
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.



történeti Hemle

Az Alapítvány történeti ökológiai szemléletben 
fogant terveinek megfelelően befejezéséhez közeledik 
a körtemplom új helyszínen történő felépítése, valamint 
már áll egy fából épült, vendégváró középkori fogadó, 
amelyhez korabeli kialakítású, működő konyha is tar
tozik. A terület emberi és természeti környezete is iga
zodik a 16. század viseletéhez, növény- és állatgaz
dálkodásához. A folyamatosan bővülő faluba érkező 
látogatók a középkor hangulatát, kényelmét és ízeit 
tapasztalhatják meg. A tervek között szerepel egy

zarándok-ispotály felépítése is, mivel a település a Via 
Margaritarum (Gyöngyök Útja) zarándokúton fekszik.7 
A park érdekessége a Szent László királyról elnevezett 
domb, amelynek a helyiek gyógyító és betegségűző 
erőt tulajdonítanak, s amelynek lankás oldalán nyílik a 
szent király csodatételeinek egyikéhez, a döghalálból, 
vagyis a pestisből kigyógyító csodatétel legendájához 
kapcsolódó védett növény, a Szent László-tárnics, más 
néven Szent László füve.

Barna Attila
J egy zetek_____________________________________
1 Petényi Sándor-Sabján Tibor: Kályhás boronaház Baj. Öreg- 

Kovács-hegyen (Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok 
közleményei 10. Kuny Domokos Múzeum. Tata. 2003, 127. p.)

2 Petényi-Sabján: i. m„ 129. p.
3„...existentium habitis, patibula, rotas. pálos et alia tormentorum 

genera crigere..." (Petényi-Sabján: i. m., 130. p.). Ugyanebből az 
évből való a vízaknai gerébház kiváltságlevele azonos szóhaszná
lattal: „dictae in oppido Vízakna existentis, Patibula, rotas, Pálos, 
ac aliorum tormentorum genera erigere. fures, latrones, Praedones 
et alios quoslibet malcíactores suspcndere, rotare. mutilare ete. pos- 
siut et valeant." (Dr. Lindner Gusztáv: Rulancl-oszlopok a szepesi és 
erdélyi szdszoknríl. Századok. 1885, 62. p.), Ugyenezen kifejezés 
alkalmazásával adományozott pallosjogot II. Ulászló 1493-ban a 
szentkirályszállási kun kapitány családjának (Kring Miklós: Kun és

jász társadalomelemek a középkorban. Századok. 1932. 62. p.).
4 Petényi-Sabján: i. m., 132., 142. p.
5 Petényi Sándor kéziratos tanulmányából, 2. p.
6 A cserépkályha a redukált égetésű szemcskályhák kései, népies 

változatai közé sorolható, gyártása valószínűleg Magyarországon 
történt (Petényi-Sabján: i. m. 154. p.).

7 A Mátraverebélyt Máriacellel összekötő. 760 kilométeres Via 
Margaritarum többnyire azoknak a középkori országunknak a 
vonalát követi, amelyeken elődeink is zarándokolhattak. Felfűzi a 
középkori Magyarország néhány kiemelkedő városát: Budát. 
Esztergomot, Székesfehérvárt és Veszprémet. Az országhatárt 
elhagyva belekapcsolódik a Máriacellbe vezető Via Sacrába. a 
Santiago de Compostelába vivő Caminóba és a Rómába vezető ősi 
zarándokúiba, a Via Slavicába.

A z idősebb magyar jogtörténész-nemzedék egyik 
szegedi kiválóságát, Tóth Árpádot 2008 nyarán 
temettük el.

Kispécen született, 1927. április 21-én. Volt 
bognársegéd Győrött, leventeként a francák hadifoglya, 
„politikai munkás” és sorkatona. Szakérettségizett. A 
szegedi egyetem jogi karán folytatott tanulmányait 
követően a jogtörténeti tanszéken lett tanársegéd 
(1961), majd egyetemi docens (1977). Itt dolgozott, 
kutatott és oktatott 1988-ban történt nyugalomba 
vonulásáig; a tanszéket Both Ödön halálát követően 
három éven át vezette (1985-1988).

Tudományos érdeklődése lényegében egy nagyobb 
téma feldolgozásában öltött testet: ez a kivételes hata
lom bevezetésének kérdésköre a dualizmus idején, 
valamint az ezzel sok tekintetben összefüggő hadi
gazdálkodásjogi szabályozása az I. világháború idején. 
A kivételes hatalom intézményének bemutatása során a 
súlypontot a hazai források adatainak bemutatására 
helyezte (A kivételes hatalomról szóló 1912. évi LXIII. 
te. létrejöttének előzményei 1868-tól a századfordulóig. 
Szeged, Acta, 1964), miközben a külföldi -  ezen belül 
a nyilvánvalóan legfontosabb osztrák -  hatások feldol
gozását sem mellőzte el (Az 1906. évi osztrák kivételes 
intézkedések magyarországi bevezetésének problémái a 
koalíciós kormány idején. Klny. Bp.. 1966). A hadi- 
gazdálkodással kapcsolatos legfontosabb részterülete
ket egyenként vette górcső alá, így mind az ipari (pél
dául: A szénellátás néhány problémája az első világhá
ború idején Magyarországon. Klny. Bp., 1986), mind 
az agrárszektor területeit (Szükségintézkedések a mező- 
gazdasági munkaviszonyok szabályozásában az első
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világháború kezdeti szakaszán. Klny. Bp., 1983) átfogó 
vizsgálat alá vetette. Az e tárgyban írott tanulmányai 
minden szakmai igényt kielégítenek; munkáját alapos, 
minden részletre kiterjedő levéltári és szakirodalmi for
rásfeltárásra építette, és leíró-szintetizáló modorban fel
dolgozva tárta az olvasók elé az említett, a maga ko
rában rendkívül nagy jelentőségű jogintézmények 
genezisét és hatásmechanizmusát. Az első világégés 
ideje hadigazdálkodásának jogi szabályozását -  bátran 
kijelenthetjük -  a teljesség igényével föltárta. Ez pedig 
nagy szó, jelentős szakmai és emberi teljesítmény; 
önmagában is elég ahhoz, hogy Tóth Árpádot, a jog- 
történészt emlékezetünkben híven őrizzük.

Munkái a témájához kapcsolódó dualizmuskori in
tézménytörténet kutatója számára biztos alapot nyúj
tanak, s a két szegedi Actábán könnyen hozzáférhetők: 
A kivételes hatalom jogi szabályozása Magyarországon 
az első világháború előestéjén (Acta Juridica et Politica 
Szeged, Tóm. L„ Fasc. 13. Szeged, 1996); A hadi- 
gazdálkodás jogi szabályozásának problémái az első 
világháború idején Magyarországon (Acta Juridica et 
Politica Szeged, Tóin. LX. Szeged, 2002).

Balogh Elemér -  Ruszoly József


