
Korompai Marikával – akinek szakmai
hírneve akkor már nagy tiszteletnek ör-
vendett a bibliográfusok között és a szé-
lesebb szakmai körökben is – személyes,
közelebbi ismeretségbe 1996 júliusában
kerültem, amikor a tatai helytörténeti
konferencián, a hajdanvolt piarista gim-
názium, de akkor már bõ négy évtizede
államosított szakközépiskola kollégiu-
mának (nyolc darab emeletes-ágyas) há-
lótermében együtt voltunk elszállásolva.
Életre szóló élményeket adott – mint
mindegyik helytörténeti konferencia – a
tatai szakmai kirándulásunk is, a „hely
szellemének” jobb megismerése érdeké-
ben felkeresve a kalmalduli szerzetesek
majki remeteségét, Révkomáromban a
Jókai-emlékmúzeumot és a komáromi
erõd akkor még szinte titkos bunkereit.
Szakmai életünk továbbra is összefonó-
dott, amikor 2011 õszén a debreceni
egyetemi könyvtár jubileumának ünnep-
lésére érkeztünk e falak közé, és Marika
nagy ívû elõadásának szövegét a hírleve-
lünkben is közreadhattuk. 

Személyes kapcsolatunk néhány gon-
dolata után, rátérve a hivatalos szakmai
életrajz körébe tartozó információkra –
Juha Enikõ közvetítésével – Bényei Mik-
lós szavait idézhetem:

Dr. Korompai Gáborné dr. Szalacsi
Rácz Mária kollégáinak egybehangzó vé-
leménye szerint kiválóan felkészült, pél-
dásan lelkiismeretes, a tudományos vizs-
gálódástól sem idegenkedõ könyvtáros és
bibliográfus, akinek a szakma iránti elkö-
telezettségét nyugdíjazása óta napvilágot
látó publikációi is bizonyítják. Munkahe-
lyén a hûség mintaképe volt. Debreceni
értelmiségi családból származik, és miu-
tán a Kossuth Lajos Tudományegyete-
men középiskolai tanári és etnográfus
oklevelet szerzett, 1963. augusztus 1-jén
a KLTE Könyvtárában helyezkedett el, és
mindvégig, csaknem négy és fél évtize-
den át itt dolgozott, közben elvégezte a
felsõfokú könyvtáros tanfolyamot. For-
málisan 1995. augusztus 31-én vonult
nyugállományba, ám a könyvtár vezetõi
félállásban rábízták az egyetemi kézirat-
tár kezelését, ahol 2007-ig nagy ügysze-
retettel és hozzáértéssel látta el feladatát.
Módszertanilag kiérlelt, mindmáig és
nyilván még sokáig használható bibliog-
ráfiái és folyóirat-repertóriumai közül
kiemelendõ a Hajdú-Bihar megyei peri-
odikumok számbavétele, valamint a
húsz esztendeig szerkesztett egyetemi
címjegyzék. Mindenekelõtt a helyi sajtó
múltja vonzotta; ebbõl a tárgykörbõl ír-
ta és védte meg 1980-ban egyetemi dok-
tori értekezését. Szakmai közéleti tevé-
kenysége szintén ehhez a munkaághoz
kapcsolódik: hosszú ideig, 1974 és 1990
között a Magyar Könyvtárosok Egyesü-
lete Bibliográfiai Bizottságának titkára
volt. Nem sokkal késõbb, 1997-ben
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Szinnyei József-díjjal ismerték el szer-
teágazó és átlagon felüli teljesítményét.
Fiatal korától kezdve érdekelte a hely-
történet, fõként a nyomda-, könyv- és
könyvtártörténet, e témákból rendszere-
sen jelentek meg közleményei. Kézirat-
tári teendõi során ismerhette meg köze-
lebbrõl a debreceni egyetemi könyvtár
egykori igazgatójának, Kovács Máténak
az itteni tevékenységét. Errõl a rövid
idõszakról négy rangos tanulmányt 
közölt a Könyv és Könyvtár egy-egy 
számában, a 2007-ben közreadott jubi-

leumi emlékkötetben, továbbá a Könyv,
Könyvtár, Könyvtáros hasábjain. Mind-
ezen kutatási és publikációs tevékenysé-
gének elismerésére kapta meg 2012 no-
vemberében a Kovács Máté Alapítvány
Kovács Máté emlékének ápolásáért ala-
pított díját.

Nagy megtiszteltetés számomra tehát,
hogy a bibliográfusok szakmai szerveze-
te vezetõségének egyhangú javaslata
alapján a Kertész Gyula-emlékérmet ez
évben Korompai Gáborné Marikának ad-
hatom át. ■
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