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„Száztizenötös szellem” – A Habsburg-kérdés 
Eckhart Ferenc történetírásában

A jogtörténésznek induló, majd később írói pályát választó Hegedűs Géza (1912–1999) 
egyetemista évei során – nem utolsó alkalommal – fegyelmi bizottság elé került, amely-
nek éppen tanára, Eckhart Ferenc volt az elnöke. Hegedűs a következőképpen emléke-
zett vissza az esetre: „A magyar falusi kocsmákra jellemző volt, hogy a falon egymás 
mellett függött Ferenc József és Kossuth Lajos képe. Én egyszer úgy egyetemista ko-
romban diákkörben beszélve a hazai századfordulóról, azt mondtam, hogy nagyapáink, 
sőt apáink számára is jellemző a száztizenötös szám, mivelhogy ők békésen összeadták 
a negyvennyolcat és a hatvanhetet, negyvennyolc plusz hatvanhét pedig száztizenöt. 
Akkor engem valaki feljelentett az egyetem fegyelmi bizottságánál, mondván, hogy 
kigúnyolom a magyar történelmet. […] Nos, ez a fegyelmi bizottság igen jól mulatott 
fegyelmi ügyemen, és a szokatlanul jó hangulatú tárgyalás azzal végződött, hogy megál-
lapították, nem követtem el semmiféle fegyelmi vétséget, és az elnökölő Eckhart Ferenc 
szokott gúnyos tekintetével, szokott raccsoló hangjával ezt mondta: »Hát, Hegedűs úr, 
én köszönöm ezt a szellemességet a száztizenötös magyar szellemről, azt hiszem, ma-
gam is fogom használni.«”1

Tanulmányom címében azért szerepel a fenti anekdotából származó „száztizenötös 
szellem” kifejezés, mert találóan jellemez egy olyan múltértelmezést, amelyben ellent-
mondásos elemek éltek egymás mellett, már ami a Habsburg-múlt magyarországi meg-
ítélését illeti. Eckhart történelemértelmezése természetesen nem írható le a függetlenségi 
és a 67-es tradíció puszta ötvözésével, ugyanakkor egy olyasféle kettősség jellemzi a 
történész Habsburgokról, kiegyezésről és az osztrák–magyar együttélés múltjáról írt 
történeteit, amelyet nem lehet „labanc” vagy „habsburgiánus”, még kevésbé független-
ségi címkével ellátni.2 Az alábbiakban Eckhart Ferenc (1885–1957) alkotmánytörténész 
Habsburgokról alkotott koncepciójának rekonstrukciójára és dekonstrukciójára vállalko-
zom, utalva ezzel egyben a kérdés fontosságára az illető történész életművében. A téma 
magában foglalja többek között Eckhart felfogását a Habsburg gazdaságpolitikáról, a 
forradalomról és kiegyezésről, továbbá Ferenc Józsefről.3 Forrásaim kevésbé ismert 
Eckhart-tanulmányok, a történész által írt könyvek és recenziók, valamint kéziratban 
maradt munkák és történészi levelezések. A problémakör értelmezéséhez historiográfiai 
fogalmakra támaszkodok (például professzionalizmus, historizmus), hiszen így Eckhart 
történetfelfogása európai kontextusban is elemezhető.4

Röviden megelőlegezve az eckharti Habsburg-értelmezés problematikusságát, azt az 
alábbi kettősségben látom. Egyrészt a katolikus vallású Eckhart, mint 1929-ig Bécsben 
élő és levéltárosként dolgozó magyar történész több szállal kötődött az osztrák történet-
tudományos közeghez és intézményrendszerhez, ezt bizonyítják például elismerő hangú 
recenziói Alfons Dopsch gazdaság- és társadalomtörténészről, Ludwig Bittner levéltáros 
történészről, valamint a meleg hangú nekrológja az oklevél-kritikai módszerben jártas 
Oswald Redlichről.5 Egy ideig tudományos munkáján kívül magánélete is Bécsbe kö-
tötte: a történész első felesége osztrák volt, akivel 1914-ben házasodott össze az osztrák 
fővárosban. A Habsburg uralkodókat (különösen Mária Teréziát, II. Józsefet és Ferenc 
Józsefet) pozitívan láttatta könyveiben, a magyar rendekkel szembeni osztrák re-
formtörekvéseket pedig nem egy esetben előremutatónak ábrázolta. A Habsburgokkal 
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szemben a török hódítást értékelte nagyobb csapásnak az ország történetében.6 Az 1848-
as forradalmat és az azt követő szabadságharcot a hiányzó polgárosodás és a középkori-
as viszonyok miatt eleve megnyerhetetlennek tartotta, Kossuthtal szemben pedig inkább 
Széchenyinek adott igazat.7 A kiegyezés kifejezetten előnyös kompromisszumként jelent 
meg nála. Másrészt azonban egész gazdaságtörténeti munkásságában végig jelen van a 
Habsburg gazdasági gyarmatosítás gondolata, a bécsi udvar „germanizáló” telepítési 
politikájának, valamint centralizációs törekvéseinek (különösen a „nagyosztrák” közjogi 
iskolának és a neoabszolutizmusnak) elítélése, az osztrák bürokrácia elavult, begyepe-
sedett voltának hangsúlyozása.8 Osztrák származású feleségével részben azon probléma 
miatt romlott meg a házasságuk és vezetett végül váláshoz, hogy milyen módon neveljék 
az esetleges gyerekeket, osztrák vagy magyar „szellemben”?9 Eckhart elítélte az osztrák 
történetírást a két világháború között egyre inkább a bűvkörébe vonó völkisch (etnikai 
nemzetfogalomra építő) történetszemléletet, vitatta továbbá azt, hogy Magyarország be-
lefoglalható lenne a német Délkelet-Európa kutatások által használt Südosteuropa kife-
jezés kereteibe.10 Harold Steinacker osztrák történésszel ellentétben magáénak vallotta a 
Szentkorona-eszme azon változatát, amely a magyar nemzetállami folytonosságot és ön-
állóságot hirdette, valamint a történelmi Magyarország területi egységét szimbolizálta.11

(A „Habsburg-gyarmatosítás” motívuma) Eckhart a dualizmus idején is foglalkozott 
vámtörténeti, gazdaságpolitikai kérdésekkel, nagyobb terjedelmű monográfiái a témában 
ugyanakkor a Monarchia összeomlása után jelentek meg, ezért itt erre helyezem a hang-
súlyt. Az 1922-ben megjelent A bécsi udvar gazdasági politikája Magyarországon Mária 
Terézia korában című munkája célkitűzését tekintve az 1918-ban bekövetkezett összeom-
lás történeti gyökereit magyarázni kívánó történészi munkák sorában értelmezhető, jólle-
het az abban foglalt gondolatok már a világháború idején megjelentek Eckhart írásában.

Eckhart a könyvhöz írt előszavában élesen szembeállította egymással a fejlődő 
Nyugat-Európát és Ausztriát az elmaradott, feudális Magyarországgal. „Magyarország 
a XIX. század elején gazdasági fejlődésben messze elmaradt a tőle nyugatra fekvő álla-
mok mögött. Míg nyugaton már a gombamódra szaporodó gyárak kéményei füstölög-
tek […], addig Széchenyi Magyarországában csak a legközönségesebb szükségleteket 
kielégítő csekélyszámú kézművest, primitív vásári kereskedelmet találunk. […] Ha ku-
tatjuk ezen ellentét okait […], nem adhat elég magyarázatot sem a viszontagságos múlt 
[…], sem az ősi alkotmányon alapuló, elavult nemesi kiváltságok sértetlen fenntartása, 
sem a magyarnak a gazdasági kérdésekkel nem sokat bajlódó természete. Mindezek 
mellett még egy fontos tényezőt kell figyelembe vennünk, talán a legfontosabbat. A ka-
pitalista gazdasági fejlődést csaknem mindenütt a kormányzati politika indította meg és 
irányította.”12 Mivel Ausztria és Magyarország ellentétes fejlődése Mária Terézia ural-
kodásától vette kezdetét, a szerző ezzel az időszakkal foglalkozott. Eckhart könyve a 
politika- és alkotmánytörténettel szemben pozícionált gazdaságtörténetet helyezte tehát 
előtérbe, és egyben nemzeti „tétkérdést” vizsgált.

A mű szerint Mária Terézia az egymással versengő nemzetállamok gyűrűjében ma-
gára maradt a poroszokkal vívott vesztes háború és a fontos iparközpontként működő 
Szilézia elvesztése után. Az államok közötti verseny alapját a merkantilizmus gazdaság-
politikája jelentette, amely egységes gazdasági egységek kialakításában (ezzel együtt 
a rendi kerületek letörésében) volt érdekelt. E cél eléréséhez a Monarchiát el kellett 
zárni a fejlettebb porosz kereskedelem versenyétől, belföldön pedig gyáralapításokkal, 
kamatmentes kölcsönökkel kellett kibontakoztatni a gyáripart. A királynő rugalmas 
reformpolitikájával szemben Eckhart Ausztria bürokráciáját, intézményrendszerét 
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elmaradottnak állította be, ami már előrevetítette a reformok felemás megvalósulását. 
A Habsburg kormányzati rendszer intézménytörténeti alapú felvázolása után részlete-
sen kitért Magyarország 18. századi gazdasági helyzetére.13 Az Eckhart által ábrázolt 
kép lesújtó volt: a mezőgazdaság, állattenyésztés teljesen elmaradott, ennek fő okai 
pedig a parasztság alávetett helyzete, súlyos úrbéri terhei és a „szellemi visszamaradott-
ság”, iskolázatlanság a lakosság körében. A jobbágyok helyzetének megreformálása, 
valamint a racionális gazdálkodásra való átállás lett volna a megoldás, ezt azonban a 
magyar nemesség ellenállása ellehetetlenítette: „A nemesi közönség azonban nemtörő-
dömségből vagy tudatlanságból nem értette meg a kormányszékek szándékát.”14 Mária 
Terézia lelkes, jó szándékú modernizátor szerepében tűnik fel: szerette volna beindítani 
Magyarországon a gyapot, rizs, len, kender termelését, a selyemipar fellendítéséhez 
pedig eperfák ültetését szorgalmazta. Törekvéseit az éghajlati viszonyok és az elmara-
dott intézményrendszer és műveltségi állapotok rendszerint meghiúsították.15 Eckhart a 
nagyobb fejezetek végén gyakran mérleget vont azzal kapcsolatban, hogy ki vagy mi 
tehető felelőssé az elmaradt reformokért. Az „őstermelésről” szóló fejezet végén egy-
értelművé tette, hogy a bécsi bürokrácia téves helyzetfelismerésénél a magyar jobbágy 
alávetettsége nagyobb jelentőséggel bírt.16 A könyv középpontjában a bécsi vám-, ipar- 
és kereskedelmi politika áll, amelyek mindegyike külön-külön és együtt is kedvezőtlen 
volt Magyarországra nézve. A behozatali tilalmak sora és a kettős vámrendszer nem 
volt tekintettel a magyar félre, egyedül az osztrák ipar fellendítését szolgálta, szándé-
kolatlanul is utat engedve ezzel a csempészet burjánzásának.17 Iparpolitika terén is nagy 
mulasztást követtek el a Habsburgok, hiszen a 18. században a „vállalkozó szellemet” 
szinte mindenhol az államhatalomnak kellett előmozdítania: „Az államnak úgyszolván 
nevelni kellett a vállalkozókat, gyárosokat sokféle gondoskodással, odaadással […].”18 
A bécsi gazdasági tanácsban hosszú éveken át folyt a vita arról, hogy vajon pártolják, 
hagyják sorsára, esetleg kifejezetten akadályozzák a magyar ipar fejlődését, de végül az 
utóbbi cél érvényesült. Eckhart e hiba jelentőségét próbálta árnyalni azzal a megjegy-
zéssel, hogy a magyar bürokrácia egyébként sem lett volna alkalmas az iparpolitikai 
reformok végrehajtásának támogatására.19 A legnagyobb hátránya az volt a bécsi iparpo-
litikának, hogy nem hagyta kifejlődni a kapitalizmus kibontakozásához szükséges ipar-
ágakat: „A monarchiát Bécsben nemcsak politikailag, hanem gazdaságilag is egységnek 
fogták fel […] Magyarországnak pedig ezen gazdasági egységen belül […] a nyers-
anyagszállító és az iparcikkek vásárlójának, vagyis a gazdaságilag kizsákmányoltnak 
szerepét szánták.”20 Ezek után nem lehet meglepő, hogy Eckhart pár oldallal később a 
korszakot gyarmatosításként jellemző magyar történészekkel való egyetértését fejezte 
ki.21 Azt az állítást, hogy a bécsi udvarban a merkantilista politika mennyire egyfajta 
dogmává fejlődött, Eckhart hosszasan próbálta alátámasztani a kereskedelmi és fizetési 
mérleg Magyarországra nézve látszólag kedvező adatainak elemzésével. A merkantilista 
politika az áruforgalmi mérleg alapján döntötte el, hogy az ország gazdaságilag sikeres 
vagy sem: mivel a magyar vámterület aktívuma jelentős összegre rúgott, Bécsben azt a 
következtetést vonták le, hogy a vámtarifának nincs szüksége reformra. „Bécsben ezt 
bizonyára nem rosszakaratból tették, hanem tudatlanságból.”22 Nem számoltak például 
a nemesség vámmentesen behozott, jelentős összeget kitevő luxuscikkeivel, a csempé-
szett tételekkel stb. Ez a félreértés, amely a kereskedelmi mellett nem vette figyelembe 
a fizetési mérleget, európai probléma volt akkor, csakhogy rendkívül hátrányosan be-
folyásolta a Magyarországgal szemben folytatott gazdaságpolitikát. De még ebből a 
helyzetből is kitörhetett volna az ország a gabonakivitellel, a termesztés fellendülé-
sével, amit ráadásul a bécsi udvar is buzgalommal támogatott, „kárpótlásul” az ipar 
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fejlődésének akadályozásáért. Azonban csak a nemesség vihette ki gabonáját vámmen-
tesen külföldre, amit aztán luxuscikkekre cserélt. Eközben a parasztok általában éheztek 
és egyébként sem voltak érdekeltek jó minőségben termelni.23 A korszak Európájának 
gyakran szembe kellett néznie az éhezéssel, amit a gabonával való korlátlan kereskedés 
engedélyezésével próbáltak megoldani, ami ellentétes volt a kereskedelmet vámokkal 
szabályozó merkantilizmussal: megjelentek tehát, ráadásul Bécsben is, a fiziokratizmus 
eszméi. A kezdeti nézeteltérések után a bécsi udvarban támogatásra lelt a Magyarország 
és Ausztria közötti gabonakereskedelem szabaddá tételének eszméje, a magyar nemesi 
gabona adómentessége miatt azonban a terv nem valósult meg.24 Eckhart szerint refor-
mokra lett volna szükség akár a nemesi szabadságjogok feladása árán is, hiszen a gazdasá-
gi modernizáción múlt az ország felzárkózása a kapitalista országokhoz. Az utolsó fejezetben 
Eckhart a kapitalizmushoz nélkülözhetetlen, Sombart-féle burzsoázia kialakulásának 
hiányát kötötte a Magyarországra nézve káros gazdaságpolitikához.25 Ugyanitt az eset-
leges félreértések elkerülése végett tisztázta, hogy valamivel azért nagyobb felelősség 
terheli a bécsi udvart, mint az elmaradott rendi alkotmányt, mivel a burzsoáziához 
szükséges vállalkozó „habitust” az államnak kellett volna kialakítania.26 E megállapítást 
követően Eckhart összefoglalta Sombartnak a burzsoá szellemi jellemzőiről adott leírá-
sát (takarékosság, tetterő, racionális tervezés), majd levonta a konklúzióit. „Mindezen 
burzsoá-tulajdonságok, mint tudjuk, ugyancsak távol állottak a magyar ember – s itt ne-
mességre és parasztságra egyformán gondolhatunk – lelki habitusától. […] Kétségtelen, 
hogy […] a magyar népet azok közé sorozhatjuk, melyeknek legkevesebb hajlamuk van 
a kapitalisztikus fejlődésre.”27

A Habsburg-gyarmatosítás toposza és az osztrák–magyar együttélésről előbb bemu-
tatott gondolatok később is erőteljesen jelen voltak Eckhart gazdaságpolitika-történeti 
munkásságában.28 Felmerülhet kérdésként, hogy kortársai hogyan helyezték el a tör-
ténész vonatkozó munkásságát a jól ismert függetlenségi/aulikus tengelyen? Érdemes 
megjegyezni, hogy a történész bécsi gazdaságpolitikát tárgyaló munkái közel sem vál-
tottak ki akkora közéleti és tudományos vitákat, mint az 1931-ben megjelent és hamar 
elhíresült alkotmány- és jogtörténeti programírása, amelyben a közjogi magyar gon-
dolkodás és a Szent Korona-tan mítosza ellen foglalt állást, országos botrányt váltva ki 
ezzel.29 Az 1931-es programtanulmány megjelenése után kirobbant alkotmánytörténeti 
polémiában30 Eckhart egyik vitapartnere, a közjogi nacionalizmust magáénak valló Nagy 
Miklós például így írt: „Önként merül fel ezek [Eckhart vitatott alkotmánytörténeti 
tanulmányának megjelenése – T.L.D.] után az a kérdés, vajjon mi okozta Eckhartnak 
ekkora megtévedését ama jeles műve után, melyet A bécsi udvar gazdasági politikája 
Magyarországon Mária Terézia korában cím alatt írt.”31 A hazai nacionalista és/vagy 
függetlenségi érzelmű szerzők érzékenységét Eckhart gazdaságpolitika-történeti nézetei 
tehát kevésbé vagy egyáltalán nem sértették, ellentétben annak alkotmánytörténeti fej-
tegetéseivel. Ezt a következtetést azonban lehetséges némileg árnyalni.

A kortársak számára nem maradt észrevétlen, hogy Eckhart nem a Habsburgokat 
tette egyedül felelőssé az elmaradt gazdasági fejlődésért – sőt, műveiből még akár azt 
is ki lehet olvasni, hogy a magyarországi nemességet és társadalmi viszonyokat illeti 
a nagyobb arányú „bűnrészesség”. Jellemzően a Protestáns Szemle irányából érkezett 
ilyen jellegű kritika Eckhartnak az 1933-ban megjelent országtörténeti könyvével kap-
csolatban. Kincs Elek irodalomtörténész megfogalmazása szerint Eckhart aránytalanul 
„sok gondot fordít az általános véleménytől elütő felfogása megokolására és terjesz-
tésére. Jó néhányszor megismétli például, hogy a Habsburg-időkben azért nem lehetett 
változtatni a kormányszerveken (kancellária, helytartótanács, kamara, haditanács), mert 
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az elégedetlenkedő magyarság nem tudott okosabbat tenni helyükbe. Ez a részigazság 
azután úgy fest a végén, mintha gyámoltalanságunkban segítettek volna bennünket 
ezek a szervek s nem csupán a bécsi érdekeket szolgálták volna. Rámutat arra, hogy a 
nyugati nézet miatt nem helyeztek súlyt Magyarországra a Habsburgok, de nem világít 
rá arra, hogy keleti politikával nemcsak a végvárvédelmet láthattuk volna el, nemcsak 
Bécset védhettük volna meg. A magyar államalkotó erőt azonban sohasem ismerték fel 
s nem merték ráhelyezni a Habsburg-birodalom alapjait, sőt tervszerű telepítésekkel és 
vámpolitikával gyengítették a magyarságot évszázadokon át, míg megérett a trianoni 
gyümölcs.”32 A szerző tehát a bírált történész értelmezését burkoltan túl nyugatosnak ne-
vezte és a keleti elemek méltatását, valamint egy nemzeti látószöget jobban érvényesítő 
elbeszélését (amelyben a bécsi kormányszékek nem egyszerűen modernizátorok, hanem 
a magyar nemzet ellenségei is) hiányolt.33

Összefoglalva úgy gondolom, hogy Eckhart megközelítésétől meglehetősen távol állt a 
történelem alakulását egyedül külső, ráadásul „nemzetellenes” „erők” („háttérhatalmak”, 
szabadkőművesek, gyarmatosító idegenek stb.) ténykedésére visszavezetni. Ebből a szem-
pontból jelentősen eltért a Habsburg-gyarmatosítás későbbi, marxista megközelítésétől 
(amely a „gyarmatosítás” fogalmának értelmét jelentősen tágította) és a kortárs naciona-
listák (akik a Habsburgokban egyedül ellenséget láttak) érvelésétől is. Az egyik leglénye-
gesebb historiográfiai fogalom történetírásának értelmezéséhez a nemzeti professzionaliz-
mus: a források alapján érvelő és a történetiség gondolatát előtérbe állító szaktörténész ál-
láspontja. Jellemző erre a történeti gondolkodásra Eckhart azon törekvése, hogy megértse, 
miként értelmezték a 18. században a kereskedelmi mérleg eredményeit – ahelyett, hogy 
egyszerűen elítélte volna a Habsburgokat a jelenből nézve téves felfogásukért. Értelmezése 
mégsem volt mentes a nemzeti elfogultságtól, hiszen a „Habsburg-gyarmatosítás” történe-
tének megírását nemzeti szempont szerint megválaszolandó sorskérdésnek tekintette, az 
osztrák felet pedig a magyar gazdaság tudatos rombolásával vádolta, s ezzel egy komoly 
elő- és utóélettel bíró toposz terjesztéséhez járult hozzá.

(Ferenc József alakjának megítélése) Eckhart Ferenc a Magyar Történelmi Társulat el-
nökeként (1946–1949) elmondott megnyitó beszédében rövid áttekintést adott az intéz-
mény múltjáról, annak főbb állomásairól. Fontosnak tartotta kiemelni, hogy az alakuló 
közgyűlést „a nagy nemzeti ünnep, Ferenc József koronázásának napjaiban, 1867. június 
13-án” tartották, a magyar történetírás intézményesülésének folyamatát tehát szerinte a – 
beszédében egyébként nosztalgikus hangon felidézett – dualista berendezkedés tette le-
hetővé.34 Amennyiben az eddig bemutatott írások a Habsburg gazdaságpolitikát nagyban 
felelőssé tették Magyarország vélt társadalmi elmaradottságáért, úgy a Ferenc Józsefről 
alkotott kép bemutatásával lehet rámutatni Eckhart felfogásának másik lényeges, ezzel 
ellentétes elemére, azaz az egyes Habsburg uralkodók már-már idealizált ábrázolására.

Eckhart munkássága során több alkalommal is foglalkozott Ferenc Józseffel. 
Következetes elvhűségével, realizmusával szerinte a dualizmus egyik legfontosabb tá-
masza volt, vele szemben pedig a függetlenségi párt, a baloldali magyar sajtó és különösen 
a folyamatosan erősödő Kossuth-kultusz erősen destabilizáló faktorok voltak. Az emigráns 
Kossuth kultuszának következményeivel Eckhart már 1924-es történeti összefoglaló-
jában is foglalkozott: „A közjogi ellenzék, mely Kossuth programmja alapján állott, 
eleinte gyenge volt, de a Kossuth-kultusz terjedésével […] nagyon megerősödött épen 
a színmagyar vidékeken, 1884-ben felvette a függetlenségi és 48-as párt nevét. […] 
Egy politikai párt, melynek ha nem akarta az országot megoldhatatlan válságba dönte-
ni, óhajtania kellett, hogy többségre ne jusson, egészséges parlamenti élet kifejlődését 
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tette lehetetlenné […].”35 A Szekfű Gyula által szerkesztett Magyar Szemlében Eckhart 
1927-ben külön cikket közölt Ferencz Józsefnek a Kossuth-kultuszhoz való viszo-
nyáról.36 A történész tisztában volt a téma kényes voltával, ezért a szerkesztőnek címzett 
levelében így fogalmazott: 

„Kedves Barátom, mellékelve küldöm a cikket, melyben azonban a 9. lapon pótolan-
dó, hogy mikor lett Kossuth Bpest díszpolgára és hogy ez mily rosszul eshetett Ferenc 
Józsefnek, ki mégsem kerülte el állandóan a fővárost. […] Írd meg, jó-e a cikk, melynek 
megírásánál nagyon ügyeltem rá, hogy senki se sértődhessék meg rajta. Ha mégis találsz 
valamit, ami ilyesmit idézhetne elő, elimináld.”37

Eckhart szerint a Kossuth-kultusz destruktív hatásával szemben az uralkodó erkölcsi 
magaslatot38 képviselt, amit a történész egy másik cikkben is próbált bizonyítani, szintén 
a Magyar Szemle hasábjain. Forrásai ebben az írásban a császár anyjához, Zsófiához írt 
levelei voltak, mert a cikk írója szerint ezek alapján sokkal hitelesebben megrajzolható 
egy ember egyénisége, mint a hivatalos dokumentumokból. Ferenc József lelki alkata 
pedig csupa előnyös vonásból állt: „Az utolsó nagy Habsburg az alpesi osztrák ember 
típusa: egyeneslelkű, a természetet kedvelő, vallásos, családját szerető, akaraterős férfi, 
kit erős fizikuma nagy testi fáradalmak és lelki szenvedések elviselésére egyaránt képes-
sé tett. […] A józanság, a realitások embere volt, akitől távol állott minden szentimenta-
lizmus és romantika.”39 Ez az emberi „józanság” megmutatkozott egyrészt a kiegyezés 
tényében, másrészt a dualizmus bármi áron történő támogatásában.

Eckhart egy másik, 1933-ban megjelent cikkében az osztrák uralkodónak a dualis-
ta rendszer alapjait megkérdőjelező magyar sajtóval szembeni álláspontját elemezte. 
Ferenc József az Egyetértés, Budapest és Függetlenség című lapok egyes írásaiból 
német nyelvű kivonatokat kapott, s ezek olvasása után többször aggodalmát fejezte ki 
azért, mert szerinte a nevezett sajtótermékek árthatnak a fennálló rendszer támogatott-
ságának. A történész következtetése szerint a liberális szabadságjogokkal „példátlanul 
visszaélő”, a fennálló közjogi alapot támadó újságírókkal szemben inkább az uralkodó 
tisztelte a „törvényeket”, ám mégsem tudott érvényt szerezni akaratának (azaz nem kor-
látozhatta a sajtószabadságot a kívánt módon), mivel „a kiegyezés alapján álló [magyar] 
kormányok […] keményderekúak voltak a liberális elvek egyik legfontosabbjának, a 
sajtószabadságnak megvédelmezésében.”40 Itt könnyen felismerhető a Szekfű Gyula41 
Három nemzedékében is megtalálható gondolatok egyike: a dualizmus magyar kormá-
nyainak téves liberalizmus-felfogása hosszú távon a rendszer instabilitását növelte.

(A krími háború történetének aktualitásai) Eckhart külön könyvben foglalkozott az 
1853-ban kirobbant krími háború diplomáciatörténetével és annak a „német kérdés-
sel” való összefüggéseivel, tehát elsősorban Poroszország és Ausztria rivalizálásával.42 
Eredményeit németül jelentette meg a berlini székhelyű Osteuropa Verlag. A németor-
szági megjelenés ellenére a kiadó a terjesztés során az osztrák és magyar olvasói piaccal 
is számolt.43 Eckhart fő tézise a könyvben az volt, hogy Ausztria vezetői azért nem tudták 
kellően érvényesíteni akaratukat a krími konfliktus során, mert uralmukat elnyomásra (ti. a ma-
gyarokkal és az olaszokkal szemben) alapozták, s a többnemzetiségű Habsburg birodalom belső 
instabilitása korlátozta a külpolitikai mozgásteret. A Monarchiával szemben Poroszország már az 
1848-as forradalomból is jól jött ki, nemzetiségi ellentétek nem destabilizálták. A porosz, sőt más 
európai országok vezetése is tisztában volt Ausztriának azzal a gyengeségével, hogy Itáliában és 
Magyarországon erőszakkal kell fenntartania hatalmát.44 Az 1853-ban kitört krími háború so-
rán a nyugat-európai hatalmak azzal a cári Oroszországgal kerültek konfliktusba, amely 
korábban segítséget nyújtott Ausztriának a magyarországi szabadságharc leverésében. 
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Eckhart véleménye szerint Ausztria diplomáciáját a félelem határozta meg: azért nem 
viszonozták a segítséget Oroszországnak a krími háború során, mert nem akarták ma-
gukra haragítani a nyugat-európai országokat, hisz azok egy háború során fellázították 
volna az olasz és magyar területen élő lakosságot a Habsburgokkal szemben.45 És bár 
a könyvben Ferenc József jelleme – az uralkodó diplomáciai hibáinak hangsúlyozása 
mellett – ezúttal is pozitív értékelést kap,46 a Monarchia külpolitikai sikertelenségein 
ő sem tud változtatni, sőt maga is felelős Eckhart szerint. A kudarc oka rendszerint az 
volt, hogy Ausztria semmilyen fronton nem mert konfliktust vállalni, tárgyaló pozícióra 
kényszerült, s emiatt az oroszokon kívül nyugati szövetségesei is elhidegültek tőle.47 
A mű konklúziója szerint az említett okok miatt Ausztria és Poroszország konfliktusa 
valójában már a krími háború idején eldőlt, mégpedig utóbbi javára.48 A könyv egyéb-
ként hagyományos 19. századi diplomáciatörténet: uralkodók és követek a főszereplői, 
forrásanyaga pedig azok levelezései és jelentései. A diplomaták jelleme és a külpolitikai 
események a meghatározó történelemformáló erők, de, mint látható volt, a külpolitikát 
a belső problémák döntően befolyásolják.

Eckhart kéziratos hagyatékában fennmaradt egy magyar nyelvű cikktervezet Ausztria 
1850-es évekbeli külpolitikájáról. Érdemes hosszabb részleteket idézni belőle, mert 
sokkal nyíltabban kiolvasható belőle a jelennek szóló történetírói üzenet, mint a német 
nyelvű könyvből. Már az írás tervezett címe is sejteti, hogy a múlt feldolgozásának itt 
általános érvényű tanulsága van: „A népek elnyomása lehetetlenné teszi a külpolitikai 
sikert. Példa Ausztria történetéből.”49 Eckhart szerint Ausztria látszólag megerősödve 
került ki az 1848-as forradalmak leveréséből, a „keleti kérdés” mégis megmutatta gyen-
geségét. „Egyszerre nyilvánvaló vált egész Európa előtt, hogy Ausztria belső helyzete 
nem engedi meg, hogy ránézve elsőrendű életkérdésben csupán saját érdekeit tartva 
szem előtt a mellékkörülményekre való tekintet nélkül jobbra vagy balra határozza el 
magát. […] Ausztria még semlegességre sem kötelezhette el magát jótevőjével, a cárral 
szemben attól való félelmében, hogy Franciaország újabb forradalmat szít Olaszország 
és Mo.-n. A félelem Franciaországtól forradalmi törekvéseivel nagyobb volt, mint a há-
la érzete a cárral szemben. […] A népek sorsának különös játéka volt, hogy ugyanaz a 
Magyarország, melyet néhány évvel előbb a kozák fegyverek kényszerítettek arra, hogy 
a Habsburg monarchia tartománya maradjon, a nagypolitikai sakktábláján olyan figu-
raként szerepelt, melyet a cár hozhat mozgásba – Bécs ellen. […] A 2 ország nemzeti 
elnyomása úgy bosszulta meg magát, hogy Au képtelen volt határozott és a dinasztiának 
előnyös külpolitikát folytatni. Lehetett és lehet-e akár ma is valamely államnak elnyo-
mott népekkel a hátában külpol. eredményeket elérni. Ausztria példája akkor is, máskor 
is megmutatta, hogy ilyen államnak minden külpol. fordulat zavart és bajt hozhat.”50

A magyar nyelvű, kéziratban maradt – és tudomásom szerint nem publikált – szö-
veghez képest a németül megjelent könyvben ennyire nem válik nyilvánvalóvá a kér-
dés aktuális magyar nemzeti „tanulsága”. Ez az üzenet talán burkolt kritika lehetett 
a korabeli szomszédos országok (mindenekelőtt Románia, Csehszlovákia) magyar 
kisebbségeikkel szemben folytatott politikájával kapcsolatban. Ezeket a nemzeti szem-
pontú prezentizmusokat a német nyelvű könyv recenzensei persze kevésbé vették észre. 
Olyannyira nem, hogy Balanyi György katolikus egyháztörténész a Századokban külön 
kihangsúlyozta a magyar nemzeti kérdések háttérbe szorulását Eckhartnál: „Témájának 
természetéből következik, hogy Eckhart könyve magyar vonatkozást egyáltalában nem 
tartalmaz. A magyar kérdés csak néhány odavetett célzásban van érintve, mint az osztrák 
császárság egyik távoleső problémája. Kákán való csomókeresés volna, ha ezt hibának 
vennők. Azt azonban már élénken hibáztatjuk, hogy a szerző nem tartotta szükségesnek 
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magyar voltát feltüntetni. Így neve, művének tárgya, megjelenési helye és ajánlása után 
mindenki német vagy osztrák professzornak fogja gondolni s könyvét a német vagy 
osztrák történetírás szívesen vallja magáénak.”51 Az osztrák történetírás hivatalos fo-
lyóirata (Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung), ha nem is 
vallotta osztráknak és így „magáénak” Eckhartot, mindenesetre elismerő hangú kritikát 
közölt a műről Josef Karl Mayr osztrák történész és levéltáros tollából.52

(A Habsburg-múlt historista jelentése) Eckhart 1926-ban Falk Miksa és Kecskeméty 
Aurél újságírók (Angyal Dávid történész által kiadott) levelezéséről írt a Napkeletben. 
Bevezetésképp leszögezte: „A levelek maguk nagyrészt nem sokat mondanak. 
Zsurnaliszták magánlevelei, telve vonatkozásokkal, melyeket csak fáradhatatlan kuta-
tás és szakavatott hozzáértés magyarázhatott meg. Angyal Dávid irodalmi és történel-
mi ismeretei kellettek ahhoz, hogy ez adatok vékony szálaiból egységes, összefüggő 
kép alakuljon ki, mely újságával és színességével nemcsak a történetkutató, hanem a 
laikus olvasót is gyönyörködtetheti.”53 Az adatok „vékony szálaiból” a történész alkot 
„összefüggő képet”, tehát a forrásokból kigyűjtött információkat a historikus látja el 
jelentéssel. Ez a historizmusra jellemző gondolkozás adja Eckhart Habsburgokkal és 
az osztrák–magyar közös múlttal kapcsolatos munkásságának historiográfiai értelme-
ző kereteit. A történész jelenében is fontosságot nyert a hazai gazdaság- és társadalom 
Nyugat-Európához képest való elmaradottsága, vagy Ausztria 1850-es években folyta-
tott külpolitikája. Ez a jelentés azonban olyannyira összetett volt (s a kortársak is több-
féleképp értelmezték), hogy csak kevésbé lehet a kuruc vagy labanc politikatörténeti 
jelzőit alkalmazni rá.
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