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Törő László Dávid

Eckhart Ferenc 
és Harold Steinacker -  

rokonítási kísérletek

A z Eckhart Ferenccel kapcsolatos irodalomban idő
ről időre felbukkanó állítás szerint a magyar törté
nész kisebb vagy nagyobb mértékben felhasználta 

a dualizmus idején Timon Ákossal vitázó osztrák Harold 
Steinacker történeti érveit akkor, amikor elkészítette nagy 
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vitákat kiváltó, programadó jellegű tanulmányát. Az aláb
biakban ezeknek a rokonításoknak a mechanizmusait, 
körülményeit tárom fel, majd mindezek alapján Eckhart- 
ra és a diskurzusok más szereplőire vonatkozólag teszek 
néhány historiográfiai megállapítást. Bár többek között 
az is célom, hogy az eszmei rokonság mellett szóló ér
vek igazságtartalmára rákérdezzek, mégis fontosabbnak 
tartom ezen, különböző korokban változatlanul felmerülő, 
ám eltérő pozíciókból érkező felvetések körüljárását.1

Eckhart Ferenc gazdaság- és jogtörténész 1931-ben or
szágos botrányt robbantott ki egy tanulmányával, amely a 
magyar történetírást (a szellemtörténet jegyében) moder
nizálni törekvő, Hóman Bálint által szerkesztett A magyar 
történetírás új útjai című kötetben jelent meg. Ebben a 
főleg Timon Ákossal azonosított, a magyar alkotmány
történet egyedi, demokratikus, az angol alkotmánynál is
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fejlettebb voltát valló jogtörténeti iskolát támadta meg 
erőteljesen polemikus hangnemben, miközben (az egyik 
budapesti jogtörténeti tanszék élén tanított ekkor) egy 
programot is formába öntött a ma
gyar jog- és alkotmánytörténet-írás 
témájában.2 Az Eckharttal vitába 
szálló, közjogot oktató Tomcsányi 
Móric a Magyar Jogi Szemlében rö
viden megjegyzi (miután a „Habs
burg-monarchia” jelölést tévesnek 
nevezi az újkori magyar történelem 
kapcsán), hogy „Eckhartnak [...] 
felfogása, illetve nyelvezete tehát 
[...] inkább a centralista osztrák 
írók (Tezner, Steinacker, Mayer) 
fejtegetéseire ” emlékezteti.3 A dua
lizmus idején zajló osztrák-ma
gyar közjogi vitákban állást foglaló,
„nagyosztrák” iskolaként emlegetett 
szerzőkkel4 való rokonságot Eckhart 
egy gunyoros megjegyzéssel utasít
ja  vissza: „ Végül, aki II. Rudolfot 
ír, mint Tomcsányi Móric [...] az ne hibáztassa a »Habs- 
burg-monarchia« megjelölést!”5 Mindezt leszámítva, az 
1931-es vitákban nem került előtérbe Steinacker és hatá
sának taglalása. 1932-ben azonban Nagy Miklós (1881
1962), az országgyűlési könyvtár igazgatója (1921-1940) 
egy terjedelmes írást jelentetett meg a Budapesti Szemlé
ben, amelynek érvanyagát arra építette fel, hogy Eckhart 
a Timon-féle iskola bírálatában lényegében Steinackerrel 
megegyező álláspontot foglal el, így a kettőjük érveit egy
szerre igyekszik cáfolni, pozíciójukat összeolvasztani.6

Érdemes kitérni a tanulmány megírásának előzményei
re. Nagy nem tartozott a közjogi iskola körébe és több 
magyar történésszel aktív kapcsolata volt. Angyal Dávid
hoz írt közel száz levele fontos forrásbázis motivációinak 
feltérképezéséhez. Nagy már 1931 márciusában arról írt, 
hogy többen arra kérik: írjon a Hóman-kötetről, főként 
Eckhart tanulmányáról.7 Különösen zavarja, hogy a köte
tet a könyvtárból Várnai Dániel szocialista képviselő is ki
kérte, majd hozzáteszi: „Csodálom, hogy a radikálisoknak 
ezt az ujjongását nem veszik Szekfűék észre”  Ugyaneb
ben a levelében említi meg először, hogy Eckharttal kap
csolatban valami olyanról akar írni, „ amit a többi kritikus 
elhallgatott”. A tanulmány ötlete tehát megjelenésénél jó
val hamarabb megszületett, s ebből a célból vette elő újra 
Steinacker 1907-es Timon-kritikáját is.9 Miután Steinac- 
kert újraolvasta, és összevetette Eckhart írásával, a követ
kezőket írja Angyalnak: „Hálásan köszönöm a Steinacker 
Haroldra vonatkozó adatokat. Szomorúan jellemző, hogy 
Eckh[art]. »szellemtörténeti« módszerével ugyanazokhoz 
az eredményekhez jutott, melyekhez a magyarfaló zöld
szász 24 évvel ezelőtt már elérkezett kevesebb nagyké
pűséggel és mindig gondosan vigyázva a tárgyilagosság 
látszatára, úgy hogy tanulmánya tévedései mellett is még 
mindig figyelemre méltó olvasmány. Tőle igazán nem le
het rossz néven venni, hogy oly nagyra van a germánokkal 
s a Habsburgokkal és hogy dolgozata végén arra kéri a 
magyar történetírókat, hogy a Habsburgok korát értékel-

jék  át (überprüfen szót használ, ha jó l emlékszem). Nem 
pedig azért, mert más oldalról elismeri a cseh, lengyel 
alkotmányfejlődés hasonlatosságaira való utalás mellett 

is a magyar alkotmánytörténetben 
megnyilvánuló eredetiséget, melyet 
Eckh[art]. kétségbe von. Persze Stei
nacker sem vette figyelembe Monte- 
cuccoli feljegyzéseit, hogy 1661-ben 
az erdélyi szász városok mily kevés
bé örültek a császári csapatoknak. 
Reálpolitikai megfontolásuk állította 
őket is a török mellé. ”10 Nyomta
tásban megjelent kritikájában Nagy 
11 pontban szedte össze Eckhart 
és Steinacker hasonlónak tartott 
érveit.11 Idesorolja például, hogy 
mindketten a magyarság „török jel
legiéből magyarázzák a korai Ár
pádok szinte korlátlan uralmát, és 
egyben cáfolják Timonnak a demok
ratikus, a király hatalmát tanácsok
kal, törvényekkel korlátozó „közjogi 

szellem” érvényesülését a honfoglalás és az első királyok 
idejében. Az angol-magyar alkotmánytörténeti párhu
zam kétségbe vonását, az Aranybulla túlzott jelentőségé
nek megkérdőjelezését, a cseh és lengyel jogfejlődéssel 
való rokonság kimutatását, a rendi dualizmus jelenségé
nek (ahol a király és a rendek külön, egymással szerző
dő jogalanyok, ami ellentétes a nemzeti egység képével) 
hangsúlyozását is Steinackerre vezeti vissza. Mindehhez 
hozzáteszi, hogy Eckhart még túl is lő Steinackeren abban 
a tekintetben, hogy semmi egyediséget nem lát a magyar 
alkotmánytörténetben, míg az osztrák történész bizonyos 
egyediséget elismer. A Nagyhoz szóbeszéd során eljutott 
információk alapján Eckhart állítólag így nyilatkozott írá
sáról: „Egyáltalában nem értem Nagy Miklóst, miért ír 
most jogtörténetről, holott eddig nem foglalkozott vele. 
Különben nem válaszolok neki, sőt el se fogom olvasni a 
bírálatát. ” A levél szerzője mindezt egy háborús hason
lattal kommentálja: „Azt hittem én is, hogy támadva fog  
védekezni. Ha lemond erről, én nem folytatom tovább; a 
megfutamodó ellenségre a háborúban12 sem tudtam volna 
lőni [...]. ”13A fogadtatáshoz tartozik, hogy az Eckhart-bí- 
rálattal kapcsolatban szerzőjének telefonon keresztül Hó- 
man Bálint hosszasan gratulált.14 Ezt Angyal Dávid elúj
ságolta Mályusz Elemérnek, aki Eckharthoz írt levelében 
felháborodásának adott hangot.15 Jelen esetben kevésbé 
fontos, hogy Hóman mit közölt pontosan Nagy Miklóssal 
telefonon. Az azonban feltűnő, hogy Hóman (és tanítvá
nya, Bartoniek Emma) később Eckharttal (vagy például 
Mályusszal) ellentétes véleményt fogalmazott meg bizo
nyos történeti kérdésekben, így valamiféle szembenállás 
(ha nem is éppen Nagy Miklós érvei és szemlélete alap
ján) nyomon követhető.16

Nagy Miklós, aki 1931-ben azt tartotta a szellemtör
ténet legnagyobb hibájának, hogy a lelki, művelődéstör
téneti tényezők mellett minden más történeti szempontot 
elhanyagol,17 1938-ban egy olyan tanulmányt írt A szent 
korona eszme címen, amelyben a jelenség (a király hatal-
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mának korlátozása az absztrakt szent korona segítségé
vel) kialakulását döntően a magyarság keletről magával 
hozott „szabadságszeretetével”, tehát egy szellemi ténye
zővel magyarázza.18 Eckhartnak a kérdésről írt fő művé
ben csak egy rövid, negatív megjegyzés olvasható erről 
az írásról: „Figyelmen kívül hagyhattam Nagy Miklósnak 
»A szent korona eszméje« cím alatt a Szent István-Emlék- 
könyv II. kötetében (1938.) megjelent összefoglaló tanul
mányát, mint amely semmi újjal sem járult hozzá a kérdés 
megoldásához.”19 Nagy Miklós Eckhart-kritikájához két 
megjegyzést tennék. Az egyik, hogy Sarlós Márton nem 
hozott elő új érveket akkor, amikor az ún. második Eck- 
hart-vitában azzal próbálta erőtleníteni Eckhart munkáit, 
hogy azokat Steinackerre vezette vissza, hiszen ugyanazon 
érvek mentén (csak marxista oldalról) történik a rokonság 
felvetése, mint korábban Nagy Miklósnál. A másik, hogy a 
Nagy és Eckhart közötti ellentétek leginkább azzal magya
rázhatók, hogy Nagy alapvetően a politikatörténeti és hadi 
eseményeknek, aktuális történéseknek, nemzeti sorsfordu
lóknak, katasztrófáknak tulajdonít kiemelkedő jelentőséget, 
továbbá a „nemzeti öncélúságot” elébe helyezi minden más 
szempontnak, miközben -  bár mindig hangsúlyozza a gaz
daság- és társadalomtörténeti és más elemek fontosságát -  
társadalomtörténeti kutatásokat nem végzett.20 Mindezek
nek tudható be, hogy Nagy elnéző Steinackerrel szemben 
annak saját nacionalizmusa miatt, ugyanakkor egyszerre 
óvatlan is, amikor ezekkel a szempontokkal találkozik. 
Steinacker ugyanis a magyar jog- és alkotmányfejlődés 
egyediségét éppen annak -  részben faji okokkal magya
rázott -  elmaradottságában látta, így nála a magyar alkot
mány önállósága negatív kontextusban kerül elő.21

1955-ben a marxista jogtörténész, Sarlós Márton22 
megvádolta Eckhart Ferencet és tanítványát, Bónis Györ
gyöt azzal, hogy egyetemi hallgatók számára írt jogtör
téneti jegyzetükben (amit az 1953/54. tanévben rendsze
resítettek az oktatásban) a szellemtörténet rehabilitálására 
törekszenek és az 1931-es Eckhart-tanulmányt dicsérik.23 
Az ebből keletkezett, a budapesti jogtudományi karon 
lezajlott összetűzés a második Eckhart-vitaként ismert. 
Sarlós más írásaiban is megtámadta a szellemtörténetet 
és a két világháború közötti jogtörténetírást, mondván, ez 
utóbbi (főleg Eckhart) a Szent Korona-eszme történeté
nek megírásával revíziós célokat szolgált, rasszista fogal
makat használt, így még sovinisztább volt Timon Ákosnál 
is. Sarlós továbbá bármilyen Szent Korona-eszmét törté- 
netietlennek tartott. A Steinackerrel való rokonság jelen
tőségéről leghosszabban egy 1960-ban megjelent tanul
mányában ír. Sarlós fő tézise, hogy a korai Árpádoknál 
uralkodó tekintélyelvű rendszer hangoztatása, valamint 
a Szent Korona-eszme organikus jellegének (ez az újabb 
korokban az államot mint szétszakíthatatlan testet jelen
tette, és alkalmazható volt a Trianonban elcsatolt területek 
visszakövetelésére) kifejtése a „Horthy-fasizmus” számá
ra kedvező ideológia volt. „Bécsből eredt a nomád-pász
tori deszpotizmusnak az Árpád-kori királyi hatalomra 
való első alkalmazása. A századeleji osztrák centralista 
irányú Timon-bírálók egyike, Harold Steinacker volt az, 
aki e gondolatot először kifejtette. ”24 Az Árpádok tekin
télyelvű rendszerét Steinackerhez képest Eckhart rasszista 
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tartalommal töltötte fel, fellépése elsősorban ebben jelen
tett újdonságot a két világháború között.25

Időközben maga Steinacker is megszólalt a témában, és 
1907-es írásához 1963-ban írt egy utólagos kommentárt, 
amelyben összeszedte a magyar alkotmánytörténeti viták
kal kapcsolatos álláspontokat az Eckhart-vitától kezdve. 
Bár Steinacker pozitívan értékeli Eckhart (szerinte is vele 
sok tekintetben rokon szellemiségű) két világháború kö
zötti fellépéseit és elveti Sarlós Márton azon nézetét, hogy 
Eckhart a „Horthy-rendszer” ideológiáját alapozta volna 
meg a Szent Korona-eszméről vallott felfogásával,26 még
is, Eckharthoz képest előrelépésnek tartja Sarlós Márton 
munkásságát. Az ellentétek megértéséhez röviden érde
mes felidézni Eckhart nézetét a kérdésről. 1941-es műve27 
szerint a koronát a Magyar Királyságban idővel nem pusz
tán tárgynak tekintették, hanem először a királyi hatalmat, 
később a királytól elváló entitást reprezentáló, elvont fo
galmat értettek rajta. Ezt a jelenséget egy, a királyi hatal
mat gyengíteni igyekvő, Európa történelmében máshol is 
(például, de nem kizárólag a csehek, lengyelek esetében) 
megtalálható rendi eszmének tartotta, hiszen elsősorban a 
megerősödött rendeknek volt az érdeke a király hatalmának 
korlátozása azáltal, hogy a koronától leválasztják hatalmát. 
Ezt az eszmét egyesítette Werbőczy egy szintén európai je
lenségnek számító, egyházi eredetű organikus személettel, 
amivel létrehozta a Szent Korona-tant (ahol a rendek és a 
király alkotják a korona, azaz a nemzet testét az országgyű
lésben), a Szent Korona-eszme egy új változatát a Triparti- 
tumban. Eckhart szerint a koronaeszme ebben a formában 
viszont a 19. század végéig nem játszott akkora szerepet a 
magyar alkotmánytörténelemben, mint azt Timonék gon
dolták, ráadásul később már eltérő, Werbőczy gondolatai
hoz képest jelentősen megváltozott tartalommal bukkant 
fel Hajnik és Timon műveiben. Steinacker ezzel szemben 
úgy vélte -  megismételve a dualizmus idején elfoglalt ál
láspontját - , hogy bármiféle, a múltban forrásokon keresz
tül megfogható, történeti koronként változó, vagy esetleg 
állandó koronaeszme mindössze fikció, ebben tehát Sarlós 
Mártonnal volt megegyező véleményen.28

Sarlós erre 1964-ben reagált, s egészen odáig ment 
(miután hosszasan idézte Steinacker róla szóló dicsére
tét), hogy Steinacker 1907-es tanulmányát nevezi igazán 
tudományosnak Eckhart felfogásával szemben. Ugyanis, 
míg Eckhart rasszista magyarázattal szolgált a magyar 
alkotmánytörténet kezdőpontjához, az osztrák történész 
„a nomád pásztori életmódból (mi úgy mondanók: ter
melési módból) indul ki, és hangsúlyozza 1907-ben, hogy 
ez az életmód hasonló az ural altáji mongol fajoknál és 
elő-ázsiai szemita, arab és zsidó fajoknál, és valameny- 
nyiüknél hasonló uralmai formákat eredményez. Nem 
szükséges kommentálni, melyikfelfogás áll közelebb a va
lódi tudományos kutatáshoz. ”29 Sarlós Steinackerből egy 
komplex megközelítésekkel (életmód, gazdasági stb. té
nyezők vizsgálata) élő, tudományosabb álláspontot elfog
laló történészt csinál, aminek Eckhart jelentéktelenként 
való bemutatása a célja. Eckharttal szemben jóval kevés
bé ellenségesebb hangnemben, de a rokonság tézise Var- 
gyai Gyula tanulmányaiban is hangsúlyosan megjelenik.30 
A szerző szerint Eckhart 1931-es tanulmányának megírá-
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sát az siettette, hogy „ „véleményét olykor készen találhatta 
Steinackernél” 3

A további értékeléshez Steinacker kérdéses szövegéhez 
érdemes fordulni. A Harold Steinackerről szóló osztrák 
irodalom kezdetben megértő volt a történésszel szemben. 
Halála után volt pályatársai, Franz Huter és Theodor Ma- 
yer is úgy látták, hogy a dualizmus idején zajló közjogi 
vitákban inkább Steinackernek volt igaza (Apponyi Al
berttól és a vele megegyező véleményt kifejtő Timonnal 
szemben), hiszen ő előre látta a Monarchia nemzetiségi 
problémáinak következményeit, és ezért az államalaku
lat föderatív átszervezését javasolta, továbbá nacionalis
ta sem volt, hiszen a népek békés egymás mellett élését 
támogatta.32 Az újabb művek már jóval kritikusabbak a 
témában, és rámutatnak Steinacker kétes politikai sze
repléseire, valamint a történeti kérdésekről való írásaiban 
konstans módon fellelhető, biológiai, öröklésközpontú 
népfogalmára.33 Miután Timon alkotmánytörténeti tan
könyve34 1904-ben megjelent németül is,35 rengeteg kriti
ka érkezett rá a külföldi folyóiratokban. Ezek egyike volt 
Steinacker írása, ami bizonyos szempontból egyedülálló 
a recepcióban; hatalmas mennyiségű, magyar és külföldi 
irodalmat ismertet, így egy diskurzusban helyezi el Timon 
könyvét, ráadásul ellennarratívát is kidolgoz a magyar al
kotmánytörténetről. A később Apponyival lefolytatott vi
tája széles körű ismertséget biztosított számára, Steinacker 
írásait minden bizonnyal jól ismerték a magyar történészek, 
jogászok. Az 1907-es írás hangsúlya nem valamilyen Szent 
Korona-tanon (Timon erről való felfogásának ismertetésén 
kívül nem sokat foglalkozik vele) vagy a magyar történe
lem egészén van, hanem éppen a korai évszázadokon (hon
foglalás, első Árpádok).36 A magyar történészek figyelmé
be ajánlja ennek a korai szakasznak az antropológiai, faji, 
földrajzi sajátosságokat kutató vizsgálatát.37 Steinacker sze
rint a török vagy finnugor (nyelv)eredet vitáját nem lehet 
a nyelvészet segítségével eldönteni, helyette „társadalom
történeti” szempontból, de a honfoglalásra vonatkozó írott 
források alapján arra az álláspontra jut, hogy a magyar egy 
„turkotatár” vagy (Európában egyedüliként) „turáni” nép, 
amelyre a despotikus uralmi forma a jellemző. Bár Steinac- 
kernél is gyakran olvasható a földrajzi, gazdasági, társadal
mi, kulturális stb. tényezők fontosságának hangsúlyozása, 
az „árja” és „finnugor” népektől alapvetően eltérő „turáni” 
magyar életforma a földrajzi tér változása (honfoglalás) 
után is hosszú ideig alapvető történelemmagyarázó tényező 
az osztrák történésznél, éppen a biológiai öröklés fontos
sága miatt.38 A törökös/turáni jelleg magyarázza a magyar, 
katonáskodó, uralkodói habitusú nemesség egészségtelenül 
nagy számát, a polgárság gyengeségét, és a magyar alkot
mányfejlődés nyugatitól eltérő voltát. Steinacker persze a 
szláv népekről sem volt jó véleménnyel, számára a magyar, 
cseh, lengyel stb. nép mind „Kelet-Európa” részei voltak, 
amely térség jellemzője az életképes szinten önálló kultú
rának, független államiságnak a hiánya, éppen ezért -  ezt 
fejtegeti már Apponyinak is az első világháború idején, 
levelek formájában -  csak egy erős hatalom keretein be
lül védhetnék meg önállóságukat e népek.39 Steinackernél 
a gazdasági, társadalmi stb. tényezők a folytonos említés 
ellenére alárendelt szerepet játszanak, ő maga elsősorban

történeti segédtudományokkal, forráskiadással és politika
történettel, valamint aktuális kérdésekkel foglalkozott (rá
adásul pártpolitikában is részt vett a nácik oldalán), mint 
az tanulmányaiból és a róla szóló irodalomból kiderül.40

Timon külföldi kritikusai közül a közjogi viták miatt Ha
rold Steinacker és Friedrich Tezner nevei kerültek előtérbe, 
ami részben magának Timonnak is volt köszönhető. Egy 
németül megjelent, 1910-es tanulmányában a külföldi kri
tikusok közül egyedül Steinackernek és Teznernek ad rö
vid választ azzal kapcsolatban, hogy valóban egy európai, 
keresztény eszme-e az általa magyar sajátosságnak tartott 
Szent Korona-tan.41 Később Nagy Miklós és Sarlós Már
ton is a Steinackerhez hasonló nézeteket valló Teznerhez 
kötik az organikus szemléletmód európai jellegének első 
alkalommal való hangoztatását, jelentősen megnövelve ez
zel annak szakmai jelentőségét.42 Végezetül felmerülhet a 
kérdés, hogy maga Eckhart milyen pozíciót foglalt el Stei- 
nackerrel szemben? Barátja, a rá sok tekintetben hatással 
bíró Szekfű Gyula a dualizmus idején Timon és Steinacker 
ellenében pozicionálta magát, bírálva az előbbi elmaradott, 
nemzeti romantikus felfogását, Steinackernek pedig a ma
gyar történeti irodalomban való tájékozatlanságát.43 Eck- 
hart Ferenc (óvatosabban, neveket nem említve, de mindkét 
oldalt szakmailag kritizálva) is véleményezte a dualizmus 
korában zajló közjogi vitákat. Egy, a Századokhoz írt nyílt 
levelében, 1915-ben írta a következőket: „A nagyosztrák 
közjogászok epigonjai közül, azt hiszem, nem egynek az 
növesztette meg érdemtelenül hírnevét és önbizalmát, hogy 
legnagyobb államférfiaink vitatkoznak velük, olyan em
berek, kiknek ők saruit sem méltók megoldani. Többnyire 
meddő vitatkozás helyett jobb volna a magyar történelmet 
egyáltalán nem, vagy csak hiányosan ismerő doctrinairek 
ellen néhány világos történeti adatra épített visszautasítás. 
Tekintettel arra, hogy közjogászaink mindig csak a Corpus 
Jurisra támaszkodva a történeti anyag összegyűjtését telje
sen elhanyagolták, új és meg nem támadható érvek közlése 
csak levéltári kutatások alapján történhetik. ”44

A két világháború közötti időszakban azonban, amikor 
az osztrákokkal folytatott közjogi viták már kevésbé vol
tak aktuálisak, a magyar alkotmánytörténet modernizálása 
pedig egyre inkább sürgetőbbé vált, Eckhart egy 1924-ben 
megjelent könyvében megemlíti Steinacker 1907-es írá
sát, mint fontos alkotmánytörténeti vitairatot, amit érdemes 
megismerni.45 Programadó szempontból viszont Alfons 
Dopsch osztrák jog- és gazdaságtörténészt emeli ki a követ
kező évben, egy külön írásban.46 Ismerve Eckhart és Szek- 
fű dualizmus idején elfoglalt álláspontját, jobban érthetővé 
válik, hogy Szekfű tanítványa, Kosáry Domokos történész 
teljesen ehhez az állásponthoz visszatérve, Szekfűre hivat
kozva támadja Steinackert egy 1962-es tanulmányában 
azért, mert még mindig „turáni” népnek tartja a kulturálisan 
alsóbbrendűnek beállított magyarságot, a magyar történe
ti szakirodalomról (illetve Széchenyiről) pedig továbbra is 
sommás, elfogult véleménye van.47 Az sem teljesen meg
lepő, hogy Sarlós Márton 1964-es recenziójában röviden 
Kosáryval is vitába szállt Steinacker értékelésével kapcso
latban.48

Az Eckhart-recepció azon elemei, amelyek a Steinac- 
kerrel való rokonságot próbálják bizonyítani, és arra nagy
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hangsúlyt fektetnek (Nagy Miklós, Sarlós Márton, Var- 
gyai Gyula), az értelmezések zsákutcáját jelentik. Ezen 
írások szerzői, ismerve a nagy visszhangot kiváltó Stei- 
nacker-szöveget, azt ráolvasták az 1931-es Eckhart-tanul- 
mányra (vagy fordítva), így akarva-akaratlanul is döntően 
megemelték az osztrák történész tudományos jelentősé
gét, miközben sokkal inkább elnézőbbek voltak ideológiai 
kiindulópontjával szemben, mint Eckhart. Nagy Miklós és 
Sarlós Márton esetében különös „szövetségek” alakultak 
Eckharttal szemben: a nemzeti öncélúságot szem előtt tar
tó, politikatörténetet művelő Nagy, valamint a marxista 
jogász Sarlós a szélsőjobboldali Harold Steinackerre, mint 
Eckhartnál elfogulatlanabb forrásra hivatkozott. A feltéte
lezett steinackeri hatásokat mindezek alapján foucault-i 
diszkurzív rétegekként értelmezem,49 amelyek a különbö
ző korok során rárakódtak, eltérő változataiban egymásra

halmozódtak az Eckhartról szóló irodalom egy részében. 
Bármennyire is fontosak a Timon tankönyvére érkezett 
külföldi (és persze magyar) reakciók (így különösen Hans 
Schreuer, Karel Kadlec és Paul Vinogradoff írásai eme
lendők ki),50 Eckhart műveit nem lehet egyedül vagy dön
tően ezekre a hatásokra visszavezetni. Az Eckharttal jó 
kapcsolatban lévő Josef Karpat szlovák jogtörténész, aki 
Steinacker összefoglalása óta külföldi közönség számára 
1941-ben először állította össze a Timonra reflektáló ma
gyar és külföldi kritikák egy részét, szintén ezen reakciók 
„mindössze” figyelemfelhívó jellegére utal.51 Eckhart Fe
renc esetében elengedhetetlen az életmű fél évszázadon 
átívelő pályájának ismerete, hiszen például a két világhá
ború közötti fellépését már sok tekintetben megalapozta 
korábbi munkássága, így nem lehet az 1931-es tanulmá
nyát egy hirtelen jött, kísérletező vállalkozásnak tekinteni.

die Versuche, sie zu „Verwandten“ zu machen
Tö r ő , Lá s z l ó  Dá v id

Ferenc Eckhart und Harold Steinacker -
(Zusammenfassung)

Eine der wichtigsten Zielsetzungen des vorliegenden 
Aufsatzes besteht in der histografischen Untersuchung 
und Wertung der von Ferenc Eckhart 1931 veröffentlich- 
ten Programmschrift, die lebhafte Diskussionen auslöste, 
und der auf die Wirkung des österreichischen Historikers 
Harold Steinacker zurückführenden Diskurse. Steinacker, 
der auf eine föderative Umstrukturierung der Monar- 
chie in Form eines Reichs bestand, debattierte wahrend 
des Dualismus mit mehreren ungarischen Rechtshistori- 
kern (Ákos Timon, Albert Apponyi) über verfassungsge- 
schichtliche Fragen, und so war sein Name in einem wei- 
ten Kreis bekannt. Eckhart folgte den Spuren von Károly 
Tagányi und Alfons Dopsch, deren rechtsgeschichtliche 
Forschungen auf Sozial- und auf Wirtschaftsgeschichte 
basierten. Seine Studie wurde zum ersten Mal zwischen 
den beiden Weltkriegen vom Direktor der Parlamentsbib-

liothek Miklós Nagy, spater mit ahnlichen Argumenten 
von einem marxistischen Rechtshistoriker (Márton Sar
lós) mit Steinacker in Verbindung gebracht, aber die The- 
se von einer „Verwandtschaft“ ist hin und wieder auch in 
der Fachliteratur anzutreffen. Eckhart verfolgte natürlich 
aufmerksam den Timon gegenüber kritischen Standpunkt 
auslandischer Autoren wahrend des Dualismus. Sein 
Streben nach Reformen der Rechtsgeschichtsschreibung 
kann jedoch nicht mit der Wirkung von Steinacker er- 
klart werden. Obwohl die Argumente des österreichischen 
Historikers in vieler Hinsicht mit dem Standpunkt der 
Timon-kritischen Autoren verwandt sind, entfaltete sich 
schon wahrend des Dualismus eine Historikergeneration, 
welche sich für die Bearbeitung der Rechtsgeschichte auf 
Grundlagen der europaischen Gesellschaftsgeschichte als 
Alternative einsetzte.

Jegyzetek______________________________________
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tatásaim során gyakran beleütköztem a problémakörbe, így annak 
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1931, 406-419. p.); Vardy, Steven Bela: Legal and Constitutional 
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ténetének irodalma (Történeti Szemle, 2. sz., 1912, 185-219. p.) 
és Tokody Gyula: Edmund és Harold Steinacker a német Südost- 
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magyar öncélúságot tagadó vagy elhomályosító történészeinkről 
szólván, bizony a szellemtörténészeink lebegtek szemem előtt [...].” 
(Nagy Miklós levele Angyal Dávidnak 1931. augusztus 14-én. 
MTA KK Ms 803/219.)

9 „Ma hazaviszem a Steinacker Harold ismert Timon-kritikáját, hogy 
újból átolvassam, mielőtt az Eckhart dolgozatáról írnék. ” (Nagy 
Miklós levele Angyal Dávidnak 1931. június 20-án. MTA KK Ms 
803/215.)

10 Nagy Miklós levele Angyal Dávidnak 1931. augusztus 8-án. 
MTA KK Ms 803/218.

11 Nagy Miklós, 1932, 84-88. p.
12 Az első világháborúról van szó.
13 Nagy Miklós levele Angyal Dávidnak, 1932. január 11-én. MTA KK 

Ms 803/222.
14 „ Végül talán érdekelni fogja a Processzor]. urat, hogy a 87 éves, de 

szellemileg bámulatosan friss Concha [Győző] dicsérte meg a bí
rálatot és egészen váratlanul Hóman [Bálint] is egy hosszabb tele
fonbeszélgetés alkalmával." (Nagy Miklós levele Angyal Dávidnak 
1932. január 28-án. MTA KK Ms 803/224.)

15 „Kedves Feri Bátyám! Igen köszönöm a kitüntetést, hogy ismerteté
semet [Mályusznak az Eckhart mellett való 1931-es állásfoglalásáról 
van szó -  T. L. D.] annyira figyelemre méltattad, hogy el is olvastad. 
Örülök, hogy objektívnek találtad. Talán jobban védelmedre keltem 
volna -  bár hiszen erre nem volt szükséged -  ha már a megíráskor 
tudtam volna, hogy Hóman mit telefonált Nagy Miklósnak a B[uda] 
p[esti]. Sz[emle] megjelenésekor. (Erről csak Bécsben értesültem 
Angyaltól.) " (Mályusz Elemér levele Eckhart Ferencnek 1932. feb
ruár 18-án. MTA KK Ms 5616/90.)

16 A Hóman-Mályusz viszonyhoz lásd Erős Vilmos: Hóman Bálint és 
Mályusz Elemér kapcsolata. In: Ujváry Gábor (szerk.): Hóman Bá
lint, a történész és a politikus (Ráció Kiadó, Budapest, 2011, 217
228. p.)

17 A szellemtörténet egyik legszembeötlőbb gyengesége az, „hogy az 
összes történelemalkotó tényezőket, melyeknek részben segítő, rész
ben gátló együttműködéséből születnek az események, az emberi 
szellem közös nevezőjére akarja hozni”. (Nagy Miklós: A szellem
történeti módszer. Budapesti Szemle, 1931, 649. sz. 321-336. p.; 
331. p.)

18 „A magyar szent korona, mint közjogi fogalom, a magyar nemzeti 
szellem legszebb, legcsodálatosabb, az egész művelt világon egye
dülálló alkotása. " Két fő összetevője pedig a keleti szabadságszere-

tet és a nyugati korona. Azaz Nagynál a török jelleg hangsúlyozása 
éppen a demokratikus vonásokat erősíti a magyar alkotmányfejlő
désnél. Nagy Miklós: A szent korona eszméje. In: Serédi Jusztinián 
(szerk.): Szent István emlékkönyv. II. kötet (Budapest. 1938, 267
307. p.; 270., 276-277. p.; a továbbiakban: Nagy Miklós, 1938). Itt 
egyébként Steinackert már Eckhart „mestere"-ként tartja számon.
Uo., 305. p., 1. lábjegyzet.

19 Eckhart Ferenc: A szentkorona-eszme története (MTA Budapest, 
1941, 4. p.; a továbbiakban: Eckhart Ferenc, 1941)

20 Írásaiban visszatérő és fontos elem a történelem nagy személyiségei
nek, politikusoknak, királyoknak, hadvezéreknek stb. említése, a 
történeti problémákat is általában valamilyen aktuális „sorskérdés
sel” hozza összefüggésbe. A hadtörténet iránti, kiemelt érdeklődését 
fejezi ki, hogy a magyarok egyik legfontosabb nemzeti tulajdonsá
gának a katonai erényt tartja. A hivatkozott írásain kívül lásd még 
Nagy Miklós: A legújabb kor világtörténete (Budapesti Szemle, 
1933, 662. sz., 94-108. p.). Ez alapvető különbség Eckharthoz ké
pest, aki mindig kerülte az aktuálpolitikai kérdések előtérbe állítását, 
és leginkább társadalmi, gazdasági struktúrákat vizsgált munkássá
gában.

21 A Nagy által hivatkozott rész: Steinacker, Harold: Über Stand und 
Aufgaben der ungarischen Verfassungsgeschichte (Mitteilungen der 
Institut für Österreichische Geschichtforschung, 1907, 276-347. p.;
322. p.; a továbbiakban: Steinacker, Harold, 1907). A következő ol
dalon Steinacker kifejti, mit ért az egyediségen.

22 Sarlós Mártonról életrajzi adatok: Horváth Pál: Sarlós Mártonról 
(Jogtudományi Közlöny, 1972, 1-2. sz., 49-51. p..)

23 Tanulmánya már 1954-ben elkészült, de akkor még nem publikálták.
A vita után, változatlanul fenntartva nézeteit, tanulmányát megjelen
tette a Jogtudományi Közlönyben. Sarlós Márton: A szellemtörténeti 
irány és a magyar jogtörténetírás (Jogtudományi közlöny, 1956, 2. 
szám, 87-103. p.). Lásd még tőle: Sarlós Márton: A „SzentKorona 
Tan " kialakulásához. A  XV. századbeli magyar államfelfogás és a 
szellemtörténeti jogtörténetírás (Jogtudományi Közlöny, 1959, 7-8. 
sz., 357-362. p.; a továbbiakban: Sarlós Márton, 1959); Sarlós Már
ton: A „szentkorona tan" kialakulásához. A  nemzeti hagyományok, 
Hajnik és az angol jog  (Jogtudományi Közlöny, 1960, 11. sz., 596
601. p.). A vita hátteréhez: Mezey Barna, 2000. Az inkriminált részek 
a tankönyvben: „ Merész tettnek számított a szellemtörténeti irány 
fellépése 1931-ben. [...] Gyökerében támadta meg a magyar sovi
nizmus áltudományát és különösen két pontban szedte ízekre annak 
tanításait. Nagy nyomatékkal mutatott rá állam- és jogfejlődésünk 
egyetemes összefüggéseire és legközelebbi rokonait a cseh és lengyel 
fejlődésben találta meg, melyekről a soviniszta Horthy-rendszerben 
még tudni sem volt szabad. Másrészt metsző bírálatnak vetette alá a 
szentkorona-tanához fűzött szemfényvesztő játékot és sürgette, majd 
meg is valósította ennek a politikai elméletnek az adatokon alapuló, 
kritikai megvizsgálását." Idézi Tóth Zoltán József: Magyar közjogi 
hagyományok és nemzeti öntudat a 19. század végétől napjainkig. 
Adalékok a Szent Korona-eszme történetéhez (Szent István Társulat, 
Budapest, 2007, 189. p.).

24 Sarlós Márton: A z organikus és a szentkorona-államelmélet a ma
gyar jogtörténetírásban (Magyar Tudomány, V. kötet, 1960, 3. sz.,
111-122. p.; 120. p.)

25 Később így összegez: „A magyar jogtörténet és közjog hagyomá
nyos alkotmánytudatának azt a revízióját, amelyet Steinacker az 
osztrák centralizmus nevében 1907-ben követelt, így teremtették 
meg a maguk módján a Horthy-fasizmus ideológiai szükségletei az 
új szellemtörténeti szentkorona-elmélettel és annak célszerű tovább
fejlesztésével. " Uo., 122. p.

26 Steinacker, Harold: Austro-Hungarica. Ausgewahlte Aufsatze und 
Vortragezur Geschichte Ungarns und der österreichisch-ungari- 
schen Monarchie (Verlag R. Oldenbourg, München, 1963, 73-74. p.; 
a továbbiakban: Steinacker, Harold, 1963)

27 Vö. Eckhart Ferenc, 1941. A mű értelmezésével kapcsolatos újabb 
vitákról: Bertényi Iván: Vallotta vagy cáfolta-e Eckhart Ferenc a 
Szent Korona-eszmét? In: Almási Tibor et al. (szerk.): Fons, skepsis, 
lex. Ünnepi tanulmányok a 70 esztendős Makk Ferenc tiszteletére
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(Szegedi Középkorász Műhely, Szeged, 2010, 27-42. p.). Jelen so
rok szerzője a művel kapcsolatos vitákkal egy későbbi tanulmány 
keretein belül tervezi külön foglalkozni.

28 „Ezzel [Eckhart felfogásával -  T. L. D.] szemben Sarlós leszögezi, 
hogy Werbőczy tana csak egy ponton tér el a rendi államszemlélet
től, nevezetesen a »hatalom átruházásának« tanában, amivel Thu- 
róczy mondaszerű krónikáját utánozza. [...] Joggal kritizálja Sarlós 
Eckhart eljárásának módszerét, aki az érveit az oklevelek fogalom
használatára alapozza. Ezek azonban [...] zavarosak, ingatagok és 
vitathatók. Nem létezik biztos terminológiája és mindenki által el
ismert elmélete a Szent Koronának sem Werbőczy ideje előtt, sem 
utána." (Steinacker, Harold, 1963, 69. p.)

29 Sarlós Márton: Harold Steinacker: „Austro-Hungarica. Ausgewahl- 
te Aufsatze und Vortrage" (Magyar Jog, 1964, 9. sz., 426-428. p.; 
428. p.; a továbbiakban: Sarlós Márton, 1964)

30 Vargyai Gyula: Adalékok a magyar nacionalista állam- és jogtörté
netírás kritikájához (Történelmi Szemle, 1974, 451-479. p.); Var
gyai Gyula: Bírálat, kihívás és program. Eckhart Ferenc program
esszéjének keletkezéséhez (Jogtudományi Közlöny, 1986, 7. sz. 
327-331. p.; a továbbiakban: Vargyai Gyula, 1986.)

31 Vargyai Gyula, 1986, 329. p. Kevésbé erőteljesen, de Steinackerről 
és Timon külföldi kritikusairól, mint a Timonnal szemben a szak
maiságot képviselő szerzőkről ír Horváth Pál is. Timon tanköny
vének német megjelenésére „reagálva F. Tezner, H. Schreuer, H. 
Steinacker, K. Kadlec és mások is a feltárt történeti tények egész so
rával tagadták e felfogást". (Horváth Pál: A kelet- és közép-európai 
népek jogfejlődése. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 
1968, 46. p., 128. lábjegyzet). Legújabban -  Vargyaira hivatkozva -  
Rácz Lajosnál jelenik meg Steinacker, mint szellemi hatás Eckhart- 
nál. (Rácz Lajos: Eckhart Ferenc [1885-1957]. In: Hamza Gábor 
[szerk.]: Magyar jogtudósok. 1. kötet. Magyar Felsőoktatás Köny
vek, 1999, 105-136. p.)

32 Egy 1966-ban megjelent, Steinacker tiszteletére kiadott kötetbe The- 
odor Mayer írta az előszót (Mayer, Theodor [Hg.]: Gedenkschrift 
fü r  Harold Steinacker [1875-1965] Verlag R. Oldenbourg, Mün
chen, 1966, 1-10. p.; a továbbiakban: Mayer, Theodor [Hg.], 1966), 
amelyben kijelenti: „[...] Steinacker felfogása nem nacionalizmus 
volt, hanem a nacionalizmus egyfajta meghaladásának gondolata, 
ami minden más nép feltétlen elismerésének kiindulási pontja volt. 
Ebben látta az egyetlen lehetőséget a Monarchia fenntartására [...]. 
(Uo., 6. p.). Franz Huter a kiadott Steinacker-Apponyi-levelezést 
(Uo., 27-66. p.) látta el kísérőtanulmánnyal. Apponyi az önálló ma
gyar államiság mellett érvelt, Steinacker pedig át akarta szervezni a 
Monarchiát államszövetségből szövetségi állammá, ezért támadta a 
magyar demokratikus alkotmány konstrukcióját történeti és aktuál- 
politikai vitáiban. Huter szerint a dualizmus nemzetiségi politikáját 
bíráló marxista magyar történetírás eredményei is azt bizonyítják, 
Steinackernek volt igaza a vitában. (Uo., 37-38. p.) A Timonnal 
folytatott vitájához lásd Törő László Dávid: Harold Steinacker és 
Timon Ákos vitája a magyar alkotmánytörténetről (Valóság, 2015, 
1. sz., 30-41. p.)

33 Schader, Anna: Harold Steinacker (1875-1965). Sein Weg in den 
Nationalsozialismus (Dissertation Klagenfurt, 1997), Spreitzer, Re- 
nate: Harold Steinacker (1875-1965). In Hruza, Karel (Hg.): Öster- 
reichische Historiker Bd. 1. (Böhlau Verlag, Wien-Köln-Weimar, 
2008, 191-223. p.)

34 Timon Ákos: Magyar alkotmány- és jogtörténet: különös tekintettel 
a nyugati államok jogfejlődésére (Budapest, 1902)

35 Timon Ákos: Ungarische Verfassungs- und Rechtsgeschichte 
mitBezug auf die Rechtsentwicklung der westlichen Staaten (Berlin, 
1909)

36 Steinacker, Harold, 1907, 324. p.
37 Uo., 325-327. p.
38 „Ez [a török és szemita vándorló népek politikai-katonai habitusa

-  T. L. D.] megnyilvánul azoknak a nagy hódításoknak az expan
zív erejében, amelyek keleten szinte kivétel nélkül a nomád népek
től indulnak ki -  és [amely] bizonyos, ám lényeges vonásokban az 
eredeti gazdasági berendezkedés feladása után, új földrajzi kör-
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nyezetben is tovább él, és hatással van azon vándorlások, állam
alapítások politikai és kulturális karakterére, amelyek az árja, de a 
finnugor életfolyamattól is alapvetően, hosszú időn keresztül eltér
nek. " (Uo., 327. p.)

39 Timonról 1914-ben is írt egy kritikát, amelyben konklúzióként a ma
gyarokat a keleti népekhez sorolja, ebből a szempontból kritizálva a 
nyugati (angol) analógiákat a nemzeti romantikus jogtörténeti isko
lánál. (Steinacker, Harold: Ungarische Verfassungs- und Rechtsge- 
schichte von Ákos von Timon. Historische Zeitschrift, 113. Bd. 1914, 
395-404. p.; 700. p.). Apponyinak írt levelei közül figyelemre méltó 
egy terjedelmesebb írás 1915-ből, amelyet az eltérő tartalmú fogal
mazvánnyal összevetve olvashatunk Theodor Mayer említett köteté
ben. A fogalmazványban „magyar faj”, a végleges levélben viszont 
„magyar nép” kifejezés szerepel többször is. (Mayer, Theodor [Hg.], 
1966, 44-64. p.). A két világháború között is hasonló volt a vélemé
nye, erről lásd különösen Österreich-Ungarn und Osteuropa című, 
1923-ban megjelent tanulmányát. In: Steinacker, Harold, 1963, 128
153. p.

40 Lásd még vele kapcsolatban az 1943-ban megjelent, döntően a két 
világháború között született írásait tömörítő kötetet. Ebben a szá
mos eltérő történeti vélemény ellentétét egy „egységes történelem” 
kidolgozásával igyekszik felszámolni. Ez az egységes történeti elv 
pedig maga a szellemi és biológiai módon felfogott nép. (Steinacker, 
Harold: Volk und Geschichte. Aufgewahlte Reden undAufsatze. Ru
dolf M. Rohrer, Brünn-München-Wien, 1943).

41 Timon Ákos: Die Entwicklung und Bedeutung des öffentlich-recht- 
lichten Begriffs der Heiligen Krone in der ungarischen Verfassung. 
In: Festschrift Heinrich Brunner zum siebzigsten Geburtstag dar- 
gebracht von Schülern und Verehrern (Weimar, 1910, 309-338. p.; 
317-318. p.)

42 Nagy Miklós, 1938, 288. p. 1. lábjegyzet; Sarlós Márton, 1959.
43 Szekfű Gyula: A magyar állam életrajza (Alföldi Nyomda, Debre

cen, 1988, 229. p.; eredeti megjelenés németül: Der Staat Ungarn, 
eine Geschichtsstudie. Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart-Berlin, 
1917)

44 Eckhart Ferenc: Nyílt levél a szerkesztőhöz (Századok, 1915, 570
572. p.; 570. p.)

45 Eckhart Ferenc: Bevezetés a magyar történelembe (A Danubia Ki
adása, Pécs-Budapest, 1924, 164. p.). A könyv egy kibővített vál
tozata 1933-ban is megjelent, ebben azonban (valószínűleg a viták 
hatására) már nem említi Steinacker vitairatát: Eckhart Ferenc: Ma
gyarország története (Budapest, Káldor Könyvkiadóvállalat, 1933)

46 Eckhart Ferenc: Dopsch Alfonz (Budapesti Szemle, 1925, 105
119. p..)

47 „A XX. század elején ugyanis sok tekintetben valóban igaza volt, 
amikor a Timon-féle, már akkor ijesztően elavult, félfeudális magyar 
jogtörténeti iskolát támadta [...]. Igaz, Szekfű szerint Steinacker már 
akkor sem volt hajlandó meglátni, hogy Timon mégsem volt azonos 
az egész magyar jogtörténettel, hogy tőle elforduló nézetek is kezdtek 
megjelenni." Kifejti továbbá, hogy a két világháború közötti Stei- 
nacker-tanulmányok elemzésébe inkább bele sem megy, mert azok 
tipikus „Südost-érvek” a kelet-európai népek alsóbbrendűségéről és 
a németség kultúrteremtő jellegéről. (Lásd Kosáry Domokos: Szé
chenyi az újabb külföldi irodalomban. Századok, 1962, 275-292. p.; 
276. p.)

48 „ »A mai magyar történész szinte elfogódottan olvashatja e (Steinac
ker) nevet« egy új könyv címében -  írja neves történészünk [Kosáry 
Domokos -  T. L. D.] Századok-beli könyvbírálatában. M it fűzhet
nénk ehhez hozzá mi magyar jogászok, különösen az idősebb ge
nerációkban, akik még mint egykori Timon-hallgatók olvashattuk 
izgalmas érdeklődéssel Steinacker 1907. évbeli kritikáját." (Sarlós 
Márton, 1964, 428. p.

49 Foucault, Michel: A tudás archeológiája (Atlantisz Kiadó, Buda
pest, 2001)

50 Schreuer, Hans: Ungarische Verfassungs- und Rechtsgeschichte von 
Ákos von Timon (Zeitschrift der Savigny-stiftung für Rechtsge
schichte. Germanistische Abteilung, Bd. 26. 1905, 326-340. p.); 
Kadlec, Karel: Ungarische Verfassungs- und Rechtsgeschichte von



Ákos von Timon (Jahrbuch der Internationalen Vereinigung für ver- 
gleichende Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre. VIII. Bd. 
I. Abt. 1905); Vinogradoff, Paul: A constitutional history o f Hungary 
(The law quarterly review, No. LXXXIV 1905. Oct. 426-431. p.). 
Schreuer az organikus szemlélet európai jellegét, Kadlec Werbőczy 
árnyaltabb megítélésének fontosságát emeli ki, Vinogradoff pedig a 
magyar jogi intézmények gazdasági alapjainak vizsgálatát hiányolja 
Timonnál.

51 „Az említett, nem magyar szerzőknél figyelembe kell venni azt a kö
rülményt, hogy a véleményük esetében kritikáról van szó. Ezért nem
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céljuk a kérdés kapcsán érdemlegesen és döntő módon megnyilvá
nulni; egy kritikánál nem lehetséges a kérdés alapos, forráskutatáso
kon nyugvó megtárgyalása sem. Azonban a bemutatott álláspontok 
a jelen esetben különleges jelentőséggel bírnak: először mutattak rá 
ugyanis arra, hogy Magyarország korona-tanával a szomszédos, to
vábbá a nyugati országok jogtörténetének keretein belül kell foglal
kozni. ” (Karpat, Josef: Die Lehre von der Heiligen Krone Ungarns 
im Lichte des Schrifttums. In: Hans Uebersberger [Hg.]: Jahrbücher 
fü r  Geschichte Osteuropas. Jahrgang 6. Verlag Thiel & Hintermeier 
Breslau, 1941, 1-54. p.; 30. p.)

A  bírósági rendszer a polgári társadalom igényeit 
kielégítő reformjára Magyarországon a közjogi 
kiegyezést követően kerülhetett csupán sor. Az 

1871:31. tc. szabályozta hazánkban az elsőfolyamodá- 
sú bíróságok rendszerét, ekkor azonban még elmaradt a 
másodfokú ítélkező fórumok szabályozása, amely csak 
1890-ben, az ítélőtáblák decentralizációjával történt meg.

A törvénykezési szervek fejlődésének teljes körű be
mutatását elvégző jogtörténeti munkák között több kivá
ló művet is felfedezhetünk,1 azonban az egyes reformok 
részletszabályait ismertető monográfiákban nem bővel
kedik a szakirodalom. A kiegyezést követő kormányzati 
reformok igazságügy területére eső részének elemzését 
levéltári források alapján Máthé Gábor végezte el.2 A ké
sőbbi átalakítások vizsgálatát Antal Tamás vállalta magára 
doktori értekezésében, amely később a szerző első mono
gráfiájaként jelent meg.3 Ebben a szerző az ítélőtáblák 
decentralizációjának, a bírói szolgálati jogviszony válto
zásainak és az esküdtszéki rendszer magyarországi létre
hozásának bemutatására helyezte a hangsúlyt.

Antal Tamás több tanulmányt is publikált az ítélőtáblák 
1890. évi rendezése kapcsán, amelyekben az egyes másod
fokú bírósági fórumok helyi szinten való kialakítását szem- 
léltette.4 A szerző ezzel a témaválasztással nehéz munkára 
vállalkozott, ugyanis az elsőszámú források, az igazságügyi 
minisztérium iratanyagának jelentős része 1956-ban tűz
vészben elpusztult. A primer források feldolgozása során 
így Antal Tamás főként a vidéki levéltárak anyagára és a 
korabeli publicisztikára támaszkodhatott. Az ítélőtáblák 
helyi történeteinek rövidebb terjedelmű feldolgozása után 
2014-ben jelenhetett meg a szegedi ítélőtábla első két és fél 
évtizedét bemutató könyv az Országos Bírói Hivatal és a 
Szegedi Ítélőtábla támogatásának köszönhetően. Ez a kötet 
a szegedi ítélőtáblát bemutató sorozat első része, amely a 
bíróság 1950-ben történő megszüntetéséig tervez a későb
biekben intézménytörténeti áttekintést adni.

Az előszóban a szerző és a könyv méltatására Harango
zó Attila, a Szegedi Ítélőtábla elnöke vállalkozott, aki a kö
zös múlt tiszteletének fontosságára világított rá, amelynek 
megismeréséhez nyújt segítséget Antal Tamás munkája.

A királyi ítélőtáblák és királyi főügyészségek szervezé
séről szóló 1890:25. tc. tizenegy másodfokú bíróság létre
hozásáról határozott a korábban csupán Budapesten és Ma
rosvásárhelyen működő ítélkező fórumok helyett, amelyek 
között szerepelt a Szeged városában létrehozandó ítélőtábla 
is. A székhelyek megválasztása igen érzékeny pontja volt
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a törvényhozási folyamatnak, Magyarország nagyvárosai a 
felemelkedés lehetőségét látták abban, ha az ítélőtábla te
lepülésükre költözésével mintegy régióközponttá válnak.
A bírósági rendszer átalakításának központi okaként jelöl
te meg a szerző, hogy a fokozatosan teret nyerő eljárásjogi 
alapelvek, a szóbeliség és a közvetlenség megkövetelték, 
hogy az egyes országrészek lakosainak könnyebben elérhe
tővé váljanak a különböző törvénykezési fórumok.

Az I. fejezet a másodfokú bíróság Szegedre kerülését 
és az ott történő berendezkedését mutatta be. Az első rész
ben a szerző Szeged városa ítélőtáblai székhellyé válásá
nak érdekében tett lépéseit ismertette, valamint a másod
fokú bíróság elhelyezésével kapcsolatos intézkedéseket 
vázolta. Az ítélőtáblát ideiglenesen a pénzügyi palota és a 
volt Hungária szálló épületében helyezték el.

A szegedi megnyitóülésre 1891. május 5-én, díszes 
külsőségek között került sor, ahol elhangzott Sélley Sán
dornak, az ítélőtábla elnökének beszéde is, amelyet a kötet 
mellékletében is közölt a szerző. Az új elnök volt kúriai 
bíróként Budapestről került Szegedre, így ő ekkor mu
tatkozott be a szegedi közönség számára. A bíróság két 
polgári tanáccsal és egy büntető tanáccsal kezdte meg 
működését, amelyet némiképp feszültté tett a rendkívü
li ügyhátralék, amelyet a korábban Budapesten működő 
ítélőtáblától „örökölt” a szegedi másodfokú fórum. Ezt a 
hangulatot remekül érzékeltette Antal Tamás azzal a tör-
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