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Az ügyvédi kamara ellen intézett támadások. Tegnap 
még viharfelhőkkel fenyegetett, másnapra szinte átmenet 
nélkül elült az a támadás, ami az egyik politikai 
párt értekezletén talán nemcsak a sajtó öblösitésén, 
de a valóságban is harsogott. Ha ezzel meg is szűnt 
az ügy aktualitása, érdemes és szükséges, hogy minden 
politikai vonatkozástól eltekintve foglalkozzunk a do-
loggal. _ 

Mi történt valójában. Beszédek hangzottak el a 
kamarai közgyűlésen, amiből a sajtó felkapott egy ,pár 
stilusvirágot és/a stilusvirág tetszetőssége mellett alig 
jutott nyomdafesték a felszólalás tulajdonképeni tartal-
mának aminek kedvéért a beszéd elmondódott és ami-
nek szolgálatában a frázis tömöritő, jobban érzékeltető 
ereje állott. Sajnálatos jelenség, hogy a sajtóközlések 
homlokzatára az efajta beszámolókban nem a gondo-
lati mag ékeskedik, hanem a stilusvirág, a frázis. A nyil-
vános felszólalások sajtóbeli extractuma áz időnként vál-
takozó sikerű szónoki frázisok; Ezeken akad meg a sajtó 
szeme - füle — és ezeken akad meg az a támadás is, 
amely a kamarai közgyűlés egyes szónokai ellen elhang-
zott. A sajtó a közönségnek azt adja, amit a közönség 
kiván, a sajtó nyilván nem irányitója, hanem csak en-
gedelmes kiszolgálója a közönség igényeinek. A lelkek-
nek ez az óhajtása, a nivóbeli elferdülés, ami itt mutat-
kozik, fájdalmas jelenség, amelyet észre kell vennünk. 
Az irott és kimondott szó szépségének áhítatos tisztelete 
él bennünk és távol áll tőlünk a puritánizmusnak a stílus 
szépségeit ineg'vető rideg ál erkölcse. Mégis azt kell mon-
danunk, hogy a frázisoknak, a szépen cirkalmazott mon-
datoknak, ügyeskedő ötleteknek mindenfajta stilusvirág-
nak a túlbecsülése - ugy hat, mintha az asszony a férfi-
szépség idealizálását - az orr borvirágában látná. Bizo-
nyosan nem tévedünk abban, hogy a megtámadott szó-
nokok ebben a felfogásban velünk egyező véleményen 
vannak. 

A fontosabb, ami miatt az ügyre vissza kellett 
térni: a szólásszabadság nagy kérdése. A közélet minden 
vonatkozásban visszatér a szabad vélemény elfojtására, 
irányuló tendencia. Tegnapelőtt irodalmi kérdésben, 
tegnap a kamarai közgyűlés körül és holnap ki tudja 
mily területen fog kifogás alá esni a szabad szó. A 
szólásszabadság meg nem halhat és : holttányilvánitása 
semmiféle hatalomnak nem sikerülhet. A szólásszabadság-
elfojtása országgyilkos politika. A gyenge egyetlen 
fegyvere, hogy mikor támadás közeleg feléje, elkezd 
kiabálni. , 
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Minden szimpátiánk a kiáltozóké, még ha kötelező 
józanságunk, ránkkényszeritett mérsékletünk ezerszer 
tudja, is, hogy a kiáltás a pusztába vész el. 

B. S. 
Az Országos Ügyvédszövetség kecskeméti osztálya ünne-

pélyes keretek közt, a kecskeméti kir. törvényszék nagy tár-
gyalótermében tartotta meg tisztújító osztálvgyülését, amelyen 
a Szövetség központjának képviseletében megjelent dr. Fittlcr 
Dezső m. kir. udvari tanácsos, másodelnök, dr. Nyulászi János 
m. kir. kincstári főtanácsos, társelnök, dr. Jacobi Béla kir. taná-
csos, társelnök" és dr. Markos Olivér ügyvezető titkár, a buda-
pesti osztály képviseletében pedig dr. Biró László ügyvezető osz-
tálytitkár és dr. Fehér• Dezső választmányi tag. Az osztálygyü-
lést a választások megejtéséig dr. Balásfalvi Kiss Ká lmán , a 
kecskeméti ügyvédi Kamara elnöke vezette, aki emelkedett be-
szédben fejtegette a magyar ügyvédség országos szervezkedésé-
nek szükségességét és a magyar ügyvédi kar nagy hivatását az 
ország ujjáépitésének munká j ában . A magyar ügyvédi kar, amely 
szoros összefüggésben van a nemzet létével, úgymond, a tudás és 
a szellem fegyverével harcol a jobb magyar jövendőért. Az el-
nöki megnyitó után a választások megejtésére kerülvén a sor, 
az osztály elnökévé választották dr. Szabó Ivánt, a Ivuria ügy-
védi tanácsának tagját, társelnökül dr. Markó Imrét, igazgató-
tanácsi tagokul dr. Stejskal Ottót és dr. Zakariás Jánost (Kun-
szentmiklós), ügyvezető osztálytitkárul dr. Augncr Rezsőt, tit-
kárul dr. Kerekes Emilt , pénztárosul dr. Dékány Aladárt, ellen-
őrnek dr. Szabó Pált. Az osztály választmányába tizennyolc ta-
got választottak. Ezután dr. Markó Imre társelnök vette át az 
elnöklést és a központi elnökség jelenlevő tagjai üdvözölték az 
njjászervezett osztályt, ismertetvén egyúttal az Országos Ügy-
védszövetség működésének eddigi eredményeit és jövő programm-
ját. Az osztálygyülést a kecskeméti kaszinóban társasebéd kö-
vette, amelyen a kecskeméti Ügyvédi Kamara és az újjászerve-
zett szövetségi osztály képviselői a központi elnökség Kecskemé-
ten megjelent tagjait ismételten biztosították a Szövetség mun-
kájában való tevékeny közreműködésükről. 

Jogélet. 

Teljes ülés a kir. Kúrián. A m. kir. Kúriának a köz-
polgári ügyekben alakit ott jogegységi tanácsa a folyó évi 
junius hó 11-ik napjának délelőtt 10 órájára, kitűzött ülé-
sében a következő vitás elvi kérdést fogja eldönteni: 
„Van-e helye készpénzkölcsön-követelés átértékelésének 
(valorizálásának) azon az alapon, hogy a pénz vásárló 
ereje a kölcsönügylet megkötése és lejárata., illetőleg lejá-
rata és teljesítése közé eső időben csökkent." (Vonatkozás-
sal a m. kir. Kúriának egyfelől P. V. 7002/1926. 16. és P. 
I I I . 5420/1926. 22. számú', másfelől P. VI . 6747/1924. 17. 
és P. VI I . 2309/1926. 18. 1926. számú határozataira. Az 
ügy előadója a jogegységi tanács ülésében dr. Koós Emil 
kir. kúriai biró. 


