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I. A KUTATÁSI FELADAT RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA 
  
A 20. század magyar történelem sorsfordulói a magyarországi alkotmányos rend 
alapvető átalakulásait idézték elő, amelyek a magyar alkotmány- és jogszemlélet 
változásait is jelentették. Az 1867-es kiegyezés után – az 1918-1919-es forradalmi 
periódussal megszakítva – a magyar alkotmány jellegét tekintve történeti alkotmány 
volt, egészen az 1949-es kartális alkotmány elfogadásáig. Az 1944-es megszállásig, 
illetve az 1946. évi I. törvény elfogadásáig (amelyet az indoklás szerint a jogalkotó 
szándéka szerint az alaptörvények sorrendjébe iktat be) az alkotmányos struktúra jogi és 
politikai legitimációját az alaptörvények és a szokásjog egységes rendszerező kerete, a 
Szent Korona-tan jelentette. A 19. század utolsó évtizedeire az általános politikai 
szemlélet és az alkotmánytörténet oktatása a Szent Korona-tant magyarázva és arra 
hivatkozva az ezeréves magyar alkotmányosságról és egyedülálló magyar 
alkotmányfejlődésben hitt, és próbálta ezt tudományosan is megalapozni. A 20. század 
első felének magyar kataklizmái után a magyarországi közélet és közvélemény 
meghatározó része még inkább öntudatot megőrző kapaszkodó pontnak tekintette a 
tudományosan alátámasztottnak gondolt, jogfolytonos magyar történeti 
alkotmányfejlődést, a sajátos magyar közjogi érzéket, államalkotó és fenntartó 
tehetséget.  

Az alkotmányos és politikai rendszerek változásai a különböző ideológiai 
szempontok összeütközései is. A történeti magyar államot és annak jogrendjét 
megváltoztatni kívánók elsősorban az általános alkotmányjogi tételeket és normákat 
kívánták átalakítani, illetve felcserélni a modern alkotmányos elveknek megfelelően. A 
magyarországi alkotmányos és politikai rendszer változásai, illetve az azokra tett 
kísérletek feltételezik a magyar múlt különböző értékelésén túl, vagy azzal 
összefüggésben a Szent Korona-tan értelmezését, megítélését is. Az elmúlt százötven év 
változó politikai struktúráiban a 20. században új elem kerül a viták kereszttűzébe: 
tudományos célzatú állásfoglalások. A magyar történeti alkotmányról, annak eredetéről, 
egyediségéről tett tudományos megállapítások politikai állásfoglalásnak is hatnak, és 
ezért hatalmas erejű vitákat váltanak ki. A viták gyújtó pontjában a 20. században 
háromszor is Eckhart Ferenc - közéletre is ható - tudományos megállapításai állnak. 
 

Tanulmányom célja az úgynevezett Eckhart-viták történeti bemutatásán túl, a 
vitákban elhangzott tudományos állítások és igazságok korszakonkénti elemzése, a 
különböző álláspontok összevetése, valamint a tudományos megállapítások és a közéleti 
állásfoglalások történeti összefüggéseinek bemutatása. Elkerülhetetlen szempont az 
Eckhart-viták bemutatásánál az, hogy a politika, a mértékadó közélet mit fogad el 
tudományos nézőpontnak és mit tekint objektív, és így megkérdőjelezhetetlen 
tudományos eredménynek, megállapításnak. 
 

A tanulmány négy részre tagozódik. A dolgozat első része az 1931-ben kirobbant 
úgynevezett első Eckhart-vita történetének, előzményeinek és következményeinek 
bemutatására tesz kísérletet. A tanulmány első részében elemzem Eckhart Ferenc 
tudományos és közéleti, baráti kapcsolatrendszere, háttere, addigi munkássága, valamint 
az 1931-ben megjelent „Jog- és alkotmánytörténet” tanulmány nyomán kibontakozott 
tudományos és politikai vitában résztvevők álláspontjai közötti összefüggéseket. A napi 
sajtóban, közéleti fórumokon, valamint az országgyűlésben lezajlott viták érveinek és 
érvelőinek bemutatása mellett, a vita háttereként ismertetem a magyar alkotmány- és 
jogtörténet addigi oktatása körüli ellentmondásokat is, így az 1902 és 1912 között a 
budapesti egyetemen és a szaksajtóban lefolytatott tudományos módszertani vitát, 



amely mintegy előrejelzi az 1931-es véleményütközést. Eckhart Ferenc, valamint a vele 
vitázóknak nézetrendszerének megértése feltételezi az Eckhart-tanulmány körüli 
konfrontációk mögötti, a szellemtörténeti történetfilozófiai irányról, a helyes 
tudományos, világnézeti szemléletről lefolytatott érvek megismerését is. 

 
A tanulmány második része az 1931-ben elkezdődött - közéleti vitán is túllépő - 

tudományos vita megállapításait veti össze. Összehasonlítom a jogtörténeti iskola 
(elsősorban Tomcsányi Miklós és Molnár Kálmán tanulmánya alapján) 1931-ben 
ismertetett érveit és megállapításait Eckhart Ferenc 1931-es álláspontjával, valamint az 
1941-ben megjelent „A szentkorona-eszme története” c. munkájában közölt kutatási 
eredményeit, továbbá az Eckhartot támogató 1931-ben megjelent szaktanulmányok 
(elsősorban, Domanovszky Sándor és Mályusz Elemér) szempontjait, állításait. Az 
1931-ben, a vita hatásár elindult, vagy új lendületet vett kutatói, tudományos 
tevékenység eredménye Bartoniek Emma egyik fő műve a „Magyar királykoronázások 
története” (1939), amely munkára Eckhart is többször hivatkozik az 1941-ben megjelent 
művében. Tanítványának Bónis Györgynek a korábbi kutatásokat összegző 1947-ben 
megjelent a „Hűbériség és rendiség a középkori magyar jogban” kötete és Eckhart 
Ferenc 1946-ban megjelent tankönyve a „Magyar alkotmány- és jogtörténet” nemcsak 
az 1931-ben a magyar alkotmány- és jogtörténettel és a Szent Korona-tannal 
kapcsolatban felvetett kérdésekre adott tudományos válaszok lezárásának tekinthető, 
hanem korszakhatárnak is, amely után a marxista alapú materialista és az osztályharc 
alapján értelmezett, fejlődéselvű keretek között értékelt pozitivista jogtörténetírás 
hosszú évtizedei következtek. 
 

Eckhart Ferenc életének és munkásságának 1945 és 1957 közötti szakaszát 
vizsgálva a tanulmány III. részében elemzem azt a tudományos és politikai légkört, 
amelyben Eckhart Ferenc dolgozhatott. Személyes kapcsolatrendszerét, valamint a róla 
írt véleményeket, és akkori munkásságának hivatalos értékelést bemutatva ismertetem 
az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 1948 és 1955 között lefolytatott a marxista 
tudományosság és politika jegyében fogant szakmai és módszertani vitákat, Eckhart 
Ferenc korabeli állásfoglalásait. Az Eckhart Ferenc és Bónis György által először 1952-
ben, majd azután évenként kiadott magyar alkotmány és jogtörténet jegyzetében a 
szellemtörténeti irányról leírtak hivatkozási pontja volt 1955-ben annak a heves, az 
egyetemen és a szaksajtóban lefolytatott vitának, amelynek nyílt célja Eckhart Ferenc és 
talán általa legreprezentatívabban képviselt „régi iskola” elszigetelése, lehetetlenné 
tétele volt. A vita érvei és filozofikus megokolása mellett részletesen ismertetem a 
vitában résztvevők – Eckhart mellett és ellen érvelők – álláspontját, tudományos 
tevékenységét, valamint a vita utóéletét az 1950-es és 60-as években. 
 

A tanulmány IV. része az 1989 utáni közéleti és tudományos vitákat mutatja be a 
Szent Koronáról és a Szent Korona-tanról. Az 1989 utáni viták alaphelyzete, hogy a 
bekövetkezett változások nyomán az alapvető kérdés, - miként ezt a tanulmány utolsó 
részében vizsgálom -, hogy a magyar állam jogfolytonossága, így a magyar történelem, 
és a magyar állam 1945 előtti hagyományai, szimbólumai miként illeszthetők a mai 
magyar államiság keretei közé. A viták, amelyeknek része a magyar történelem 
értelmezése, és a magyar nemzeti és politikai öntudat kérdései is, alapvetően érintik a 
Szent Korona-tant és annak történetiségét. Kérdés, hogy a mai magyar alkotmány- és 
jogtörténet oktatás hogyan viszonyul az 1945 előtti hagyományokhoz és az 1989 előtti 
korszak örökségéhez. A tanulmánynak ebben a részében vizsgálom a korona 1978-as 
hazahozatala utáni tudományos és ismeretterjesztő tevékenység új keretek közötti 



megindulását, a koronakutatás új irányait, mintegy előzményeként az 1989 utáni a 
történelmi hagyományokról az 1990-es években elkezdődött politikai és tudományos 
vitáknak. Részletesen elemzem és bemutatom az ún. címer törvény (1990) és a „Szent 
István államalapításának emlékéről és a Szent Koronáról” c. emléktörvény (2000) 1999-
es országgyűlési vitáját.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. A KUTATÁS MÓDSZEREI, FORRÁSAI 
 
 

Eckhart Ferenc életét, tudományos munkásságát, ezen belül az úgynevezett Eckhart-
vitákat eltérő szempontok szerint már többen feldolgozták, vagy írtak arról az elmúlt 
évtizedekben. Így Degré Alajos, Horváth Pál, Kardos József, Máthé Gábor, Mezey 
Barna, Pecze Ferenc, Rácz Lajos, Révész T. Mihály, Stipta István, Székely György, 
Vargyai Gyula, Zétényi Zsolt is. Az általuk írt tanulmányok érintették, vagy részleteiben 
elemezték a Szent Korona-tan vonatkozó történetét is. Az egyes feldolgozásokat is 
felhasználó munkám ugyanakkor forrásfeltáró, pozitivista kutatásokra is épül. Továbbá 
az egyes tudományos álláspontok összevetésekor az egyes történeti, jogtörténeti vagy 
történetfilozófiai kérdésekben írt publikációkat összehasonlító, analitikus elemzésnek 
vetettem alá. 

 
Az Eckhart Ferenc munkásságát és életét tárgyaló, továbbá a Szent Korona-tan 19. 

és 20. századi történetét tárgyaló művek és írások munkám kiinduló keretét adták. 
Eckhart Ferenc életének, tudományos és politikai kapcsolatrendszerének, továbbá az őt 
érintő vitákban tett személyes megnyilvánulásait a Magyar Tudományos Akadémia 
Kézirat és Régikönyv Gyűjteményében kutattam elsősorban. A kutatás forrásai között 
kiemelt szerepet kaptak az 1931-es közéleti és szellemtörténeti vita bemutatásakor a 
korabeli periodikák, valamint a Képviselőházi Napló 1927 és 1932 közötti kötetei, 
továbbá a két világháború közötti jogtörténeti iskola tankönyvei is. Az 1931-ben 
elindult tudományos vita elemzésekor Eckhart Ferenc, Bartoniek Emma, Bónis György, 
Molnár Kálmán, Tomcsányi Miklós és mások vonatkozó mérvadó munkáinak 
összehasonlító elemzését végeztem el. Az 1948 és 1957 közötti és utáni időszak 
vizsgálatának alapvető forrása az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának Kari Tanácsi 
Jegyzőkönyvei, valamint a vonatkozó szakpublikációk ismertetése. Az 1978 és 2004 
közötti időszakból széles körben összegyűjtöttem és felhasználtam a szaksajtóban, 
valamint más periodikákban megjelent tanulmányokat és cikkeket. Ismertettem a Szent 
Koronával, illetve a Szent Korona-tannal, valamint a jogtörténeti iskolával kapcsolatos, 
és Eckhart Ferencről megjelent írásokat, szak és népszerűsítő könyvek, illetve szerzők 
mérvadó részét. Munkámban felhasználtam a kérdéskörhöz kapcsolódó dokumentum 
gyűjteményeket is, így például Horváth Pál munkáit. A kutatási téma rendkívül összetett 
és lényegénél fogva interdiszciplinális jellegét kívánja jelezni a kutatási terület 
behatárolásán túl, egyes művészettörténeti, néprajzi, filozófiatörténeti, stb. vonatkozó 
művek felhasználása is. 
 

Az 1990 és 1999 közötti években, az Országgyűlésben lezajlott viták bemutatásánál 
felhasználtam és feldolgoztam a kérdéskörre vonatkozó teljes anyagot az Országgyűlés 
Hiteles Jegyzőkönyvek, valamint egyes bizottsági jegyzőkönyvek alapján. 
 

Munkámban a forráskutatás és az analitikus, összehasonlító módszer alapján 
törekedtem megállapításokat tenni, következtetéseket levonni. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

III. A KUTATÁS EREDMÉNYEI ÉS A HASZNOSÍTÁS 
LEHETŐSÉGEI 

 
 
      A Szent Korona-tan 20. századi története a nemzeti öntudat és a tudomány, illetve a 
tudományos kutatás, és a politikai vélemény, akaratformálás konfliktusainak története. 
Kutatásom célja, hogy a viták történeti síkjának bemutatásával választ kapjunk, hogy 
Eckhart Ferenc nézeteit korszakonként milyen, tudományos és tudománypolitikai 
kapcsolatrendszerével összefüggő, tudományos szempontrendszer befolyásolta. 
Vizsgálatom célja volt az is, hogy összevessem a jogtörténeti iskola egyes a magyar 
történeti alkotmányról tett, Eckhart által 1931-ben vitatott, vagy támadott 
megállapításait, az 1931 és 1947 között az általa is végzett és motivált új tudományos 
kutatások végső következtetéseivel. Végül megvizsgáltam azt, hogy politikát és 
közéletet befolyásoló meghatározó nézetek és ideológiák, hogyan és miként használják 
fel céljaik alátámasztására a magyar történeti alkotmánnyal kapcsolatos tudományos, 
vagy tudományos célzatú egyes megállapításait, vagy azok cáfolatát. 
 

Eckhart Ferenc már az 1920-as évek elején a magyar tudományos élet jelentős 
részét meghatározó, befolyásoló Klebelsberg Kunó – Szekfű Gyula – Domanovszky 
Sándor baráti és tudományos kör részeként nagy tudományos és közéleti tekintéllyel bír. 
Az 1931-es politikai támadások tudományos és politikai kapcsolat rendszere, ezen belül 
a kar támogatása miatt következményei nem lesznek és valójában nem is igazán 
lehetnek, a tudományos életben és a közéletben elfoglalt helyét, befolyását nem 
veszélyeztetik, hanem csak növelik. A nézeteiről szóló vitában őt támogatta a 
kormányzat egy része és a liberális ellenzék, a kormányzati körök másik része pedig, 
illetve a jobboldali ellenzék ugyanakkor támadta. Az 1931-es vitában meghatározásra 
került a szellemtörténet fogalma és Eckhart Ferenc tudományos nézetrendszerének több 
komponensű elemei is, amely a vitát követő két évtizedben egyre inkább letisztultak. 
Így tudományos szemlélet-módjának meghatározó alapja elsősorban a források, 
oklevelek legteljesebb pozitivista kutatása, feltárása; a pozitivista kutatások eredményei 
közötti összefüggéseket a történelem egyes meghatározott korszakain belül uralkodó, 
meghatározó világszemlélet(ek), szellemi irányzatok alapján értelmezi (szellemtörténeti 
megközelítés), amelyek nélkül nézete szerint a nemzeti sajátosságokat sem lehet 
megérteni; az egymás követő korszakok, illetve az egyes államoknak a történelmi 
korszakokon átívelő történelmét pedig, a gazdaság alapú fejlődés elvű történetfilozófia 
kategóriái alapján rendszerezi, értékeli. (Ez az általános fogalmi rendszer elsősorban az 
1945 után megjelent műveire jellemző.) Eckhart Ferenc oktatási szempontját is ez a 
gondolati rendszer határozta meg.  
 

Az „Eckhart-viták” tanulmányozásakor nézetem szerint két szempontot 
mindenképpen meg kell vizsgálni. Az egyik, hogy a pozitivista kutatások 
eredményeiből levont következtések, mennyire következhetnek a kutatást végző 
szemléleti paradigmájából. Ezen túl azt, hogy mit fogadunk el tudományos 
paradigmának. Ebből következik, hogy nehéz összehasonlítani két különböző 
szemléletet követő tudós ugyanazon tényekből levont következtetéseit. Sokkal inkább 



kialakíthatunk egy egységes véleményt, az ugyanazon kategóriákat, paradigmákat 
használók kutatásainak összevetésével. Éppen ezért a jogtörténeti iskola 
következtetéseit legfeljebb összevetésként „mellé tehetjük” Eckhart Ferenc kutatási és 
elemző módszereihez hasonló kutatói elvek alapján dolgozó kortársak megállapításait. 
Ugyanakkor messzebb menő következtetéseket vonhatunk le, ha Eckhart Ferencnek a 
magyar alkotmány- és jogtörténet kulcskérdéseit vizsgáló álláspontját Bartoniek Emma, 
valamint Bónis György hasonló kérdéseket elemző következtetéseivel hasonlítjuk össze. 
Bár Bartoniek Emma a pozitivista tényfeltárásnak értelmezéseinek keretei inkább 
szellemtörténetiek, mint Eckhartté, és Bónis is megkérdőjelezi 1947-es könyvében a 
fejlődés alapú történetfilozófiai koncepciót, sokkal inkább a szociológiát jelöli meg 
segítőként a jogtörténet értelmezésénél. 
 

A másik elkerülhetetlen szempont az Eckhart-viták bemutatásánál az, hogy a 
politika mit fogad el tudományos nézőpontnak és mit tekint objektív, és így 
megkérdőjelezhetetlen eredménynek, megállapításnak. Ez a szempont is, mit az előző, 
meghatározó oka, mind az 1931-es, mind az 1955-ös és a publicisztikai írásokból, 
valamint az országgyűlési, a kérdést érintő viták alapján az 1989 után napjainkig tartó 
harmadik Eckhart-vitának, sőt a 20. század első évtizedében folyó konfrontációnak is. A 
tudományos paradigmák, valamint a politika állásfoglalása mellett a vizsgálat teljessége 
igényli Eckhart Ferenc személyes küzdelmeinek, kapcsolatrendszerének és 
személyiségének bemutatását is. 
 

A tanulmány második részében elvégzett összevetések alapján elmondható, hogy 
Eckhart Ferenc is megállapítja (1941) a magyar korona-tan az európai esetleges 
koronatanokhoz képesti különlegességét, amelynek egyik leglényegesebb oka a korona 
különleges jelentőségéhez is köthető személyes hűség kapcsolat. Ezt a megállapítást 
Bónis György is alátámasztja (1947), aminek elsődleges okát a magyarországi 
birtokviszonyok az Európaitól eltérő jellege adja. A magyarországi hűbériség 
korszakában a dologi jelleg erőteljesen másodlagos a személyi viszonyokhoz képest. 
Bónis – hasonlóan Bartoniek Emmához (1934, 1939) – ebből a magyar hatalmi 
viszonyok erőteljes közjogi jellegére következtet, amely megállapítások egyeznek, vagy 
közel állnak a jogtörténeti iskola álláspontjához. Eckhart Ferenc a korona-tan 
különlegessége mellett hangsúlyozza, hogy az az európai hatások eredménye is a 
magyar hagyományok mellett, de a magyarországi fejlődést is csak az európai általános 
keretei szerint tudja értelmezni. Ez alapján a királyi hatalom patrimoniális jellege 
Magyarországon is kizárja, hogy a hatalommegosztás és ellenőrzés kérdése a rendi 
korszak előtt megjelenjen. Ebből következik, hogy a magyar alkotmánytörténet nem 
lehet a közjogi viszonyok töretlen fejlődéseként értelmezni, a Szent Korona-tan 
fejlődéséhez mérten végigvezetni. Ezt az álláspontját elsősorban 1946-ban megjelent 
tankönyvének szerkezete, tartalma tükrözi. Eckhart Ferenc álláspontja, miközben új 
eredményeket hoz a Szent Korona-tan történetének vizsgálatával, annak egyediségét és 
régiségét alátámasztva, valójában ebben a kérdésben vízválasztó a jogtörténeti iskola 
képviselte nézettel szemben. Sőt Bartoniek Emma, de Bónis György 1940-es évekbeli 
véleményével összehasonlítva is. 
 

Megállapítható az is, hogy amíg 1931-ben a támadás elsősorban az Eckhart által 
markánsan képviselt nézetrendszer ellen folyik, amely nem egyeztethető össze az 
uralkodó tudományos paradigmával, addig az 1950-es években, így 1955-ben is 
elsősorban személye, az általa képviselt régi világgal szemben folyik. Bár a marxizmus 
a pozitivista forráselemzés osztályharcon alapuló dialektikus fejlődés értelmezési 



kereteivel Eckhart nézetrendszere – erős kompromisszumokkal – összeegyeztethető, de 
személye és az általa képviselt világ és tudományosság sokak szemében 1949 után nem 
volt beleegyeztethető a szocializmus szovjet kliséibe. Ennek alapvető oka, hogy az 1949 
utáni politikai rendszer nemcsak, hogy radikálisan megtagadta a korábbi magyar állam 
és politikai rendszereivel való bármi folytonosságot, hanem azok hagyományait 
alapvetően meg akarta semmisíteni. Ezért a támadás, bár tudományos és 
tudományfilozófiai kérdések megvitatása céljából zajlott, mégis elsősorban személye és 
Bónis György ellen, valamint az általuk képviselt szellemiség, a „múlt” ellen irányult.  
 

Az 1989 utáni – hevességük alapján a korábbi vitákhoz mérhető – 
összeütközések, amelyek hasonlóan az 1931-eshez, és eltérően az 1955-öshöz, 
elsősorban az egyetemen kívül a heti és napi sajtó publicisztikájában, a közéletben, ezen 
belül az országgyűlésen folynak. A vitázó felek „ugyanazok” mint korábban. Az egyes 
nemzeti hagyományok tovább élésének hívei, illetve a mai politikai és jogrendbe 
történő beépítése ellen tiltakozók, hasonlóan a korábbi vitákhoz az erőteljesebb politikai 
érvek mellett, tudományos, vagy tudományos jellegű érvelést is alkalmaznak. 
Kiragadva sokszor Eckhart életművéből az 1931-es tanulmányt. 
 

A tudományos életben és az egyetemi oktatásban az elmúlt évtizedben kialakult 
Eckhart és Bónis kultusz, amely tudományos állásfoglalásnak is tekinthető. Bár a 
jelenlegi szemlélet egy része a pozitivista kutatás mellett a fejlődés elvű kategóriákat 
használja, vagy annak dologi irányát hangsúlyozza, de ugyanakkor elkezdődött a 
jogtörténeti iskola részleges, csendes rehabilitációja, a magyar történeti hagyományok 
tisztelete. Tanulmányom célja, hogy az Eckhart-viták történetének és tartalmának 
elemzésével hozzájáruljon a magyar történeti alkotmány egykor művelő jogtörténészek, 
és közjogászok életművének objektív megismeréséhez.  
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I. BRIEF SUMMARY OF THE RESEARCH TASK 
  
        The turning points of 20th-century Hungarian history resulted in the basic changes 
of the constitutional order of Hungary, which also involved changes in the concept of 
the Constitution and the law. Following the Reconciliation of 1867 and interrupted only 
by the revolutionary period of 1918-1919, the Constitution of Hungary was a historical 
constitution, up to the adoption of the charter-based constitution of 1949. Until the 
occupation in 1944 and the adoption of Act I of 1946 (intended by the legislator to be 
registered in the order of the fundamental Acts, according to its Preamble), the legal and 
political legitimacy of the constitutional structure was based on the Holy Crown theory, 
a systematic framework of the fundamental Acts and the common law. By the last 
decades of the 19th century, the general political opinion and the education on the 
history of the Constitution, interpreting and referring to the Holy Crown theory, were 
based on the idea of the thousand years of Hungarian constitution and a unique way of 
the development of that constitution and endeavoured to create its scientific 
foundations. Following the cataclysm of 20th-century Hungarian history, even greater 
importance was attached by the major part of Hungarian intellectuals and the people in 
general to the historical legitimacy of the organic development of the Hungarian 
constitution, to the unique nature of Hungarians’ sense of common law and the special 
talent of the people for creating and maintaining their nation, whose scientific basis was 
taken for granted. 
 The changes of constitutional and political regimes also represent a conflict of 
different ideologies. The primary goal of those who wanted to change the historical 
Hungarian state and its legal order was the changing of the general propositions and 
norms of constitutional law or rather their replacement in accordance with the modern 
constitutional principles. Apart from or in connection with the differing views 
concerning the past of Hungary, the changes of the Hungarian constitutional and 
political system and the efforts in order to achieve these changes required the different 
interpretation or assessment of the Holy Crown theory. In the 20th century, a new item, 
scientific arguments were added to the ongoing debate during the changing political 
structures of the past 150 years. Since the scientific arguments concerning the historical 
constitution of Hungary, its origin and unique nature also represent a political attitude, 
they often generated enormous controversy. On three occasions during the 20th century, 
the scientific views of Ferenc Eckhart came to become the focus of such controversy, 
also influencing public debate. 
 In addition to put the so-called Eckhart debate into a historical perspective, this 
paper aims to provide an analysis of the relevant scientific statements and paradigms in 
each period, compare the various arguments and present the historical relationship 
between scientific statements and political views. Inevitably, a discussion of the Eckhart 
debates will include a study of the considerations politics and mainstream public debate 
will eventually accept an idea as a scientific viewpoint or an objective and therefore 
authentic research finding or proposition. 
 
        The study consists of four parts. Part I is an essay to summarize the history, the 
background and the consequences of the first Eckhart debate of 1931. This part also 
includes an analysis of the connections between the academic, intellectual and social 
network, of Ferenc Eckhart, his background and previous career and the views of the 



participants of the academic and political controversy emerging as a result of the 
publication in 1931 of his Historical Study on Law and Constitution. Apart from the 
propositions and their proponents in the debates in the press, on various public forums 
and in the Parliament, the contradictions concerning the way the history of the law and 
constitution of Hungary were taught at the time are also presented in this section, in 
order to put the debate into context, including the methodology-related debate at the 
Budapest University and in academic journals between 1902 and 1912, heralding, as it 
were, the clash of opinions in 1931. The understanding of the system of views of Ferenc 
Eckhart and his opponents inevitably requires familiarity with the system of arguments 
behind the confrontations concerning the Eckhart paper, i.e. the arguments related to 
intellectual history, the philosophy of history and the right scientific and ideological 
approach. 
           
       Part II of the study compares the arguments raised in the academic debate that 
started in 1931 and transcended the political and intellectual debate. It includes a 
comparison of the arguments and propositions of the school of legal historians put 
forward in 1931 (based primarily on the study of Miklós Tomcsányi and Kálmán 
Molnár) with the views of Ferenc Eckhart published in 1931 and in his study The Story 
of the Holy Crown Theory, published in 1941 and the arguments of pro-Eckhart 
academic papers published in 1931 (in particular Sándor Domanovszky and Elemér 
Mályusz). The 1931 debate gave a new impetus to research in the area, resulting, among 
others in the publication of one of the main works of Emma Bartoniek, The History of 
Hungarian Coronations (1939), a study Eckhart repeatedly refers to in his 1941 book. 
The summary of former research on the subject Feudalism and Social Orders in 
Medieval Hungarian Law, published in 1947 and written by György Bónis, a former 
pupil of Eckhart and Ferenc Eckhart’s course book entitled The History of Hungarian 
Law and Constitution, published in 1946, apart from rounding off an academic period 
that had commenced in 1931 with regard to the history of the Hungarian law and 
constitution and the Holy Crown theory, also represented the end of an era, which was 
followed by long decades of positivistic legal history based on a Marxist, materialistic 
approach and interpreted on the basis of class struggle and the principle of societal 
development. 
 
       Examining the period 1945 to 1957 of the life and work of Ferenc Eckhart, Part III 
of the study contains an analysis of the academic and political atmosphere of the times, 
his academic network, the reviews on his books and the official evaluation of his current 
projects, the technical and methodology-related debates based on Marxist science and 
politics at the Faculty of State Administration and Legal Science of the ELTE 
University between 1948 and 1955 and the views put forth by Ferenc Eckhart at the 
time. The chapters on intellectual history in The History of Hungarian Law and 
Constitution course book by Ferenc Eckhart and György Bónis, first published in 1952 
and then annually reprinted, were the main points of reference of the ardent debate in 
1955 at the university and the academic press, overtly aimed at the isolation and 
exclusion of Ferenc Eckhart and the ‘old school’ of which he was probably the best-
known representative. Besides the arguments and the philosophical foundation of the 
debate, this section describes the opinions and the academic career of the participants 
(both pro and contra Eckhart) as well as the later consequences of the debate during the 
fifties and sixties.      
 



       Part IV of the study describes the intellectual and academic debates concerning the 
Holy Crown and the Holy Crown theory since 1989. After 1989, the debate has focused 
on the way the legal continuity of Hungary, including Hungarian history and the pre-
1945 traditions and symbols of the Hungarian state can be reintegrated, after the 
changes, into the framework of present-day Hungary. The controversy, which has 
included the interpretation of Hungarian history as well as issues of the Hungarian 
national and political identity, has had an essential influence on the Holy Crown theory 
and its historicity. Another question is the way the current education on the history of 
the Hungarian law and constitution relates to the pre-1945 traditions and to the legacy 
of the pre-1989 period. This part of the paper investigates the start, under a new 
framework, of the efforts in the academic and popular science fields after the Crown 
was brought back from the US in 1978, the new directions of the research of the Crown, 
as a prelude as it were of the political and academic debate on Hungary’s historical 
traditions, emerging during the nineties. The parliamentary debates of the ‘Coat-of-
Arms Act’ (1990) and the ‘Memorial Act on the memory of the foundation of the state 
by Saint Stephen and on the Holy Crown’ (1999 – the Act was adopted in 2000) are also 
analysed and presented in full detail.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



II. RESEARCH METHODS AND LITERATURE 
 
 
        The life and academic works of Ferenc Eckhart, in particular the so-called Eckhart 
debates have been studied, from various perspectives, by a number of scholars during 
the past few decades, such as Alajos Degré, Pál Horváth, József Kardos, Gábor Máthé, 
Barna Mezey, Ferenc Pecze, Lajos Rácz, Mihály T. Révész, István Stipta, György 
Székely, Gyula Vargyai and Zsolt Zétényi. Their studies have either touched upon or 
provided an in-depth analysis of the relevant history of the Holy Crown theory. While 
drawing on these studies, this paper, however, has also been based on a positivistic 
research of the available literature. Comparing the various academic opinions, the 
publications on issues of history, legal history or the philosophy of history have also 
been subjected to a comparative analysis. 
 
        The books and publications discussing the life and works of Ferenc Eckhart and 
the 19th- and 20th-century history of the Holy Crown theory have been used as the 
starting framework to this study. The Collection of Manuscripts and Rarities of the 
Hungarian Academy of Sciences was used as the primary source of the research on the 
life of Ferenc Eckhart, his academic and political network and his writings concerning 
the debate on his views. Contemporary periodicals, the volumes of the Parliamentary 
Journal from the period 1927-1932 and the course books written by the school of legal 
historians have been treated as the key sources of the presentation of the intellectual and 
philosophical debate of 1931. The authoritative works of Ferenc Eckhart, Emma 
Bartoniek, György Bónis, Kálmán Molnár, Miklós Tomcsányi and others, concerning 
the subject, were compared and analysed in order to investigate the academic debate 
starting in 1931. The Protocols of the Council of the Faculty of State Administration 
and Law of ELTE and the list of the relevant literature were used as the essential 
sources of the study of the period 1948 to 1957 and after. A wide range of studies and 
articles published in the academic press and other periodicals between 1978 and 2004 
was collected and used. Authoritative publications, academic and popular books on the 
Holy Crown, the Holy Crown theory, the school of legal historians and Ferenc Eckhart, 
and their authors, are also discussed. Relevant collections of documents, such as the 
works of Pál Horváth have also been drawn upon. Besides the definition of the research 
topic, the use of various works on the history of art, ethnography, the history of 
philosophy, etc. are also indications of the extremely complex and inherently 
interdisciplinary nature of the research subject. 
 
       On the discussion of the Parliamentary debates of the period 1990-1999, the full 
material concerning the subject was used and processed on the basis of the Official 
Protocols of the Parliament and various committee protocols.        
 
      The research of the available sources and an analytical, comparative approach were 
used in order to draw various conclusions. 
 
 
 
 
 
 
 



III. RESEARCH FINDINGS AND POTENTIAL AREAS OF USE 
 
 
 The 20th-century history of the Holy Crown theory is the history of the conflicts 
of national identity and science and of scientific research and the formation the political 
will and opinion. The study aims to reveal, by the presentation of the historical context 
of the controversy, what kind of scientific considerations, related to his network of 
contacts in the academic community and among policy-makers influenced the views of 
Ferenc Eckhart during the various political periods. It has also aimed to compare 
various propositions concerning the historical constitution of Hungary by the school of 
legal historians and contested in 1931 by Eckhart, with the final conclusions of the 
subsequent scientific research between 1931 and 1947, carried out and/or motivated by 
him. Finally, it has included an investigation of the ways the views and ideologies 
influencing politics and the intellectual discourse have exploited the scientific or quasi-
scientific propositions concerning the historical constitution of Hungary or their 
rebuttals, in order to justify their own objectives.   
 
      As early as at the beginning of the 1920’s, Fer enc Eckhart had considerable 
influence in academic and intellectual circles as a member of the circle of friends and 
academics of Kunó Klebelsberg – Gyula Szekfű – Sándor Domanovszky, which had a 
significant influence on the major part of Hungarian academics. Due to his network of 
acquaintances in the academic community and among politicians, and in particular to 
the backing of the Faculty, the political attacks in 1931 had no real consequences, in 
fact, if anything, they reinforced his academic and intellectual position and influence. In 
the controversy concerning his views, he enjoyed the backing of part of the government 
as well as of the liberal opposition, while other members of the government and the 
right-wing opposition attacked him. During the debate of 1931, the term ‘intellectual 
history’ was defined along with the multi-component elements of Eckhart’s system of 
scientific views, which became increasingly crystallized during the two decades 
following the debate. The positivistic research and exploration, to the largest possible 
extent, of the sources and documents have thus increasingly become the essential basis 
of scientific methodology: the relations between the findings of positivistic research are 
interpreted on the basis of the schools of thought dominant during specific historic 
periods (intellectual history approach), the lack of which would make the understanding 
of national characteristics impossible; he systematizes and assesses the history of the 
succeeding periods and that of the various countries spanning several historical periods 
on the basis of the school of the philosophy of history centred around economy-based 
development. (This general system of concepts is more typical of his works published 
after 1945.) The same system of thoughts determined his educational considerations. 
 
       This author believes that at least two considerations require investigation 
concerning the study of the ‘Eckhart debates’. First, to what extent may the conclusions 
drawn from the findings of positivistic research be the result of the researcher’s 
paradigms of thought. Second, what does one accept as a scientific paradigm. 
Consequently, it is difficult to compare the conclusions, drawn from the same facts by 
two scholars working under different approaches. It is a lot more viable to establish a 
uniform opinion by comparing the research done by scholars using the same categories 
and paradigms. The findings of the school of legal historians can therefore only be 
‘juxtaposed’, for comparative purposes, with the findings of the contemporaries 
working on the basis of principles of research and analysis similar to those of Ferenc 



Eckhart. Farther-reaching consequences may however be drawn by comparing 
Eckhart’s views concerning the essential issues of the history of Hungarian law and 
constitution with those of Emma Bartoniek and György Bónis on the same issues, even 
though the framework of the positivistic research of Emma Bartoniek is more of an 
intellectual history nature than that of Eckhart and, in his 1947 book, Bónis also 
questions the development-based concept of the philosophy of history, claiming that 
sociology provides a great deal more help for the scholar in the interpretation of legal 
history. 
 
        Another inevitable consideration concerning the presentation of the Eckhart debate 
is the definition of what is accepted by politics as a scientific perspective and an 
objective and therefore authoritative finding or argument. Similarly to the former, this 
latter consideration has also been a major reason of the Eckhart debates of 1931, 1955, 
of the third Eckhart debate going on since 1989 on the basis of his articles and the 
Parliamentary discussions concerning the subject and even of the confrontation during 
the first decade of the 20th century. Apart from the scientific paradigms and political 
opinions, the completeness of the study requires the presentation of the personal battles, 
the academic and political network and the personality of Eckhart. 
 
         The comparisons in the second part of the study make it clear that Eckhart (1941) 
also admitted to the unique nature of the Hungarian crown theory as compared to any 
other crown theories in Europe, which is primarily embodied in the personal loyalty 
related to the special significance of the crown. That argument is supported by György 
Bónis (1947), mainly on the basis of the unique nature of the property relations in 
Hungary compared to the rest of Europe. During the feudalistic period, their material 
nature was rather secondary compared to the personal relations in Hungary. That made 
Bónis (and, similarly, Emma Bartoniek, 1934, 1939) conclude that power relations in 
Hungary were very much public-law-based. These findings are identical with or very 
close to the opinion of the school of legal historians. In addition to the unique nature of 
the crown theory, Eckhart also emphasises the impact of European influences on 
Hungarian traditions, yet he can only define Hungarian development within the general 
European framework. The patrimonial nature of royal power therefore excludes the 
possibility that the issue of the division and control of power could emerge before the 
period of feudalism. Consequently, one cannot interpret the history of the Hungarian 
constitution as the unbroken development of public law relations, deducing it compared 
to the development of the Holy Crown theory. That view is reflected primarily in the 
structure and the content of his course book published in 1946. Eckhart’s approach, 
while presenting new findings through the study of the history of the Holy Crown 
theory, confirming its uniqueness and long standing, in fact represents a watershed 
compared to the views embodied by the school of legal historians concerning the issue 
or indeed compared to the opinions, held during the 1940’s by Emma Bartoniek and 
György Bónis. 
 
       While in 1931 the attack was targeted mainly against the system of views clearly 
represented by Eckhart, which were incompatible with the dominant academic paradigm 
of the age, in the 1950’s, and specifically in 1955, the war was being waged against 
Eckhart himself and the ancien régime he represented. While Eckhart’s system of views 
was compatible (albeit with considerable compromise) with the interpretation 
framework of Marxism, the positivistic analysis of sources and the ideology of dialectic 
development based on class struggle, his person and the world and the scholarship he 



represented was no longer compatible with the Sovietized world of socialism after 1949. 
This was essentially due to the fact that the post-1949 political regime not only rejected 
and kind of continuity with the former Hungarian administrative and political systems, 
but it also essentially strove to destroy their traditions. Therefore, the attack, although it 
was launched with the pretext of discussing issues of an academic and philosophy of 
science nature, was primarily targeted against Eckhart and György Bónis as well as the 
ethos, the ‘past’ they represented. 
 
     Similarly to the debate of 1931 and in contrast with that of 1955, the post-1989 
conflicts, comparable, on account of their ardour, to the previous debates, have been 
carried on outside the university, in articles published in the weekly and daily press and 
in the public intellectual and political discourse, in particular at the Parliament. The 
opponents are the ‘same’ as before. Like in the earlier debates, the adherents of the 
survival of national traditions and those protesting against their integration into the 
present-day political and legal system have tended to use scientific or quasi-scientific 
arguments besides the more powerful political ones, with frequent references to 
Eckhart’s 1931 study, stripped of the context of his complete oeuvre. 
 
     During the past decade, a cult of Eckhart and Bónis has emerged in the academic 
community and in university education, which can be considered an academic climate 
of opinion. Although, apart from positivistic research, the development-based categories 
are also used under the present-day approach, or their material orientation is 
emphasised, the partial and silent rehabilitation of the school of legal historians, the 
reverence of Hungarian historical traditions have also commenced. The aim of this 
study is to add objective information concerning the oeuvre of legal historians and 
public law experts dedicated in the past to the study of the historical Hungarian 
constitution, through the analysis of the history and content of the Eckhart debates.  
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