
történeti szemle

A Rejtjel Kiadó gondozásában 2011-ben napvilá
got látott kötet bevallottan az egyetemi oktatás
ban. jegyzetként történő felhasználásra készült, 
ami nem a legkönnyebb műfaj. Meg kell ugyanis felelni 

az adott kurzus követelményeinek úgy, hogy mindez ne 
esorbítsa a szakmai igényességet, azaz meg kell találni a 
kényes egyensúlyt az adott terület részletes bemutatása és 
az egyetemi jegyzetekkel szembeni általános elvárások, 
úgymint a tömörség, érthetőség és a jó értelemben vett 
egyszerűség között. Első pillantásra egyértelmű, hogy a 
Völgyesi Levente kötete kiválóan szolgálja az oktatás so
rán felmerülő igényeket: átlátható szerkezetű, tanulást, 
jegyzetelést segítő szerkesztési megoldásokat, ábrákat 
tartalmaz, a legfontosabb szakirodalmi tételeket felsoroló 
jegyzékkel könnyíti meg a hallgatók dolgát, továbbá meg
adja azokat a jogforrásokat, amelyek ismerete a téma iránt 
komolyabban érdeklődők számára elengedhetetlenek. 
Nem utolsósorban pedig tömör, hiszen a széles idöspekt- 
rumot átfogó anyagát mintegy kétszáz oldalra szabva építi 
tol, ami az egyetemi kurzus során, óráról órára történő ké
szülést jelentősen megkönnyíti.

Történelem . A szabályozás hosszú fejlődésének be
mutatása indokolt: ismert, hogy az általunk ismert civi
lizációk keretei között sor került az építési tevékenység 
valamiféle szabályozására is. Ebből persze még nem fel
tétlen ül következett volna a tárgy 
történeti előzményeinek ismerte
tése, azonban a szerző bevallottan 
nem pusztán és kizárólag a jogi 
megoldások, hanem ezeknek a tá- 
gabb összefüggések tükrében való 
megismertetését tűzte ki célul, 
s ez teljességgel indokolja a té
mához kapcsolódó intézmények, 
megoldások történeti fejlődésé
nek felvázolását. A terület fejlő
dését az ókortól a 20. századig 
bemutató részben így több -  az 
általános jogtörténeti kutatások 
tárgyát is képező -  forrás bemu
tatása is helyet kapott, kiegészítve 
olyan társadalom- és építészettör
téneti elemekkel, amelyek a téma 
elmélyült, komplex vizsgálatára 
indíthatják az olvasót. Az állami 
beavatkozás mikéntjének vizs
gálata, a különféle szabályozási 
eszközök kialakítása ugyanis ter
mészetesen az adott gazdasági, társadalmi viszonyok is
meretével, ezek figyelembevételével lehetséges. Az ókor 
és a középkor fejlődésének bemutatása után a szerző -  te
kintettel arra. hogy a jegyzet célja mégiscsak a hatályos 
hazai szabályozás bemutatása -  a magyarországi fejlődés
re fókuszál. A különböző városi szabályzatoktól kezdve, a 
telekkönyvi rendszer kiépülésén, a településfejlesztési jel
legű intézkedések bemutatásán keresztül, egészen a múlt 
század kilencvenes éveiig terjedő, az ágazati irányítás vál
tozásaiig a szerző széles vonásokkal mutatja be a szerte-

Figyelemmel 
a maradandóra
Völgyesi Levente Építészet, jog, 
po litika  című m unkája
Völgyesi Leverne:
Építészet, jog, politika -  Történelem és jelenkor 
Rejtjel Kiadó. Budapest. 2011.204 p.
ISBN 978 963 725 578 6

ágazó, bizonyos értelemben az ország fejlődésének lenyo
matát is nyújtó (jog)terület fejlődését. Mivel elmondható, 
hogy 20. század építési jogának történeti bemutatása, 
vagy akár annak csak elemei is ritkán kapnak helyet az 
egyetemi fostúdiumok között, a történeti fejezetnek talán 
ez képezi a legértékesebb részét.

És. Azzal, hogy a szerző a jogszabályi környezet változá
sának kereteihez, s egyúttal az ágazati szabályozás köz- és 
jogtörténeti cezúrákon átívelő kontinuitásához igazodva, 
az 1937-1964-es, illetve az 1964-1997-es periódusok 
egységeiben tárgyalja a terület fejlődését, könnyedén ve

zeti át az olvasót a jelenkorhoz, az 
építési jog hatályos szabályainak 
bemutatásához. S amennyire hite
les a történeti rész megközelítése, 
olyannyira indokolt az a váltás, 
amit az általánosabb, lágabb ösz- 
szefüggések bemutatása után a té
teles joganyaghoz igazodó, fesze
sebb tárgyalás nyújt.

Jelenkor.  A hatályos szabályo
zás bemutatása képezi a munka 
-  terjedelmi szempontból vitat
hatatlanul -  legfontosabb részét. 
A jegyzetben ennek megfelelően 
az épített környezet alakításáról 
és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVI1I. törvény -  mint a te
rület alapvető jogforrása -  leg
fontosabb rendelkezéseinek, in
tézményeinek ismertetésére, az. 
építésügyi igazgatás szereplőinek 
bemutatására, majd pedig az épí

tési tevékenység szabályozásának ismertetésére kerül sor.
A kötet ívét kissé megszakítva ékelődik be a közúti 

közlekedési építmények és műtárgyak jogi szabályozá
si környezetének bemutatása. Jóllehet felmerül a kérdés, 
hogy vajon miért került sor e rész beillesztésére, hiszen 
az utakkal kapcsolatos szabályozás mégiscsak a terület 
egy szükebb részének tekinthető. Az oktatási célok azon
ban kellő magyarázattal szolgálnak erre a kérdésre: mivel 
az építési tevékenység valóban rendkívül szerteágazó te
rületeket fog át, egy kurzus alapját képező jegyzet ilyen



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


