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Az 1886-ban született 
Schwarz András Ber
talan jogi tanulmá
nyait a budapesti Tu
dományegyetem Jog- 
cs Államtudományi 
karán végezte. Meg 
pesti joghallgató ko
rában — nagybátyja, 
a Jhering-tanítvány 
Szászy-Schwarz 
Gusztáv ösztönzésére 
— tanulmányokat 
folytatott a bonni 
egyetemen, ahol ki

váltképpen a civilista Zitelmann előadásait és szemináriu
mait hallgatta. Jogi tanulmányait Magyarországon fejezte 
be 1908-ban. Még ebben az esztendőben visszatért Német
országba. Ezúttal Lipcsében, Ludwig Mitteis világhírű 
papyrológiai intézetében dolgozott. Itt készítette el nagy 
nemzetközi visszhangra találó munkáját, amelynek alapján 
1912-ben római jogból magántanári képesítést nyert.

Az I. világháborút követően visszatért Lipcsébe, ahol 1922- 
ben rendkívüli tanári címet kapott. 1926-ban hívták meg Zü
richbe elődje itt Andrcas von Tuhr professzor —, Svájcban 
azonban csak négy évet töltött 1930-ban ismét Németország
ba ment, ezúttal a freibuigi egyetemen (Freibuig im Brcisgau) 
kapott professzurát Előadásai a római jog mellett átfogták a 
magánjog oktatását és kiteijcszkedtek az összehasonlító jog 
bemutatására is. Emellett szemináriumot tartott a jogi papyro- 
lógia köréből is. A freiburgi professzura azonban rövid ideig 
tartott: a ncmzetiszocialisla hatalomátvétel következtében már 
1933 nyarán katedrája elhagyására kényszerüli 

Az első emgirációs év legnagyobb részét Angliában töltötte, 
ahol Oxfordban és Cambridge-ben tartott előadásokat Köz
ben abban reménykedett, hogy szülőhazájában, Magyarorszá
gon jut katedrához. Ez a lehetőség azonban nem válhatott 
valóra és ezért úgy döntött, hogy elfogadja az isztambuli 
egyetem megtisztelő meghívását. A sok tekintetben még a régi 
feudális hagyományokkal terhelt, a medressze sajátosságaitól 
teljes egészében elszakadni nem tudó egyetem átfogó reform
jára a Török Köztársaság kikiáltásának tizedik évfordulóján, 
1933-ban került sor. Ehhez az új típusú, modem intézmény
nek a reformtörekvéseket minden tekintetben támogató, szak

mailag is nagy tekintélyű, nemzetközi hírű professzorokra 
volt szüksége.

A törökországi meghívás a nemzetközi hírnévnek örvendő 
római jogásznak és magánjogásznak szólL A francia felsőok
tatási rendszer (így a szemeszterenként kötelező vizsga és az 
előre meghatározott sorrendben felveendő tárgyak) szerint 
szervezett jogi karon Schwarz András Bertalan kél katedrát, a 
római jogit és a magánjogit kapta meg, emellett az összeha
sonlító jog című táigyat is ő adta elő. Előadásaiban általános 
képet adott a római jog történetéről, de különös figyelmet 
lordított a továbbélés és azon belül is a recepció kérdéseire. A 
római magánjog doktrinális részét ismertetve a személyekre 
és az ügyleti tanra volt különös figyelemmel, de a pcijogot 
sem hanyagolta cl. A kötelmi jog ismertetése erősen háttérbe 
szorította a dologi jogot. Római jogi előadásainak karakterisz- 
likuina szoros kapcsolatban állt a római jogot egyfajta ius 
Europacum-nak tekintő szemléletével, amely végső soron a 
pandcktlsztika aktualizálódó tendenciájával rokon. Előadásai
nak ilyen jellegű és irányú felépítése szinte kizárólag azzal a 
funkcióval magyarázható, amelyet a több áttételen keresztül 
un. ius oecomenicum-ként értelmezett római jog mint egyete
mi diszciplína az átfogó reformok Torökországában betöltött.

Schwarz András Bertalan nagy elfoglaltsággal járó isztam
buli professzorija alatt sem számolta fel gyümölcsöző külföl
di kapcsolatait. Számos nemzetközi tudományos kongreszu- 
son vett részt — sőt, élete utolsó éveiben (1953-ban húnyt el)
évente néhány hónapon át Bonnban is vendégprofesszor_és
részt vállalt a Koschaker-Emlékkönyv szerkesztésében is. Ér
zelmei, de civilisztikai munkásságának jellege is már szinte 
elválaszthatatlanul Törökországhoz kötötték, amellett, hogy 
szülőhazájával is intenzív kapcsolatokat ápolt.

Schwarz professzor gazdag tudományos munkássága 
rendkívül széleskörű. Első római jogi tárgyú munkáit ma
gyarul írta és Magyarországon jelentette meg. Hallgató ko
rában pályadíjai nyert dolgozata a Digesta egyik titulusa 
(D. 41. 2. — De adquirenda vei amittenda possessione) 
kritikai kommentálja. Forrásbázisát tekintve jórészt erre a 
munkára épül az ugyancsak Magyarországon megvédett, 
1907-bol származó „A birtokjog és a birtoktan alapjai” 
című doktori disszertációja is. Szócikkeket írt továbbá az 
öröklési jog egyes intézményei köréből a Magyar Jogi Le
xikonba. Magyar nyelven tette közzé a „Causalis ügylet és 
a tulajdonátruházás a görög papyrusok jogában” (1912) és 
a „Vagylagos kötelem” (1933) című tanulmányait. Más 
munkái németül, franciául, törökül és angolul jelentek meg. 
Már első magyar nyelven publikált dolgozatai alapján fel-



sejlik tudományos munkásságának körvonala. Jórészt mes
tere, Grosschmidt Béni hatására a római jog mellett ugyan
is érdeklődött a modern civilisztika témái iránt is. Ez az 
érdeklődés még teljesebbé vált a lipcsei évek eredménye
ként a jogi papyrológia egyes tudományos témái feldolgo
zásával. S végül a nem csupán a római jogra korlátozott 
antik jogok iránti tudományos vonzalom párosulása a mo
dem jogok művelésével szinte szükségképp egyfajta szin
tézisként vezet a jogösszehasonlítás bonyolult problémakö
rébe vágó kérdések feldolgozásához.

Nagy jelentőséghez jutott életművében a jogösszehason
lítás, melyen belül az isztambuli professzura által determi
náltan is a receptio játszik központi szerepet. A jogösszeha
sonlítás nem vált azonban mereven el a jogtörténettől. Min
dig szem előtt tartotta — éppen a pozitív, valamint a nega
tív asszimiláció kérdései elemzése kapcsán — azokat a tör
téneti hagyományokat, amelyek lehetővé teszik, vagy ép
pen ellenkezőleg, akadályozzák az idegen jogszabályok 
meghonosodását Kifejezetten jogtörténeti tárgyú munkái

között kiemelkedő jelentőségű a modem pandektarendszer 
keletkezését elemző, és az ún. „Professorenrecht” jog
fejlődésben betöltött szerepét vizsgáló tanulmánya. A jog
összehasonlítás tárgykörébe vágó munkái között kiemel
kednek az angol jog (magánjog) forrásaival és a svájci 
ZGB hatásával foglalkozó művei. Végül pedig igen fonto
sak a svájci magánjogra épülő török magánjog aktuális kér
déseit elemző írásai.

Schwarz András Bertalan korára általában jellemző 
szűklátókörű pozitivizmustól való következetes elszakadá
sa révén érte el azt, hogy a római jog adta alapokra épített 
munkái halála után is megőrizték a jelen és a jövő jogászai 
számára tételeik, gondolataik eredetiségét és frissességét A 
magyar származású, Budapesten tanult és hazájával 
későbbi pályafutása során a kapcsolatokat mindvégig ápoló 
nagy tudós emlékét kegyelettel őrzi több nemzet, köztük a 
magyar is.

Hamza Gábor

yjas József

1952-1990
Fájdalmasabb a búcsúzás, amikor a középnemzedék, vagy 
éppen a nagy remények korát élők köréből távozik el vala
ki. Még inkább így vagyunk akkor, amikor az adott szelle
mi műhely a saját neveltjét, reménységét veszti el. így ál
lunk mi is Ijjas József eltávozása előtt bénult döbbenettel, 
hiszen tőle immár mi vártuk volna el, hogy majdan ember
séggel szóljon rólunk néhány szót. A továbbélésünk remé
nye volt Ő, és ez a mi bizalmunk nem is volt alaptalan. 
Önzetlen barátsága, humánuma, szakmai rátermettsége és 
elhivatottsága egyaránt e nemes hivatás felkentjévé tette 
Ót. Ezért mondjuk, hogy oly páratlanul fájdalmas a bú
csúnk, hogy számunkra csakúgy, mint szerettei számára 
áthidalhatatlan az űr, amit hagyott maga után. Tudományos 
koncepciók, tervezett kutatási-nevelési feladatok maradtak 
megoldatlanul utána. Vártuk és várjuk, mint mindig, érke
zését, hogy kötetlen eszmecserével gazdagítsuk kölcsönö
sen azt, amire hivatottak vagyunk. Le sem zárt oktatási-di
daktikai kísérleteinket véle együtt akartuk folytaüti. Ezért 
is igyekezett soros külföldi útját letudni, hogy egy új, izgal
mas szellemi erőpróbának legyen ismét a teljes értékű ré
szese. Kiváló felkészültsége az ilyen feladatokra is alkal
massá tette őt viszonylag fiatalon. De a felkészültségen túl 
emberi értékei, az együttműködési készsége, megértő peda

gógiai érzéke, toleranciája és sok más nemes tulajdonsága 
volna felidézhető ilyen értelemben. Nem véletlen az, hogy 
bár naponta judiciumot osztogat az ilyen hivatást gyakorló 
ember, Őrá mégis soha senki nem neheztelt. Szinte az is 
lehetetlen dolog volt, hogy vele bármely feladat kapcsán a 
konszenzus eleve ne kínálja magát. Nem megalkuvás volt 
ez nála, hanem a józan ész dicsérete, az a megszentelt igye
kezet, hogy naponta együtt kell eljuüiunk a fiatalabb nem
zedék tudat- és érzésvilágához. Hogy eközben milyen mély 
sebeket hordozott énjében, nem tudtuk, vagy éppen csak 
sejtettük.

A maga problémáit soha nem igyekezett másra áthárítani. 
Mi mindnyájan fájó szívvel kérdezzük ezért is naponta, 
hogy vajon mit mulasztottunk. A gyászban mégis az Ő 
munkásságának az értékei felé lordul tekintetünk, amely 
nemzedékeknek adatott ál. Ilyen értelemben immár nem 
első esetben a világ nagy jogrendszereit láttató chresztomá- 
tiánk megalkotásában jeleskedett nemrég, napjainkban pe
dig már a kor igényeinek megfelelőbb új tananyagaink 
társszerzőjeként hivatkozunk rá jogos büszkeséggel.

Valóban, érett szellemi alkotásaiként hagyta a jövő nem
zedékre tanításait, mely gondos prelegálásai során is min
dig szimpátiát váltott ki iránta. íme ezért olyan fájdalmas 
számúnkra az elmúlás, mely most már irreverzibilis, és ez a 
remélt gazdag cgyüttmunkálkodásunk végét jelenti.

Dr. Horváth Pál
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