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ÜNNEPI ÜLÉS ECKHART FERENC 
SZÜLETÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJÁN

A jeles magyar történész és jogtörténész, Eckhart Ferenc születésének 100. évforduló
ja alkalmából ünnepi ülést tartottak az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Az ülést 
megelőzően a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéken felavatták az egykor itt tanító 
tanszékvezető professzor emléktábláját.

Az 1985. november 28-i ünnepség elnöki megnyitóját Kulcsár Kálmán akadémikus 
mondotta el. Kifejtette, milyen sokat nyújthat a jogtörténeti kutatás az élő jog, a jog- 
gyakorlat számára. Utalt arra, milyen káros a romantikus, nosztalgikus jogtörténeti 
szemlélet, mely nem egy alkalommal volt uralkodó Magyarországon, legfontosabb a 
múltbeli tanulságok ésszerű hasznosítása a mai gyakorlati jogi életben. Végezetül leszö
gezte, hogy a nagy előd, Eckhart Ferenc által egykor érvényesített jogtörténeti kutatási 
elveket ma is meghatározó módon kell figyelembe venni.

Székely György akadémikus „Eckhart Ferenc, az alkotmány- és jogtörténész” című 
előadását személyes emlékei felidézésével kezdte. Eckhart munkássága a magyar állam- 
és jogtörténet mellett más tudományos területeket is érintett (pl. történeti segédtudo
mányok, magyar történet és művelődéstörténet). Az előadó kiemelte, hogy Eckhart a 
német ideológiai expanzió ellen a tudományos életben mit tett. Eckhart kutatásai 
során vizsgálta a középkori magyar állam történetének egyes fontos vonatkozásait, így 
a szentkorona korai jelentőségét, annak változásait, a királyi tanács tevékenységét. Az 
egyes törvények pontos keletkezési időpontjának megállapításával is foglalkozott (pl. 
1. László harmadik törvénykönyvének keletkezése). Fontos volt munkásságában a gaz
dasági tényezők vizsgálata is. A hazai szakirodalom Eckhart számos megállapítását vet
te át, ezek egy részét a modem kutatások igazolni tudták. Igazi történészhez méltó, 
hogy Eckhart a korabeli okleveles anyag (okleveles gyakorlat) alapján tette megállapí
tásait, vonta le a tanulságokat, állításait mindig bő forrásanyaggal támasztotta alá.

Kállay István tanszékvezető egyetemi tanár „Az úriszéki peres anyag feltárása Eck
hart Ferenc munkájában” című előadásában először a témakörrel kapcsolatos régebbi 
kutatásokat foglalta össze. Eckhart e vonatkozásban feldolgozott forrásanyaga elsődle
gesen a XVI-XVII. századi nyugat-magyarországi úriszéki iratokat tárgyalta. Az elő
adó szerint Eckhart nem tudta túllépni kora korlátáit — műve 1954-ben jelent meg —, 
így túlzott jelentőséget tulajdonított az osztályharcnak, a korabeli gazdasági viszo
nyoknak. Valószínű, hogy értékes művének ezen kitételei a kiadás feltételét képezték. 
Kállay professzor áttekintést adott az úriszéki bíráskodás mindennapjairól, annak jel-
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legzetességeiről, érintve az Eckhart által tett megállapításokat. Előadását korabeli pél
dákkal tette színessé. Így szólt a pallosjog megvalósulásáról, az ún. fráng-ról, az úriszéki 
joggyakorlatban leggyakrabban előforduló bűncselekményfajtákról és büntetési ne
mekről. Kiemelte, hogy -  ellentétben a közfelfogással -  az űriszék tevékenységének 
jelentős részét a jobbágyok magánjogi ügyei tették ki: jobbágyingatlanok adásvételével, 
pénzkölcsönnel, szerződésszegéssel kapcsolatos ügyek.

Kardos József egyetemi docens Eckhart Ferenc és a szentkorona eszme című beszá
molójában azt a témakört érintette, amelyről — talán napjainkig is — a leghíresebb Eck
hart. Az ehhez kapcsolódó Jog- és alkotmánytörténet című Írása a Hóman Bálint által 
1931-ben szerkesztett A magyar történetírás új útjai című reprezentatív kötetben je
lent meg. Ez a mű a szellemtörténeti irányzatot, mint uralkodó történettudományi fel
fogást volt hivatva népszerűsíteni. Eckhart formailag eleget tett a követelményeknek, 
ám éppen ezt az előkelő fórumot használta fel arra, hogy vázolja új programját: a zsák
utcába jutott magyar jogtörténeti kutatásokat újból magas szintre akarta emelni, az ak
kortájt elharapózott hazafias jelszavak, dogmák helyét a széles körű forrásbázis feldol
gozásával alátámasztott, magasszintű tudományos eredményekkel helyettesíteni. Eck
hart odáig merészkedett, hogy az adott korban nagy jelentőségű felfogás, a szentko
rona-tan kizárólagos magyar jellegét tagadta, s többek közt pl. a cseh történelemből 
hozott hasonló jelenségre adalékokat. Írását a hivatalos Magyarország, a kortársak je
lentős része viharosan bírálta. A sajtóban, a tudományos élet fórumain, sőt a parla
mentben is kritizálták Eckhart nézeteit, igyekeztek egyetemi katedrájától is megfosz
tani. A jeles tudóst végül Klebelsberg Kunó kultuszminiszter vette védelmébe, neves 
történészek pedig — Domanovszky Sándor, Mályusz Hemér — a szerzőt pártoló íráso
kat jelentettek meg. Kardos megemlékezett A szentkorona-eszme története c. köny
véről.

Anton Spiesz, pozsonyi professzor Eckhart Ferenc a gazdaságtörténész című előadá
sában ismertette a magyarországi gazdaságtörténeti kutatások alakulásának főbb vonu
latait, bemutatta a legjelentősebb kutatókat (Acsády, Kovács). Méltán sorolta közéjük 
Eckhart Ferencet is, aki a bécsi udvar XVIII. század második felétől a XIX. század 
elejéig terjedő gazdaságpolitikáját vizsgálta. Viszont megjegyezte, hogy — kortársaihoz 
hasonlóan — Eckhart tévesen vélekedett bizonyos kérdésekről. Így pl. túlzott szerepet 
tulajdonított az osztrák és cseh manufaktúráknak. Eckhart szerint az ország gazdasági 
lehetőségei megfelelő alapot adhattak volna a tőkés gazdálkodás nagyarányú kifejlődé
séhez. Nem számolt azonban a befektethető szabad tőke, és a szabad munkaerő hiá
nyával, a hitelképtelenséggel stb. Számos kérdést — részben az elmúlt évtizedekben fel
tárt, bemutatott források alapján — ma már sokkal árnyaltabban látunk. Eckhart egyes 
megállapításait napjainkig hangoztatja a marxista történetírás — ma már meghaladot
tak, így a Habsburgok magyarországi gazdaságpolitikájáról kifejtett gondolatai. Mind
ezek ellenére Eckhartot előkelő hely illeti meg a magyarországi gazdaságtörténeti kuta
tás múltjában.

Vargyai Gyula egyetemi docens kritikus hangú Bírálat, kihívás, program című elő
adásában Eckhart eszmei előképeivel, az 1931-es, 1955-ös támadásokkal, vitákkal fog
lalkozott. A két eseménysor között igyekezett bizonyos közös vonásokat kimutatni. 
Így szólt a politikai indítékok döntő jelentőségéről, illetve arról, hogy Eckharttal szem
ben -  mindkét esetben — politikai motívumok alapján mutatkozott meg türelmetlen
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ség. Az előadó utalt Eckhartnak kortársaival, az akkor hivatalosnak tekinthető magyar- 
országi jogtörténeti felfogás képviselőivel folytatott vitáira. Rövid elemzést kapott a 
hallgatóság arról is, hogy az 1931 -es programból maga Eckhart mit valósított meg.

Glatz Ferenc tudományos osztályvezető nagy érdeklődéssel kísért előadása elején 
felvázolta Eckhart pályaképét, megismerhettük indulása körülményeit. Tartalmas ösz- 
szefoglalást kaptunk a századforduló pezsgő kulturális légkörében felnövekvő -  a két 
világháború közötti időszakban vezető pozíciókat betöltő -  értelmiségről. Az előadó 
kiemelten utalt az Eötvös Kollégium jelentőségére a magas színvonalú értelmiségiek vi
lágképének formálásában. Ugyancsak igen jó áttekintést adott az előadó arról, hogyan 
kerültek ennek a körnek tagjai már az 1920-as években jelentős hazai és külföldi kultu
rális kulcspozíciókba. Megjegyezte, hogy Hóman Bálint is szoros kapcsolatban volt ez
zel a magasan kvalifikált értelmiségi csoporttal. 1929-ben Eckhart Ferenc a magyar jo
gászok tiltakozása ellenére lett a Jogtörténeti Tanszék vezetője a pesti egyetemen. Ér
dekes az a szerep is, melyet Eckhart az Osztrák-Magyar Monarchia történetének utol
só időszakában játszott. Glatz érzékletes képet festett arról, miként kerülhette el a fel- 
szabadulás után Eckhart, hogy katedrájáról eltávolítsák. Ennek fő okát abban látta, 
hogy 1932-ben Révai József börtönolvasmányai között Eckhart egyik műve is szere
pelt. A marxista ideológus átvette tőle a Habsburgok magyarországi gyarmatosító po
litikájára vonatkozó megjegyzéseit. Révai ezért a későbbi időkben is támogatta Eckhar- 
tot, aki így helyén maradhatott.

Az ünnepi ülés szervezője, Révész T. Mihály, Eckhart Ferenc egykori tanszékének 
mai vezetője „Az eckharti örökség és a jogtörténetírás mai feladatai” címen foglalta 
össze gondolatait. Érdekesség, hogy az előadó Eckhart, egy 1951-ben megjelent művé
ből, a Sztálin és a jogtörténetírásból indult ki. Az alapvetőnek tekinthető 1931 -es prog
ramot megfogalmazó, nagy vihart kavart tanulmány s az egészen más körülmények kö
zött született 1951-es írás között két évtized telt el — a magyar történelem egyik legsú
lyosabb, alapvető változásokat is hordozó két évtizede volt ez. Révész T. Mihály igye
kezett reális módon értékelni az eckharti életművet: kissé túlzottnak érezte ugyanis 
azokat a kijelentéseket, melyek az életműben található tévedésekre, árnyalatlanságokra 
utaltak. Eckhart — engedve a kor elvárásainak — igyekezett megfelelő anyaggal, hang
vétellel jelentkezni. Megállapítható, hogy a felszabadulást követő időkben -  ami szá
mára is választóvonal volt -  eljutott a marxista történetírás módszereinek, eszméinek 
megismeréséhez. Eckhartot az 1950-es években ért támadások nem voltak olyan széles 
körűek, mint a 30-as évekbeliek. Végül Horvát Pál tanszékvezető egyetemi tanár igé
nyesen, értékelőén foglalta össze a tudományos ülésen elhangzottakat. Megköszönte az 
előadóknak, hogy magas színvonalú beszámolóikkal emlékzetes intellektuális élményt 
nyújtottak az ülésszakon megjelent nagyszámú közönségnek.
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