
gozat pozitívumait emelte ki. Jelezte azonban, hogy 
függetlenül a konkrét szövegtől, általánosságban nem 
ért egyet bizonyos kifejezések emblematikus használa
tával (úgy mint „elitek", ,rendszerváltás", „visszaren
deződés” stb.), és álláspontja szerint a doktori érteke
zést túlzottan áthatja a szerinte szintén „divatos” cent
rum-periféria elmélet. Mindazonáltal rendkívül pozití
van értékelte a dolgozat közigazgatás- és intézménytör
téneti részeit, és hangsúlyozta, hogy kritikai megjegy
zései szintén elsősorban hangsúlybeli, nem pedig nézet
beli különbözőségekből adódnak.

Észrevételek, kiegészítések tehát természetesen el
hangzottak az opponensek részéről, ezek azonban 
alapvetően „építő kritikát” fogalmaztak meg, és mint a 
szerző válaszából kiderült, időközben (a publikációt 
előkészítendő) sor is került a kisebb, egyáltalán nem lé
nyeges hiányosságok, aránytalanságok javítására. Kajtár 
professzor ismertette, hogy a dolgozat elkészítése és az 
MTA-doktori eljárásra történt beterjesztése óta milyen 
további tudományos tevékenységet végzett, mely ponto
kon vette figyelembe az opponensek véleményét, és mi
lyen további célkitűzései vannak az értekezés tárgykör
ének vizsgálatával és bemutatásával kapcsolatban.

Ezt követően a Szabó András professzor által veze
tett bizottság visszavonult, majd -  az egybehangzóan 
pozitív opponensi véleményekhez képest külső szem
lélőnek meglehetősen hosszadalmasnak tűnő tanácsko
zás után -  kihirdette határozatát. Eszerint a bizottság a 
nyilvános vita alapján Kajtár István MTA-doktori kine
vezését támogatja. Mivel nyolc fő volt jelen a kilencta
gú bizottságból, összesen 24 pont volt adható, amelyből 
a jelölt 23 pontot kapott. Testületi döntésről lévén szó, 
nem tudhatjuk, ki és milyen indokkal adott három he
lyett két pontot az értekezésre -  őszintén szólva az el
hangzottak fényében erre még akkor sem lenne könnyű 
magyarázatot találni, ha bárki is úgy gondolná, hogy 
egyáltalán érdemes.

A hallgatóság elégedetten nyugtázhatta tehát, hogy a 
jelölt az értekezést (annak szakmai tartalmára és tudo
mányos eredményeire tekintettel) sikeresen megvédte. 
E sorok írója, pályája elején lévő tanársegédként 
először vett részt MTA-doktori védésen, így a szám
szerű értékelés kapcsán felvetett kérdésre akár azt a vá
laszt is elfogadja, hogy egy pont „kötelezően” levonan
dó (sportból vett tréfás hasonlattal: a győztes pontszá
ma 5,9).

Eckhart Ferenc egyik legnagyobb hatású, mindmáig 
megkerülhetetlen és folytonosan idézett műve a 
szent korona eszméről írott monográfiája1. Nem 

volt vitás: Eckhart Ferencnek meg kellett írnia e művet 
a nemzeti történeti iskola álláspontját vitató és bíráló 
1931. évi legendás szellemtörténeti programirata után. 
Nem csak azért, mert a jogtörténeti esszéjét követő el
lentámadás-sorozat leghevesebb szemrehányásait azért 
kellett elviselnie, mivel a cseh corona regnit azonosítot
ta a sacra corona regni Hungáriáéval, hanem mert tudo
mányos, sőt tudománypolitikai vitakérdéssé is vált a 
kérdés. Tartozott vele a nemtelen inzultussal szemben 
őt védelmébe vevő patrónusának, Klebersberg 
Kúnónak és barátjának, Szekfű Gyulának is. De tarto
zott a szakmai közönségnek is. Nem kérdéses: kutatási 
eredményeinek közzétételével vissza kívánta állítani azt 
az állapotot, amely a korona és a koronaeszme reális 
szemléletére épülő alkotmányos konstrukcióját politi
kamentesen, szakmai korrektséggel tárgyalja.2

A szent korona tan jogtörténeti értelmezését a ma
gyar polgári közjogi gondolkodásba Hajnik vezette be.3 
Fölvázolta azt a képletet, amely a Szent István-féle ál
lamszervezetben egyházi liturgiaként megjelenő koro
názási szertartástól elvezetett a koronázásból eredő ki
rályi hatalom fogalmáig, a közjogi szimbólummá 
válásig.4 Ő definiálta a megosztott alkotmányos közha
talom doktrínáját, ő kapcsolta össze a szent-korona tan 
elemeit, mint az ország területét, az ország tagjait, a tör
vényhozás és közigazgatás összefonódását.5 Kifejtette, 
hogy a magyar joghistóriában a korona (Szent István 
koronája) „nevezetes fogalommá kezd válni és pedig, 
mint a nemzet közjogi életével összefüggő jogi foga-
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lommá, mivel a korona Európában sehol sem bírt, min
denütt a súlypont nem a koronázásban, hanem a válasz
tásban feküdvén...”.6 Fejtegetései szerint a szent koro
nában egyesülő király és nemzet együttese alkotják a 
szent korona testét, amely az országgyűlésben nyer 
megvalósulást. „Magyar jellemét a rendi alkotmány a 
benne, minden hűbéri irány dacára, folyton uralkodó 
közjogi felfogásnak köszönhette, mely a szent korona 
fogalma- s tanában nyert kifejezést.”7

Bár Hajniknak nem volt célja a politika érvrendszere 
számára argumentumokat gyártani, munkájával mégis 
„alkalmas tantételt szállított az aktuális közjogi gondol
kodás számára.”8 A jogtörténeti előzmény fejtegetése 
közjogi bizonyítékként került be a jogtudományba. Az
által, hogy a középkori korona tant bizonyos értelem-
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ben aktualizálta, megfelelő érvként kínálta föl a közjog
ászoknak, a magyar nacionalizmusnak. Concha Győző 
a magyar népfaj kiemelkedő jelentőségének alátámasz
tására használta már a Hajnik-féle koncepciót.9 Timon 
Ákos pedig „a nemzetben gyökerező, a királyt és nem
zetet együttesen megillető közhatalom fogalmát” vezet
te már le, a magyar népfaj felsőbbrendűségét megfogal
mazó tézisét: „a magyar nép erőteljesebb közszellem
mel, közjogi érzékkel rendelkezik, melyet még az 
őshazából hozott magával.” 10 Timon állította, hogy a 
magyarság ezen „ősi közjogi felfogása” a szent korona 
közjogi fogalmában megszemélyesülő közhatalmat 
szimbolizálja. „Az államiság, a közhatalom fogalmának 
kifejlődése kezdettől fogva a 'koronához' kötődik.” 11 A 
Timon Ákos megalapította irányzat kitörölte látóteréből 
az európai tendenciákat, illetőleg azokat csak saját állí
tásainak igazára volt hajlandó alkalmazni.12 Hajnik és 
Timon között azonban volt egy igen jellemző különb
ség, Hajnik igazi jogtörténész volt, és célja nem a koro
na-tan politikai aktualizálása volt, szemben Timonnal.13 
A szent korona tanát nem eszközként, hanem ered
ményként fejtette ki alkotmánytörténeti kutatásai alap
ján. Ez persze nem változtat azon a tényen, hogy tételei 
felhasználásával a szent korona tanából a magyar poli
tika eszköze lett. Különösen aktuálissá vált a tanítás a 
trianoni traumát követően, amikor már nem egy nagy
hatalom státusának és az államalkotó nemzet túlsúlyá
nak legitimálása volt a tét, hanem egy szétszakított 
nemzet fölött mondott igazságtalan ítélet kritikája. A tu
dománytalanul politikaivá lett tudományos nézet reha
bilitációra szorult. Ezt a munkát végezte el Eckhart ki
váló monográfiájában.

Programiratát követően tíz esztendeig foglalkozott a 
szent korona eszme történetére vonatkozó szétszórt for
rásanyag és szakirodalom egybegyűjtésével, hogy 
1941-ben két irányban is továbbfejlessze a szakmai és 
politikai életbe mélyen beleágyazott teóriát. Egyfelől 
kifejtette, hogy a korona-eszme általános jelenség volt 
az európai joghistóriában, amit többek között a cseh ko
rona eszme korai (sőt: korábbi) kifejlődésével igazolt. 
Alapos bizonyítással igazolta, hogy a koronaeszme két 
egyházi tanból fejlődött alkotmányos tétellé: az állam 
organikus felfogásából és a koronának királyi hatalmat 
szimbolizáló lényegéből. A munka fő vonulatát a gon
dolatfolytonosság vizsgálata határozza meg; feldolgo-
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zásának módszeréül erőteljesen alkalmazta a kompara- 
tisztikát, amiben Bónis György volt segítéségére az an
golszász vonatkozások kiteljesítésére. Az európai koro
naeszme históriájának áttekintését követően az Árpá
doktól a 20. századig követte végig szerző a korona, a 
koronaeszme, az organikus szemlélet változásait, a 
Werbőczi féle szentkorona-tan későbbi alakulásait a 
gyakorlatban és a jogirodalomban; jogtörténetben és 
politikában. Kimutatta, hogy a koronaeszme a fejlődés 
során folyamatosan formálódó, átalakuló alkotmányos 
tétel volt, amelynek tartalma a politikai események 
függvényében alakult, azok akarata és elképzelése sze
rint, akik éppen akkor a hatalmi elitből az ország ügye
it intézték. A magyar szentkorona-eszme keletkezését a 
rendiség korára helyezte, első megfogalmazójában és 
annak a magyar közjog alaptételévé emelőjében Wer- 
bőczit tisztelte. Értékelése szerint a szent korona az ál
lami egység szimbóluma, és ebből erednek az olyan ki
fejezések is, mint „a szent korona területe”, „a szent ko
rona országai.” Eckhartnak köszönhetjük, hogy nyil
vánvalóvá vált: a szentkorona-tan a polgári jogtörténet 
és közjogírás teremtménye, amely valójában „histori- 
zált közjogi-politikai ideológia”, amely a Werbőczi ál
tal kifejtett tézisekből a polgári átalakulásban szerepet 
játszó elméletté formálódott.14

A mű nagyszabású áttekintése a magyar állameszme 
fejlődésének, amely karakterisztikusan jellemzi az eck- 
harti munkamódszert. Eckhart Ferenc távol tartotta ma
gát az aktualizáló értékeléstől, csak a tényeket sorakoz
tatta egymás mellé, azoktól várta el, hogy valljanak a 
tárgyról; nem a szerző, a tények győzzék meg az 
olvasót.15 Mint maga a szerző leszögezte, „feladatom a 
magyar korona-eszme történeti ismertetése és nem a köz
jogi dogmatika ismertetése volt, úgy érzem, hogy ezzel a 
legújabb közjogi irodalommal nem kell foglal
koznom.”16 A kortárs szakmai közvélemény kisebb el
lenvetések mellett elismeréssel fogadta a művet.17 és 
az.utókor is meghatározónak tartja a munkát.18

Az Attraktor Kft. (az ELTE Állam-és Jogtudományi 
karával együttműködve) a kötetet a História Incognita 
(Az elfeledett magyar társadalomtudományok tára) so
rozatában jelentette meg. Ha valamelyik műről állíthat
juk, hogy soha nem feledte el a szakma, akkor ez 
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