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egészséges konzervatizmusa az uj jogsza-
bályt a régi formákban bujtatják be, hogy a 
változás ne legyen szembeszökő. Ha tehát 
a jog egészségesen fejlődik .hirtelen és radi-
kálisan u j jogok, jogszabályok nem kelet-
kezhetnek. Történeti példákkal igazolja té-
telét egyes jogrendszerekből. 

A jövő jogának megállapításánál jelzi, 
hogy a"jövő joga ugy területi, mint személyi 
tekintetben terjeszkedni fog. A jognak külö-
nös tulajdonsága a terjeszkedési törekvés. A 
jogszabályok uralma alá mindtöbben és töb-
ben rögnak tartozni, jelzik ezen terjeszke-
dési tendenciát, azon nemzetközi mozgal-
mak, amelyek különösen a forgalmi jogok 
egyenlősítését célozzák. Ezek a mozgalmak 
még Csak kezdetek, melyek mindig nagyobb 
és nagyobb arányokat fognak ölteni és már 
a. legközelebbi időkben is pozitivabb tör-
vényalkotásokban öltenek majd testet, ha-
csak közbejövő katasztrofális, zavaró erők 
meg nem akasszák a jognak ezen irányát. 

A jövő jogának különösen két vezénysza-
vát emelte ki. Ezek a jelen viszonyokból fa-
kadnak. A jelen joga: férfi jog, a jövő joga: 
a női érdekek joga. Helytelen azoknak véle-
ménye, hogy a nőknek csak a tűzhely körül 
van a helyük. Ha azok, kik ezt vallják, tűz-
helyet és férjet tudnak szerezni a nőknek, 
igazuk van, de ezt meggátolják a kereseti 
lehetőségek s igy a női jog kifejlődése a 
munkáság jogának fogalmával függ össze. 
Szellemem hivatkozik egy középkori jogász-
ra, aki az akkori gazdasági viszonyoknak 
megfelelőleg makülatura érveket hozott fel 
a nők ellen, kik e jogász felfogása szerint 
rosszak, gonoszak, csélvetők és minden baj-
nak kútforrása!. 

A fejlődés gondolatát nem tartalmazza. A 
történeti iskola dobta az evolúció gondolatát 
a jog és természettudományokba. Hogy me-
lyik felfogás a helyes, a történetből vett pél-
dákkal alig lehet eldönteni. Ókori ásatások 
ás papiruszleletek azt igazolják, hogy a le-
tűnt népeknek is volt oly élénk forgalmi jo-
guk, mint például az angoloknak. A csekk, a 
váltó, stb. tételíorgalom eszközei már itt lé-
teztek volna. Ezt azonban túlzásnak tart ja 
és hisz a fejlődés gondolatában. 

A jog a természettörvények által adott 
anyagi és szellemi szükségleteket iparkodik 
biztos ;tani az emberek részére és igy a jog 
a jövő joga a természettörvényeknek van 
alárendelve. A jövő joga tehát, minthogy az 
emberek nem hisznek a hordóban lakott Dio-
génesnek mindenről való lemondásában, bár 
az életszükségleteiről való lemondás bölcs 
dolog igen sokaknak nézete szerenit, — és 
hogy a kettő közül mi a helyesebb, elméle-
tileg eldönteni nem lehet, a jövő joga a ja-
vak -helyesebb és igazságosabb megoszlása 
irányában fog fejlődni. 

A világjog gondolatával is foglalkozik. 
Ez azonban mesterséges uton el nem érhető, 
hiszen á rómaiak is csak látszólag tartottak 
ferfn, a nagy birodalomban azonos jogot. Az 
élet keresztül tolakodott a formulákon és a 
régi köntösbe uj, különös jogot vitt be. A 
jog egységesítése már az internacionáléban 
is" megnyilatkozik és igen sok tudósnak volt 
jámbor óhaja. Nézete szerint csak az egész-
séges fejlődés az, amely esetleg ezen egy-
ségesítési programot megvalósítja. 

A jövő joga, minthogy az emberi szükség-
letek igazságosabb kielégítését fogja biztosí-
tani és minthogy az összműködés szabá-
lyosaiftb és pontosabb lesz, a természettör-
vények adtíT értékek kihasználásában a jogi 
világban fennálló erőfogalmak összeütközé-
sét él fogja hárítani. Rámutat a prevenció 
nagy térfoglalására, a meggátlásnak hasz-
nos eredményeire, mely a jövő büntető és 
egyéb jogát is uralni fogja. És igy a jövő 
joga a Azeréjtet joga". A jog célja, hogy ne 
legyen jog. A jog végső fejlődésétkn a jogot' 
meg, fogja szüntetni. 

BANKETT A LLOYDBAN. 
Felolvasás u tán déli egy órakor társas 

ebédre gyűltek össze a jogászgyülés részt-

vevői a Kass-vigadó Lloyd-termében. A vi-
rágokkal pazarul diszltett teremben kedélyes 
hangulatban ültek együtt a vendégek. A fel-
köszöntők sorát Kray István kezdette meg, 
lelkes hangú pohárköszöntőt mondván a leg-
első magyar emberre, a királyra. Rósa Izsó 
dr- mondta a következő ' felköszöntőt Nagy 
Ferenc dr-ra. Nagy Ferenc a szegedi közön-
ség lelkes vezetőit, Lázrá György dr-t, Rósa 
Izsó dr-t és Kray Istvánt éltette. Perjéssy 
Mihály dr Szászy-Schwartz Gusztávot kö-
szöntötte föl, viszont Szászy-Schivartz Gusz-
táv a jogászegyesület tagjaira mondott pqf 
hárköszöntőt. 

Derűs epizódokban sem szűkölködött a tár-
sas ebéd, amelyek közül két különösen ked-
ves epizódot jegyeztünk föl. 

Egyiket Nagy Ferenc dr szolgáltatta sze-
gedi emlékéiről való elbeszélése közben. 

— Amikor először jár tam Szegeden, — 
úgymond — régen volt, még az árviz előtt. 
Egy régi öreg szállóban laktam, ahol azon-
ban fiatalok voltak a szobaleányok. Most egy 
u j modern nagy szállóban lakom, :— de a szo-
baleányok, azok öregek. 

Valaki ekkor közbeszólt: 
— Ugyanazok a szobaleányok vannak még 

mindig! 
Szászy-Schwartz Gusztáv dr, mondotta a má-

sik kedves megjegyzést, reflektálva Nagy Fe-
renc dr felköszöntőjére, melyben őt, mint a 
jogászgyülés primadonnáját aposztrofálta: 

— Nagy Ferenc azt mondta rólam, hogy én 
a jogászgyülés primadonnája vágyok. E kétes 
értékű bókkal szemben ki kell jelentem, 
hogy nem egészen talál a hasonlat, mert a 
primadonna mindig a más nótáit dalolja, mig 
ón mindig csak szerzeményeit fújom. Nem is 
szólok a nem különbözőségről, pedig hát ben-
nem is van annyi férfiasság, hogy megtudom 
különböztetni a fiatal szobaleányokat az öreg 
szobaleányoktól. 

SZÍNHÁZ, MŰVÉSZET 
Színházi műsor. 

Kedd: Hoffmann meséi, opera. (Páratlan */»)• 
Szerda: Cárnő, színjáték. (Páros Vaj-
Csütörtök: Hegedűs Gyula vendégielléptével: 

Csitri, vígjáték. (Bérletszünet.) 
Péntek: Hegedűs Gyula vendégfelléptével: 

A hűtlenség iskolája, vigjátók. (Bérletszünet.) 
Szombat délután: Nagy diákok, a szünidei 

gyermektelep javára. — Este: Hegedűs Gyula 
vendégfelléptével: Utánam, szinmü. (Bérlet-
szünet.) • 

Vasárnap délután: Elvált asszony, operett. 
Vasárnap este: Berkovics és társa, operett. 

Bemutató. (Páratlan 8/a)-

Uj színházi éra Szegeden. 

(Saját tudósítónktól.) A színházak és a be-
szélő mozik néhány hét előtt való budapesti 
harca, amelybe döntő sulylyal a'kairt bele-
szólni a főkapitány, méltóképen példázza 
azt a sanyarú helyzetet, amelybe bürokrati-
kus intézkedések a vidéki színészetet juttat-
ták. A fővárosban egyre-másra születnek 
színházi'tervek és alig hódította meg Buda-
pestet és Budapesten keresztül az országot 
a „Népopera", már is uj szinház alakulásá-
ról hallottunk, Erdélyi Miklósnak, a nagy-
váradi Szigligeti szinház igazgatójának ne-
vével kapcsolatban. A Budapesten való 
sziinlházcsinálást még mindig jó üzletnek lát-
ják és az igazgatók, akik egy-egy színház 
élén melegein "ülnek, némán kénytelenek 
nézni uj vállalkozások alakulását, mért az 
ellenük való akicióbalépésihez nem találnák 
jelszavakat. A beszélő mozik ellen aztán 
együttesen indultak hadba, meirt — ó önzet-
len protektorok! — a szinház irodalmat szol-
gál, a beszélő mozik nem, még kell tehát vé-
deni az irodáimat a beszélő mozik ellen. 

Ugyanez a noíizma és néhány százeszten-
dős fráziis a szinházak egyedárusága révén 
a legnyomorúságosabb színházi ós szórako-

zási viszonyok közé juttatta a nagyobb vi-
déki városokat. Hihetetlen, hogy közéleti 
dolgokban mire merészkednek Magyaror-
szágon az emberek és hogy a fejlődésképes 
vidéki városokat merő konzervatizmusból 
mint szorítják a meddőség keserves, termé-
ketlen útjára. Egész Magyarországon két vi-
déki város van, ahol a szinház vállalkozók 
megengedni kegyeskedtek, hogy télen, a 
színházi szezon idején pénzéért egyéb szóra-
kozáshoz is hozzájuthasson a közönség, mint 
a szinti ázhoz. Csak Debrecen és (Nagyvárad 
van abban, a tclbbi nagy vidéki válrostól iri-
gyelt helyzetben, hogy télen át állandó ka-
baréja is van. Aki a mai gazdasági rend is-
merésében az alfáig eljutott, nagyon jól 
tudja, hogy ez a verseny azokban a városok-
ban a színháznak csak használ. 

A többi nagy vidéki város: Szeged, Arad, 
Temesvár még mindég nyögni kénytelen a 
szinházi egyedáruság nyűgét és ezzel lemon-
dásra kényszeritik fejlődésképességének 
azokról a föltételeiről, amelyekre már rég 
megérett és amelyeknek beteljesedése nélkül 
uj útjaira nem juthat el. Szeged közgyűlése 
kétszer fölirt már a belügyminiszterihez, 
hogy járuljon hozzá a szabályrendelet ama 
rendelkezésének megváltoztatásához, amely 
a szinháznak a kilenc hónapos téli szezon 
alatt egyedáruságot biztosit. A belügymi-
nisztériumból mind a kétszer ellu'tasitó vá-
lasz érkezett és most a közoktatásügyi mi-
nisztériumban van az a harmadik közgyűlési 
határozat, amely a szabályrendelet megvál-
toztatását a város fejlődése érdiekéből ismét 
nyomatékosan sürgeti. Somogyi (Szilveszter 
dr, a város modern gondolkodású főkapi-
tánya is minden rendelkezésére álló eszköz-
zel azon van, hogy az ósdi szabályrendelet 
megváltoztassák és nagy örömmel látná, ha 
Szeged színházi életébe második szinház, 
esetleg üdvös kabaré kapcsolódnék és ezzel 
a város nappali és éjjeli élete uj lendületet 
nyerne. Tudunk pénzcsoportckról, amelyek 
szívesen épitepék meg a fényes, modern máL 
sodik színházat és vállalkozó szellemű em-
berekről, akik készséggel finanszíroznák egy 
kabaré megépítését és működését. Pedig 
ezek a pénzemberek nem estek a fejük lá-
gyára, de u j munkásságok ulj terrénumait el-
zárja előlük a bürokratizmus, amely régi 
szabályokon nyargalva neim engedi átlépni 
ezt a várost az élet és vállalkozásoknak azo-
kon a keretein, amelyek a munkásságnak és 
vállalkozásnak elég teret adtak akkor, ami-
kor a "mai paloták helylén kicsi házak között 
komótosan nyújtózkodott el a jó ipatrótiz-
mus. 

A szinházi egyedáruság kicsorbult élü f rá-
zisba kapaszkodik, azt mondják, hogy a vi-
déki színészet nemzeti missziót teljesit. Ezt 
a .meghatározást nagyon jól ismerjük komoly 
formában is, olvastuk: az irod'alomtörténet-
ben és a nemzeti történetben. Ennek a 
missziónak a természetrajza nagyon meg-
változott, az uj viszonyok tartalmától egé-
szen megfosztották és ezzel frázissá deval-
válták. Értéke ma csak a színházigazgatóra 
van, mert a m misztériumokban és a szin-
ügyi bizottságokban még h a b i tud vele és 
igy hatalmas pártolókat talál igaztalan 
ügyének támogatására. Azt aligha meri állí-
tani egy igazgató is, hogy a verseny meg-
ölné. Csak mai kényelmes helyzetétől fosz-
taná meg, amikor jiemi kénytelen számolni a 
közönség fejlődő igényeivel, mert egyedül 
van a piacon és igy megvenni kényszerülnek 
minden portékát, amit ő ájul. Csak igy. tör-
ténhetik meg az a botrány, hogy Szegeden, 
nem rég, a „Dolovai nábob leánya" előadá-
sán felvonás közben összement a függöny, 
hogy különösen az idén a nagy Szeged esté-
ről-es'tére zsúfolt színházában alig egyJkét 
kivételével olyan emberek vendégszerepeltek 
szerződtetési célból, a'kilk beszélni seim tud-
tak és képtelenek voltak megbékélni azzal a 
vallósággal, hogy kezük is van, még hozza 
kettő. 

A vidéki szinház vezetése, szelleme és vele 
a róla való ideológiák egészen megváltoztak, 
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