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2005. március 21-23-án agyőri Széchenyi István Egyetem 
Gazdaság- és Jogtudományi Karán gyűltek össze 9 egye

tem és 3 főiskola hallgatói, hogy az állam- és jogtudomány
ok körében írott dolgozataikat megvitassák és megmérettes
sék. A 30 tagozatban 281 dolgozatot jegyeztek a diákok, eb
ből a magyar állam- és jogtörténet, valamint az egyetemes 
jogtörténet területére esett 29. A 3 tagozatban megvitatott 
munkákat a 3 zsűri szekciónként 4-4 díjjal jutalmazta. Az 
egyetemes jogtörténet és római jog szekciójának első díját 
Szabó Krisztina: Fenus nauticum című dolgozata nyerte 
(Pázmány Péter Katolikus Egyetem). A magyar állam- és 
jogtörténet I. tagozatban Kiss Bernadett (Eötvös Loránd Tu
dományegyetem) munkája hozta el az első díjat: A somlói 
szőlő- és bortermelés szabályozásának jogi keretei a kezde
tektől napjainkig. A magyar állam- és jogtörténet II. tagozat 
első díját a zsűri Mohácsi Barbarának ítélte oda: A büntető 
törvénykezés és a büntetés-végrehajtás Debrecenben a
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18-20. században, különös tekintettel a debreceni királyi tör
vényszéki fogház működésére című dolgozatáért (Eötvös 
Loránd Tudományegyetem). A zsűrik vélekedése szerint ki
váló dolgozatok születtek, és nemcsak a díjazottak, hanem a 
szabályok szerint kényszerűen díj nélkül maradottak is meg- 
állták a helyüket. Némi bonyodalmat okozott a római jogá
szok és az egyetemes jogtörténészek tagozatának egységesí
tése, de a zsűri korrekt mérlegelés eredményeképpen meg
elégedésre okot adó értékelést hozott.

/van Kostajnicki, azaz Kitonich János (1561-1619) 
Directio methodica processits iudiciariii iuris con- 

suetudinaríi, inclyti regni Hungarie, (első kiadás: 
1619, Nagyszombat) magyar fordításban A nemes 
Magyarország igazságügyi eljárásának elvei címmel 
megjelent alapvető perjogi kézikönyvének elsőként 
napvilágot látott, latin-horvát, kétnyelvű kiadása, 
forrásértékű munka, amely jelentős hiányt pótol a 
horvát és a magyar jogtörténet és a forráskutatás szá
mára egyaránt. A most megjelent kétnyelvű kiadás 
horvát fordításának alapjaként szolgáló latin szöveg 
-  a későbbi kiadásokat kísérő egyre terjedelmesebb 
jegyzetapparátus és a bizonytalan eredetű megjegy
zések miatt -  elsősorban a Directio 1634-ben Bécs- 
ben megjelent második kiadásán alapul, amely a 
nagyszombati kiadás változtatás nélküli utánnyoma- 
ta. (Mindkét kiadás két részből állt: tartalmazta 
Kitonich másik jelentős munkáját, a Werbőczy 7)7- 
partitnmából vett száz vitás, ellentmondást tartalma
zó és kétséget keltő jogi tételt és az ezekre adott meg
oldást, a Centuria certarum contrarietatum et dubi- 
etalum ex Decreta Tripartito desumptum et resola- 
tum címmel írt munkát.) A Directio szövcgközlésé- 
ben a fordító csupán néhány apró, technikai változta
tást eszközölt (interpunkciós jelölések stb.). A kötet 
szerkesztési munkálatait a zágrábi egyetem jogá
szokból, történészekből és filológusokból álló alko
tóközössége végezte, Davor Krapac bünetőjogász- 
jogtörténészprofesszor vezetésével.

A horvát jogtörténetírás számára Kitonich munká
ja a perjogi kézikönyv jellegen túl különös kultúrtör
téneti jelentőséggel bír, ahogyan ezt Mirjan Damaska 
a kötet előszavában kifejti, hiszen a Directio az első, 
jogász tollából megjelent munka, amely nyomtatást 
kapott. (A második Werbőczy István Tripartitumának 
horvát fordítása: Ivanus Pergosié Decretuma azonban 
csak 1574-ből való.) A Directio Methodica ugyanak
kor a magyar jogtörténet alapvető forrását képezi, se
gítségével képet alkothatunk a Magyar Királyság szo-

Directio methodica
IV Á N  K O S T A J N IC K I (K IT O N IC H  J Á N O S ) :  
D IR E C T IO  M E T H O D IC A  P R O C E S S U S  
IU D IC IA R II IU R IS  C O N S U E T U D IN A R II,  IN C LYTI 
R E G N I H U N G A R IE

Methodicna uputa u sudbeni posfupak po obiccajnom pravu 
slavnog Ugarskog Kraljevstva, latin-horvát kétnyelvű kiadása, 
Zagreb, Pravni fakultét Sveucilista, 2004. 764 p.

kásjogi, római jogi és kánonjogi alapokon nyugvó, 
peres eljárásjogi rendszerének általános menetéről a 
XVII. század elején. Mivel a korabeli horvát területek 
a Magyar Királysághoz hasonlóan hosszú ideig a tö
rök fennhatóság alatt álltak, a két nemzet társadalmi 
és politikai elitje összefonódott, ami a jogélet terüle
tén is jelentkezett. Kitonich Directiojának egyébként 
1650-ben kitűnő magyar nyelvű fordítója is akadt 
Kászoni János személyében.

A kötet tartalmi beosztását tekintve három alapve
tő részből áll. A bevezető rész Mirjan Damaska ta
nulmányát tartalmazza a Directionak a horvát jogtör
ténetben betöltött szerepéről. (I-XXIV.). Ezt követi 
Davor Krapac tanulmánya a latin szöveg sajtó alá 
rendezéséről és a fordításról. A rövid bevezető tanul
mány elsősorban a kötet megjelentetésének aktuali
tásával foglalkozik. Krapac szerint Kithonich Direc
tiojának aktualitása elsősorban abban rejlik, hogy 
mivel Horvátország a tárgyalt korszakban egyrészt a 
török uralom alatt, másrészt pedig a rendi monarchi
ából az abszolút monarchia felé vezető „államjogi át
menet” és átalakulás időszakában volt, egy ilyen kor
szakjogászi elmélete és gyakorlata pedig mindig kü
lönösen jelentős mértékben alapul a jogon, mint tár
sadalmi és morális szabályozórendszeren. Kitonich 
munkájának a fentiekben megfogalmazott, általános 
jogtörténeti jelentőségét tehát -  a kötet szerkesztöjé-


