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Megyeri-Pálffi Zoltán

szonyainknak is az alapját jelentő államstruktúrát ered
ményezett. Ez az államszervezeti és az ehhez kapcsolódó
jogrendszert érintő modernizáció új építészeti feladatokat
teremtett, hiszen az új rendszerek új infrastrukturális hát
teret igényeltek.
Az államhatalmi ágak szeparációja, egymástól való
függetlenítése azok sajátos épülettípusait is életre hívta.
A kutatás viszonylatában ezeknek az épületeknek a kö
rében elsősorban a közigazgatási (vármegyeháza, város
háza)1 és az igazságügyi (bíróságok, büntetés-végrehajtá
si intézmények) épületek válnak a vizsgálódás tárgyává.
Meg kellett felelniük a modern jogrendszer kihívásainak,
ezért a kutatásnak mindkét terület történeti átalakulását fel
kell ölelnie, mind a közigazgatási-igazságügyi szerveze
ti változásokat, mind pedig ezeknek a fizikai térigényét,2
azaz építészeti hátterét.
A jog és az építészet viszonya olyan sajátos összefüg
gésrendszer és olyan speciális megközelítési mód, amely
az alapját adhatja annak, hogy a magyar sajátosságok
- mindkét területen - napvilágra kerülhessenek. Ezek a
karakterjegyek megtestesíthetik mind a magyar jogrend
szer), mind a magyar építészet szuverenitását, valamiféle
önállóságát, amely Magyarország földrajzi, történeti, po
litikai, gazdasági és kulturális kötődéseit és irányait egy
újabb aspektusba helyezhetik.

A jogalkalmazás térbeli
szuverenitása kutatási koncepció

1. Bevezetés
jogalkalmazás térbeli szuverenitásának vizsgá
lata alapvetően egy inter-, illetve multidiszcipli
náris jellegű kutatás, amely a jog és az építészet
egymásra hatását világítja meg történeti nézőpontból. E
megközelítés alapja elsősorban a magyar jogrendszer
XIX. századi modernizációja, szorosan kapcsolódva ah
hoz a tényhez, hogy az 1867-es kiegyezést követően mind
a közigazgatás, mind az igazságszolgáltatás - ezeknek az
1869. évi IV. tc. általi elválasztását követően - olyan fokú
változáson esett át, amely egy akkor korszerű, de mai vi-
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A tanulmány ezeken az alapokon a jog és az építészet
viszonyának elméleti konstrukciója mellett a hazai jog
rendszert és az annak fizikai kivetülésének tekintett épü
lettípusait elemzi történeti kontextusba helyezve.

2. A jog és az építészet viszonya
A jog és az építészet világa látszólag egymástól távol eső
terület. Ezek tudományos vetülete sem érintkezik egy
mással evidens módon, holott mindkét (tudomány)terület
egyik fontos sajátossága, hogy a társadalmi, politikai és
gazdasági változásokra reagál, azok afféle tükörképeként
fogható fel.
Mindemellett mindkét terület a mindennapi élet meg
határozó közege, ha úgy tetszik, az egyik virtuális módon
(jogrendszer), a másik pedig a fizikai valóságban (építé
szet) határolja körbe cselekvési lehetőségeinket.
E hasonlatosságok ellenére mégis magyarázatra szorul
hat a jog és az építészet összekapcsolása, kiváltképp azért,
mert közöttük fontos kölcsönhatás, egymásra hatás alakul(t) ki. Ekképpen viszonyrendszerükben beszélhetünk
az építészetjogra, illetve ajognak az építészetre gyakorolt
hatásáról.
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2.1. Az építészet hatása a jogra

A jogrendszer egyik lényegi eleme a különböző életvi
szonyok szabályozása. Életünk egyik ilyen szabályozott
szegmense az épített környezet. A közeg milyenségét a
művészi-művészeti tényezőkön túl a műszaki, gazdasági
és társadalmi s bizonyos szempontból a politikai viszo
nyok határozzák meg.
E tényezők alakulására az építészet reflektál, s ezzel
maga az építészet is változik. Változnak az építési-épí
tészeti feladatok, változnak a műszaki-technikai feltéte
lek, változnak a funkcióhoz kapcsolódó igények. Ezek a
változások a jogrendszerben is megjelennek, hiszen ak
kor, amikor az építészet fejlődik, újabb és újabb műszaki
megoldások és követelmények jelennek meg, erre a jog
rendszer a szabályozás kialakításán, illetve módosításán
keresztül reagál.4Ebben a viszonyrendszerben manifesz
tálódik tehát az építészet jogra gyakorolt hatása. A mű
szaki szabályozást ebben az értelemben az ún. építési jog
fedi le, illetve az épített környezet alakítása és védelme,
így a műemléki jo g megjelenése és a műemlékvédelem
intézményesítése5 is ahhoz a folyamathoz kapcsolható,
amely az építészet jogra gyakorolt hatásához illeszkedik.
A szabályozó igazgatási joganyag mellett a magánjog,
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azon belül a dologi, a kötelmi és a szerzői jog területe
érinti az építést és az azzal összefüggő viszonyokat.
Mindezen kérdésekre a kutatás csak annyiban kíván
kiterjedni, amennyiben azok taglalása az általános kép,
a fejlődési ív megrajzolásához szükséges. Annál is in
kább meg kell húzni e területen a határt, mert a témában
összefoglaló jellegű, tankönyvként is használt művek
születtek.

2.2. A jog hatása az építészetre

Az előző megközelítéshez képest a másik irány az, ami
nagyobb figyelmet kap a kutatásban. Ebben a jog építé
szetre gyakorolt hatása a vizsgálat tárgya. A jognak az
épített környezetben való visszatükröződését elsősorban
azok az épületek jelenítik meg, amelyek az állami hata
lomgyakorláshoz, a jogrendszer adta sajátos tevékenysé
gekhez kapcsolódnak.
A közös halmaz leírásához először mind a jog, mind
az építészet alapvető elemeit kell összekapcsolni. Ez
mindenekelőtt azt jelenti, hogy a jog világában domi
náló úgynevezett klasszikus (Montesquieu-féle) hatal
mi ágaknak megfeleltethető egy-egy épülettípus:6 így a
törvényhozáshoz a parlamenti épületek kapcsolódnak,7 a
jogszolgáltatáshoz elsősorban az igazságügyi épületek,8
a végrehajtáshoz pedig a kormányzati,9 valamint a he
lyi és területi adminisztráció épületei, azaz az igazgatási
épületek tartoznak.
E három hatalmi ág közül a kutatás az igazságszol
gáltatás és a végrehajtás-közigazgatás tevékenységé
re, ekképpen a jogalkalmazás épületeire koncentrál.
Mindkét tevékenységi kör olyan részelemekre bontha
tó, amelyek differenciálják a hozzájuk kapcsolódó épü
leteket is.
A jogszolgáltatáson belül fontos szerepe van a szűken
vett igazságszolgáltatásnak, a bíráskodásnak, valamint
az ebben a folyamatban alkalmazott eljárási jognak és az
ezen belüli alapelveknek, mivel ezek közvetlenül hatnak
az építészetre. Ez a hatás a francia jogfejlődésben meg
jelent szóbeliség, közvetlenség és nyilvánosság alapel
veinek XIX. századi elterjedésében keresendő.10 Ezek
az eljárásjogi alapelvek gyökeresen megváltoztatták a
per menetét s ezzel összefüggésben a peres eljárás fizi
kai helyigényét is. Míg korábban az írásbeli perek egy
helyiségben, illetve helyiségcsoportban folytak, addig a
szóbeliség, közvetlenség és nyilvánosság megkövetelte az
eljárásban részt vevő személyek, valamint a hallgatóság
együttes jelenlétét, ami természetesen együtt járt a bírósá
gok építészeti átalakulásával.
A német szakirodalomban több helyen utalnak ezeknek
az alapelveknek a megjelenésére és építészeti hatására. Az
egyik ilyen, talán kevésbé ismert munka Konrad Schall
dolgozata, aki számba vette, hogy Badenben az eljárásjog
reformja milyen következménnyel járt a bírósági épüle
tek tekintetében. Ebből a munkából egy több évtizeden
át tartó folyamat olvasható ki, amelynek az eredménye a
modern eljárásjog követelményeinek megfelelő modern
bírósági épület lett.11
18

Ugyancsak kiemelt szerepe van a jogszolgáltatáson be
lül a büntetés-végrehajtásnak a maga sajátos épülettípusá
val (börtön, illetve büntetés-végrehajtási épület).12
A végrehajtásnak mint államhatalmi tevékenységnek
az igazgatási tartalma, ekképp az igazgatási épületek kap
csolódnak a kutatáshoz. E területen belül olyan fontos ele
mek emelkednek ki, mint az önkormányzatiság, a helyi
igazgatás, illetve az autonómia. Figyelemmel ezekre, az
igazgatási épületek csoportján belül a főszereplők a város
házák és a megyeházák, amely utóbbiaknak a magyar al
kotmány- és igazgatástörténeti fejlődésben sajátos szere
pük volt, miként a magyar megyerendszer, úgy a magyar
megyeházák is valamiféle specialitással bírnak.13
Mindemellett a városházák vizsgálata szélesebb spekt
rumú, hiszen ezeknek az épületeknek a fejlődése szorosan
összefügg az igazgatás fejlődésével. A városháza min
denkor a helyi igazgatás kerete volt fizikai és átvitt érte
lemben is. Falai között nem pusztán a szorosan vett helyi
igazgatási feladatok, hanem az autonómia, az önkormány
zatiság is otthonra lelt. A városházák építészeti kialakítása
így mindig afféle tükre a helyi viszonyoknak, továbbá a
helyi és a központi szervek egymáshoz viszonyulásának.
Ahogyan változik az önkormányzatiság mértéke - talán
valamiféle helyi szuverenitás tényezőként -, úgy változik
a városháza architektúrája is. Mind az adminisztráció bő
vülése, mind a polgárság társadalmi helyzete leolvasható
ezeknek az épületeknek a történetéből.
A vázolt elemek leírják a jog és az építészet alapvető
kapcsolódási területét, amely valamiféle közös halmaz
ként a következő „hívó szavakat” tartalmazva összegzi az
összefüggésrendszert: helyigény, szervezet, funkció, meg
jelenés, szimbólumok.
A helyigény felmerülése evidens, hiszen mindenfaj ta állami tevékenység realizálásához szükséges a fizikai
hely. A szervezeti rendszer meghatározza, hogy földrajzi
értelemben hol legyenek az egyes intézmények, és azok
mekkorák legyenek. A funkció meghatározza a fizikai
hely kialakítását. A megjelenés esztétikai és filozófiai kér
désekhez is elvisz, s ugyanígy a szimbólumok, amelyek
sajátos jelentéstartalmat adhatnak hozzá ezekhez az épüle
tekhez. Sőt ez utóbbi egy tágabb összefüggésre, a kultúra
és a jog kapcsolatára irányítja a tekintetünket.

3 . Függőség-függetlenség,
mintakövetés-sajátosság
3.1. Szuverenitásértelmezés

A jogalkalmazás tereinek kontextusba helyezése a szuve
renitással számos kérdést vet fel. E kérdések átértelmez(het)ik mind az építészet(történet)i, mind a jog(történet)
i megközelítést. Mindamellett a szuverenitásfogalom is
tisztázandó, hiszen számos történeti interpretáció kínál le
hetőséget az értelmezésre.
A kutatás elsődleges kiindulási pontja, hogy a szuve
renitásról való szakmai-alkotmányos gondolkodás egy
„sajátos aspektusát kimunkálva” kíván analizálni, a „szu
verenitás vizsgálatának egyik lehetséges alternatívája az

A fiumei Kormányzósági Palota csarnoka14

állami lét főalkotóelemét képező jogrendszer önállóságá
nak, illetve kötöttségeinek, tradicionális fejlődésének és
modernizációjának összefüggéseit feltárni”.15A fő kérdés
tehát a jog függetlensége, amelynek feltárása nem nélkü
lözheti az alkotmányos szuverenitásértelmezéseket, de a
hangsúly inkább az államtól való elkülönülésre helyező
dik. A kérdés, hogy a jog mennyiben lehet független az
államtól, a politikai értékrendtől, az alkotmányos beren
dezkedéstől, a társadalmi tradícióktól vagy a nemzetkö
zi tudományos-szakmai hatásoktól.16 Mennyire függő
vagy független a jog attól a (geopolitikai, alkotmányos,
történelmi) kerettől, amelyben az építészeti feladatokat is
meghatározza? S e determináció mennyire fakadhat min
ták követéséből, azaz a keretekben való mozgástól, illetve
mennyire teremthet sajátosságokat, azaz jelentheti-e a ke
retek elhagyását?
Ezek szem előtt tartásával - afféle megelőlegzésként
- bizonyos válaszok, irányok megfogalmazhatók az itt
vázolt építészettörténeti színezetű jogtörténeti kutatás, a
jogalkalmazás térbeli szuverenitásának vonatkozásában.

3.2. A jogrendszer függősége és függetlensége

Az igazságügyi és a közigazgatási épületek jellegét je
lentősen befolyásolja az a jogi háttér, amely életre hívja a

funkciójukat. Mind a törvénykezési, mind a közigazgatási
szervezet és tevékenység tartalma a jogrendszer által meg
határozott.
A szervezeti és az eljárásjogi jogszabályok azonban
nem függetleníthetők az állam alkotmányos rendjétől, ka
rakterűk mindenkor azokból fakad.
A XIX. század második felében, a kiegyezést követően
felgyorsult a magyar kodifikáció,18 amelynek egyik fontos
eredménye volt, hogy korszerű - és európai mintákat kö
vető - struktúrák jöttek létre. A magyar kodifikációnak
éppen az volt az egyik legfontosabb minőségi ismérve,
hogy figyelte az akkori Európa - s a tradícióinkból faka
dóan elsősorban a német nyelvterület - jogalkotási ered
ményeit.
Mindez felveti a kérdést, hogy a magyar jogrendszer
egyes intézményei mennyire voltak, lehettek függetlenek,
szuverének, illetve mennyire tükrözhettek magyar sajá
tosságokat. Ez utóbbiakat nem zárja ki az, hogy mintákat
követtek a kodifikációban.
Az osztrák alapokon nyugvó törvénykezési szervezet
kialakítása a dualizmus korai szakaszában, vagy az el
járásjogi kodifikáción tetten érhető nyugat-európai ten
denciák az alapját és kiindulópontját jelentették a mo
dernizációnak, majd a továbbfejlesztés, a racionalizálás
előhozhatta a sajátos megoldásokat.
19
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3.3. A z építészet függősége és függetlensége

A mintakövetés az építészetnek is fontos eleme.19 Mind
a műszaki, mind a művészi megoldások korábbi, bevált
eredményeken alapulhatnak, ugyanakkor ezen a terüle
ten látványosabban jelenhetnek meg újdonságok, önálló,
mondhatni szuverén elemek.
A dualizmus korának magyar építészete nehezen te
kinthető szuverénnek, önállónak, függetlennek. Nem
csak az építészeti mintakövetés említett fontossága miatt
állítható ez, hanem a magyar építészképzés sajátosságai
ból adódóan is. A kapcsolódásaink a német nyelvterület
hez kötnek ezen a téren is.20
A vizsgálandó igazságügyi és közigazgatási épüle
teink a szervezeti és eljárási jogszabályi háttértől nem
függetleníthetők, ilyen értelemben nem szuverén alko
tások. A jogi alapok olyannyira meghatározzák ezen
épülettípusok funkcióját, hogy például azoknak alaprajzi
rendszerében nehéz sajátosat alkotni.
A kialakítás, az épületek architektúrája már nagyobb
szabadságot élvezhet. A művészi szuverenitás azonban
éppen a funkció meghatározottsága miatt gyakorta csor
bát szenvedett. Jól látszik ez a bírósági épületeken, ahol
az állam volt az építtető, s a többszöri „megrendelés”
azt eredményezte, hogy ezeknek az épületeknek a tervei
egy kézből, vagy egy szűk tervezői körből kerültek ki,
s ekképpen nagyon hasonlóvá váltak. Jól illusztrálja ezt
Wágner Gyula (1851-1937) munkássága, aki évtizede20

ken keresztül szolgálta ki a minisztériumi építési igénye
ket, s számos igazságügyi épület tervezője volt.21
A közigazgatási épületek esetében már sokkal jobban
észrevehető valamiféle szuverenitás, az államtól, a köz
ponti igazgatástól való függetlenség. Ez annak köszön
hető, hogy az építtető a helyi közösség, a város volt, ek
képpen a helyi viszonyokat sokkal jobban kifejezhették
ezek az épületek.
A stíluskérdés éppen ebben a kontextusban egy szem
léletes mérője lehet a függőség és a függetlenség kifeje
zésének. Míg az igazságügyi épületek mintha uniformizáltabbak lennének akár a stílusválasztás tekintetében is,
de legalábbis inkább konzervatívabbak, addig a város
házák esetében nagyobb a szabadság a művészi program
vonatkozásában. Ez utóbbira jó példaként szolgálnak a
századforduló környékén épült magyaros szecessziós
stílusban épült városházák, amelyek mindenképpen az
önálló helyi hatalom, a függetlenség kifejeződései, vala
mifajta szuverén tartalom hordozói.
Ugyanennek a szuverenitáselemnek a megnyilvánulá
sa lehet az a magyarországi jelenség, amely - maradva
a stílusválasztás kérdésénél - a (neo)gótika körül jelenik
meg. A nyugat-európai, s a számunkra sok tekintetben
mintaként szolgáló német nyelvterület városházái kö
rében a neogótikus stílus jelentős számban megjelent.
A gótika különböző variánsai (francia, németalföldi,
észak- és délnémet) sok-sok városháza stílusává lett
a XIX. század második felében.22 A legnagyobb ilyen
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neogótikus városháza térségünkben a bécsi volt, amely
kézenfekvő mintája lehetett volna akár a magyar város
házáknak is, hiszen az építészet terén is merítettek a ma
gyarok Ausztria példáiból. Ezzel szemben azt láthatjuk,
hogy - Steindl Imre23 neogótika iránti lelkesedésén és
munkáin kívül - a magyar városházák körében a neo
gótikus stílus egyáltalán nem jelent meg. Ez a jelenség
sok-sok kérdést vet fel. Többek között azt, hogy a ma
gyar városatyák elutasíthatták-e a neogótikus stílust ép
pen azért, mert azt az osztrákokhoz kötjük? Az elutasí
tásra, illetve nem ennek a stílusnak a választására annál
is inkább lehetősége volt egy-egy város vezetésének, mi
vel a korabeli építészeti pályázatok azt mutatják, hogy
az építészek „felkínálták” a lehetőségét annak, hogy gó
tikus formában építhessenek a városok székházat, de a
városatyák ezt elvetették.24 Példa is akad arra, hogy egy
adott pályatervet éppen e stílus miatt soroltak hátra.25 El
képzelhető tehát, hogy a neogótikus stílus kiszorítása a
városháza-építészetből éppen a szuverenitás helyi felfo
gásának afféle kifejeződése volt.

4. Összegzés, feladatok, kérdések
Miként a bevezetés utal rá, illetve ahogyan az eddig vá
zoltakból is kiviláglik, e kutatási téma interdiszciplináris
jellegű, éppen ezért mind a jogtörténet, mind az építé
szettörténet tudományában alkalmazott kutatási módsze
reket, s leginkább azok eredményeit kell ahhoz ötvözni,
hogy válaszokat kaphassunk.
A jogtörténet szemszögéből szervezet- és kodifikációtörténeti kutatásokra van szükség a téma kibontásához.
Ezen a téren - az igazságügyi szervezet és az eljárás
jog története körében - számos alapkutatás eredményét
publikálták már neves jogtörténész kollégák. Ezeket
- s leginkább a szervezettörténeti munkákat - csak ki
egészíteni lehet elsősorban „esettanulmányokkal”, azaz
egy-egy bírói fórum felállításának történetével, amely
jól megvilágíthatja a szervezés realizálását. E vizsgála
tok a bíróságtörténeti kutatások tárgyát képezik, ame
lyek az utóbbi években folyamatosan zajlanak.26
Az eljárásjogi kodifikáció történetének terén akadhat
nak még fehér foltok, elsősorban az alapelvek (szóbeli
ség, közvetlenség, nyilvánosság) megjelenése és kitelje
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sedése lehet érdekes éppen azért, mert ezek az építészeti
feladatokra is hatással voltak.
Az építészettörténet terén a XIX. század feldolgozása
jelentős munkákban megtörtént, sőt az utóbbi években ki
fejezetten tovább bővült elsősorban a dualizmus kori épí
tészet szakirodalma. Ez annak köszönhető, hogy a korsza
kot stílustörténetileg átértékelték, amit az is jól jelez, hogy
ma már az eklektika helyett a historizmus szó használata
terjedt el. Az építészettörténetben - hasonlóan a jogtörté
nethez - a korábbi általános, átfogó feldolgozások mel
lé kezd felsorakozni a szak- és részkérdések megvitatása,
eredményeik publikálása. Ilyen elem az igazságügyi és a
közigazgatási épületek történeti kutatása is. Ezek elemzé
se - kiváltképp az épületek rendeltetése miatt - speciális
jogtörténeti ismereteket igényel, így az épülettömeg vagy
az építészeti stílus tárgyalásához szükséges építészeti is
meretek mellett szükséges az alaprajzi elrendezést befo
lyásoló szervezettörténeti háttér tisztázása. Így válhat csak
teljesen érthetővé az adott épület, épülettípus.
A kutatási projekt ívével összhangban az válik kér
déssé, hogy mennyire lehetett sajátos a magyar jog
rendszert, államszervezetet kiszolgáló építészeti tér,
mennyire tekinthető szuverénnek. Érdekessé teszi a
vizsgálatot az, hogy egy olyan korban, amelyben mind
a kodifikációban, mind az építészetben a külhoni minták
felé fordultak az alkotók, találunk-e mégis sajátosan, a
szuverenitásunkat is kifejező magyar megoldást. Ez to
vábbi kapcsolódó kérdések sorát veti fel: a mintakövetés
alapján megfogalmazhattak-e elődeink sajátosan magyar
megoldást a közigazgatási és az igazságügyi szervezet
ben? Voltak-e a modernizált és nemzetközi irányokba il
leszkedő rendszerekben sajátosan magyar (tradicionális)
elemek? Konkretizálva egy példával: a megyei rendszer
túlélte-e a dualizmus kori szervezeti átalakítást? Sajá
tosak-e építészetileg is a magyar megyeházák? (Ezekre
egyébként nem látni nyugati előképet.) Hivatottak-e arra
a vizsgálandó közigazgatási és igazságügyi épületek,
hogy a szuverenitás kifejezői legyenek? Ha igen, milyen
eszközökkel? (Stílus? Szimbólumok?27)
Összességében tehát az a feltárandó, hogy közigaz
gatási és bírósági épületeink mennyire tükrözik vissza a
modernizált rendszereinket, illetve mennyire tudnak sa
játosan magyarrá válni egy historizáló, de uniformizáló
közegben?
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