lehetetlenséget teszi majd a perjog 
segítségével való győzelmeket az igazság 
előtt, a birót pedig nem az alaki szabályok 
pad jává és rab jává fogja tenni, hanem az 
örök, az egy, a való igazság szentségének 
fenkölt szolgáltatójává. 

Ennek a tá rgynak az ecsetelésére keresve 
sem találhatnánk hozzáértőbb mestert Szászy-
Schwartz Gusztávnál. Kivételesen szerencsés 
lélekalkat, kivételesen összhangzatos szellemi 
kiválóság kell akh°z. hogy valakit életében 

elismerjenek és müveiben a hálhatatlanok so-
rába emeljenek. Szászy-Schwartz Gusztáv 
kétségtelenül ezek közé az istenáldotta szelle-
mek közé való, akinek élénk szociális érzéke 
nem riad vissza merészebb újításoktól sem, 
ha azokban a fennálló rend kereteit veszélyez-
tetetteknek nem látja. Amiért már a saint-
simonisták lelkesedtek, amit egy Proudhon és 
egy Louis Blanc helyeselt, ami a szociáliz-
musnak évtizedeken keresztül legnépszerűbb 
harci jelszava volt, a közöröklés hathatósabb 
keresztülvitele, a nevető örökösök karának 
leszerelése — az ő felfogásában megvalósul. 
Mikor a Magyar Jogászegylet vendégül jő 
hozzánk, nem viszonozhatta szebbel a vendég-
szeretetet, mint azzal, hogy Szászy-Schwartz-
ban mutatta be, mivé gyarapodott, mivé fej-
lett, mivé tökéletesbedett a magyar jogász. 

NAGY FERENC DR. 
Szegednek, az országos jogászgyülés alkal-

mából második illusztris vendége Nagy Fe-
renc dr, a Magyar Jogászegyesület elnöke, 
akit maga az ország nagy jogász közönsége 
a legelső jogászok közt is elsőnek ismer el. 

Az ő müve, „A magyar kereskedelmi jog 
kézikönyve", elméletileg és gyakorlatilag 
egyaránt standard-munka, amelyre a világ 
minden nemzete büszke lehetne. Méltó pá r ja 
„A magyar váltójog kézikönyve". Harminc 
éves tanári múltra tekinthet vissza s úgyszól-
ván az egész élő jogáSzgenerációt tanítványai 
közé sorolhatja. Banalitás volna bővebben 
méltatni Nagy Ferenc kodiükátori tevékeny-
ségét s elég rámutatni e részben a szövet-
kezetekről és a tengeri magánjogról készített 
kitűnő törvénytervezeteire. Az a pár esz-
tendő, amelyet ő a Magyar Jogászegylet élén 
eltöltött, korszakot alkot nemcsak ennek az 
intézménynek az életében, hanem a magyar 
jog fejlődése, a jogászképzés nívójának eme: 
lése, a^iogirodg&Ty."írvéí&íTés a ' W iránt 

-y^'f^aícálános érdeklődés felkeltése terén is. 
ö volt az, aki életre keltette a mágyár jo-

gászgyülés intézményét s aki fáradhatat lan 
munkásságával elérte azt, hogy a mult évben 
megtartott első ujabb jogászgyülés eredmé-
nyeiben gazdagabb és sikereiben fényesebb 
volt, mint elődjei közül bármelyik. 

Végre ő az volt, aki felvette és megvalósí-
totta a Magyar Jogászegylet gyűléseinek 
eszméjét, azzal a céllal, hogy érintkezést te-
remtsen a főváros és a vidék között, hogy 
mindenütt buzdítson, mindenütt serkentsen, 
mindenütt lelkesitsen és apostolhoz méltóan 
mindenütt terjessze a maga igéit. 

Megemlítjük végül, amit tehát legelőbb kel-
lett volna említeni, hogy egyik legkomolyabb 
jelölt ezidő szerint az igazságügyminiszteri 
székre és hogy politikai körökben a legko-
molyabban beszélnek valószínű miniszterré 
való kinevezéséről. 

JELEN LEVŐK. 
Edvi Illés Károly már ma délelőtt Sze-

gedre érkezett, t i tkár ja társaságában. Az ősz 
jogtudós úgyszólván teljesen vak s igy szük-
sége van t i tkárja támogatására. Edvi Illés 
Károly az ország egyik legkiválóbb büntető 
jogásza, a büntető törvénykönyv és a bűn-
vádi perrendtartásnak a bíróságok által is 
követett komentátora. 

Jelen lesznek még: Szladits Károly tábla-
bíró az igazságügyminisztériumban, Baum-
gartön Nándor egyetemi magántanár, ügy-
véd stb., Meszlényi Artúr törvényszéki biró, 
Danilovics Pál egyesületi jegyző, Lengyel 
Aurél dr járásbiró, egyesületi titkár, Szászy-
Schwartz Gusztáv dr egyetemi tanár, Gyomai 
Zsigmond dr ügyvéd, a „Jogállam" szerkész-
tője, Lugmayer József, Nemere Béla, Nagy 
Dezső dr, Gyulai Hugó dr, Szalay Emil dr, 
Elischer Vilmos dr, Erődy Tihamér dr, Lévy 
Béla dr, Szász János dr, Kramolin Ernő dr 
kerületi és váltótörvényszéki biró, Löw Ló-
ránt ügyvéd, Szászy Béla, Dévai Ignác, Fell-
ner Frigyes ügyvéd, Holitseher Szigfrid, Pap 
József dr ügyvéd, kamarai titkár, Perl Soma 
dr ügyvéd, Wolf Vilmos dr ügyvéd,Auer Pál 
d.r ügyvéd, Ransburg Pál, Qharment Oszkár, 

Ardó Alfréd dr ügyvéd, Domony Mór, Beck 
Salamon dr ügyvéd, Exner Kornél, Zsitvay 
Leó kúriai tanácselnök, Szűcs Miklós dr ügy-
véd, Zsitvay Tibor dr ügyvéd, Pa jo r Ernő, 
Löw Antal ügyvéd, Geszti Andor királyi fő-
ügyész-helyettes, Fekáry Ferenc, Dorning 
Henrik, Czövek Sándor, Káta i Jenő dr ügy-
véd, Králik Dániel, Vágó János, Visontai 
Soma dr ügyvéd, Besnyő Béla, Makai Aladár 
ügyvéd, Bedő Mór dr ügyvéd, Stern Sámuel 
dr ügyvéd, Hirsoh Ödön dr ügyvéd, Edvi Illés 
Károly dr ügyvéd, Sárkány László, i f jabb 
Chorin Ferenc, Kain Albert, Kelenyi Jenő, 
Hantos Elemér ügyvéd, Nitscbe Győző dr 
törvényszéki biró, Fáy Ignác dr ügyvéd, 
Kováesics Ferenc járásbir., Imrik Péter dr 
királyi ítélőtáblai tanácselnök, Strasser Hen-
rik dr ügyvéd, Martos József dr ügyvéd, 
Kohn Mór dr ügyvéd, Kácser Zsigmond dr 
(igy véd, Röth Gergely törvényszéki elnök, 
Kovács Gusztáv királyi ítélőtáblai biró, Gu-
kics Tivadar ügyvéd, Veresis Béla királyi tör-
vényszéki biró, Zsiros Lajos dr ügyvéd, Dec-
leva Dénes királyi aliigyész, Molnár Árpád 
dr ügyvéd, Boross Ferenc ügyvéd, Sebestyén 
Emil dr ügyvéd, Alföldy Ede törvényszéki 
elnök, Joó Gyula dr jogakadémiai igazgató, 
Kovács Andor dr jogakadémiai tanár, 
Deutsch Izsó dr, Bönts Károly, Parecz Béla 
dr ügyvéd, kamarai alelnök, Steinhardt Mór 
dr, Sárkány Ferenc dr, Kovács Marcel dr 
ügyvéd, Scliütz Henrik dr ügyvéd, kamarai 
titkár. 

A GYŰLÉS PROiGRAMJA. 
A nagygyűlés vendégei legnagyobb részt 

még szombaton este megérkeztek. A buda-
pesti vendégek Nagy Ferenc dr., a Magyar 
Jogászegyesület elnöke vezetésével érkez-
teik Szggedrár -Kec$k€fítéü& ,-elébük .utazott 
SZdtay József dr helyettes főkapitány. Az 
érkezők,et a Szegedi-állomáson Kray István 
elnök vezetésével a választmány tagjai fo-
gadták. Ezenkívül a Szeged-Ró'ku s-áll o<m á-
son is á fogadó-bizottság tagijai várták az 
érkező vendégeket. Szombaton este fél 
nyolb órakor ismerkedési estély volt a 
Tisza-szálló üvegtermében, étlap szerint való 
étkezéssel. Vacsora titán a színházba mentek 
a vendégek. 

Vasárnap reggel nyolc órakor a kalau-
zoíő-bizottság tagjai vár ják a vendégeket, 
akik délelőtt 8—10 óra között egyes cso-
portokban a városi .muzeumot és Somogyi-
könyvtárt, a Csillagbörtönt és állarrifdgihá-
zat, vagy az uj szegedi Árpád-otthont meg-
tekinteni óhajtják. -

A teljes ülés a városi székiház közgyűlési 
termében lesz délelőtt 10 órakor. Az ülésen 
Kray István táblaelnök üdvözli a szegedi 
egyesület, Lezár György dr polgármester a 
város nevében a vendégeket. Nagy Ferenc 
dr elnöki megnyitót mond, majd Szászy-
Schwarc Gusztáv dr megtart ja íölolvasását. 

A nagygyűlés befejezése után az Otthon-
ban ebéd lesz, amelyen a részvételi jegyek 
ára hat korona. A budapesti vendégek va-
sárnap délután három órakor utaznak el. 

SZÍNHÁZ, MŰVÉSZET 
Színházi műsor. 

Vasárnap délután: Ssőpl Heléna, operett. — 
JEste: A görög rabszolga, operett. (Páratlan s/s). 

Hétfő: A kis báránykák, operett. (Páros '/«)• 
Kedd: Hoffmann meséi, opera. (Páratlan V«)-
Szerda: Cárnő, színjáték. (Páros Vaj-
Csütörtök: Berkovicsné, operett. Bemutató. 

(Páratlan s/8). 

* Vendrey F e r e n c . Győzelmes sikerrel 
és három estére tért meg Szegedre Vendrey 
Ferenc, a Vigszinház és a pesti közönség 
Vendrey papája. Ifjan és nagyszerű ambíció-
val indult valamikor országos, sőt több szí-
nészi karrier elé Vendrey s amikor Szegedre 
most visszatért, uj színházat, uj várost é$ 


