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Bibliográfia az
Országgyûlésrõl a polgári
népképviselet kezdetétõl
napjainkig
A Parlamenti Módszertani Iroda kiadásában
megjelent dr. Soltész István Bibliográfia az Or-
szággyûlésrõl, a képviselõkrõl és a képviselõk
választásáról címû, a maga nemében úttörõ kö-
tete. Mind ez ideig nem létezett sem hasonló
tematikájú, sem ilyen mélységû feldolgozás a
magyar parlamentarizmusról, s külön jelentõsé-
get ad a kiadványnak, hogy elkészítõje talán
mindenkinél közelebbrõl ismeri a rendszerváltás
utáni képviseleti rendszer mûködését, hiszen
immár másfél évtizede a Magyar Országgyûlés
fõtitkára.

Az adatok, a tények, bizonyos történések
összegyûjtése, számbavétele, feldolgozása és
hozzáférhetõvé tétele beszédes mutatója egy nem-
zet polgárosodásának. Magyarország történelme
sajnos nem kedvezett ennek a folyamatnak – az
adattárak és bibliográfiák mûfajában is van még
pótolnivalónk.

Egy ilyen hiányosságot szüntet meg az Or-
szággyûlés fõtitkára, Soltész István bibliográfiá-
ja. A tudós jogász, aki egyszerre van otthon a
parlamenti jog tudományos és a hétköznapi jog-
alkotás gyakorlati világában, sokrétû munkája
mellett, mintegy „melléktermékeként” egy évti-
zede gyûjti és rendszerezi az Országgyûléssel, a
képviselõkkel és a választási rendszerrel össze-
függõ könyvek, tanulmányok, folyóirat- és napi-
lapcikkek könyvészeti adatait azzal az igénnyel,
hogy a széles nyilvánosság részére hozzáférhe-
tõvé tegye õket.

Növeli a munka érdekességét, hogy gyakorla-
ti érintettsége következtében a szerzõ az egyes
témák kiemelésénél nem pusztán alkotmányjogi
vagy politológiai szempontú rendszerezést kö-
vet, hanem a hétköznapokban felmerülõ igénye-
ket veszi figyelembe. Így részletes betekintést
kaphatunk olyan kérdések irodalmába is, ame-
lyek az elmúlt tizenhárom évben a közvéleményt
foglalkoztatták (médiakuratóriumok, a képvise-
lõk átvilágítása, vagyonnyilatkozata, parlamenti
tévéközvetítések stb.).

Soltész István bibliográfiai kötete ugyanak-
kor arra is vállalkozik, hogy a képviselõkhöz és

a választásokhoz kapcsolódó szakirodalomban
visszatekintsen és a modern polgári népképvise-
let kezdetéig visszamenõleg feldolgozza a meg-
jelent publikációkat.

Az összeállítás három egymással összefüggõ
témakört ölel fel: a Magyar Országgyûlést, majd
külön a képviselõkkel kapcsolatos kérdéskörö-
ket s végül a képviselõi mandátum keletkezését,
azaz a magyar választási rendszereket és a vá-
lasztásokat. Mivel a feldolgozásban hangsúlyo-
sabb a rendszerváltást követõ idõszak, önálló
címszavakat kaptak olyan, korábban ismeretlen
témakörök is, mint például a kisebbségek parla-
menti képviselete, az európai integráció vagy a
lobbitörvény. A címek között nemcsak a folyó-
iratokban vagy a napilapokban már megjelent
írások szerepelnek, hanem azok az egyetemi
szakdolgozatok, parlamenti szakértõi anyagok és
az Országgyûlés Hivatalában készített elemzé-
sek is, amelyeket szerzõik nem publikáltak. Ezek
sokszor a szakirodalomban mellõzött vagy alig
tárgyalt kérdésekkel is foglalkoznak, ezért telje-
sebbé teszik az adott témakör megismerését.

Soltész István munkájával az olvasó olyan
iránytût kap kézbe, amely a magyar parlament,
a magyar parlamentarizmus és a modern demok-
rácia múltja és jelene iránt érdeklõdõk széles
körének, diákoknak, egyetemi hallgatóknak, tu-
dományos kutatóknak egyaránt képes utat mu-
tatni a történeti és a jelenkori szakirodalomban.
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Az MKE Gyermek-
könyvtáros Szekciója
és a dunaújvárosi Jó-
zsef Attila Városi
Könyvtár országos gye-
rekkönyvtáros konfe-
renciát szervez 2006.

május 12-13-án a Nemzeti Kulturális Alap
és a Nemzeti Kulturális Örökség Miniszté-
riuma támogatásával. A konferencia témá-
ja: Együtt – egymásért! Kommunikáljunk
még sikeresebben! (Részletek az MKE hon-
lapján a programajánló menüpontban.)


