
Jog_________
történeti szemle

szempontból nem is törekedhet teljességre, ugyanakkor 
mindenképpen hasznos az építési jog e speciális, mégis 
mindenkit érintő területének bemutatása.

A jegyzet értékét növeli, hogy kellő hangsúlyt fektet 
az. építési tevékenységhez kapcsolódó hatósági eljárás 
bemutatására, részletezi a felmerülő engedélyezési eljárá
sokat. illetve rámutat az építési tevékenység magánjogi, 
elsősorban a dologi, illetve a kötelmi jogi kapcsolódá
saira. továbbá, hogy megemlíti az építési tevékenységgel 
összefüggésben felmerülő szerzői jogi kérdéseket, illetve 
mindezekkel kapcsolatban a bírósági döntvények anyagá
ban található megoldásokat.

A jegyzet utolsó részében a tárgyat a szerző ismét tá- 
gabb perspektívába helyezi, s az építéspolitikai szempon

tok tükrében vizsgálja, kitérve annak aktuális vetületűire; 
az építési tevékenységet, a jogi környezetet befolyásoló 
gazdasági, politikai, valamint kulturális tényezőkre.

A jegyzet értékét elsősorban az információk közérthe
tő formában történő átadása, illetve a vonatkozó terjedel
mesjoganyag lényegre törő összefoglalása alapozza meg. 
Olyan kötetről van szó, amelyet bátran vehet kézbe jog-, 
politológus vagy építészhallgató. A kellő arányérzékkcl 
bemutatott, a gyakorlati tudást megalapozó ismeretek, 
ezek történelmi gyökerei, illetve az építési tevékenység lá- 
gabb összefüggéseinek elemei állnak össze nagy haszon
nal forgatható jegyzetté.

Pálvölgyi Balázs
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Prof. PhDr. León Sokolovsky CSc., a történelem se
gédtudományainak jeles művelője, jelenleg a tudo
mányterület meghatározó szlovákiai tudományos 
műhelye, a pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészettudo

mányi Kara Lcvéltártani és Történelmi Segédtudományi 
Tanszékének vezetője. Eddigi tudományos pályáján első
sorban heraldikai és szfragisztikai kérdésekkel foglalko
zott. A kommunális heraldikát különösképpen előnyben 
részesítette. Igen sok, eddig ismeretlen anyagot tett közzé. 
Az utóbbi években elmélyülten kutatta a -  Szlovákia mai 
területét érintő -  vármegyei jelképeket, címereket, pecsé
teket. azok különféle megjelenési formáit (pl. zászlókat, 
épületplasztikákat). Ezekből a tárgykörökből is fontos 
előtanulmányokat publikált 2008-tól kezdődően.

Itt ismertetett könyvében tárgyalja valamennyi, a terü
letet érintő. 1918 előtt valamilyen formában létezett köz- 
igazgatási egységet. Feldolgozta; I. Abaúj. 2. Abaúj-Tor
na. 3. Árva. 4. Árva és Türóc, 5. Bars, 6. Esztergom. 7. 
Esztergom Komárom, 8. Gömör, 9. Gömör-Kishont, 
10. Győr. II. Györ-Moson, 12. Hont vármegyét. 13. a 
Kis-Hont kerületet. 14. Komárom, 15. Liptó, 16. Liptóés 
Árva. 17. Moson. 18. Nógrád, 19. Nyitra. 20. Pozsony.

__21. Sáros, 22. Szepes vármegyét, 23. a Szepesi Lándzsás
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Széket, 24. Trencsén, 25. Turóc, 26. Ung, 27. Zemplén és 
28. Zólyom vánnegyét.

A szerző a teljesség igényével igyekezett feldolgozni 
a témakörben fennmaradt primer forrásokat. így a lehe
tő legkimerítőbb kutatásokat végzett a szlovákiai (pl. a 
pozsonyi [Bratislava] Slovcnskych národny archívban, a 
besztercebányai [Banska Bystrica], a nagybiccsci [Bytca]. 
a kassai [Kosicc], a lőcsei [Levoca], a nyitrai [Nitra] és 
az eperjesi [Presov] Statny archívban), valamint magyar- 
országi levéltárakban is (pl. a Magyar Országos Levél
tárban, az Esztergomi Prímási Levéltárban, a Komárom- 
Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltárában).

A kutatás különféle fondokra is kiterjedt, így várme
gyei, városi, családi levéltárakra, a Királyi Könyvekre 
(Libri Rcgii). Kiemelten vizsgálta a pecsétlenyomatokat, 
typariumokat. A typariumokat szlovákiai múzeumokban, 
így a besztercebányai [Banska Bystrica) Stredoslovenské 
múzeumban, a rimaszombati (Rimavská Sobota) Gemers- 
ko-malehontské múzeumban, a trencséni (Trencin) Tren- 
cianske múzeumban, valamint a Magyar Nemzeti Mú
zeum vonatkozó gyűjteményében is vizsgálta.

Egyes emlékek (pl. vármegyeházakon előforduló) épü
letplasztikai változatok vizsgálatára is sort kerített, s a vo
natkozó vexillológiai példákat (is) bemutatja.

A kötetben közölt részletes bibliográfiában 104 cím 
(szlovák, magyar, német, cseh és latin nyelvű müvek) 
szerepel. A direkt heraldikai anyagokon túl fellelhetők ar- 
chontológiai, genealógiai, helytörténeti, jogtörténeti mü
vek is. Napjaink gyakorlata szerint 16 internetes forrás 
felhasználását is dokumentálja Sokolovsky professzor.

A kötetben általánosságban is olvashatunk a magyar- 
országi címer- és pecséthasználat kialakulásáról, fejlődé
séről, a vonatkozó iratkezelés legfőbb jellegzetességeiről.

Hangsúlyozandó, hogy a vármegyei jelképhasználal 
kezdetei -  éppen a közelmúlt szlovák kutatási eredményei 
figyelembevételével jóval korábbiak, mint azt eddig 
gondoltuk, tanítottuk. Pl. ismeretté vált Liptó vármegye



Jog
(Liptói provincia) pecsétje 1331-ből (amelynek fennma
radt lenyomata egyébként hiányos), illetve a Szepesi 10 
lándzsások székének különféle jelképei a 15. század vé
géről-16. század legelejéről. Ezekről, bár korábban már 
közlésre kerültek, a magyarországi tudományos közvéle
mény nem vesz tudomást.

Sokolovsky az 1550:57. te. alapján részletesen bemu
tatja a vizsgált terület vonatkozásában kiadott, s fennma
radt valamennyi címeres levelet, 
és feldolgozza magának a várme
gyei címernek a fejlődéstörténetét.
A címer és címeres pecsét általá
nos bemutatásán túl kitér az esetle
ges különlegességekre.

A vármegyei jelképek fejlődé
sét tennészetesen a korabeli köz- 
igazgatási változások keretei közé 
helyezi. Ennek megfelelően érinti 
magának a vármegyének, illetve 
a vámiegyei jelképeknek -  idő
leges -  megszűnését jelentő II.
József-féle 1786. évi uralkodói 
rendeletét, amelynek alapján az 
addigi jelképek helyett a koronás 
magyar kiscímer került a közigaz
gatási jelképekre. Ennek ellentéte
ként bemutatja az adott területen 
1790-től megnyilvánuló visszaál- 
litási gyakorlatot.

Részletesebben tárgyalja a cí
merek, címeres pecsétek addig la
tin köriratainak magyar nyelvűvé 
változása, illetve az egyes címeres 
levelek (mint változatok) uralkodó általi ismételt kiadásait 
az 1830-1840-es években, V. Ferdinánd uralkodása ide
jén. Ugyancsak részletesebben bemutatja az 1849 1867 
közötti időszak vonatkozó jclképhasználatát. (Megjegy
zendő, hogy Magyarországon erre eddig kevés figyelem 
fordított a kutatás). A kötetben olvashatunk a modem, pol
gári vármegyék dualizmuskori jelképeiről is.

Mint ismeretes, 1918 után, az ún. első Csehszlovák 
Köztársaság időszakában a területen 1920-tól, illetve kü
lönösen 1923-tól radikális közigazgatási reformot hajtot
tak c égre. Az ennek eredményeként létrejövő ún. nagyme
gyék a csehszlovák államcímert (kis címert) használták. 
Az addigi jelképeket ezekbe nem integrálták, nem hasz
nálták fel elemeiket sem, s egyáltalán nem került sor telje
sen új jelképrendszer kialakítására.

Sokolovsky professzor ismerteti a tárgykörben 1938 
1945 között bekövetkezett változásokat is. Érinti a téma 
„modem folytatását”: Szlovákiában a 2001-es közigazga

tási reform során nyolc regionális önkormányzati terüle
tet alakítottak ki. Ezek modem jelképrendszerében gya
korlatilag az egykor ezeket a területeket jelentő magyar 
vármegyei címereket alkalmazták. Erről a szlovák tudo
mányos életben, illetve a közvéleményben különféle viták 
folytak. A szerző utal bizonyos heraldikai jo g i kérdésekre 
is, azonban ezeket a jelképeket mind ez ideig nem változ
tatták meg. Széles körű -  jellegzetes használatuk érvé

nyesül.
A kötet szlovák alfabetikus sor

rendben tárgyalja az egyes vár
megyéket. Alapvetően minden 
rendelkezésére álló információt 
összegezve mutatja be az egyes 
területek jelképeinek kialakulását, 
fejlődését, esetleges módosulásait. 
Ennek során pl. kiemelt szerepel 
kap a pecsétek feliratainak (illetve 
azok módosulásainak) elemzése. 
Nagyon lényeges a közölt anyag 
részletes, pontos heraldikai leírása.

Sokolovsky professzor eddig 
javarészt teljesen ismeretlen anya
got gyűjtött össze és értékelt ki 
szisztematikus munkával. Mindez 
nem egy kérdésben jelentős mér
tékben meghaladottá teszi az ed
digi magyar heraldikai szakiroda- 
lomban megfogalmazottakat.

Hangsúlyozandó, hogy a vár
megyei jelképek általános vizs
gálata a magyarországi szakiro
dalomban elhanyagolt, csupán 

az általánosságok szintjén mozog (Csáky Imre, Hoppál 
Dezső). Csupán egy-két vármegye esetében történt meg 
a tárgykör részletes feldolgozása. Vitek Gábor igen sok
rétűen foglalkozott Fejér vármegye jelképeivel. Botka Já
nos Jász-Nagykun-Szolnok vármegye jelképeit dolgozta 
fel. Molnár András Zala vármegye vonatkozó anyagát írta 
meg.

León Sokolovsky kiváló -  német (211-214. p.), ma
gyar (215-217. p.) és angol (217-219. p.) nyelvű ösz- 
szefoglalókkal ellátott -  munkája a tárgykör hiánypótló, 
megkerülhetetlen szakirodalma. Teljesen természetesnek 
találnám, ha a mérvadó magyar szakemberek is ismernék, 
illetve folyamatosan hivatkoznának rá ennek persze 
nyelvi korlátái (is) vannak. Eredményeit jómagam szé
les körben hasznosítom az egyetemi oktatásban is: a böl
csészettudományi, illetve magyar jogtörténeti tárgyaknál 
egyaránt hivatkozom rá.

Pandula Attila
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