
2011. április végén jelent meg Kövér László-
nak, az Országgyûlés elnökének pályázati
felhívása, amely a könyvtárakban dolgozó,
magyar, 35 év alatti szakemberek közös
munkavégzésének, tapasztalatcseréjének tá-
mogatására jött létre. A Kárpát-medencei fi-
atal magyar könyvtárosok együttmûködése
elnevezésû ösztöndíjprogramra, Ausztria ki-
vételével, az összes környezõ ország magyar
könyvtárosai, valamint hazaiak jelentkezhet-
tek. Az eredetileg nyolc fõre tervezett lét-
szám végül több hazai szakmai szervezet
összefogásával tízre bõvült. A résztvevõk kö-
zött volt a felvidéki Somorjáról Roncz Me-
linda, a kárpátaljai Asztélyról Somi Ágnes, a
vajdasági Bácstopolyáról Bednárik Prokec
Zita, Szabadkáról Hicsik Dóra, míg a mura-
vidéki Lendváról Zágorec-Csuka Judit. Er-
délybõl négy kolléga érkezett: Brassóból
Kiss Szende Enikõ, Marosvásárhelyrõl 
Selyem Annamária, Nagyváradról Majoros
Enikõ Piroska és Kolozsvárról Bodnár 
Róbert. Jómagam pedig egyetlen anyaorszá-
gi résztvevõként Miskolcról csatlakoztam és
kapcsolódtam be.

A szeptembert így – mint a pályázat töb-
bi nyertese – az Országgyûlési Könyvtárban
(OGYK) töltöttem. Az ösztöndíj megpályá-
zása mellett több okból döntöttem. Egyrészt
úgy gondoltam, hogy ez kiváló lehetõség,
amelyet vétek lenne kihasználatlanul hagyni,
hiszen mód nyílik egy hónapig a pályamun-
kám megvalósítására, valamint új szakmai és
emberi kapcsolatok, barátságok kialakítá-
sára is.

Az OGYK munkatársai már Budapestre
érkezésünket megelõzõen elkezdték külde-
ni a fontosabb információkat, segítve és
megkönnyítve ezzel a beilleszkedésünket. 
A megérkezést követõen egy ismerkedési es-
ten, ún. welcome drinken vettünk részt, ahol
az ünnepélyes üdvözlés mellett az egész hó-
napra érvényes parlamenti belépõkártyákat 

adtuk át egymásnak mi, ösztöndíjasok. Én
elsõként vehettem át Ambrus János fõigaz-
gatótól. Bárdi Nándor történész igazi kincs-
nek titulálta ezeket a kártyákat, amelyekrõl
mi még ekkor nem is sejthettük, mekkora 
jelentõséggel bírnak a késõbbiekben. Hétvé-
génket a BKV-bérlet megváltása után város-
nézésekkel és némi pihenéssel töltöttük. Hét-
fõ reggel aztán az ösztöndíjprogram ismerte-
tésével kezdetét vette a szakmai tapasztalat-
szerzõ tanulmányút.

Az egy hónap során számtalan helyre ju-
tottunk el ösztöndíjas, határon túli kollégá-
immal együtt. Hosszú lenne az összes ren-
dezvényt felsorolni, amelyen részt vettünk.
Ezért terjedelmi okokból csak a számomra
fontos programok ismertetésére szorítko-
zom.

Megismertük a szervezõ OGYK épületét,
munkatársait, állományát, szolgáltatásait, jo-
gi szakirodalmi, dokumentációs és informá-
ciós, gyarapítási és feldolgozási, külön-
gyûjteményi, olvasószolgálati osztályának
mûködését. Külön elõadás foglalkozott az
elõfizetéses (EBSCO) és a saját készítésû
(HUNDOK, PRESSDOK, VPI) adatbázisok-
kal, amelyek számomra nagyon hasznosnak
bizonyultak. A Digitalizált Törvényhozási
Tudástár révén – amely a könyvtár legújabb
projektje – kétmillió oldalnyi szerzõi jog ál-
tal nem védett, történeti országgyûlési doku-
mentum, jogforrás, jogi, politika- és történet-
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tudományi szakirodalom válik elérhetõvé di-
gitálisan, szabadon a világhálón. Érdekes
program volt még az OGYK Képviselõi In-
formációs Szolgálatának munkájáról tartott
tájékoztatás, amelybõl kiderült, hogy külön
szakmai apparátus foglalkozik egy-egy 
téma, társadalmi jelenség vagy ünnep háttér-
információinak összeállításával, feldolgozá-
sával. Az úgynevezett fehér házban, az Or-
szággyûlés Irodaházának VII. emeletén, egy
eddig számomra ismeretlen könyvtári hely-
színre leltem Cabrera Alvaro jóvoltából. Na-
gyon tetszett még Müller Tamás elõadása a
Magyar Parlamenti Gyûjteményrõl, majd az
ezt követõ, kuriózumokban bõvelkedõ és a
Ghyczy- valamint Gyurikovits-gyûjtemény
több példányát is tartalmazó kiállítása. Külö-
nös jelenség volt megtapasztalni még, hogy
az olvasói kérések továbbítása a raktárba –
sokunk legnagyobb csodálatára – egy mû-
anyag kapszulába helyezett kitöltött kérõla-
pon, a sûrített levegõ segítségével, rézcsövön
keresztül, jellegzetes hang kíséretében tör-
ténik.

Ittlétünk idején betekintést nyertünk az
Országgyûlés munkájába is. Kezdve Szilágyi
Péter országgyûlési jegyzõ és LMP-s ország-
gyûlési képviselõ ismertetésétõl, folytatva a
Bizottsági Fõosztály vezetõjének, Daku
Magdolnának az Országgyûlés (állandó, ese-
ti és vizsgáló-) bizottságairól szóló tájékoz-
tatásán, az õszi ülésszak elsõ házbizottsági
ülésén át, egészen az Országgyûlés 2011.
szeptember 19-ei ülésén tett karzatlátogatá-
sig bezárólag. Ez utóbbi eseményt egészen
más volt ott, személyesen átélni, mint parla-
menti közvetítésként az otthoni tévékészülé-
ken. Nagyobb volt a hangzavar az ülésterem-
ben, mint képzeltem! Soltész Istvánnak, az
Országgyûlés fõtitkárának a saját irodájában
megtartott, jogalkotási munkáról szóló elõ-
adása után az ülésterembe is bemehettünk,
ami rendkívüli élményt jelentett számunkra.
A kormány tagjainak helyén, a miniszteri
bársonyszékekben foglalhattunk helyet, még
ha csak rövid ideig is. Én véletlenül, de an-
nál nagyobb szerencsémre, a házelnök szé-
két választottam. Itt, az alsóházban, a fõtit-
kártól belsõ információkat, érdekességeket
hallhattunk az Országgyûlés mûködésérõl,
történetérõl, majd ezután a házelnök pulpitu-

sáról nyíló kilátást és a gróf Tisza István el-
leni merénylet során leadott, a burkolatba 
fúródott golyónyomot is megnézhettük test-
közelbõl.

Az Országház „kulisszái” mögé is bete-
kintést nyerhettünk. Eddig soha nem látott
oldalát, funkcióit és nem is sejtett szolgálta-
tásait ismertük meg. Nem tudtam, hogy itt
van külön postahivatal, fodrászat, fogászat,
az alagsorban pedig étkezési lehetõség. 
A közös étkezések, munkaebédek és munka-
vacsorák bevett formái ma már a kapcsolat-
tartásnak és az információcserének. Kezdet-
ben a Parlament ebédlõjében étkeztünk,
majd a szomszédos KIM (Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium) nagyobb válasz-
tékkal bíró és olcsóbb menzáján. Nagyon
kellemes volt számomra az a közös ebéd is,
amelyet a visegrádi Fekete-hegy tetején, a
Hotel Silvanusban fogyasztottunk el. Sem-
mihez sem hasonlítható, egyedülálló él-
ményt biztosított maga a festõi helyszín.
Ugyancsak páratlan élményt nyújtott a va-
csora is a Dunán, a Columbus hajó fedélze-
tén. Mára szintén általánosan elfogadott szo-
kás, hogy egy-egy ilyen tapasztalatcserén
nem a hivatalos megbeszéléseket minõsítik a
legérdekesebbnek, hanem sokkal inkább az
ilyenkor sorra kerülõ informális beszélgeté-
seket, a tervekrõl, elképzelésekrõl folytatott
eszmecseréket. Ezek, azt hiszem, egytõl-
egyig fontosak, érdekesek és tanulságosak
voltak.

A parlamenti idegenvezetéskor örömmel
értesültem arról is, hogy egy miskolci házas-
pár három évig tartó munka eredményeként
készítette el az Országház makettjét, közel
százezer gyufaszál felhasználásával. Az ere-
deti épület méretarányos, hû másának mére-
tei ugyancsak monumentálisak: 180 cm
hosszú, 80 cm széles és 120 cm magas. Egy
másik, nem mindennapi kalauzoláson tud-
tam meg azt is, hogy két könyvtáros – Nagy
Sándor segédkönyvtáros, a 10. honvéd gya-
logezred hadapródja és gróf Hugonnai Vik-
tor könyvtári gyakornok, a 4. huszárezred
hadnagya – is az elsõ világháború áldozata
lett. Emléküket – az Országgyûlés két házá-
nak tagjai, valamint a törvényhozás tisztvise-
lõi és egyéb alkalmazottai között – márvány-
tábla örökíti meg az épületben.
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A jogi, politika- és történettudományi
nyilvános szakkönyvtárban eltöltött idõszak
során saját szakmai tevékenységem bemuta-
tására is lehetõségem adódott. A Kulturális
örökség napjai címû országos programsoro-
zat keretében szeptember 17-én és 18-án
egy-egy órás bemutatkozási lehetõséget kap-
tunk mindannyian, a Deák-teremben. A kö-
zösen készített, ötven perc terjedelmû, vetí-
tettképes elõadás a Könyvtár, ami összeköt
címen került megrendezésre, amelyrõl vasár-
nap videofelvétel is készült. A produkcióra
mindenki egyedül készült fel, de az egészet
közös elképzeléseink mentén formáztunk
egységessé. Ez az együttmunkálkodás –
kezdve a megtervezéstõl, a felkészüléseken
át egészen a kivitelezésig bezáróan –, úgy
gondolom, jó példája volt a közös szakmai
együttmûködési projekt kidolgozásának és
megvalósításának. 

Az ösztöndíjprogram részeként szeptem-
ber 13-át az Országos Széchényi Könyvtár-
ban (OSZK) töltöttük. Délelõtt többek között
Hegyközi Ilona tartott számunkra tájékozta-
tást az OSZK Könyvtörténeti és Könyvtártu-
dományi Szakkönyvtárról. Talán sokunknak
fel sem tûnt, de én észrevettem, hogy a szak-
könyvtár kiállítással emlékezett meg az idén
száz éve született Sallai Istvánról. Az egész
napos program során bebocsátást kaptunk az
épületen belül mindazokba az olvasók elõl
elzárt terekbe, ahol a tényleges könyvtárosi
tevékenységek folynak. Voltunk a raktárban,
ahol szomorúan vettem tudomásul, hogy 
27 °C fokos hõmérséklet uralkodott, mert a
klímaberendezés elromlott. Láthattuk az ug-
rószámos jelzettel raktározott köteteket,
megismertük azt a rögzített pályás könyvlif-
tet is, amellyel az épületen belül a különbö-
zõ szintekre juttatják el a dokumentumokat,
de Moldován István révén a digitalizálásról
és a MEK-rõl (Magyar Elektronikus Könyv-
tár) is hasznos információkkal gazdagod-
tunk. Számomra a nemzeti könyvtárban töl-
tött nap csúcspontját jelentette a Kézirattár,
Régi Nyomtatványok Tára meglátogatása és
az itt õrzött érdekességek megismerése. Itt
olyan ritkaságokat – Gutenberg Bibliáját,
Mátyás Corvináját, Liszt Ferenc és a gyer-
mek gróf Széchenyi István autográf levelét –
láttunk eredetiben, szemközelbõl, amelyeket

még kiállítások alkalmával is csak nagyon
ritkán. A vizuális élmény mellett Földesi Fe-
renc és Farkas Gábor Farkas az egyes uni-
kumok történetével, az intézménybe kerülé-
sük útjával is megismertetett bennünket.

Aznap este fakultatív programként ismét
az OSZK-t választottam. Zárás elõtt nem sok-
kal hagytam el a könyvtár épületét. A 16-os
BKV-buszon azonban olyan élményben volt
részem, mint még sohasem. A buszsofõr már
a felszálláskor – a szokásoktól eltérõen –
kedvesen köszöntötte az utazóközönséget.
Ez akár hétköznapi is lehetett volna, ha nem
folytatja egészen a Deák téri végállomásig
azt a jókedvre derítõ kalauzolást menet köz-
ben, amelyet még talán azok a turisták sem
élvezhetnek, akik fizetõs szolgáltatásként,
egy utazási iroda nyitott tetejû buszain is-
merkednek fõvárosunkkal. A szokatlan ide-
genvezetés során történelmi és aktuális 
információk sokaságával lehettünk bölcseb-
bek. Hiába próbálnám, nem tudom visszaad-
ni az utazás során ért élmény hangulatát. Tu-
dom, hogy ez a kedves figyelmesség mások-
nak is sokat jelentett, mert sokunknak csalt
mosolyt az arcára és tette szebbé az esténket.
Nem tudom, ki volt õ, de a végállomáson so-
kan – akárcsak én – megálltak pár percre és
megköszönték neki azt a kedvességet, amit
így ismeretlenül osztogatott mindenkinek, és
amire oly nagy szükségünk van ebben az
embertelen, szürke, rohanó világban.

Másnap a legnagyobb városi könyvtárba,
a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtárba látogat-
tunk el. Épületében egyszerre érzékelhetõ a
múlt és a jelen. A régi, neobarokk stílusú
Wenckheim-palotában és az újonnan kialakí-
tott belsõ terekben, emeletekkel és udvarok-
kal gazdagon tarkított épületben hagyomány
és modernitás keveredik kiváló érzékkel. De
ugyanez a megállapítás a mûködésére, illet-
ve kölcsönzésére is igaz! A hagyományos
kölcsönzés és a legújabb, önkiszolgáló köl-
csönzés együttélése figyelhetõ meg. Itt Fo-
dor Péter fõigazgató fogadott bennünket iro-
dájában, szívélyesen. Személye számomra
nem volt ismeretlen, 2003-ban nála állam-
vizsgáztam. Máig fülemben csengenek ak-
kori, dicsérõ szavai. Jólesõ érzéssel töltött el
vetítettképes elõadása keretében a fõvárosi
könyvtárhálózat bemutatása, a régiók kiala-
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kítása, könyvtárvezetõként felhalmozott
szakmai tapasztalata, valamint vidámságot
teremtõ történetei érdekérvényesítõ szemé-
lyiségérõl.

A Magyar Képzõmûvészeti Egyetem
Könyvtárában tett látogatásunk rendkívül
családias hangulatban történt, köszönhetõen
a könyvtárvezetõ minden apró részletre ki-
terjedõ, közvetlen ismertetésének, vendég-
szeretetének. Tetszett, ahogy Blaskóné
Majkó Katalin bemutatta nekünk az idén
száznegyven éves felsõoktatási intézményt,
az ebben elhelyezkedõ, neoreneszánsz
könyvtárát. Vendégségünkkel hamar elnyer-
tük bizalmát, ugyanis a fiúolvasó termen kí-
vül a leányolvasóba, a csak dolgozóknak
fenntartott személyzeti részlegekbe, továbbá
egy anatómia rajzórára és a sokszorosító gra-
fika mûhelyébe is bevitt bennünket. Az igaz-
gatónõ beszélt még a könyvtár számos 
mûtárgyértékû eredeti dokumentumáról,
amelyek különgyûjteményekbe rendezve ta-
lálhatók itt meg, és kuriózumnak számító 
dokumentumaik közül néhány különleges
mûvészeti albumot, könyvtári kiadványt is
megmutatott nekünk. A látványtervezõ sza-
kos leányokról azt is megtudhattuk tõle,
hogy a csábítás valamennyi trükkjét már-már
hobbiként, elõszeretettel bevetve vonják el a
fiatalemberek figyelmét a tanulástól, a vizs-
gákra történõ sikeres felkészüléstõl. A szá-
zadforduló hangulatát idézõ, faburkolatú,
kovácsoltvas ráccsal díszített, eredeti bútor-
zattal felszerelt, galériás teremkönyvtár
rendkívül tágas, ám elmélyült kutatómunká-
ra is lehetõséget biztosít, a kor színvonalának
megfelelõ technikai felszereltségével. Ezt
szolgálják a könyvtárban elérhetõ online
adatbázisok is (JSTOR Arts and Sciences,
Marburger Index, Bibliography of the
History of Art), melyekkel alaposan megis-
merkedtünk. Szép gesztus volt, hogy félna-
pos programunk során az egyetem rektora,
Kõnig Frigyes is személyesen köszöntött
minket.

A kecskeméti Katona József Könyvtár
idén fennállásának és az új épületbe költözé-
sének tizenöt éves évfordulóját ünnepelte,
amelyre könyvtártörténeti kiállítást rendez-
tek be a helyismereti részleg tárlóiban. 
A modern monstrum folyóirat-olvasójában

arra figyeltem fel, hogy a megyei napilapot a
kiadó térítésmentesen biztosítja a könyvtár-
nak. Irigylésre méltó ez a tudtommal példát-
lan gesztus a hazai könyvtárak életében. Jó
dolognak és követendõ mintának tartom azt
az itt látott, könyv-jelzõ elnevezésû könyv-
ajánlót, amelyen a könyvtár állományában
található mûvek rövid ismertetését és könyv-
tári fellelhetõségének adatait készítették el.
Ezt, mint best practice-t (jó gyakorlatot), ter-
veim szerint én is alkalmazni fogom mun-
kám során.

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egye-
tem területére csak névsor szerinti szólítás
után, egyenként léphettünk be. Az intézmény
specializált képzését, oktatási tevékenységét
tekintve ez érthetõ is. Az egyetemi – ragyo-
góan felszerelt és gyönyörûen berendezett –
könyvtárban Bakos Klára igazgató valóban
minden létezõ könyvtári helyiséget bemuta-
tott nekünk, a Tudós Kávézótól kezdve, a 
tömörraktáron, olvasótermeken és külön-
gyûjteményeken át, egészen a feldolgozó
szobákig bezáróan. De ugyanilyen hévvel és
szenvedéllyel beszélt nekünk másik munká-
járól, a Magyar Könyvtárosok Egyesületé-
nek elnöki teendõirõl is. Személy szerint jól-
esett nekem, hogy az elnök asszony kedves
szavakkal méltatta egyesületi tevékenysé-
gem aktivitását a határon túli kollégák elõtt.

A program során valamennyi könyvtár-
szakmai látogatás a meglátogatott intézmé-
nyek fontos vagy érdekes látnivalóihoz kap-
csolódott, ezzel is gazdagítva ismereteinket.
Ezeken a látogatásokon aktuális vendéglátó-
ink gyakran gondoskodtak számunkra a szel-
lemi táplálékon túl tárgyi ajándékokról,
könyvrõl vagy egyéb apróságról. Kedves fi-
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gyelmességüket ezúton köszönöm meg.
Egyéni, antikváriumi beszerzéseimet nem
számítva, közel harminc könyvvel gazdago-
dott eddig sem kicsiny könyvtáram állomá-
nya, köszönhetõen ezeknek az ajándékba ka-
pott köteteknek, na és persze annak a nem-
zetközi cserének, amelyet mi, kollégák bo-
nyolítottunk le egymás között, saját, nyomta-
tásban megjelent publikációink átadásával.

A szakmai kalauzolásokon kívül az épí-
tett és kulturális örökség részeivel is megis-
merkedtünk. Szervezett, csapatépítõ formá-
ban, idegenvezetéssel egybekötött kirándulás
alkalmával néztük meg Szentendrét, Visegrá-
dot és Budapestet. Idegenvezetõnk rendkívül
felkészült volt, kapásból sorolta az évszámo-
kat, neves személyeket és eseményeket.
Ugyancsak boldog és örömteli érzésekkel
nyilatkozom az Országgyûlés alelnökének,
Lezsák Sándornak a szíves vendéglátásáról
is. A Lakitelki Népfõiskola Mindszenty-ter-
mében könyvtár mûködik, ahol az alelnök
fogadott bennünket, és politikai karrierjének
kezdeteirõl, majd a népfõiskolán történõ sé-
ták és beszélgetések közben civil életérõl,
pedagógusi múltjáról árult el újdonságokat. 

Blaskóné Majkó Katalin meghívására
szeptember 29-én a Magyar Képzõmûvésze-
ti Egyetem tihanyi mûvésztelepére látogat-
tunk el. Az egész napos kirándulás alkalmá-
val megismertük a mûvésztelep sajátossá-
gait, valamint remek idegenvezetés révén
szereztünk információkat Tihany – úgy a
magyarságban, mint a balatoni régióban be-
töltött – szerepérõl, történetérõl, nevezetes-
ségeirõl. A bencés apátság története ugyan-
olyan viharos, mint a magyar történelem. Ez
derült ki abból a filmbõl, amelynek megte-
kintése után a hívektõl elzárt egyházi terme-
ket kerestük fel. Így láttuk a Mária Terézia
esküvõi ruhájából készült miseruhát, de az itt
található kiállításokat és I. András nyughe-
lyét is. Az 1055-ben készült tihanyi alapító-
levél – amelyben elsõ írott szavainkat talál-
juk meg a latin nyelvû alapszövegbe ágyazva
– másolata szintén itt kapott helyet a monos-
torban, mert az eredetit Pannonhalmán õrzik
a mai napig. Gyalogos sétánk során kipró-
báltuk a híres visszhangot is, amely valóban
mûködött egy lelkes hahóra, majd a közelben
lévõ barlanglakásokat is megtekintettük.

Aznap este vacsoravendégek voltunk Ha-
raszti Pálné és férje polgári lakásán. Itt neves
magyarok Kárpát-medencei szülõhelyeit tar-
talmazó térképpel, valamint az OGYK rend-
szerváltás elõtti történeteivel gazdagodtunk.
Továbbá az estén a vendéglátó mindenkit
meghívott az IFLA-HUN listára aktív levele-
zõnek, hogy szûkebb pátriája kulturális híre-
irõl, saját könyvtárának szakmai eredménye-
irõl vagy problémáiról tájékoztassa a lista, il-
letve a könyvtáros társadalom tagjait. Mi
örömmel fogadtuk el ezt a megtisztelõ felké-
rést.

Nagyon hasznosnak vélem még Bárdi
Nándor történész mentori szerepét, jelenlétét
a programban. Rengeteg érdekes és általam
nem ismert tényt, adatot közölt elõadásain a
határon túli magyarság korábbi és jelenlegi
helyzetérõl. Az erdélyi, felvidéki és vajdasá-
gi adatbankokról is számos újdonsággal lá-
tott el bennünket.

Utolsó hetünkön interjút adtunk a 3K ré-
szére. A hazai szakmai folyóirat szerkesztõ-
je, Mezey László Miklós és az OGYK mun-
katársa, Pegán Anita közösen készített ve-
lünk interjút, amelyben az eltelt közel egy
hónap alatt szerzett tapasztalatainkra voltak
kíváncsiak.

Az ösztöndíjprogram zárása szeptember
30-án a Luppa-szigeten volt. A hagyomá-
nyos Jeromos-napi eseményt, kötetlen
együttlétet az Országgyûlés üdülõjében, idén
a tíz ösztöndíjassal együtt rendezték meg az
OGYK munkatársai. 

Egyébként számtalan szabadidõs progra-
mot kínált a fõváros. Mindenki megtalálhatta
a számára legmegfelelõbbet, és szerintem ez
többünknek sikerült is. Mindannyian kihasz-
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náltuk azt a lehetõséget, hogy kulturális intéz-
ményeket keressünk fel, ismerjünk meg.
Nyelvi nehézségeink nem voltak, e tény is
nagymértékben megkönnyítette az akklimati-
zálódásunkat, közös eszmecseréinket.

A program lehetõséget biztosított arra is,
hogy személyes és szakmai kapcsolatokat
alakítsunk ki az ösztöndíjas kollégákkal. 
E lehetõséggel valamennyien éltünk, erre ki-
váló helyszínnek bizonyult a Blaha Lujza tér
és az Astoria között egy kis utcában találha-
tó szálláshely (Hotel Anna), ahol valameny-
nyien laktunk az ösztöndíjprogram idején. 
A háromcsillagos vendégház legfõbb elõnye
– az udvarias vendéglátás és kiszolgálás mel-
lett – az volt, hogy ötpercnyire volt a Blaha
Lujza téri metróállomástól és mindössze 
három megállónyira a Kossuth tértõl. De a
csoportos és egyéni kirándulások, nagy vá-
rosnézõ séták, antikváriumi és könyvesbolti
kirakatnézések, vásárlások, mozizások, kö-
zös étkezések vagy csak a napi események
késõ estékig tartó megbeszélései, olykor he-
ves vitái sem maradtak el, hanem tovább erõ-
sítették és mélyítették személyes kapcsolata-
inkat. Rengeteg közös programon vettünk
részt. Az eltelt egy hónap alatt valamennyi
ösztöndíjas kollégát, több Országgyûlési
Könyvtárban dolgozó munkatársat ismertem
meg. Sok barátra és ismerõsre tettem szert,
és bízom benne, hogy ezek a kapcsolatok a
jövõben is megmaradnak.

Jó volt, hogy a kötött programok mellett
fakultatív programokra is nyílt lehetõségünk.
Az egyiken, kiscsoportos formában, a
FSZEK XXII. kerületi, budafoki fiókkönyv-
tárát néztük meg. Az ötszintes, akadálymen-
tesített, hatalmas épület tényleg nagyon szép
volt, és közel a villamos végállomásához.
Szintén egy ilyen alkalommal juthattam fel a
Parlament kupolájába. Bevallom, az elején
egy kicsit féltem. Nincs ugyan tériszonyom,
de napi munkám során ilyen magasságokat
nem szoktam megmászni. Sõt, talán riasztó-
nak tûnt az is, hogy idegenvezetõnk közölte,
61 métert kell gyalogosan megtennünk a ma-
gasba. Aki pedig ettõl sem riadt vissza, azzal
nyilatkozatot íratott alá, és aztán elindultunk
a csúcs felé. Mindettõl eltekintve, végül is
megérte! Az Országház tetejérõl valóban
egyedülálló panoráma tárult elénk, verõfé-

nyes napsütéssel. Ez az idõjárás – egyetlen
nap kivételével – az egész szeptemberünket
végigkísérte.

A programban való részvételt, az Ország-
házon belüli közlekedést óriási mértékben
megkönnyítette a parlamenti belépõkártya,
valamint a budapesti tömegközlekedést lehe-
tõvé tevõ bérlet is, amelyeket a szervezõk
biztosítottak számunkra. Pozitívumként tu-
dom kiemelni a szervezést; a mindig idõben
megkapott, egy hétre elõre rögzített informá-
ciókat; a mindig készséges és segítõkész
hozzáállást. Jólesõ érzés volt a programok so-
rán Ambrus János, Kovácsné Koreny Ágnes,
Maltsik Balázs, Mészáros Gergely és Redl
Károly jelenléte, akik kezdettõl fogva régen
látott-várt ismerõsükként fogadtak, üdvözöl-
tek minket. Számomra mindenképp példaér-
tékû volt a program vezetõjének, Redl Ká-
rolynak az állandó kísérete, aki munkáját egy
hónapra felfüggesztve mindig elkalauzolta az
ösztöndíjas kis csapatot a különbözõ helyszí-
nekre. Folyamatos emberi és segítõkész hoz-
záállása nagyon sokat jelentett.

Sajnálom, hogy a szeptember 22-ére terve-
zett találkozás a házelnökkel végül elmaradt,
de talán a kézjegyével ellátott Alkotmány va-
lamelyest kárpótol azért, hogy pozíciójából
adódó kötelezettségei miatt nem tudott eljönni.

Összegezve, mindenképpen eredményes-
nek tartom ezt az egy hónapig tartó progra-
mot. Életem egyik legjobb döntése volt,
hogy jelentkeztem erre az ösztöndíjra, hiszen
rengeteg új, hasznos információ birtokába
jutottam, gazdag tapasztalatokat és számos
új barátot szereztem. Valamint olyan pozitív
töltést kaptam, amely ha idõvel fokozatosan
csökken is, de örökre vagy legalábbis hosszú
ideig egészen biztosan meghatározza min-
dennapi életemet.

Remélem, hogy az idén elsõ alkalommal
és hagyományteremtõ szándékkal megren-
dezett ösztöndíjprogram tapasztalataival
gazdagodva a következõ évben is legalább
ilyen hasznos és jó hangulatú program kere-
kedik ki. 

Végezetül, de nem utolsó sorban, szeret-
nék köszönetet mondani mindenkinek, aki-
nek része volt abban, hogy elnyerhettem az
ösztöndíjat és részt is vehettem ebben a
programban. ■
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