
Könyvbemutató a 31. Közép-Európai Közjegyzői Kollokviumról - dr. Tóth Gábor Márton 

A közjegyzői kollokviumok programjainak minden alkalommal üdítő színfoltja a már tradícióvá vált 
könyvbemutató. Ezeken a délutánokon a résztvevők - túl a szinte kizárólagosan szakmai síkra 
helyezkedő előadásokon - megtapasztalhatnak egy másfajta, a szakmaiságon túlmutató, művészeti 
elemekkel is színesített, kötetlenebb élményt.  

Büszkén kijelenthetjük, hogy az alkotások közönséggel való megismertetésének a legfőbb fóruma évről 
évre a kollokvium. Az idei péntek délutánon három könyvet ismertettek a kollégák, szerzők. Dr. Molnár 
Tamás hajdúszoboszlói közjegyzőhelyettes első önálló művével debütált, míg dr. Rokolya Gábor 
budapesti közjegyző alkotó és szerkesztő munkái részint a történelem, részint a szépirodalom 
területére kalauzolták el a hallgatóságot. 

A debreceni Kölcsey Központ előadótermében - megnyitva a rendezvényt - klasszikus komolyzenei 
remekművek hangzottak fel, vonósnégyes előadásában. Az egyes művekkel kapcsolatos gondolatok 
Tóth Levente színművész egyenkénti felkonferálását követően hangzottak el. 

Dr. Molnár Tamás Alapelvek a közjegyzői nemperes eljárásokban című monográfiájának bemutatását 
Prof. Dr. Pribula László egyetemi tanártól hallhattuk, aki a szerző témavezetői tisztségét is ellátta 
doktori iskolai tanulmányai során. Ennek köszönhetően kijelenthető, hogy a bemutató hallgatósága a 
legautentikusabb forrásból hallhatta a mű létrejöttének körülményeit, hiszen professzor úr ismerheti 
legjobban a könyv elkészültébe befektetett munka rendkívüli mértékét és alaposságát. Prof. Dr. Pribula 
László kiemelte, hogy dr. Molnár Tamás művével összefüggésben a „hiánypótló jelleg”, mint kifejezés 
használata valóban indokolt, nem pusztán egy ily alkalmak során szívesen használt frázis. A polgári 
perjogban az alapelvek dogmatikai megítélése mindig is széleskörű tudományos vélemények 
ütközőpontjaként szolgált, ezért különösen jelentős az a vállalkozás, amelyet dr. Molnár Tamás véghez 
vitt e mű elkészítésével, ugyanis speciálisan a közjegyzői hatáskörbe tartozó eljárások vonatkozásában 
ilyen vizsgálódási fókusszal rendelkező tudományos áttekintés ténylegesen nem készült még. 
Mindezek alapján zárásképpen Prof. Dr. Pribula László megjegyezte, hogy a hallgatóság kezelje 
bizonyossággal a tényt, mely szerint Molnár Tamással találkozni fogunk közjegyzői kollokviumon 
szerzőként akár már a közeljövőben is. 

Dr. Rokolya Gábor budapesti közjegyző jogtörténettel foglalkozó munkásságának következő 
kiemelkedő darabját dr. Balogh Judit, a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténeti 
Tanszékének egyetemi docense mutatta be pár gondolattal. A közjegyző úr az idei kollokviumra is egy 
meglehetősen alapos és mindenre kiterjedő kutatómunka eredményeképpen megszületett, impozáns 
művel készült a közjegyzői kar történetéből. Az államosított közjegyzőség története című kötet 
átlátható, aprólékos képet ad a magyar közjegyzői hivatás fejlődéstörténetének 1945 és 1991 közötti 
időszakáról, remekül illeszkedve a szerző eddigi jogtörténészi munkásságának darabjai közé. Az 
esemény zárásaképpen a kollokviumi könyvbemutatók történetében is unikumként jelentkező 
szépirodalmi antológia keletkezésének érdekesebbnél érdekesebb körülményeit osztotta meg velünk 
maga a szerkesztő, dr. Rokolya Gábor. A Hitelesítés című kötet tizenhat, a közjegyzői kar tagjai által 
alkotott lírai művek tárháza, melyben az illusztrációk is karunk tagjainak értékes alkotómunkáiból 
tevődnek össze; bizonyítva ezzel is a kollokviumi bemutatók összművészeti értékét. 

A délután résztvevői tehát egy szakmailag könnyed, pihentető és művészileg is értékes információkat 
tartalmazó eseményt követhettek figyelemmel. Megismerhettek három, különböző területtel 
foglalkozó kötetet, melyek karunk tagjainak tollából születtek. A figyelmes olvasó pedig e művek 
egyikét lapozgatva rábukkanhatott a következő gondolatokra is: „Könyvek kötik össze a világot, / 
Földrészeket hoz egy könyv közel, / És ha futni vágyunk a világból, / Tőle csak a könyv szakíthat el.” 
(Falu Tamás (Balassa János): Könyvek). 



 


