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SZEMLE_______________
A magánjog 

története Európában -  
konferencia Kassán

2011. május 27-28-án rendezték meg a kassai Pavol 
Jozef Safárik Egyetem Jogi Karán A magánjog tör
ténete Európában című nemzetközi regionális kon
ferenciát. A rendezők a konferencia hivatalos nyelveként 

_  a szlovákot, a magyart és az angolt jelölték meg. A jelen- 
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lévök az általuk választott előadási nyelvnek megfelelő 
konferenciaprogramot kaptak.

A tudományos tanácskozást Prof. Dr. Mária Bujöáko- 
vá, a kassai Pavol Jozef Safárik Egyetem Jogi Karának 
dékánhelyettese baráti szavakkal nyitotta meg. Ezt kö
vetően Dr. Erik Stenpien, a Pavol Jozef Safárik Egyetem 
Jogi Karának oktatója (a Jogtörténeti Szemle nemzetközi 
szerkesztőbizottságának tagja -  a szerk.) mint a szakmai 
projekt vezetője szólt a jelenlévőkhöz. Hangsúlyozta a 
szakmai program regionális jellegét és tematikai újszerű
ségét.

Az első előadást is Dr. Erik Stenpien tartotta meg Wer
bőczy István és Tripartituma címmel, szlovák nyelven, 
mintegy előrevetítve, hogy a konferencia első részében 
szorosan Werböczyhez és legjelentősebb müvéhez, a 
Tripartitumhoz köthető előadásokat hallgathat meg a kö
zönség. Ezt követte Prof. Dr. Homoki-Nagy Máriának,



Jog
történeti szemle J

a Szegedi Tudpmányegyetem Állam- és Jogtudományi 
Kara Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéke tanszék- 
vezetőjének magyar nyelvű előadása, amely az Örökbe
vallások Werbőczy Tripartitwnának rendszerében címet 
viselte. A Tripartitumot kiindulópontként tekintve, de 
korszakként a 19. századi fejleményeket elemezve Dr. 
Koncz Ibolya Katalin a Miskolci Egyetem Állam- és Jog- 
tudományi Kara Jogtörténeti Tanszékének docense A hit
bér intézménye és gyakorlati szabályozása a polgári Ma
gyarországon címmel tartott magyar nyelvű előadást. Dr. 
Miroslav Fico, a Pavol Jozef Safárik Egyetem Jogi Kará
nak oktatója a Tripartitum büntetőjogi szabályait foglalta 
össze szlovák nyelven, A büntetőjog kiválasztott intézmé
nyei a Tripartitumban címmel. A konferencia rendezői le
hetőséget biztosítottak a Pavol Jozef Safárik Egyetem Jogi 
Karának azon doktorandusz hallgatói számára is, akiknek 
a konferenciatéma doktori kutatásukhoz illeszkedik, hogy 
kutatási eredményeiket közöljék. Közülük Mária Dorková 
a szokásjog kérdésköréből Tartozik-e szokásjog a Szlovák 
Köztársaság modern jogforrásai közé? címmel, szlovák 
nyelven adta elő kutatási eredményeit, majd Marék Pipa 
következett, aki Az európai magánjog kodifikációi és a 
jo g  bírósági alkalmazása címmel tartotta meg szintén 
szlovák nyelvű előadását. A konferenciaprogramban fog
laltak szerint részegységenként tervezték a vitákat; az első 
a két doktoranda előadása után következett. A hallgató
ságból többen érdeklődtek Werbőczy származása, nevé
nek eredete felől, amelyekre Homoki-Nagy Mária, vala
mint Erik Stenpien adott válaszokat. Kérdések merültek 
fel a hitbérrel kapcsolatban is, amelyekre Koncz Ibolya 
Katalin válaszolt.

A konferencia második részében polgári jogi és római 
jogi előadások következtek. Dr. Katarína Kristová, a Pa
vol Jozef Safárik Egyetem Jogi Karának docense A fe- 
lülépitményi jog  címmel tartott szlovák nyelvű előadást. 
Ezt követően két római jogi előadás következett szlovák 
nyelven. Elsőként Dr. Ján Havriléák, a Pavol Jozef Safá
rik Egyetem Jogi Karának oktatója Az adásvétel kiválasz
tott kérdései a Sabinus és Proculus jogiskoláinak tanítása 
értelmében, majd Viktor Panéisin, a Pavol Jozef Safárik 
Egyetem Jogi Karának doktorandusza tartott előadást 
Jegyzetek a lopás deliktumának történetéhez címmel. 
A Pavol Jozef Safárik Egyetem Jogi Karának további két 
doktorandusza mutatta be kutatási eredményeit szlovák 
nyelven: Tomás PetraSko A csődjog története, míg Móni
ka Smolenová Visszamenő hatály a jogban -  történeti át
tekintés címmel. Az előadásokat követően a felülépítmé- 
nyi joggal kapcsolatosan merültek fel kérdések. Egyrészt 
felvetődött, vajon Werbőczy korszakában is létezhetett-e 
ezen magánjogi intézmény, másrészt az újonnan létrejött 
szlovák államalakulat e magánjogi intézmény joghatását 
valamilyen módon befolyásolhatja-e. Az első kérdést Ho

moki-Nagy Mária, a másodikat Katarina Kristová vála
szolta meg.

A konferencia harmadik részében közigazgatási, ke
reskedelmi jogi, munkajogi és történelmi előadások han
goztak el. Az első előadó, Turkovics István, a Miskolci 
Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási jogi 
tanszékének oktatója A közigazgatás jogonm lati rend
szerének fejlődéstörténete a polgári Magyarországon 
címmel ismertette kutatási eredményeit. A következő elő
adó Prof. Dr. Ján Húsár, a Pavol Jozef Safárik Egyetem 
Jogi Karának docense volt, aki Csehország és Szlovákia 
20. századi államjogi változásait elemezte. Ezt követően 
Jana Kakascíková, a Pavol Jozef Safárik Egyetem Jogi 
Karának doktorandája A gyermekeket gondozó nők és fér
fiak munkafeltételeinek története címmel tartott előadást. 
A konferenciát megtisztelték jelenlétükkel és aktív rész
vételükkel a Szlovák Tudományos Akadémia Társada
lomtudományi Intézetének munkatársai is. Elsőként Dr. 
Marián Gajdos tartotta meg szlovák nyelvű előadását Az 
anyanyelven folytatott művelődéshez való jo g  gyakorla
ti alkalmazása Eszakkelet-Szlovákiában a háború utáni 
években címmel. A következő akadémiai kutató, Dr. Anna 
Jurová A romákra vonatkozó tartózkodási jog  az un. első 
Csehszlovák Köztársaságban című előadásában ismer
tette kutatási eredményeit. Végül Dr. Stanislav Koneény 
szlovák nyelvű előadását hallgathattuk meg A nemzeti 
hovatartozás intézményi hátteréről -  a szlovák magánjog 
története címmel. A konferencia harmadik egysége is vitá
val zárult, ahol a résztvevőkben kérdések fogalmazódtak 
meg a nemzeti hovatartozás, valamint a romák tartózko
dási engedélyével kapcsolatban.

A konferencia befejező szakaszában ismét a római jogi 
tárgyú előadások következtek. Dr. Vladimír Vrana, a Pavol 
Jozef Safárik Egyetem Jogi Kara Történeti tanszékének 
tanszékvezető docense A deliktumok szabályozásának ki
választott aspektusai a római jogban címmel tartotta meg 
szlovák nyelvű előadását. Öt követte Dr. Blazena Antaio- 
vá, a Pavol Jozef Safárik Egyetem Jogi Kara docensének 
A törés által elkövetett jogellenes idegen dolog rongálása 
című szlovák nyelvű referátuma. A harmadik előadó Dr. 
Pavol Basista, a Pavol Jozef Safárik Egyetem Jogi Kará
nak oktatója volt, aki római jogi elemeket keresett Wer
bőczy Tripartitumában, és kutatási eredményeit Kiválasz
tott római jogi intézmények alkalmazása a Tripartitumban 
címmel, szlovák nyelven ismertette. A konferencia záró 
előadását Dr. Milán Sudzina. a Pavol Jozef Safárik Egye
tem Jogi Karának oktatója tartotta meg szlovák nyelven. 
A csődeljárás történeti aspektusai címmel.

A szervezők biztosították a résztvevőket előadásaik 
lektorált kötetben való megjelentetéséről.

Koncz Ibolya Katalin


