
tották pozitív értékelésüket. A Bizottság az újdonságot 
jelentő jogtörténeti dolgozat alapján Dr. Völgyesi 
Leventének a doktori fokozat summa cum laude

minősítéssel való odaítélését javasolta az Egyetemi 
Doktori Tanács számára.

Gosztonyi Gergely

Parlamentarizmus 
a kisállamokban -  
parlamentarizmus 

és monarchia
A lko tm ánytörténeti kon ferencia  

Liechtensteinben

A  Bécsi Egyetem Jog- és Alkotmánytörténeti Inté
zetének, valamint a Nemzetközi Parlamen
tarizmustörténeti Bizottság (ICHRPI) osztrák 

szekciójának szervezésében, 2008. június 4-6-án, 
..Parlamentarismus in Kleinstaaten -  Parlamentarismus 
und Monarchie” címmel konferenciát rendeztek Liech
tensteinben. A rendezvénynek a Bendemben található 
Liechtenstein-Institut adott otthont.

A tudományos szimpózium első blokkja a liechten
steini alkotmányfejlődést tekintette át. Peter Geiger 
(Badern) a liechtensteini parlamentarizmus kialaku
lásának 19. századi gyökereiről, Rupert Quaderer 
(Bendem) az 1921. évi, ma is hatályos alkotmány létre
jöttéről, ezen belül is az országgyűlés szerepének 
erősödéséről, Wilfried Marxer (Badern) pedig a liech
tensteini parlamentarizmus mai viszonyairól tartott 
előadást. Ehhez kapcsolódott még Elisabeth Bér gémek 
(Bécs) az OPTK-reform liechtensteini országgyűlésben 
lezajlott vitájáról szóló kollokviuma.

Simonetta Bernardi (Róma) VIII. Bonifác pápa 
Coelestis páter familias kezdetű bullájáról beszélt, 
Arttonio Ruiu (Pisa) előadása pedig a monarchia és 
köztársaság elméleti problémáit érintette a Medici- 
hercegségben. John Yung (Glasgow) a skót parlamentről 
beszélt az 1603 és 1707 közötti angol-skót perszonálu- 
nió idején. Ezzel érdekes összefüggést mutatott Coleman 
Dennehy (Dublin) előadása, aki az ír parlamentarizmus 
kiépítésének azon elképzeléséről beszélt, amely az

angol-skót dualizmust egy trialisztikus rendszerré alakí
totta volna.

Christiana Senigaglia (Trieszt) a Német Szövetség 
államaiban, a Bécsi Kongresszus utáni időszakban vizs
gálta a parlamentarizmus kialakítására vonatkozó teo
retikus elképzeléseket. Lubos Vetek (Prága) Csehország 
helyzetén keresztül azt mutatta be, hogy az 1867 utáni 
Habsburg Birodalomban milyen problémák adódtak a 
kisebb népcsoportok parlamenti képviselete kapcsán. 
Lothar Höbelt (Bécs) előadása az uralkodó, a parlament 
és a pártstruktúra összefüggéseiről szólt. Számunkra kü
lönösen érdekes, hogy a bécsi kolléga gondolatmene
tének központi témáját az angol „kétpártrendszernek” a 
dualizmus kori magyar „kétpártrendszerrel” való össze
hasonlítása adta. Szabó István (Budapest/Miskolc) elő
adása az államfő helyettesítéséről szólt Magyarországon, 
az 1920 és 1944 időszakban. Az előadás azt próbálta ele
mezni, hogy egy monarchiában milyen elméleti és gya
korlati problémák eredhetnek az államfői hatalom 
gyakorlásának akadályoztatásából.

Az ICHRPI által szervezett tanácskozásoknak már 
megszokott eleme a rendezvény helye szerinti parlament 
meglátogatása, s az annak működésével való ismerkedés. 
A szervezést magukra vállaló bécsi kollégák, s az azt 
közvetlenül vezető Gerald Kohl professzor ebben most 
különösen kitettek magukért. A konferencia résztvevői 
meglátogathatták a liechtensteini országgyűlést, St. 
Gallenban a kantonparlamentet, valamint Bregenzben a 
vorarlbergi országgyűlést. Liechtensteinben és Bre
genzben személyesen az országgyűlés elnöke fogadta a 
résztvevőket. Az utolsó előadások helyileg is a vorarl
bergi parlamentben hangzottak el. Jonathan Warner 
(Iowa) a ciprusi kérdésről beszélt, ezen belül is az elnök 
és a parlament viszonyát vizsgálta az Észak-ciprusi 
Török Köztársaságban. Ezután Henrik Olszewsky 
(Poznan) előadása zárta a konferenciát. A lengyel pro
fesszor az országgyűlésről, mint az állami szuverenitás 
megtestesítőjéről szólt a 17. századi Lengyelországban.

A konferencia kötete előreláthatólag 2009 tavaszán 
fog megjelenni.

Szabó István

<!X!>
Vásárok Világa

Konferencia  Szekszárdon

Negyedik alkalommal rendezte meg 2008. szep
tember 19-én a szekszárdi Babits Mihály Műve
lődési Ház és Művészetek Háza, a Tolna Megyei

Honismereti Egyesülettel és a Pécsi Tudományegyetem 
Illyés Gyula Főiskolai Karával együttműködve, a ha
gyományos Szekszárdi Szüreti Napok kísérőrendezvé
nyeként, a Vásárok Világa Konferenciát.

Az idei konferenciát néprajzkutatók, történészek és 
muzeológusok részvételével tartották. Köszöntőt mon
dott Dr. Fischer Sándor a Tolna Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara elnöke, az ülés levezető elnöke Dr.
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