
A mai osztrák jogtörténetírás egyik legfontosabb 
feladatának tekinti, hogy a 19. század első felében 
élt és dolgozott, sokáig méltatlanul elhanyagolt 
jogásznemzedék életét feldolgozza és megismertesse a 

nagyvilággal. Christian Nesehwara új könyvében az oszt
rák jogtörténetírás által az elmúlt évtizedekben „ismétel
ten" felfedezett osztrák jogtudós. Kari Josef Pratobevera 
életét mutatja be.

Nesehwara professzor érdekes megoldást választott, 
nevezetesen azt, hogy Pratobevera önéletrajzi írásait egy
beszerkesztve, kronologikus sorrendben tárja elénk életé
nek legfontosabb állomásait. A rövid bevezetőt követően 

amelyben egyrészt magyarázatot kapunk a válogatás 
legfontosabb szempontjaira, másrészt megismerhetjük az 
alapvető életrajzi adatokat (születési hely és idő, családi 
és rokonsági kapcsolatok, legfőbb művei, illetve a róla 
született legfontosabb tudományos művek, sőt ezenfelül 
egy családfát is áttanulmányozhatunk) -  található a három 
részre, azon belül 12 fejezetre tagolt szövegválogatás.

Az első fejezet Pratobevera életének első 11 évét öleli 
fel, ennek megfelelően alapvetően a családról, valamint 
arról a környezetről szól, amelyben a későbbi jogtudós 
felnevelkedett. Az otthon mel
lett az általános iskolai évekről, 
illetve a korabeli ifjúság életvi
teléről is szó esik. egészen ad
dig, amíg 1782-ben át nem ke
rült szülővárosából, Bielitzböl 
Bécsbe, ahol kereskedelmi kép
zésben vett részt -  alapvetően 
annak köszönhetően, hogy vál
lalkozó apja azt szerette volna, 
hogy idővel fia vegye át a csalá
di üzlet vezetését). Pratobevera 
két év után hazatért, de mégsem 
szülei tervei szerint alakultak a 
dolgok, ugyanis 1786-ban úgy 
döntött, hogy jelentkezik a Bé
csi Egyetem Jogi Karára. Az 
ezután következő önéletrajzi 
írások az egyetemi évekről szól
nak, s éves bontásban ölelik fel 
a négy év alatt megszerzett ta
pasztalatokat, s megörökítik a 
korszakban az egyetemen okta
tó professzorok munkásságát is.
Találunk egy elemzést 11. József 
uralkodásának értékeléséről, 
szó esik továbbá a bécsi egye
tem korabeli szervezetéről is, tehát az ezzel foglalkozó 
személyek számára is értékes olvasmány lehet. Ezek az 
elemek azok, amelyek ezt a könyvel még érdekesebbé te
szik a jogtörténet iránt érdeklődők számára.

Az egyetemi évek után a doktori fokozat megszerzé
sének menetéről olvashatunk, ennek keretén belül ír sa
ját, egyházjoggal foglalkozó disszertációjáról is. Beszá
mol jogi praxisának kezdeteiről, ugyanis jogászi pályáját 
1792-ben ügyvédbojtárként kezdte egy Ignaz Raab nevű 
ügyvéd mellett. Ennek kapcsán a szerkesztő arra töreke-

Egy osztrák jogász 
a „re fo rm ko rbó l" -  
Válogatás Kari Josef 
Pratobevera önéletra jzi 
írásaiból
Nesehwara. Christian: Ein österreichischcr Jurist im Vomiarz. 
„Sclbstbiographischc Skizzcn" des Freihemi Kari Josef 
Pratobevera (1769 1853)
Rechtshistorische Reihe. Bánd 374.
Péter Láng lntemationaler Verlag dér Wissenschaftcn. 
Frankfurt am Main, 2009,299 p.
ISBN 9787-3-631-57612-0 / ISSN 0244-290X

dett, hogy ne csak Pratobevera életét ismerhessük meg, 
hanem áttekintést kaphassunk a 18. század végi ausztriai 
ügyvédség helyzetéről is. A következő periódusban II.

Lipót haláláról, majd 1, Ferenc 
trónra lépéséről, illetve a Biro
dalom helyzetéről olvashatunk. 
Szót ejt rövid ügyvédi karrier
jéről, aminek azért lett hamar 
vége, mert beadta pályázatát a 
Krakkói Főtörvényszékre, aho
va az uralkodó ki is nevezte 
bíróként. Saját bírói karrieije 
mellett szól a bírák, a bíróságok 
állapotáról, Nyugal-Gaiícia tar
tomány felépítéséről, az alapve
tő politikai viszonyokról, vala
mint magánéleti eseményeiről, 
házasságáról Josefine Raabbal. 
Életében 1804-ben következett 
be újabb nagy változás, ami
kor áthelyezték Bécsbe, a Leg
felsőbb Törvényszékre. Az ezt 
követő periódusban beszámol a 
napóleoni háborúkról, a francia 
megszállás következményei
ről, illetve arról, hogy felkérték, 
vegyen részt egy törvény meg
alkotásában, amely mind a mai 
napig hatályban van Ausztriá
ban: ez pedig nem más, mint az 

ABGB. Belülről ismerteti a törvényalkotás, illetve a kodi- 
fikációs munka menetét, sok érdekességet elárulva ezzel 
az Olvasó számára. 1814-től kezdve, egészen 1818-ig az 
Államtanács tagja volt, amikor kinevezték a Bécsi Fötör- 
vényszék alelnökévé.

A jogalkotásban végzett munkája ezzel nem zárult le, de 
alapvetően bírói karrieijére koncentrált: ezt örökíti meg a 
10. fejezet. Megismerhetjük kollégáit, a korabeli bírósági 
szervezetrendszert, valamint annak kritikáját, illetve a kor
legfontosabb kodifikációs projektjeiről is megtudhatunk__
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információkat (p!. a büntetőjogi reformkoncepciókról stb., 
ami az 1852-es, Magyarországon is hatályba léptetett Btk. 
kapcsán lehet érdekes számunkra). Az utolsó korszak az 
1838 és 1842 közötti esztendőket öleli fel; több, ez idő 
tájt született tanulmánya is bekerült a könyvbe. Ezek té
máját lóként a huszita töurak elleni perek leírása, vala
mint a huszitizmus és annak értékelése képezi. Komoly 
megbetegedése miatt ott kellett hagynia a bírói hivatást. 
Betegségéből felépülve ismételten egyetemre kezdett el 
járni, ahol filozófiát és művészettörténetet tanult. Önélet
rajzi vázlataiban ezt követően találhatunk néhány portrét, 
majd egy tekintélyes szószedettel zárul a könyv, tekintve,

hogy 1842-ben fejezte be emlékiratainak megírását. Az 
ezt követő években csupán 1848-ban aktivizálta magát, de 
súlyos beteg lévén, élete utolsó éveit már családja körében 
töltötte. 1853-ben hunytéi.

Összességében véve egy igazán igényesen megszer
kesztett kötetről beszélhetünk, amely magyar szemmel 
nézve egy lényegében ismeretlen jogtudósról szól, a 
remek korrajz kapcsán a jog, illetve a jogtörténet iránt 
érdeklődök számára mégis igazán izgalmas olvasmány 
lehet.

Képessy Imre

____________ SZEMLE

Az alkotm ánybíráskodás 
m últja , je lene és jövője

Sólyom László előadása 
a Magyar Állam- és Jogtörténeti 

Tanszék Tudományos Diákkörének
ülésén

Sólyom László egyetemi tanár, a Magyar Köztársaság 
volt elnöke, a Magyar Köztársaság Alkotmánybíró
ságának első elnöke Az alkotmánybíráskodás múltja, 

jelene és jövője címmel tartott előadást az ELTE Állam- 
és Jogtudományi Karának Aula Magnójában, 2012. már
cius 21-én. A rendkívüli érdeklődéssel kísért rendezvény 
a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék, illetve a Tan
szék Tudományos Diákkörének szervezésében, valamint 
az Alkotmányjogi Tanszék és a Magyar Jogász Egylet 
Jogtörténeti Tagozatának közreműködésével jött létre. Az 
eseményt Mezey Barna, az ELTE rektora és a Magyar Ál
lam- és Jogtörténeti Tanszék tanszékvezető egyetemi ta
nára nyitotta meg.

Sólyom László előadását alapvetően két nagy részre osz
totta: az elsőben a magyar alkotmánybíráskodást helyez
te el a nemzetközi palettán, míg a másodikban a magyar 
Alkotmánybíróság céljait és kilátásait kívánta összegezni. 
Bevezetőjében -  Mezey professzor úr kérdésére válaszol
va az előadó elmondta, hogy az új magyar Alaptörvény
ben a történeti alkotmány vívmányaira történő utalás több 
szempontból is aggályos lehet, hiszen a létrejött törvény 
minimális előkészületi munkálatai és dokumentációja miatt 
az értelmezhetősége gyakran nehézkes, illetve a fogalmak 
kitágítása és szembeállítása a pozitivista jogértelmezéssel

__lehetősénél ad az utólagos ideologikus értelmezésre.
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A magyar alkotmánybíráskodást Sólyom László törté- 
nelmi-kialakulási, elméleti-strukturális, valamint tartalmi 
szempontból kívánta elhelyezni a világ más alkotmánybí
róságai között. A tudomány kétféle alkotmánybíráskodási 
modellt különböztet meg: a diffúz és a koncentrált mo
delleket. Előbbire példa az amerikai minta, ahol a rendes 
bírósági szervezetrendszer részét képező bíróságok dön
tenek alkotmányossági kérdésekben is. A koncentrált mo
dell az ún. osztrák modellből induló, mára már inkább eu
rópai modellként ismert rendszer, amelynek ősatyja Hans 
Kelsen. A kelseni elveken alapuló német alkotmánybíró
ság (a karlsruhei Bundesgerichtshof) konstruktív jellem
zői között kell megemlíteni, hogy szervezetileg elkülönül, 
azaz nem képezi a rendes bírósági rendszer részét, illet
ve törvénymegsemmisítő jogkörrel rendelkezik. Tovább
fejlesztve az alapvető elveket, a német alkotmánybíróság 
saját hatáskörébe utalta az egyéni alapjogvédelmet, az 
alkotmányjogi panasz útján gyakorolható konkrét egyéni 
jogorvoslatot is. A karlsruhei modell „lányának,” második 
generációjának tekintik az Ibériai-félsziget alkotmánybí
róságait. a spanyol és portugál grémiumokat, míg a volt 
szocialista tömb országaiban, elsősorban Lengyelország
ban és Magyarországon létrejött alkotmánybíróságok je
lentik a fejlődés harmadik generációját, Karlsruhe „uno
káit". Kiemelendő azonban, hogy a magyar és a lengyel 
modellek -  feltehetőleg szocialista maradványként -  ide
genkedtek az egyéni jogvédelemtől, ezért, visszatérve a 
kelseni modellhez, absztrakt normakontrollra vonatkozó 
hatáskörökkel ruházták fel alkotmánybíróságaikat. A dif
fúz és koncentrált modellek szembeállítására vonatkozóan 
Sólyom László Tocqueville munkásságát említette, aki 
már 1830-ban rácsodálkozott az amerikai bíróságok rend
kívüli, az alkotmányozó hatalom fölé emelkedő jogköré
re, amelyet azonban az egyedi esetekre vonatkozó joggya
korlásba burkolva rejtettek el, és valódi hatása csupán az 
évek előre haladásával, a precedens rendszer segítségével 
váll széles körben elterjedné. A kelseni modellben ez a 
hatásköri összeütközés nyílt. így az alkotmány védelme 
érdekében működő alkotmánybíróság mint negatív tör
vényhozó kerül szembe a pozitív törvényhozó szervvel, 
a parlamenttel. Ez az egyértelmű konfliktusoknak teret


