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TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK XXV. 2017.

Törő László Dávid

Eckhart Ferenc történészi munkássága a dualizmus idején

Tanulmányomban historiográfiai szempontból mutatom be Eckhart 
Ferenc (1885–1957) jog- és gazdaságtörténész pályakezdését. Kitérek 
főbb műveire, azok fogadtatására és a kortárs történeti diskurzusokra, 
miközben kapcsolati hálójáról és szakmai képzettségének színtereiről is 
igyekszek képet adni. A történész jelentős hatással volt kortársaira és az 
utókorra, a dualizmus idejére eső pályakezdésével ugyanakkor a korábbi 
irodalom csak elvétve és tömören foglalkozott. A dualizmus korszaka az 
újabb historiográfia-írás szerint a magyar történetírás professzionalizá-
lódásának időszaka.1 A következőkben így arra is kitérek, hogy Eckhart 
életművének korai szakasza mennyiben reprezentánsa ennek a historio-
gráfiai folyamatnak, milyen szerepet játszott abban a bécsi intézmény-
rendszer és miként nyilvánult meg mindez első tudományos és politikai 
vitáiban.

Eckhartnak két jelentősebb értékezése jelent meg ebben az időszak-
ban, A magyar királyi adózás története 1323-ig és az egyes részeiben 
magyarul, de teljes szöveggel németül publikált Die glaubwürdigen Orte 
Ungarns im Mittelalter. Több kisebb tanulmányt is írt genealógiai, köz-
igazgatási témákban, okleveleket adott ki és számtalan recenziót közölt a 
Századok, a Történeti Szemle, a Turul és a Levéltári Közlemények hasáb-
jain. Történészi tevékenységét érintő vitákba is bekapcsolódott, Erdélyi 
Lászlóval rögtön az első műve kapcsán összetűzésbe keveredett, de állást 
foglalt a korszak osztrák–magyar történészeinek összecsapásaiban és 
a Szekfű Gyula ellen indított politikai hajszával szemben is, miközben 
folyton reformokat sürgetett a történetírás különböző területein. 

Vita a patrimoniális királyság téziséről

Az aradi születésű Eckhart tanulmányi eredményei és némi támo-
gatás következtében 1904-ben felvételt nyert a korszak elitképzőjének 
számító Báró Eötvös József Collegiumba.2 Történelem és latin volt a fő 

1  Romsics Ignác: Clio bűvöletében. Magyar történetírás a 19–20. században – 
nemzetközi kitekintéssel. Bp., 2011. 106–166. (továbbiakban Romsics, 2011.); Erős 
Vilmos: Modern historiográfia. Az újkori történetírás egy története. Bp., 2015. 129–151.
2  1904 júliusától a Collegium félfizetős, majd 1905. augusztus 14-től állami ösztöndíjas 
tagja volt. Eckhart Ferenc kinevezései, előléptetései, megbízásai. Magyar Tudományos 
Akadémia Könyvtárának Kézirattára (továbbiakban MTA KK) Ms. 5614/67–68.
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szaktárgya, s leckekönyve szerint legtöbbször Marczali Henrik, Fejérpa-
taky László és Békefi Remig köztörténeti, forráselemző és művelődés-
történeti óráit látogatta, kitűnő eredménnyel. Foglalkozott történeti se-
gédtudományokkal, de áthallgatott a jogi karra is.3 Ebben az időszakban 
született első, nyomtatásban megjelent műve, bölcsészdoktori értekezése, 
amely a középkori királyi adóztatást vizsgálta, vámtörténeti kutatásokkal 
kiegészítve.4

A könyv központi fogalma a patrimoniális királyság volt:

„[A] király, mondhatnók, teljesen birtokosa volt az országnak. […] 
Történelmünk főproblémája épen az a kérdés, hogyan jutott a ki-
rályi család ez óriási birtokok tulajdonába, melyek képessé tették 
csaknem teljesen abszolút uralom berendezésére, mely lényegesen 
eltért a nyugati hűbéres rendszertől. […] A király joga […] oly erős 
volt, hogy a birtokosokat nemcsak hadi szolgálatra kényszerítette, 
hanem ugyanazon domanialis jellegű adókkal sújtotta, melyeket a 
vármegyei szervezet által kezelt saját birtokain is szedett […].”5

Az idézett szövegrész is szemlélteti, hogy a szerző alapvetően gaz-
dasági tényezők (pl. a birtokstruktúra) függvényeként tekintett a királyi 
hatalom lehetőségeire, így a király abszolút jogkörének köszönhetően 
számos adót vethetett ki, akár országosan is.6 Eckhart szerint a kezdeti 
virágkor után a 13. században hanyatlás következett be, amit a feudaliz-
mus térnyerése és az „erélytelen” királyok fémjeleztek: az országos adók 
szerepe csökkent, a rendkívüli adóké pedig megnőtt, hiszen ezeket már 
mindössze vészhelyzet esetén, alkalomszerűen vetették ki, nem pedig 
országosan és rendszeresen. Ezt az időszakot követte az Anjouk korában 
az ismételt fellendülés.

3  Eckhart Ferenc leckekönyvei, egyetemlátogatási igazolásai és középiskolai tanári 
diplomája. MTA KK Ms. 5614/1. Eckhart ezen kívül szert tett angol nyelvi és irodalmi 
műveltségre is Arthur B. Yolland irodalomtörténész óráin. Ezt a tudását később különösen 
az angol alkotmány- és jogtörténeti munkák olvasásánál hasznosíthatta. Yollandról 
Frank Tibor: Anglofil magyarok. In. Történelem és emlékezet. Egy akadémiai ülésszak 
előadásai. Szerk. Hunyady György – Török László, Bp., 2014. 140–141.
4  Eckhart Ferenc: A magyar királyi adózás története 1323-ig. Arad, 1908.
5  Ibid. 1.
6  „Ha mindezekhez vesszük, hogy Kálmán mily korlátlanul rendelkezik a személyi 
adózással is, úgy láthatjuk, hogy a királynak őseitől öröklött hatalma volt alattvalói, 
egyháziak és világiak birtokainak szolgálatát igénybe venni. Alkotmányunk szelleme te-
hát – ha ugyan szabad ily szóval élnünk e korban – olyan volt, mely a királynak megen-
gedte, hogy szükség esetén rendkívüli szolgáltatással, adóval terhelje a földet.” Ibid. 36.
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A vizsgált 1000 és 1323 közti periódust követően a szerző szerint 
az Anjouk fő bevétele már a pénzverésből származott. A záró évszám-
mal kapcsolatban azt is megjegyezte, hogy az csak jelképes határ, hiszen 
„intézmények, rendszerek nem jönnek egyszerre létre és nem is hirtelen 
szünnek meg […]”7 A munka elsősorban a király bevételeivel foglalko-
zott, de képet rajzolt a középkori társadalmi, gazdasági és alkotmányos 
viszonyokról is. Jellemző Eckhart történelemszemléletére az a mondat, 
amelyet a cseh és lengyel alkotmány- és adótörténettel összehasonlítva írt 
le összegzésképpen: „Ez adózás fejlődése adja meg később valamennyi 
ország alkotmányának jellegét.”8 Eckhart első könyve több olyan kon-
cepciót is tartalmazott, amelyek végigkísérik történetírói munkásságát. 
Felvetette a cseh, lengyel és magyar állapotok közti analógiákat, a ma-
gyar viszonyokat európai kontextusban próbálta értelmezni, témáit pedig 
társadalomtörténeti szempontból dolgozta ki.9

Domanovszky Sándor kedvezően ítélte meg az értekezést a Száza-
dokban írt recenziójában. Fontosnak tartotta, hogy Eckhart nemcsak kirá-
lyi törvényeket vizsgált, hanem szorgalmas munkával összegyűjtötte az 
adózásra vonatkozó okleveleket is.10 A tartalmi összefoglalás és néhány 
kiegészítés után a recenzió írója a könyv kapcsán felmerülő kérdésekről 
is kifejtette véleményét, és kiemelte az adózás társadalomtörténeti vonat-
kozásait is. „Eckhart az egyes adóknál egyenként fölveti a kérdést: hogy 
mi volt tulajdonképeni lényegük? kik tartoztak fizetni? és hogyan szedték? 
Ez a világos elrendezés lelkiismeretes adatgyüjtésen alapuló tanulmányát 
nagyon használhatóvá teszi. […] Az adózáson kívül, a dolog természe-

7  Ibid. 3.
8  „Még közelebb állnak a mieinkhez Cseh- és Lengyelország adózási viszonyai. 
Csehországban is van rendkívüli adó a ’bérna’ vagy ’pomoc’ melynek okleveles 
elnevezése, ’collecta generalis’ és természete is megfelel a magyar királyi collectának 
azon kivétellel, hogy Csehországban az országgyűlés szavazza meg, míg nálunk a király 
önhatalmúlag rendeli el.” Ibid. 38.
9  Korábban a jogtörténész Hajnik Imre is a cseh és lengyel viszonyokhoz hasonlította 
a magyar alkotmányfejlődést egyetemes jogtörténeti tankönyvében. Hajnik Imre: 
Egyetemes európai jogtörténet. Bp., 1899. 73., 11–120., 242–245. Tagányi Károly 
szintén alapvetőnek tartotta a szláv népek jogtörténetének vizsgálatát. Az orosz 
történetírás állapotáról írt tanulmányában megjegyezte, hogy „[…] a ki valamikor az 
Árpád-kori magyar társadalom történetét fogja megírni, a szláv népek jogtörténelmét 
[…] sem fogja mellőzhetni.” Tagányi Károly: Orosz történetírás 1891-ben. II. = 
Századok, 26/3. 1892. 240.
10  Domanovszky Sándor: A királyi adózás története Magyarországon 1323-ig. Írta 
Eckhart Ferencz. Arad, 1908. = Századok, 43/5. 1909. 435.
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ténél fogva, más kérdések is merűltek föl. Különösen társadalmiak.”11 A 
művet pozitívan fogadta a királyi adózással foglalkozó Hóman Bálint, 
valamint az összehasonlító jog- és társadalomtörténet egyik modern kép-
viselője, Tagányi Károly is.12

A bencés szerzetes és történész Erdélyi László azonban elutasította 
a patrimoniális királyság koncepcióját, és vitába szállt a fent említett 
szerzőkkel. Szerinte a királynak fizetett országos, neki alanyi jogon járó 
adók (például a székelyek ököradója vagy a füstpénz) inkább földesúri 
járadékok voltak, amelyek hűbéres viszony alapján, földesúri jogcímen 
járt a királynak, ugyanúgy mint bármely más földbirtokosnak. Eckharttal 
ellentétben úgy gondolta, hogy a királyi adószedés hatalma számos intéz-
mény, így az egyház birtokaira nem terjedt ki.13 Erdélyi tanulmányaiban 
ismételten kétségbe vonta a külföldi analógiák, európai példák bizonyító 
erejét: „Eckhart a rendkívüli adó eredetét és fejlődését külföldi példákkal, 
hasonlóságokkal és különbözőségekkel iparkodott megvilágítani. Hóman 
a magyar füstpénz hadmentességi adó jellegét támogatta külföldi példák-
kal. Csakhogy az analogiák általában gyönge érvek.”14 Fontosabbnak 
tartotta az Aranybulla és más törvények forrásértékét, amelyeket Eckhart 
azért nem tekintett jelentősnek, mert az oklevelek tanúsága szerint azokat 
a királyok ritkán tartották be.15 Erdélyi szerint a középkori magyar tár-
sadalomban már a 11. században fontos szerepet játszottak a birtokokat 
szabadon bérlő telepesek, akik nem adót, hanem csupán földbért fizettek 
a királynak.16 Vitapartnereivel, Eckharttal és Hómannal szemben azt is 
kifejtett, hogy a 11–12. században a magyar társadalom széles rétegei 
voltak szabadok, a „szabad telepes bérlők” osztálya pedig korlátozás, 

11  Ibid. 437.
12  Hóman Eckharthoz hasonlóan úgy vélte, hogy a királynak joga volt adót szedni 
egyes társadalmi rétegektől („félszabadok”) relatív szabadságuk megőrzéséért cserébe, 
amit ő az első állami egyenes adónak nevezett. Hóman Bálint: Az első állami egyenes 
adó. Adalék az európai adótörténethez. = Történeti Szemle, 1/2. 1912. 161–184. A 
témához ld. még Draskóczy István: Hóman Bálint, a gazdaságtörténet művelője. In. 
Történeti átértékelés. Hóman Bálint, a történész és a politikus. Szerk. Ujváry Gábor, 
Bp., 2011. 40–57.
13  Erdélyi László: Az első állami egyenes adó elmélete. Kolozsvár, 1912. 28., 47.
14  Ibid. 52.
15  Ibid. 41–43.
16  A bérleti díj szabadságot, az adófizetés függő helyzetet jelentett, ezért vált a vita fő 
kérdésévé, hogy adóról vagy földbérről volt-e szó.
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megkötöttség nélkül költözhetett, bérelhetett királyi és földesúri földeket, 
és takaríthatott meg pénzt is.17

Erdélyi könyvéről Eckhart recenziót közölt a Történeti Szemlében, 
ahol ismét a király széleskörű adókivetési joga mellett érvelt. Hómannal 
és Tagányival egyetértve megjegyezte, hogy a korai századokban „a tár-
sadalmi osztályok között korántsem lehet szigorú válaszfalakat” vonni.18 
Erdélyi művének bírálata és rövid méltatása után kijelentette: „Legfon-
tosabb tanulsága munkájának, hogy középkori történetünk legfontosabb 
kérdésével nem lehet foglalkozni, míg okleveleink alaposan megrostált, 
kritikai kiadása el nem készült.”19

Eckhart mellett Hóman is válaszolt Erdélyinek: „A XI–XII. század 
gazdasági és társadalmi rendszerébe, a földközösség korába, a mikor 
nem a föld, hanem az egyéni munka képvisel értéket, a mikor a vagyont 
nem körülhatárolt földbirtok, hanem bizonyos számú úrbéres szabad 
vagy rabszolga szolgáltatása alkotta, – a szabad telepes bérlők osztálya 
semmiképen sem helyezhető el.”20 Hóman Erdélyit Tagányi Károlyhoz 
„utalta”, azaz a vitás társadalomtörténeti kérdésekben sokkal nagyobb 
kutatási tapasztalattal rendelkező Tagányira bízta Erdélyi ellenérveinek 
megválaszolását. A Történeti Szemlében Tagányi Hómannal értett egyet: 
„Már Hóman is […] rámutatott arra, hogy e korszak gazdasági és társa-
dalmi rendszerébe, ilyen, a többi földesúri nép fölött magasan álló bérlő 
osztály semmiképen el nem helyezhető.”21

A folyóirat hasábjain terjedelmes és éles hangú vita bontakozott ki, 
amelyben a legfőbb vitás kérdések a magyar középkor társadalmi, gazdasá-
gi és jogi viszonyai körül alakultak ki. Erdélyi hat, terjedelmes vitaírásában 
továbbra is hangsúlyozta, hogy a királyi hatalom nem lehetett abszolút az 
első királyok idején, a szabadság/szolgaság ismertetőjele pedig a földbir-
tokokkal volt összefüggésben: a szabadság a szabad költözésben, a függés 

17  Ibid. 59–65.
18  Azaz a szabad telepes bérlők „osztálya” még anakronizmus ebben a korszakban. 
Eckhart Ferenc: Erdélyi László: Az első állami egyenes adó elmélete. Kolozsvár, 1912. 
= Történeti Szemle, 2/3. 1913. 441.
19  Ibid. 442.
20  Hóman Bálint: Adó vagy földbér? = Századok, 47/3. 1913. 199.
21  Tagányi Károly: Válasz dr. Erdélyi László megjegyzéseire. = Történeti Szemle, 3/3. 
1914. 442.: „Hiszen a bérletnek, azaz szabatosabban mondva haszonbérletnek az a formá-
ja, melyről Erdélyi beszél, még a sokkal magasabb és differentiáltabb gazdasági culturával 
bíró külföldön is csak később jött létre, a mikor t. i. már a városok s a forgalom föllendülé-
sével, a terménygazdaság mellett, a pénzgazdaság is jelentőségre emelkedhetett.”
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viszont a röghöz kötöttségben nyilvánult meg.22 Tagányi három részes 
választ tervezett, amit csak „kivégzés”-ként emlegetett.23 Részletesebben 
a harmadikkal foglalkozom, ugyanis bírálata mellett abban fejtette ki a 
középkori magyar társadalomról szóló elméleteinek jelentős részét.

Tagányi a már korábban általa kifejtett földközösség elméletéből 
indult ki, és a szabadság/szolgaság állapotát a földbérlés és a szabad köl-
tözés helyett inkább a személyi kapcsolatok függvényében értelmezte.24 
A hadi szolgálattal, illetve a nem magyar, meghódított népek esetében 
adóval inkább el lehetett nyerni egy bizonyos fokú szabadságot, mint a 
birtokról birtokra való szabad költözéssel.25 A történész szerint a „hűbéri 
elem kovásza” is megjelent már a Szent István korabeli társadalomban, 
amit maga a király vett át a nyugati feudális országok gyakorlatából, 
persze az először szintén nem a birtokokhoz kötődött, hanem személyes 
jellegű volt (például a hadkötelezettség esetében).26 A király legfőbb 
hatalma kialakuló magánbirtokain alapult, uralmának a királyi megyék 

22  Erdélyi László: Árpádkori társadalomtörténetünk legkritikusabb kérdései. I. 
= Történeti Szemle, 3/4. 1914. 517–561.; Idem: Árpádkori társadalomtörténetünk 
legkritikusabb kérdései. II–V. = Történeti Szemle, 4/1–4. 1915. 32–50., 202–226., 
334–352., 481–514.; Idem: Árpádkori társadalomtörténetünk legkritikusabb kérdései. 
VI. = Történeti Szemle, 5/1. 1916. 39–63.
23  Angyal Dávidnak, a Történeti Szemle szerkesztőjének írta a vita idején: „Minden 
reményem meg van arra, hogy befejező cikkem még jobban sikerülni fog mint az eddi-
giek. Kivégzés lesz, a legszigorúbb tudományos alapon, a legnagyobb tárgyilagosság 
mellett.” Tagányi Károly levele Angyal Dávidnak 1916. szeptember 6-án. MTA KK Ms. 
809/196. Vele szemben Erdélyi sokkal inkább a szívére vette a vitát: „Tagányi cikkét be-
csületsértőnek tartom, mert tudatlannak bélyegez, kivel már szóba sem akar állni. A cikk 
mindenképpen alkalmas arra, hogy engem megvetésnek tegyen ki. […] Sietek, mert ég 
az arcom a szégyentől, mit Tagányi ráken. Aztán kacagok, mert megint a kezembe adta 
magát vak szenvedélyességével és frázisaival.” Erdélyi László levele Angyal Dávidnak 
1916. április 4-én. MTA KK Ms. 801/81.
24  Tagányi Károly 1894-ben a Magyar Gazdaságtörténelmi Szemlében fejtette ki a 
földközösségről szóló gondolatait. „A földközösségnek lényege mindenütt abból áll: hogy 
a község határa közös tulajdont képezvén, annak használatához a község minden tagjának 
egyenlő joga van, vagyis: mindenkinek egyenlő nagy, egyenlő távol s egyenlő minőségű 
földet kell kapnia.” Tagányi Károly: A földközösség története Magyarországon. In. Az 
ősi társadalom magyar kutatói. Szerk. Zsigmond Gábor, Bp., 1977. 344. Tagányi szerint 
a földközösség a királyság megalapításakor még egy elterjedt gazdasági forma volt, a 
birtokokat közösen művelte a faluközösség, a földbirtok helyett pedig inkább az emberi 
munkaerőnek volt értéke. Az Erdélyivel való vitában Eckhart és Hóman szintén a föld-
közösség elméletére támaszkodva cáfolták a szabad telepes bérlők osztályának létezését.
25  Tagányi Károly: Felelet dr. Erdélyi Lászlónak „Árpádkori Társadalomtörténetünk 
Legkritikusabb Kérdései”-re. III. = Történeti Szemle, 5/4. 1916. 546–547.
26  Ibid. 549.
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voltak a legfjelentősebb gazdasági tényezői, ő adományozott birtokokat 
is a nemességnek és az egyháznak.27

A kortárs történészek számára az adó vagy földbér vitájában Tagá-
nyi érvei voltak a meggyőzőbbek. Szekfű Gyula részben Tagányi írásaira 
támaszkodva alakította ki magyar történelmi szintézisének Szent István 
koráról szóló részét.28 Domanovszky Sándor is alapvetően Tagányival 
értett egyet, igaz, a személyes kapcsolatok mellett Erdélyihez hasonlóan 
a szabad költözést/röghöz kötést is lényegesnek vélte a társadalmi válto-
zások szempontjából.29 Az Erdélyivel folytatott vitának itt mindössze né-
hány, Eckhart nézeteire is reflektáló elemét említettem meg. Nem minden 
vitakérdésben értett mindenki egyet Tagányival, de érdemes leszögezni, 
hogy a király adókivető jogával kapcsolatban az Erdélyit kritizálók azo-
nos pozíciót foglaltak el. Eckhart egyébként az 1913-ban írt recenziót 
leszámítva nem vett részt nyíltan a polémiában, viszont egy leveléből 
kiderül, hogy figyelemmel követte. Bécsből írta Angyal Dávidnak: „Er-
délyi ugyancsak személyeskedik Hómannal a Századokban és miután újat 

27  Ibid. 572., 585.
28  Szekfű Gyula: A magyar állam életrajza. Debrecen, 1988. 36–37. Szekfű szerint 
a nomád magyarságra jellemző földközösséggel szemben Szent István hozta be a 
magántulajdon elvét az országba, amivel a történész az államalapítás jelentőségét 
emelte ki.
29  Ld. az Árpád-kori társadalom differenciálódása című kéziratát, ahol a vitáról is bő-
ven írt. In. Domanovszky Sándor: Gazdaság és társadalom a középkorban. Tanulmányok. 
Szerk. Glatz Ferenc, Bp., 1979. 215–280. A Tagányi és Erdélyi közötti véleménykülönb-
ségek más (gyepűelve és a vármegyék eredete), itt nem részletezett kérdéseiről Romsics, 
2011. 277–279. A földközösség elméletének recepciójához Izsépy Edit: A Magyar Gazda-
ságtörténelmi Szemle történetéhez. = Századok, 103/5–6. 1969. 1090–1091.; Csíki Tamás: 
A magyarországi földközösség historiográfiai vázlata. In. Emlékkönyv Gunst Péter 70. 
születésnapjára. Szerk. Ifj. Barta János – Pallai László, Debrecen, 2004. 363–374. Csíki 
szerint Tagányi földközösség-teóriájának tényként való akceptálása a saját korában eluta-
sításra talált az uralkodó köznemesi történetszemlélet és az államnemzeti narratíva kidol-
gozói részéről. Gyáni Gábor Tagányi tudományos törekvéseit a dualizmus kori magyar 
történetírásban egyenesen ellenkánonként határozza meg: „A nyílt ellenkánon gyakorlati 
képviselete jegyében Tagányi nagy figyelmet szentelt a földközösség historikumának, mely 
téma kuriózumnak számított a maga korában. […] Aligha tekinthető pusztán a véletlen 
művének, hogy Tagányi munkássága jórészt visszhangtalan maradt a maga korában, és 
hogy egy sor tanulmánya mindmáig kéziratban lappang.” Gyáni Gábor: Kánon, ellenká-
non és politikai megfelelés. In. A magyar történetírás kánonjai. Szerk. Dénes Iván Zoltán, 
Bp., 2015. 31. A fenti véleményekkel szemben úgy gondolom, hogy Tagányi kutatási 
eredményei és elméletei nem voltak annyira visszhangtalanok, hiszen kulcsszerepet ját-
szottak az Erdélyivel folytatott vitákban is.
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felhozni nem tud, ellenben nagyon dühös, folyton tudására és tapasztala-
taira hivatkozik. Ezek pedig ugyancsak subjectiv érvek.”30

Tudományos munkásság az első bécsi évek idején

Amikor Eckhart a korábban idézett levelet írta, már egy új beosztás-
ban volt és egy újabb köteten dolgozott. A levél írásakor még levéltári fo-
galmazó volt Bécsben, alig egy hónap múlva pedig allevéltárnokká nevez-
ték ki.31 Korábban egy szemesztert töltött Berlinben külföldi ösztöndíjjal, 
hármat pedig Bécsben (1910–1911) az IÖG (Institut für Österreichische 
Geschichtsforschung) külsős tagjaként.32 Az egyik részletes önéletrajzá-
ban leginkább Alfons Dopsch és Oswald Redlich osztrák történészeket 
emelte ki, akiktől ebben az időszakban a legtöbbet tanult.33 1911. július 
19-én gyakornoknak nevezték ki a Bécsi Udvari Kamarai Levéltárhoz, s 
ettől az időponttól kezdve egészen 1929-ig változó állásokban, de folya-
matosan Bécsben dolgozott és élt. Így teljesen új szellemi környezetben 
és forráskutatási lehetőségekkel láthatott hozzá a következőkben bemu-
tatott művek megírásához. Ekkor készült a hiteleshelyekről szóló terje-
delmes, német nyelvű munkája (1914), amelyet első művéhez hasonlóan 
megkerülhetetlennek tartok az életmű egészének értékelésében. Először 
a munka előtanulmányaival foglalkozom, amelyekben már érvényesültek 
az IÖG kurzusain oktatott módszerek és témák.

Eckhart egy 1910-ben megjelent tanulmányában a császári és pápai 
kancelláriáknak a magyar királyi oklevelekre gyakorolt hatásával fog-
lalkozott. Az oklevelek szövegezésében az európai és a hazai politikai 
események hatásait érzékelte, hiszen azok a kormányzás egyik legfelső 
szintjéhez kapcsolódtak.34 Vizsgálatait jelentősen kitágította A diplo-
matikai kritika és a hazai okleveles anyag című értekezésében, amely 
a Történeti Szemle első évfolyamában jelent meg. Eckhart nemcsak a 
30  Eckhart Ferenc levele Angyal Dávidnak 1913. április 18-án. MTA KK Ms. 807/161.
31  Az önéletrajzi iratai közül az (MTA KK) Ms. 5614/61. jelzettel ellátott dokumentum 
részletesen adatolja Eckhart különböző pozícióit a vonatkozó dátumokkal együtt.
32  Eckhart Ferenc leckekönyvei, egyetemlátogatási igazolásai és középiskolai 
tanári diplomája. MTA KK Ms 5614/5–7. Eckhart itt művészettörténetet, gazdaság- 
és társadalomtörténetet, illetve történeti segédtudományokat (szfragisztika, 
paleográfia, diplomatika) tanult. Az IÖG kurzusairól, tanárairól, az órák tematikájáról 
és évfolyamtársairól bővebben: Alphons Lhotsky: Geschichte des Instituts für 
österreichische Geschichtsforschung 1854–1954. Graz – Köln, 1954. 289–378.
33  MTA KK Ms 5614/60.
34  Eckhart Ferenc: A pápai és császári kanczelláriai gyakorlat hatása Árpádkori 
királyi okleveleink szövegezésében. = Századok, 44/9. 1910. 713.
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királyi oklevelekre koncentrált, hanem az oklevéltant egy szélesebb mód-
szertani-tematikai kontextusba helyezte. A királyi okleveleken kívül fon-
tosnak tartotta a hiteleshelyi, bírói, megyei és városi okleveles anyagot 
is, az oklevéltant pedig a pénzügy-, gazdaság- és közigazgatás-történet 
segédtudományának tekintette, hiszen a dokumentumokat előállító intéz-
mények története összefüggött például a gazdasági fellendüléssel vagy 
hanyatlással.35 Forrásbázisát kiterjesztette az adóslevelekre, urbáriumok-
ra, telekkönyvekre és hitellevelekre.36 A középkori magyar történelemről 
korábban kifejtett gondolatai ebben a tanulmányában is megjelentek. A 
hazai okleveleknek a külföldieknél egységesebb tárgyi és formai jellegét 
is a patrimoniális királysággal hozta összefüggésbe, hiszen „az ország 
nem oszlik hűbéres territoriumokra, minek következtében hiányoznak a 
territoriális fejedelmek és az uralkodó, valamint az alattvalók közti vi-
szonyra vonatkozók. A patrimoniális királyság mellett a rendi tagozottság 
kisebb, a bíráskodás egyszerűbb, nem területenként változó, az egyház és 
állam viszonya áttekinthetőbb.”37

A fentebb bemutatott tanulmányok és egy magyar nyelvű részlet 
publikálását38 követően Eckhart hiteleshelyekről szóló írása a MIÖG ön-
álló köteteként jelent meg.39 Munkájában nem csupán a királyi hatalom 
okleveleivel foglalkozott, hanem a szélesebb közeg által magánügyekben 
felkeresett oklevélkiadó hiteleshelyekkel is. Eckhart a hiteleshelyekben 
egy sajátosan magyar jogi intézményt látott, amely alapvető a középko-
ri források vizsgálata szempontjából. Értekezésében kifejtette, hogy az 

35  Idem: A diplomatikai kritika és a hazai okleveles anyag. = Történeti Szemle, 1/4. 
1912. 558–559.
36  Ibid. 570.
37  Ibid. 583.
38  Eckhart Ferenc: Hiteles helyeink eredete és jelentősége. = Századok, 47/9. 1913. 
640–655.; Idem: Hiteles helyeink oklevélkritikája. = Turul, 4. 1913. 158–163. Fejérpataky 
László, Gombos Albin és Domanovszky Sándor a Századokban 1913 és 1917 között 
megjelent publikációk közül Eckhart Ferenc tanulmányának ítélték oda a Szilágyi 
Sándor jutalomdíjat. Szeberényi Gábor: A levéltárnok és tanítványa. Historiográfiai 
háttérrajz Tagányi Károly és Holub József történetírásának összefüggéséhez. In. 
Pedagógia–oktatás–könyvtár: Ünnepi tanulmányok F. Dárdai Ágnes tiszteletére. Szerk. 
Csóka-Jaksa Helga – Schmelczer-Pohánka Éva – Szeberényi Gábor, Pécs, 2014. 463. 
51. jegyzet.
39  A Történeti Szemle híradása szerint a munkát az osztrák történészi közeg kedvezően 
fogadta. „A bécsi Historische Gesellschaft f. évi február 17-iki gyűlésén Dr. Eckhart 
Ferencz […] felolvasta a ’Magyarországi hiteles helyek keletkezése és jelentősége’ 
czímű értekezését. Az értekezést az elnöklő [Oswald] Reidlich [sic!] tanár és a társaság 
tagjai nagy elismeréssel fogadták.”: Történeti Szemle, 3/2. 1914. 320.
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oklevelek és a pecséthasználat elterjedésével, ami az olvasni nem tudók 
számára különösen fontos volt, a 13–14. században a királyi kancellá-
ria mellett elsősorban a hiteleshelyek (konventek, káptalanok) adtak 
ki jogügyletekről szóló okleveleket. A hiteleshely az előtte lefolytatott 
jogi ügyletről köteles volt oklevelet kibocsátani, amelynek elmulasztása 
királyi büntetést vont maga után. Eckhart most is hangsúlyozta az erős 
királyi hatalmat, s rámutatott, hogy ezek az intézmények a hiteles pe-
csétet az uralkodótól kapták.40 Az így kialakult intézményes állapotok a 
magyar jogéletnek sajátos egységet biztosítottak: a király szervezte meg 
az oklevélkiadó helyeket, s a kiállított iratok egy központi terminológia, 
formula szerint készültek. A hiteleshelyek századokon keresztül azonos 
jogelveket érvényesítettek, ami konzerválta a meglévő jogállapotokat, és 
kizárt mindenféle újítást, így a magyar jogélet erős folytonossággal bírt.41

A mű recenzensei értékelték Eckhart azon törekvését, hogy egy sajá-
tosan magyar intézménnyel foglalkozik. Hóman Bálint, akit Eckhart kért 
meg egy ismertetés megírására,42 ebben nagy erényt látott:

„A külföldi, elsősorban osztrák történeti, jogtörténeti és közjogi 
irodalomban a legújabb időkben ismét fokozottan lábrakapott ten-
dentiosus felfogással szemben – a mely a magyar jogélet középkori 
intézményeinek különös jellegét, magyar voltát szereti teljesen két-
ségbevonni – egyedüli védekezésünk a magyar intézményeknek min-
den chauvin túlzástól ment, szigorúan tudományos módszerességgel 
megírt, idegen nyelvű monographikus feldolgozása lehet. Alig van 
intézményünk, a mely a hiteles helyeknél jobban magán viselné a 
nyugati államok gyakorlatától való függetlenség bélyegét.”43

40  Eckhart Ferenc: Die glaubwürdigen Orte Ungarns im Mittelalter. Innsbruck, 
1914. 38–40.
41  Ibid. 160–163.
42  „Ugyancsak a mai postával küldök Professor úrnak egy példányt a Hiteles 
helyekről megjelent munkámból. Hómant kértem meg, hogy írjon róla néhány sort a 
[Történeti] Szemlébe.” Eckhart Ferenc levele Angyal Dávidnak 1914. december 10-én. 
MTA KK Ms. 807/141.
43  Hóman Bálint: Eckhart, Franz: Die glaubwürdigen Orte Ungarns im Mittelalter. 
Sonderabdruck aus den Mitteilungen des Instituts für österr. Geschichtsforschung. IX. 
Erg. Bd. 2. Heft. Innsbruck, 1914. = Történeti Szemle, 4/4. 1915. 586.
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Áldásy Antal szerint Eckhart érdemeinek egyike az, hogy „ezen 
specifikus magyar intézménnyel” megismertette a külföldi tudományos 
köröket.44

Röviden érdemes kitérni arra is, hogy Eckhart jogtörténeti mun-
kássága milyen szemléleti alternatívát jelentett a korszakban. Az előbb 
elemzett írások ugyanis nem csupán Erdélyi László, hanem Timon Ákos 
jogtörténetírói felfogásával is szemben álltak.45 A Budapesten magyar 
alkotmány- és jogtörténetet tanító Timon (1891–1925) szerint a magyar 
alkotmányfejlődés egyedi és minden más nemzetétől eltérő jellegét a 
sajátos közjogi gondolkodás adja meg. Ez a jogszellem Timon történeti 
elbeszélésében a kezdetektől (Etelköz, vérszerződés) fogva megnyilvá-
nult a magyar alkotmányban, és az által sikerült a királyi hatalmat mo-
dern demokratikus értelemben korlátozni „nemzetgyűlések”, törvények 
(pl. a Magna Chartával párhuzamba állított Aranybulla) segítségével. A 
közjogi magyar géniusz Timon szerint a honfoglalás óta folyamatosan 
jelen volt a magyar történelemben, megakadályozta a patrimoniális ál-
lam, a feudalizmus és a rendi dualizmus kialakulást, s még 1848 után 
is érvényesült. A közjogias gondolkodás kiteljesedése a részben Timon 
által kidolgozott, és sajátos misztikával felruházott Szentkorona-tan volt, 
amely értelmében a közhatalom gyakorlása megoszlott a nemzet és király 
között. Az államhatalmat szimbolizáló koronában (a testben) organiku-
san egyesül a fej (az uralkodó) a tagokkal (nemzet), akik így közösen 
uralkodnak koronatagságuk folytán. Timon nem fejtette ki, hogy mikor 
és hogyan keletkezett a Szentkorona-tan, ugyanis a nemzetből eredő és 
megosztott közhatalom számára állandó érték volt, így nem igényelt kü-
lönösebb indoklást.

Eckhart pályakezdő írásain és vitáin keresztül igyekeztem kidom-
borítani a professzionális történetírásra jellemző jegyeket, például az 
intézményekhez kötött történészképzést, valamint a forráskritikában és 
a segédtudományokban való jártasságot. Ezúttal Eckhartnak a Száműzött 
Rákóczi-vitában tett állásfoglalására térek ki röviden, hogy azzal a pro-
fesszionális történész beszédmódját és felfogását szemléltessem.

44  Áldásy Antal: Franz Eckhart: Die glaubwürdigen Orte Ungarns im Mittelalter. 
Innsbruck, 1914. (Sonderabdruck aus den Mitteilungen des Instituts für österr. 
Geschichtsforschung. 9. Ergänzungsbd.) = Századok, 51/1. 1917. 73–74.
45  Timon nézeteivel és a kortárs recepcióval máshol bővebben foglalkozok, ezért 
itt csak röviden térek ki a problémára. Törő László Dávid: Der Streit zwischen Harold 
Steinacker und Ákos Timon. In. Publikationen aus dem Archiv der Universität Graz 45. 
Hrsg. von Alois Kernbauer, Graz, 2016. 111–121.
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Szekfű Gyula II. Rákóczi Ferenc emigráns éveiről írott könyve 
1914-ben országszerte élénk vitákat, durva támadásokat váltott ki. 46 
Eckhart a Szekfű elleni támadásokat élesen elítélte a műről írt recenzió-
jában, amelyet az osztrák történészi közeg számára írt, és amely a MIÖG 
hasábjain jelent meg.47 A tanulmányszámba menő kritika megírását maga 
Eckhart kezdeményezte Oswald Redlichnél, aki a MIÖG szerkesztéséért 
volt felelős.48 A bécsi magyar történész először megpróbálta megmagya-
rázni a nem magyar olvasótábor számára, hogy Szekfű azért részesült 
olyan heves támadásokban, mert egy „félistenként” tisztelt hőst szállított 
le a hibákat is elkövető, hétköznapi emberek szintjére.49 Rákóczi kritikai 
ábrázolását egy olyan „tisztítási folyamat” állomásaként üdvözölte, ame-
lyet a „nagyobb nemzetek” már régen maguk mögött hagytak. A művet 
szerinte nem érte „objektív” kritika, inkább csak szenvedélyből táplálko-
zó, személyeskedő megnyilatkozások láttak napvilágot a napi sajtóban és 
politikában.50 A Szekfűt ért kritikák jellege miatt komolyabb tudományos 
bírálatok szinte alig születtek, ezért Eckhart ebből a szempontból is ér-
tékelte a művet, amelyet a magyar történetírás szempontjából üdvözlen-
dőnek tartott, mivel kellően összehangolta a magyar és egyetemes tör-
ténelmet. Tanulmányában Eckhart a professzionális történész pozícióját 
teremtette meg, s a vitában résztvevőket két táborra osztotta: a szubjektív, 
érzelmektől fűtött, forrásokban járatlanokra (ők Szekfű ellenfelei), és az 
objektív, forráskritikát alkalmazó, szakszerű tudósokra (ők a támogatók). 
A közönségtől, amelynek az írását szánta, kedvező válasz érkezett. Lud-
wig Bittner bécsi levéltáros és történész Eckhart tanulmányát a Histo-

46  Szekfű általában az emigráns lelki alkatot kritizálta Rákóczi példáján keresztül, 
amivel a 19. századi magyar emigrációról is ítéletet mondott.
47  Korábban egy Angyal Dávid, Károlyi Árpád és Riedl Frigyes által fogalmazott, 
Szekfűt védelmező nyilvános állásfoglalást is aláírt, amely több lapban is megjelent 
1914-ben. Dénes Iván Zoltán: A történelmi Magyarország eszménye. Szekfű Gyula, a 
történetíró és ideológus. Pozsony, 2015. 100.
48  Levelében hosszasan fejtegette, hogy miért érdemes az osztrák és német szakmai 
közönséggel megismertetni a vitát. Eckhart szerint kevés tudományos munkának volt 
korábban akkora visszhangja Magyarországon, mint Szekfű művének, amely ráadásul 
megosztja a tudományos életet, ám komoly kritika még nem született róla. Eckhart 
Ferenc levele Oswald Redlichnek 1914. július 17-én. Institut für Österreichische 
Geschichtsforschung, Nachlass Redlich. [Jelzet nélkül] (továbbiakban NL Redlich)
49  Eckhart Ferenc: Julius Szekfű, A száműzött Rákóczi (Der verbannte 
Rákóczi). = Sonderabdruck aus den Mitteilungen des Instituts für Österreichische 
Geschichtsforschung, 2. 1915. 2.
50  Ibid. 12.
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rische Zeitschrift lapjain ismertette, és azt nyugodt, kimért hangnemű, a 
német olvasótábor számára hasznos munkának tartotta.51

A bécsi intézményrendszer jelentősége a történészi professziona-
lizációban

Eckhart dualizmus idején kifejtett tudományos működésének 
megismerését elengedhetetlennek tartom a történész pozicionálásához, 
életművének értékeléséhez. Eckhart ekkor több olyan történésszel tartott 
kapcsolatot, akik gazdaságtörténettel és társadalomtörténettel foglalkoz-
tak, illetve a jog- és alkotmánytörténeti kérdéseket társadalomtörténeti 
alapon közelítették meg. 1912-ben jelent meg Szekfű Gyula Serviensek és 
familiárisok című munkája, amelyről Eckhart visszatérően úgy írt, mint 
számára lelkesítő és példaértékű műről.52 A középkori gazdaságtörténet, 
különösen vám- és kereskedelemtörténet terén érdemes megemlíteni 
Domanovszky Sándort, aki A harmincadvám eredete címmel 1916-ban 
tartotta meg akadémiai székfoglaló előadását.53 A szintén pályakezdő 
Hóman Bálint a középkori várostörténettel, adózással, gazdaságpoli-
tikával és e tényezők társadalomra gyakorolt hatásával foglalkozott, s 
Eckharttal egy táborban találjuk az Erdélyivel folytatott vitában. Bár nem 
minden konkrét kérdésben értettek egyet, a királyi adópolitika hátteréről, 
az Árpád-kori „alkotmányos” viszonyokról egyezett a véleményük. Az 
idősebb generáció tagjai közül Tagányi Károlyt tartotta igazán sokra.54 Az 

51  Ludwig Bittner: F. Eckhart: Julius Szekfű: A száműzött Rákóczi (Der verbannte 
Rákóczi). = Historische Zeitschrift, 115. 1916. 686.
52  Ismert, hogy ebben Szekfű egy hűbéri eredetű, de szerinte a magyar viszonyoknak 
megfelelően átalakult társadalmi intézmény történetét taglalta: elszegényedő, lesüllyedő 
személyek valamely úr szolgálatába álltak védelemért cserébe, ami hasonlított a hűbéres 
kötelékek rendszerére. Mindezzel cáfolni próbálta a nemesi egyenlőséget és a hűbéri 
elemektől teljesen mentes, autochton magyar társadalomfejlődés (pl. Timon Ákos által 
hirdetett) tézisét. Szekfű könyvét később Eckhart „sok ösztönzést adó” munkának 
nevezte. Eckhart Ferenc: Bevezetés a magyar történelembe. Pécs – Bp., 1924. 162.
53  Idem: Domanovszky Sándor: A harminczadvám eredete. Budapest, 1916. = 
Történeti Szemle, 7/1–2. 1918. 121–122.
54  Tagányi történetírói munkásságának Eckhart általi megítéléséről egy keltezetlen, 
német nyelvű dokumentum – valószínűleg nekrológ – tanúskodik. Ebben Eckhart 
elismerőn írt a középkori forrásokban való jártasságáról, illetve arról, hogy rámutatott a 
magyar, szláv és német társadalomfejlődés párhuzamaira. Művei közül a földközösségről 
szóló írását külön méltatta, majd megemlítette az Erdélyivel folytatott vitáját. Erdélyi 
felfogását tévesnek nevezte, Tagányi vitairatainak legfontosabb tanulságát pedig abban 
látta, hogy „jóllehet Magyarország a feudalizmust nem, de a feudális társadalmi formák 
bizonyos intézményeit átvette. A feudalizmus területétől keletre a társadalmi fejlődés 
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említett történetírókkal Eckhart szoros kapcsolatban volt, vagy mint kol-
léga Bécsben, vagy mint olyan levelezőpartner, aki figyelemmel kísérte a 
másik munkásságát.

Az európai jelenségként értelmezhető professzionalizáció egyik 
fontos kísérőjelensége volt a történeti gondolkodást középpontba állító 
historizmus, ami az egyes korok eltérő jellegét vette alapul. Hasonlóan a 
magyar történészek többségéhez, Eckhart Erdélyi László és Timon Ákos 
szemléletmódját történetietlennek tartotta, az Árpád-kor viszonyainak 
„demokratikus” jellegét pedig illúziónak. Míg Timon értelmezésében 
az alkotmányé és az alkotmánytörténeté (valamint a törvényeké) volt a 
főszerep, addig Eckhart első munkáiban társadalomtörténeti nézőpontból 
nyújtott széles körű áttekintést az egyes jogintézményekről. Az Erdélyi és 
Tagányi között zajló társadalomtörténeti vitában közelebb állt hozzá az a 
szemlélet, amely a lassan változó „rendszereket” elsősorban az oklevelek, 
és nem csupán egy-egy törvényen keresztül elemzi. Az európai kontex-
tusnak és a külföldi szakirodalom ismeretének nagyobb fontosságot tu-
lajdonított, mint Erdélyi, vagy az erősen romantikus-nacionalista Timon. 
A dualizmus utolsó éveiben a Timon-féle jogtörténet-írással szemben 
kibontakozóban volt egy olyan történészi törekvés, amelyik gyökeresen 
más alapokon tárgyalta az alkotmány- és jogtörténetet, európai kontext-
usba helyezte azt, történetileg közelítette meg, és hangsúlyozta a társa-
dalomtörténeti összefüggéseket.55 Eckhart bécsi szellemi környezetének 
döntő szerepe volt abban, hogy elsajátíthatta a professzionális történetírás 
eszközeit: az IÖG, a bécsi magyar történészek köre, a különböző levéltá-
rak és könyvtárak mind hozzájárultak és lehetőséget nyújtottak a szakma 
akkoriban modern fokon való műveléséhez.56

mindenhol hasonló tendenciákat és formákat mutatott.” Eckhart Ferenc: Karl Tagányi. 
MTA KK Ms. 5617/19.
55  Nem véletlen, hogy Tagányi és Szekfű közösen írták volna a középkori alkotmány- 
és közigazgatás-történetről szóló részt a Hóman Bálint által tervezett A Magyar 
Történettudomány Kézikönyvébe. Szeberényi Gábor: Tagányi és Szekfű. Adalékok egy 
mester-tanítvány kapcsolat historiográfiai összefüggéseihez. = Aetas, 31/4. 2016. 55–56.
56  A bécsi intézményeknek, kapcsolatrendszereknek az egyes életművekre gyakorolt 
historiográfiai hatása még nem eléggé feltárt és kutatott téma. A vonatkozó irodalomból 
ld. például Manfred Stoy: Die Ausbildung von ungarischen Historikern am Institut 
für Österreichische Geschichtsforschung. In. Das Institutionserbe der Monarchie. 
Das Fortleben der gemeinsamen Vergangenheit in den Archiven. Mitteilungen des 
Österreichischen Staatsarchivs Hrsg. von der Generaldirektion, Wien, 1998. 47–63. 
Fazekas István: Szekfű Gyula és a Haus-, Hof- und Staatsarchiv és levéltárosai az I. 
világháború előestéjén. In. A negyedik nemzedék és ami utána következik. Szekfű Gyula 
és a magyar történetírás a 20. század első felében. Szerk. Ujváry Gábor, Bp., 2011. 
58–75.
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A professzionalizáció ugyanakkor Európa-szerte a nemzeti gondolat 
jegyében zajlott, a történészek munkásságukkal igyekeztek részt is venni 
a nemzetépítés folyamatában.57 Jóllehet már a hiteleshelyekről szóló mű-
vet is egy osztrák–magyar diskurzusba helyezve értékelte Hóman Bálint, 
Eckhart esetében a legnyilvánvalóbban gazdaságtörténeti munkái árulják 
el a „sorskérdéseket” vizsgáló nemzeti történetírás iránti elkötelezettsé-
gét.58 Természetesen többféle nemzeti történetírás létezett a korszakban, 
ezért mindenképpen szükséges regisztrálni Eckhart és a szintén nemzeti 
történelemből kiinduló Timon közötti jelentős minőségbeli különbsége-
ket.

57  Stefan Berger – Cristoph Conrad: The Past as History. National Identity and 
Historical Consciousness in Modern Europe. Basingstoke, 2015.
58  A Habsburg gazdaságpolitika történetéről először 1915-ben írt hosszabban, amikor 
Rudolf Sieghart bécsi bankár könyvét ismertette és vitatta a Századokban. Sieghart 
szerint Mária Terézia kettős vámrendelete valóban hátrányosan érintette a magyar 
iparfejlődést, ám minderre szükség volt a rendek adó- és vámmentességének pótlására, 
s végeredményét tekintve mindkét fél jól járt ezzel a „munkamegosztással”. Eckhart 
ezzel szemben úgy vélekedett, hogy a rendek valóban felelősek voltak azért, mert 
ragaszkodtak adómentességükhöz és kiváltságaikhoz, de a Habsburg „gyarmatosító” 
gazdaságpolitika végeredményben sokkal inkább okolható az elmaradott magyar 
társadalmi fejlődésért. Rudolf Sieghart: Zolltrennung und Zolleinheit. Die Geschichte 
der österreichisch-ungarischen Zwischenzoll-Linie. Wien, 1915.; Eckhart Ferenc: A 
közös vámterület történetéről. = Századok, 49/9. 1915. 465–478. A kérdéssel egyelőre 
érintőlegesen foglalkoztam, ugyanis Eckhart elsősorban a két világháború között fejtette 
ki a „gyarmatosításról” szóló gondolatait, a dualizmus idején inkább előtanulmányokat 
írt a témában.


