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Lilik János
(1961–2007)

Szívesen dolgoztunk együtt Jánossal, mert igazi
„csapatmunkás” volt. 1987-ben került a Hajdú-
Bihar Megyei Könyvtárba. „Messzirõl” érkezett
erre a pályára: vasutas volt. Eleinte néhány böl-
csész kolléga értetlenkedésével is meg kellett
küzdenie. Hamarosan befogadták õt, hiszen egy
jó megjelenésû, kifogástalan modorú, szorgalmas,
az emberi kapcsolatokra is nyitott fiatalember
érkezett – egy más világból. Könyvtárközi köl-
csönzéssel a kezdetektõl az utolsó munkanapjá-
ig (a halála elõtti napig) foglalkozott. Neki is
köszönhetjük, hogy könyvtárunk (most már hi-
vatalos rövidített nevén: Méliusz Könyvtár) ezen
a területen a legeredményesebbek közé tartozik
az országban. János másik munkája a szaktájé-
koztatói munkakör volt. Mindig segített, legyen
a segítségre szoruló akár könyvtárhasználó, akár
kolléga. Végtelenül szerény és tapintatos volt.
Tudását megosztotta velünk, de diszkréten, so-
hasem kioktató módon tette. Sokat foglalkoztat-
ták a könyvtár megoldásra váró problémái. Ami-
kor bevezettük integrált könyvtári rendszerün-
ket, az SR-LIB-et, folyton azon gondolkodott,
miként lehetne még egyszerûbben visszakeresni
belõle az információkat. Kérdéseit, elképzeléseit
velünk is mindig megosztotta. Gyakorlatiasabb
volt, mint némelyikünk, aki tudta ugyan, mi len-
ne a legésszerûbb megoldás, mégsem volt képes
megvalósítani azt. János mindent a legpraktiku-
sabban és a lehetõ leggyorsabban oldott meg,
amit többek között én is mindig csodáltam ben-
ne. Ilyen a tettek embere!

Ezen az elnõiesedett pályán nagy öröm, ha
férfi kollégával dolgozhatunk együtt. Ha meghi-
básodott valamilyen technikai berendezés, ki más
javította volna meg, ha nem János? Elõfordult,
hogy a szemem láttára szedte szét a fénymásoló
berendezést, és kiráncigálta belõle azt az elakadt
papírt a hengerek közül, amit én nem vettem
észre. Ha pakolni, cipekedni kellett, õ szó nélkül
megcsinálta. Jól ismerte zsúfolt külsõ raktáraink
minden zeg-zugát. Õ is nagyon örült tágas, új
könyvtárunknak, ahol szintén sokat dolgozott.
Kár, hogy az új épületben már csak néhány
hónapot tölthetett.

Remek humora volt. Vicceire mindannyian
szívesen emlékezünk. Az élet legnehezebb dol-
gairól is lehetett vele beszélgetni. Részt vett a
könyvtár minden összejövetelén, legyen az mun-
kaértekezlet, rendezvény vagy bográcsozás. Va-
lamennyiünkhöz volt egy-egy kedves szava.
Amikor néhány éve Finnországban járt tanul-
mányúton, nem felejtette el, hogy a távolból is
üdvözöljön bennünket. Sok tapasztalattal és egy
használói elégedettséget mérõ kérdõívvel tért
haza, amelyet máig alkalmazunk. Akkor még
nem tudtuk, mennyi nehézséggel kell megküz-
denie. Saját magáról is képes volt a humor nyel-
vén szólni. Lehet, hogy össze kellene gyûjteni
egyszer János – vagy más, már nem élõ – kol-
légáink jópofa megjegyzéseit, tréfáit?

Egy jó könyvtáros portréjához ma már hozzá-
tartozik az önképzés is. János ebben is élen járt:
földrajz-könyvtár szakon végzett a nyíregyházi
Bessenyei György Tanárképzõ Fõiskolán. An-
golból középfokú nyelvvizsgát tett. Munka mel-
lett elvégezte a Debreceni Egyetemen a néprajz
szakot. Senki sem kötelezte arra, hogy tanuljon:
érdekelte az angol nyelv (a középiskolában la-
tint tanult) és a néprajz, abból is elsõsorban a
görögkatolikus egyház vallási élete és a hortobá-
gyi pásztorok világa. Kitûnõ elõadást tartott a
karácsonyi ünnepi szokásokról 2001 decemberé-
ben. Olyan jelenségekre is rámutatott, amelyek-
rõl rohanó világunkban hajlamosak vagyunk el-
feledkezni. Õ hívta fel a közönség figyelmét arra,
hogy nem elég mechanikusan elhadarnunk, hogy
„Jó napot!”, hanem át kell éreznünk, hogy a
másiknak most valóban egy jó napot – azaz egy
szép, kellemes napot – kívánunk. Ennek a kí-
vánságunknak a kommunikációnkban is tükrö-
zõdnie kell. Amikor ezeket a súlyos szavakat
hallgattuk, sokunkban támadt lelkiismeret-furda-
lás. János számára nagyon fontos volt, hogy
közösségben élhet, dolgozhat. Nagyon fáj, hogy
már nem lehet közöttünk, és nem kívánhatunk
neki jó napot!

Kollégánknak arra is jutott energiája, hogy
több cikket, tanulmányt írjon. Az elsõk között
mutatta be az Országos Dokumentumellátási
Rendszer (ODR) mûködését. Bekapcsolódott a
felhasználóképzésbe, azaz bemutató elõadásokat
tartott, gyakorlatot vezetett az internet és könyv-
tárunk honlapja, on-line katalógusa használatá-
ról. Akkor kezdte a pályát, amikor még csak ka-
talóguscédulákról vagy az MNB füzeteibõl tájé-
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kozódhatott a könyvekrõl, és akkor fejezte be,
amikor már számítógépes katalógusokból keres-
hette ki a könyvek, cikkek adatait, lelõhelyét.
Szerette a helyismereti részleg számára végzett
sajtófigyelést. Könyvtárunk történetének feldol-
gozásában is részt vállalt. Emlékezzünk rá írása-
inak jegyzékével – bár õ a könyvtáros értékét
sohasem publikációinak számával, hanem em-
berségével mérte. Ha léteznének „örök vadász-
mezõk” a könyvtárosok számára, akkor õ ott
szaktájékoztatóként dolgozna, emberekkel fog-
lalkozna, mert ez állt hozzá a legközelebb.
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Az Országos Idegennyelvû Könyvtár (OIK) programjai

November végén, 28-án az Alkotó könyvtáros programsorozat keretében a Misztrál együttes ad
koncertet  A várakozás zsoltára mûsor címmel.

November 29-én 17 órakor nyílik meg Tavaszi Noémi kiállítása. Tavaszi Noémi festõmû-
vész rendkívül érdekes, varázsos személyiségû idõs hölgy, aki Kodály Zoltán mûvei ihlette

linómetszeteit mutatja be.  A kiállítás december 14-éig látható a kiállítóteremben.
November 30-án közös programot szervez a Cigány Ház és az OIK. 29-én a Roma parla-

mentben roma elõadók tartanak felolvasást cigány írók mûveibõl cigány nyelven. Ezt követi
30-án 16 órakor a könyvtár belsõ udvarában az Olvassunk együtt romanes címû könyv- és

fotókiállítás megnyitója. A kiállításon különbözõ nyelvû, roma témájú mûveket, illetve roma
írók könyveit láthatják az érdeklõdõk. Megnyitja Mender Ibolya, az OIK és Zsigó Jenõ, a

Cigány Ház igazgatója.
December 4-én 17 órakor az Eötvös Kiadó tart könyvbemutatót a kiállítóteremben. Dobos

Erzsébet Conversaciones en La Habana. El episodio cubano de F. G. Lorca címû könyvét
ismerteti a közönséggel a szerzõ és Benyhe János. A könyv Lorca életének kevéssé ismert

kubai epizódjáról szól.
Tavaszy Noémi kiállításához kapcsolódik az Ars Nova Sacra énekegyüttes december 5-én

18 órára tervezett koncertje a kiállítóteremben. A kiállítás és a koncert is a Kodály jubileumi
év programja keretében zajlik. A mûsort Kodály mûveibõl állították össze az elõadók.

December 12-én szervezi a könyvtár szokásos éves nemzetiségi konferenciáját. A téma – a
tavalyi program folytatásaként – a  kisebbségi önkormányzatok országos könyvtári és levéltári

gyûjteményeinek bemutatkozása. A görög, ruszin, bolgár, szlovén és horvát kisebbség gyûjte-
ményeit ismertetik a kollégák 9 és 16 óra között a kiállítóteremben.




