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Mi nagy pörl viszünk 
és kezünkben az igazság törvénykönyvével 

indulunk el a harcba 
— mondotta az ügyvédek vándorgyűlésén Papp József 

felolvasások, kél íelfes Ölés, díszelőadás l ö l íö í iék ki a csütörtöki nap programját 
A pénteki program 

(A Délmagyarország munkatársátólAz 
Országos Ügyvédszövetség vándorgyűlésének 
második napja az eredeti program szerint zaj-
lott le. Délelőtt féltizenegy órakor a városháza 
közgyűlési termében 

ünnepélyes megnyitó Ölés 
volt, amelyen teljes számban megjelentek a 
kongresszus tagjai. A díszülésen rés^.tvett dr. 
Somogyi Szilveszter polgármester és sokan 
mások a birói és ügyészi kar tagjai közül. 

A diszülést dr. Fittler Dezső udvari taná-
csos, a szövetség elnöke nyitotta meg. Meg-
nyitó beszédében vázolta az ügyvédi kar jelen-
legi helyzetét. Kifejtette, hogy nemcsak az 
ország helyzete szomorú, de lehangoló a ma-
gyar ügyvéd anyagi viszonya is. Pedig 

az Ogyvéd alkotó nemzeti elem. 
Az ügyvédség kélségbeejtő helyzetére már fel-
figyelt az igazságügyminiszter is. Ankétot hi-
vott össze és igy nagyon jól van informálva, 
nagyon jól ismeri a bajokat. 

— Egyet azonban le kell szögeznünk — 
mondotta—, tisztában kell lenni azzal, hogy 

szegény országnak gazdag ügy-
védje nem lehet. 

Dr. Fittler Dezső megnyitó beszéde után az 
Igazságügyminiszter képviseletében 

dr. Kirchner Viktor 
kúriai biró üdvözölte a kongresszust. Bejelen-
tette, hogy Zsitvay igazságügyminiszter a költ-
ségvetési vita eltolódása miatt nem vehet részt 
a vándorgyűlésen. Lélekben azonban ügyvéd-
társai között van és reméli, hogy a kong-
resszus olyan határozatokat is produkál, ame-
lyeket az igazságügyi tárca keretében mec is 
lehet valósítani. 

Ezután 

dr. Király Ferenc, 
a szövetség ügyvezető titkára beszámolt a mult 
évi vándorgyűlés munkájáról. Utána viharos 
éljenzések között 

dr. Somogyi Szilveszter 

polgármester emelkedett szólásra és a város 
közönsége nevében üdvözölte a kongresszus 
tagjait. Kijelentette, hogy a városra nézve nagy 
megtiszteltetés a Szeaedre összehívott vándor-
gyűlés. 

— Ez a város — mondotta — már törté-
nelmi múltjánál fogva is alkalmas erre a 
kitüntetésre. Szeged határából indult el a hon. 
foglaló Árpád és ezer év múlva innen indult 
el a nemzeli hadsereg is. Ennek a városnak 
hivatása van és e munkából az oroszlánrész 
az ügyvédek vállaira nehezedik. 

A polgármester natív tets7Ái<ip.i focfariott be-
széde után 

dr. Papp Józse! 
A budapesti kamara nevében üdvözölte a kong-
resszus tagjait. Az ügyvéd szent »elhivatásá-
ról< beszélt. 

— A magyar társadalom helyzete — mon-
dotta többek között — nagyrészben az ügyvé-
dektől függ Mi, magyar ügyvéljek, nem nyu-
godhatunk abba bele, hogy a haza lassan el-
sorvadjon. Mi nagy pört viszünk és kezünk-
ben a jog cs igazság törvénykönyvével indu-
lunk el a harcba. (Nagy éljenzés.) A magyar 
ügyvédek fogadalmat tesznek, hogy • fokozott 
munkával dolgoznak a közért, hogy a magyar 
igazság szent ügyét diadalra vigyék. 

Dr. Széli Gyula 
é szegedi ügyvédi kamara nevében üdvözölte 
a kongresszust, majd 

dr. Medvigy Gábor 
mondotta el ünnepi beszédét 

Dr. Medvigy Gábor a világháború után terem-
tett válságos jogi helyzetre való utalással a jog 
és a hatalom viszonyát fejtegette magasabb emberi 
szempontokból s a mai szomorúan válságos hely-
zettel szemben szembeállította az ezeréves magyar 
jog szépségeit. 

— Ha a nagyvonala ezeréves perspektíva után 
— mondotta — a nemzet egyensúlyát rettenetesen 
megpróbáló keserves 10 esztendőre visszatekin-
tünk ma, a felocsudásnak már biztató idején, meg 
kell állapitanunk, hogy a hagyományaink ellen, 
a jog szelleme ellen, mulasztással is, cselekvéssel 
is mulólag mi magunk is vétkeztünk. 

— Mikor tehát tanácshoz..: auikhoz kezdünk, 
akkor necsak a mult büszkesége, necsak a jelen 
keserűsége hasson át, hanem az a tudat is. hogy 

a hatadás szellemének a mult hagyomá-
nyai szerint, de a jővő reményeinek kö-
vetelései sze^iai is nagy-nagy felelőssée-

get adósai vagyunk. , 

— E vendéglátó nemes város legyen a mt biz-
tatónk. A legszebbek, a legmegkapóbbak pedig 
szépséges téréin éppen a haladás szellemének 
szimbólikus őrtáUói, köztük két ügyvédi szellem is. 
Az egyik téren kalaplengetve köszönt, fogad az 
eszménynek, a jognak lángszavu embere: Kossuth. 
Mint a tiszta lelkiismeret fehérlik felénk a haladás 
teremtő szelleme: Széchenyi- Utána a puritán pol-
gári szellem ideáinak megvalósítója, biztat: Vásár-
helyi. Majd a feltámadásnak, az újjászületésnek 
gyönyörű szimbóluma, mikor is az értelem vezetése 
alatt csodát müvei a megfeszített ősi erő: egyik 
Tisza és ideáljuk: a magyar földmives. Az igazság 
megingathatatlan sziklájának talapzatán pedig a 
jogfolytonosság, az egyenlő elbánás elvének bölcs 
embere: Deák. S végül az idők viharával is szem-
beszálló ménen: a nemzeti füecetlenséc legendás 
harcosa: Rákóczi. 

— De a dicső mult apostolainak sorához csat-
lakozik a jelennek siró, szenvedő szimbóluma is. 
Megtört harmóniának, »« törött hegedü«-nek nóta-
királya: Danfcó. Márványban is törékeny alakja 
bura szegett fejjel a magyar folyónak, a Tiszának 
a habjaiba mereng és felzokog azon, hogy a folyó 
is három darabba törött 

Dr. Medvigy poétikus szárnyalású ünnepi 
beszéde után 

dr. Putnoki Béla 
Szemere Bertalantól tartott e'.őiiást. Beszédé, 
ben az ügyvédi ideált konturozta. 

Történelmi tanulmánynak beillő emlékbeszédé-
ben foglalkozott Szemere Bertalannal, mint a 48-as 
nagy idők haladásvágytól, nemes demokratizmus-
tól, jogászi progresszivitástól és. emberszeretettől 
áthatott alakjával- Hosszabban foglalkozott Sze-
mere Bertalan börtönügyi tanulmányaival, majd 
rávilágított az 1843-ik évi büntető törvényjavaslat 
kodifikálásával véglett nagy alkotó munkájára, ahol 
is Szemere Bertalannak a halálbüntetés, az esküdt-
szék, a sajtójog terén alkotott javaslatai és fel-
szólalásai messze időkre világító nagy állomásai 
a magyar jog történelmi fejlődésének. De fog-
lalkozott Szemerével, mint szakíróval, szépiróval, 
költővel és szónokkal is. Rámutatott arra, hogy 
Szemere Bertalannak még ma is meg néni szűnő 
szellemi hatása, a szivárvány hid, amely össze-
köti a mult és a jelen jogászi, ügyvédi közszel-
leméí és a világ összes szellemi erőinek zugásá-
ból mindig ki kell hallania a magyar ügyvédi 
karnak az intelmet, hogy ápolja a Szemere Ber-
talannak jog- és igazságérzetét, emberszerete-
tét és 

nemes harci vágyát a közszabadságok 
védelmére, 

mert igy minden időkön át az ügyvédi cenzúrák 
pergamenjénél is erősebb kötelék fogja össze-
fűzni a magyar ügyvédséget. 

Dr. Putnoki nagy beszéde után 

dr. Fittler Dezső 
ügyvéd indítványára a kongresszus távirati-
lag üdvözölte a kormányzót, majd dr. Dési 
Géza indítványára az Orszá-os Ügyvédszövet-
ség táviratilag csatlakozott a Revíziós Ligához 
és elhatározását Herczeg Ferencnek, a li«a 
elnökének is bejelentette. 
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Ezután a szegedi tudományegyetem nevében 

dr. Menyhárt Gáspár 
egyetemi tanár üdvözölte a kongresszust, majd 
d r Fittler Dezső elnök bejelentette, hogy a 
kongresszus ezerpengős pályadiját »Az ügy-
védkedés müvészele« cimü pályamunkára dr. 
Oppler Emil és dr. Vészy Mátyás nyerték el 

A pályázati eredmény kihirdetése után 

dr. Vészi Mátyás 
»Az ügyvédi hivatás művészete« cimü pályanyer-
tes munkájának alapgondolatát ismertette előadá-
sában. Az ügyvédi stílusokkal foglalkozott. Rámu-
tatott arra, hogy az ügyvéd eszméje ott van már 
a tőrténelemelőtti korban, abban az első ember-
ben, aki rájött arra, hogy viszályokat nemcsak 
erőszakosan lehet elintézni, aki elhivatottságából 
kifolyóan bajba jutott hozzátartozója, barátja érde-
kében szót emelt, megalkotva ezzel azt a nagy 
filozófiai gondolatot, hogy 

az altruizmus az egyűUélő emberek lelki 
szüksége. 

A tőrzsrendszereken keresztül egész a mai időkig 
végig kimutatta az ügyvéd jelenlétét minden idők-
ben. Egy pár vonással megfestette a görög-római 
ügyvédi stílus kialakulását, amely már hivatás 
s művészet volt. Külön foglalkozott a magyar 
ügyvád speciális fejlődésével, amelynek első meg-
nyilvánulását a honfoglalás idejére teszi: mond-
ván, hogy a vérszerződés megalkotója volt az 
első magyar ügyvéd. Végső következtetése, hogy 
az ügyvédség hivatott arra, hogy az uj magyar 
középosztály gerince legyen és hogy hivatásából 
folyó kötelessége az égymással harcba kerülő osz-
tályok kőzött a kiegyenlítés, a kibékítés szerepét 
tölteni be. 

Dr. Fittler Dezső elnök ezután a teljes ülést 
berekesztette és folytatását délután hat órára 
tűzte ki. 

Délután 
6 órakor ismét teljes ülés volt a városháza 
dísztermében dr. Gerlóczy Endre elnökleté-
vel. A teljes ülés orogramját három előadás 
töltötte ki. v 

Dr. Kuthi Sándor 
debreceni ügyvéd a nemzetközi magánjog egy-
ségesítéséről tartott nagy érdeklődéssel kisért 
előadást. Elmondta, hogy Lengyelországban 
hatféle, Erdélyben háromféle magánjogi tör-
vényhozás van, bár, úgyhogy a törvényho-
zásokat egyszerűsíteni, a különböző magán-
jogokat unifikálni kellene. Ez azonban az 
előadó szerint csak hosszú idő után valósulhat 
meg. Dr. Kuthi Sándort érdekes előadásáért 
lelkesen megtapsolták. 

A másik előadást 

dr. Nagy Dezső Bálint 
budapesti ügyvéd tartotta a szellemi foglal-
kozások megadóztatásáról. 

A nagy éljenzéssel fogadott előadás «tán 

dr. Beck Salamon 

budapesti ügyvéd a vagyonjogról tartott ma-
gas színvonalú és értékes előadást. 

Diszelőadós a színházban 
Az iigy\éd kongresszus vendégeinek szóra-

koztatására a szinház díszelőadást rendezett. 
A zsúfolt nézőtéren szmokingos urak, estélyi-
ruhás hölgyek fényt és ünnepélyes hangulatot 
árasztottak. Várakozás feszült az arcokon, öt-
ven magyar város intellektueljei, ügyvédek 
figyeltek fel Szeged színházi kulturájára. 

A díszelőadást megelőzően a szegedi ügvvédi 
kar reprezentánsai: dr. Tóth László, Papp-
Váry Elemérné Hitvallás cimü magyar Hi-
szekegyé! szavalta nagyon hatásosan, majd dr 
Hajnal István mondotta el lendületes szavak-
kal Bodrogh Pál. Ivöszöntő-jét. Mindkét szám-
nak nagy sikere volt, majd a honvéd zenekar 
eljátszotta Kacsóh Dorottya nyitányát. Hont 
Erzsébet lépett ezután a uuieöny, elé és ked-


