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Somplákné
Karaffa Katalin

1942–2008

Életének hatvanötödik évé-
ben, február 3-án elhunyt
Somplákné Karaffa Katalin, a
szerencsi Városi Kulturális
Központ és Könyvtár nyug-
díjasa. A város közmûvelõ-
désében fontos szerepet betöl-
tõ egykori gyermekkönyv-
tárostól lakóhelye, Szegi temetõjében vettek vég-
sõ búcsút a rokonai, barátai és ismerõsei.

Somplákné Karaffa Katalin több évtizeden át
szerencsi gyermekek generációit nevelte az olva-
sás szeretetére. Életérõl így vallott a Szerencsi Hírek
2006. január 28-ai számában vele készített interjú-
ban: „A napvilágot 1942-ben láttam meg, éppen
akkor, amikor édesapámat, több mint kétszázezer
sorstársával együtt, a második magyar hadsereg sza-
kaszparancsnokaként a Don-kanyarba vezényelték.
Így közel hároméves koromig nem ismerhettem õt
személyesen. A középiskolai tanulmányaimat ép-
pen 1956 szeptemberében kezdtem. A történelem
tanulásában két malom között õrlõdtem, hiszen mást
hallottam otthon és az iskolában. Drága szüleim-
nek köszönhetõen tiszta lelkû emberként nõhettem
fel, akit késõbb sem sikerült megmételyezni. Soha-
sem hajlottam a megalkuvásra, és ha gyakorta be
is tört a fejem, ragaszkodtam az igazsághoz. Mind-
ketten népes családból származtak, ahol bõséges
volt a gyermekáldás. Édesanyámék heten, apámék
hatan voltak testvérek. Emlékszem én is mennyire
vágyódtam, hogy öccseim, húgaim legyenek, hi-
szen elõttem volt az egymásért szeretettel tevékeny-
kedõ közeli hozzátartozók mintaképe, de nekem ez
nem adatott meg.

Ezért aztán, mintha én magam egyben a bátyám
vagy az öcsém is lennék, dupla nevelést kaptam:
lányosat és fiúsat egyaránt. Duplán erõsítették ben-
nem a hitet, a magyar öntudatot, a haza, a termé-
szet, a fizikai és gondolati szabadság szeretetét.
Így tanítottak az életben való részvételhez szüksé-
ges erkölcsi és viselkedési szabályokra, a felme-
nõk tiszteletére, a hagyományok életben tartására,
a tudás fontosságára.”

Hivatásáról az alábbiak szerint vallott: „Nem
véletlenül választottam a könyvtárosi pályát, me-
lyet harmincöt éven át küldetésnek, hivatásnak te-

kintettem. Különösen igaz ez a gyerekfoglalko-
zásokra, hiszen ezt több mint negyedszázadig
minden ellenszolgáltatás nélkül, mintegy máso-
dik munkakörként, a szakfelügyelõi feladatok
ellátása mellett végeztem. Úgy éreztem, az én
feladatom az is, hogy az általam megszerzett
tudást és a szeretetet nem csak mint érzelmet,
hanem mint magatartási, viselkedési formát – az
ifjúságnak közvetítsem.”

Somplákné Karaffa Katalint az egykori munka-
társak nevében Tarnóczy Katalin búcsúztatta: „Ami-
kor 1977 januárjában beléptem a szerencsi könyv-
tár ajtaján és megismerkedtünk, nem gondoltam
volna, hogy ilyen hamar eltelik 31 év, és nekem jut
a szomorú feladat, hogy a kollégák nevében búcsút
vegyek tõled.

Akkor januárban egy kedves, szõke, vidám te-
remtést ismertem meg, aki szerette a könyveket,
imádta a munkáját, és tudását nagy szenvedéllyel
adta át a szerencsi járás községi könyvtárosainak.
Generációk tanulták tõled a könyvtáros szakma
csínját-bínját.

Nagy lelkesedéssel kerested az olvasók által
feltett kérdésekre a választ. Az általad tartott
gyermekfoglalkozásokat imádták ifjú hallgatóid,
és mindig az újat keresve írtad kollégáiddal több
hónapon át a nagysikerû, UNESCO-díjas gyer-
meklapot.

1960-tól 1995-ig az egyetlen munkahelyed volt
a szerencsi könyvtár. Mindenki, aki ismert, szere-
tettel és elismeréssel gondolt rád. Tevékenységed
példaként áll a megye könyvtárosai elõtt, munkád
eredménye örökre beépült a Városi Kulturális
Központ Könyvtárába, munkatársaid lelkébe. A
tudás megszerzése, az ismeretek átadása végigkí-
sért utadon. Az élet értelmét jelentette számodra a
családod mellett.

Odaadással gondoztad szüleidet, nagynénédet,
ápoltad õket betegségükben. Imádtad egyetlen fia-
dat, mindent megtettél érte, amit tehettél.

Az évek múltak, de te fiatal maradtál, mindig
tettre kész, nyitott az újra. Legtöbbször egyedül
kellett megküzdened a gondokkal, amelyeket az
élet tartogatott számodra, de minden problémát
megoldottál, legyõztél minden akadályt. Ez az utol-
só meghaladta erõdet.

Tavaly nyáron találkoztunk utoljára. Már beteg
voltál, de nem panaszkodtál, csak közölted a té-
nyeket. Kedves voltál, elegáns. Az én emlékeze-
temben így maradsz meg örökre.

Nyugodj békében! Mi nem felejtünk el soha.”




