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Szabó Géza régész, a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 
főmuzeológusa volt.

A konferencia nyitányaként Dr. Csorna Zsigmond 
néprajzkutató mutatta be az előző évi konferencia elő
adásainak írásos változatát tartalmazó Vásárok Világa 
III. című kötetet, amelyben elsősorban jogtörténészek 
tanulmányai olvashatók.

A konferencia első részében a regionális árucsere 
formáiról szóltak az előadók: a felső-magyarországi 
vásári kapcsolatokról a 19-20. század fordulóján Dr. 
Nagy Molnár Miklós néprajzkutató, a karcagi Nagykun 
Múzeum igazgatója, a közép-dunántúli vásárokról Dr. 
Lukács László, a székesfehérvári Szent István Király 
Múzeum munkatársa tartott előadást. Ezt követően Dr.

Demeter Zsófia történész, a Fejér Megyei Múzeumok 
Igazgatósága megyei múzeumigazgatója Székesfehér
várnak az árucserében betöltött szerepéről beszélt.

Dr. Csorna Zsigmond, a Károli Gáspár Református 
Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára a bornak, mint 
kereskedelmi cikknek az Alpok és a Dunántúl régió
jában betöltött szerepéről, majd Kékes Tóbiás, Magyar- 
lukafa polgármestere szülőfaluja híres, a mai napig 
megtartott Vendel-napi búcsúiról tartott előadást. A 
konferencia zárásaként hozzászólások következtek, 
majd a résztvevők bekapcsolódhattak a Szüreti Napok 
színes programjaiba.

Frey Dóra

A  jog valóságos történetének feltárásához vezető 
különböző utak a 20. században forradalmian új 
módszerekkel és lehetőségekkel szaporodtak. A 

hagyományos kutatási irányok és az alkalmazott szak
mai módszerek mellett immáron egymást kölcsönösen 
átható rész-tudományágakká fejlődött módszerek 
segítik a tájékozódást. Ilyen lett a jogi ikonográfia, a 
jogi archeológia, a jogi néprajz, a jogi szimbólumku
tatás, a történeti jogi térképészet és a megfelelő jogi 
nyelvkutatások (jogi szaknyelvi földrajz). Az új kutatási 
terrénumok fejlődésével párhuzamosan igény támadt e 
tudományok eredményeinek közzétételére, a jogtörté
neti résztudományi munkák számára megfelelő publiká
ciós feltételek megteremtésére. A kibontakozó kutatá
sok egyik első bizonyítéka a Kari Frölich (GieBen) által 
1938-1948 között kiadott Arbeiten zűr rechtlichen 
Volkskunde című, öt füzetből álló sorozat. Átfogóbb és 
kidolgozottabb volt az 1939-1942 között megjelent. 
Kari S. Bader (Freiburg i. Br.) által 
„Rechtswahrzeichen” gyűjtőnév alatt 
jegyzett, ugyancsak öt füzetet megélt 
Beitrage zűr Rechtsgeschichte und 
rechtlichen Volkskunde. Ezt a soro
zatot a heidelbergi Eberhard Freiherr 
von KünsBberg (Heidelberg) szerkesz
tette, ő azonban politikai okokból 
szerkesztőként nem jelenhetett meg.
Azonos célt tűzött maga elé az 1961- 
től megjelenő Forschungsstelle fiir 
Rechtssprache, Rechtsarchaologie und 
Rechtliche Volkskunde; valamint a 
zürichi Kari S. Bader gondozta 
Rechtshistorischen Arbeiten tizenhat 
kötete.

Az utóbbi három évtizedben sikere
sen és eredményesen szolgálta ki a 
szakmai igényeket Louis Cárién huszonnégy kötetes 
sorozata, a Forschungen fiir Rechtssprache, 
Rechtsarchaologie und Rechtlichen Volkskunde 
(Freiburg i. Ü.). Cárién koncepciójában újszerű volt a 
régi, főként monográfiákból álló periodikákhoz képest,
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hogy ezt a kiadványsorozatot tanulmány-gyűjtemény
ként szerkesztették. Többnyire a Nemzetközi Jogi Nép
rajzi Társaság kongresszusainak, valamint a jogi ikono

gráfia munkaköreinek előadásait pub
likálták benne.

A megnövekedett érdeklődés kívá
natossá tette, hogy a 2007-ben meg
szakadt Carlen-sorozat hagyomá
nyainak folytatását és az új profilokat 
is a már bevált koncepcióhoz kapcsol
ják. Az újonnan alapított SIGNA 
/V7?/S-sorozat, címéhez hűen, átfogó 
tudományos publikációs fórum kíván 
lenni a jogi szaknyelv, a jogrégészet, 
a jogi néprajz és a jogi ikonográfia 
területén. Az alcímben jelzett „jogi 
ikonográfia, jogi archeológia és jogi 
néprajz” fogalmak a hagyományosan 
központi fontosságú területekre utal
nak, amelyek között a jogi ikonográ
fia immáron jelentőségének megfele

lő, saját, megkülönböztetett hellyel bír. „Egyébként 
ezzel nem szándékoztuk a tematikát beszűkíteni, nyi
tottságra törekszünk az újabb kezdeményezésekkel 
kapcsolatban is. A szabad sorrendben megjelenő 
kötetek főleg tanulmányokat tartalmaznak majd. de
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monográfiák közzététele sem kizárt”. Ezekkel a 
szavakkal indították útjára a szerkesztők, Gernot 
Kocher. Heiner Liick és Clausdieter Schott az új, Graz. 
Halle an dér Saale és Zürich tudományos műhelyeivel

fémjelzett periodikát, különös hangsúlyt adva az 
illusztrációként szolgáló ábrázolások minőségi repro
dukálásának és fontosságának.

Fülöp Anna

<IXs>
Középkori udvarház 

a Gerecsében
Egy nemesi kú ria  története  

és rekonstrukció ja  
-  jog tö rténe ti vonatkozásokkal

T ata felől érkezve és Agostyán falut néhány száz 
méterrel elhagyva a Természetes Életmód Alapít
vány Természetvédelmi és Humánökológiai Okta

tóközpontja kínál látnivalót és történelmi érdekes
ségeket az erre kirándulóknak. A mintegy 130 hektáros 
területtel gazdálkodó Alapítvány célja a természetes
környezeti életmódra nevelés, az alternatív házépítés és 
tájhasználat lehetőségeinek bemutatása erdeiiskola- 
program. terepgyakorlat és továbbképzések keretében, 
valamint a terület múltjának faggatása újrateremtett, 
hitelesen rekonstruált középkori történeti környezetben.

Ennek a gondolatnak a jegyében a Központ egy új 
szellemű kísérletnek ad helyet a Gerecsei Tájvédelmi 
Körzet tőszomszédságában. Az alapítvány életre hívói 
egy középkori települést kívánnak megépíteni, melynek 
tudományos alapját a közeli Baj községhez (Komárom- 
Esztergom megye) tartozó Öreg-Kovács-hegyi ásatá
sok adják. Az 1993-ban kezdődött, a tatai Kuny 
Domokos Múzeum munkatársai által végzett feltárás 
során előkerült Árpád-kori körtemplom és a mellette 
fekvő középkori nemesi udvarház rekonstrukciója 
készül itt hitelesen, régész szakértők közreműködésé
vel, bőséges jogtörténeti anyagot is felmutatva.

A Gerecse hegyvonulatainak rejtettségében meg
búvó templomot a régészek 14. és 18. századi, birtokvi- 
tákról árulkodó okiratok alapján Kovácsi falu (villa 
Chovach) plébániatemplomával azonosították.1 Az el
pusztult templom maradványait a közelmúltban már 
csak régészeti módszerrel lehetett fellelni.

A Kovácsi név a falut birtokló nemesi család neve. 
Első említése egy 1364. évi oklevélhez köthető, amely 
a család egyik tagját, „Marco de Koacy”-t királyi 
emberként említi egy birtokper kapcsán; ezt a méltósá
got a köznemesi család tagjai közül később többen is 
viselték, sőt a család tagjai között később altár- 
nokmestert („vicemagistro thavarnicorum”) is ta
lálunk.2

V. László egy 1455. évi oklevelében Kovácsi János 
fiainak, Demeternek és Lukácsnak engedélyezi, hogy

örökölt és szerzett birtokain, így Kovácsiban és a szom
szédos Agostyánban, hűséges szolgálataikért pallosjog
gal bírjanak.3 A Kovácsi család utolsó okleveles 
említése 1489-ből maradt fenn. amikor Kovácsi Miklós 
-  miután az ősi udvarházat zálogba adta -  az ország dél
nyugati felén bűnös szövetségbe került a Martonfalvi 
Lacza családdal. A Lacza famíliának az 1440-es évektől 
kezdődően igen komoly bűnlajstroma volt; a hatal
maskodás elkövetési magatartásainak (birtokfoglalások, 
lopás, rablás stb.) változatos tárházával találkozhatunk, 
de az engedély nélküli várépítés és gyilkosság is előfor
dul az ítéletekben. Az oklevél szerint Kovácsi Miklós és 
Martonfalvi Lacza Mihály gyilkosságot követett el, 
amely cselekedetért Hunyadi Mátyás rendelkezése 
szerint Alsólindvai Bánffy Miklós részére vérdíjat kel
lett fizetniük. Miután ezt nem tették meg, a királyi 
udvarból kirendelt hivatalnokokat küldtek ki Kovácsi 
Miklós birtokaira, hogy az ott található ingó és ingatlan 
javakat lefoglalják a vérdíj ráeső részének fejében.

Az ásatások során megtalált kora újkori földesúri ház 
már a vérdíj ellenértékeként birtokba lépő Alsólindvai 
Bánffy családhoz köthető, amelynek Miklós nevű tagja 
több mint húsz éven keresztül a pozsonyi ispáni címet 
viselte.4 Általánosnak nevezhető ebben a korban, hogy 
a több birtokkal rendelkező főnemeseknek a központi 
birtokukon álló váron vagy kastélyon kívül általában 
minden jelentősebb földbirtokukon állt udvarházuk, 
amelyek elsődlegesen igazgatási, gazdasági funkciót 
töltöttek be. Mivel az Anjouk óta királyaink módszere
sen törekedtek arra, hogy a nemességnek ne egy 
tömbben levő birtokteste legyen, így a szétszórt birtok
testek központjában mindenhol állt nemesi gazdaház. A 
Kovácsiak három falurésze tehát a foglalással egy főúri 
nagybirtok távoli egységévé vált. A leletek már ennek 
az új központnak a maradványai, amelyet az új tulaj
donos vagy officiálisa építtetett, mivel Kovácsi Miklós 
kúriája a foglalás idején még zálogban volt, így ahhoz 
Bánffy nem férhetett hozzá.5 A körülkerített udvarház 
egy kőből emelt, alápincézett nemesi lakhelyből és több 
gazdasági épületből állt. Többek között egy 
nagyméretű, fából készült, nyílt tűzhelyű, boronafalú 
ház és egy kisebb, különleges szemes-cserépkályhás,6 
kőalapozású boronaház maradványait sikerült feltárni. 
Az épületegyüttes a török hódoltság idején pusztult el.

A rekonstrukció amiatt is kiemelkedik a hasonló ha
zai kezdeményezések sorából, mert a középkor egysze
rűbb. földszintes vagy magasföldszintes, bekerített 
udvarú nemesi udvarházairól nagyon kevés adat áll a 
kutatók rendelkezésére, a 15-16. század szabadtéri 
megjelenítése pedig teljesen hiányzik a hazai szabadtéri 
múzeumi kínálatból.


