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Megrendülten kaptuk a hírt, hogy 88 éves korában, hosszan tartó súlyos betegségben 

elhagyott minket Laposa Andrásné. 
 Marika néni immár 48 éve volt könyvtárosa Zalaszentgyörgy közel 2 000 kötetes 

gyűjteményének. Utolsó éveiben fia segített a könyvtári teendők ellátásában. Vele élt takaros 
portájukon egy családi házban. Kertjében minden évszak virága megtalálható: kora tavasszal 
illatozik a hóvirág, és az ibolya apró bokrai köszöntik a tavaszt, később nyílnak a tulipánok és 
a szegfűk, rózsák. Nyaranta a teraszt a sötétlilán felfutó klemátisz árnyékolja, a ládákban 
muskátlik illatoznak. 

A hatvanas évek közepén lett a község könyvtárosa.1 A családjával nagyon szeretett 
olvasni, gyermek korától fogva. „A tűzvilágnál falták a könyveket”.Égett a sparheltben a tűz, 
az ajtaján volt két lyuk, ők előtte ültek a sámlin és így olvashattak. Kedvencei voltak a filléres 
könyvek, és az olcsó könyvtár kötetei, főleg a magyar klasszikusokat kedvelte. Azokat 
szerette olvasni, amelyek a kemény napi mezőgazdasági munka után pihentetni tudták. 
Fiatalabb korában verseket is írt amelyeket sajnos nem tartott meg.  Tevékenyen részt vett a 
helyi népdalkör, színjátszó kör, a néptáncegyüttes (KALOT) munkájában, valamint a 
templomi passió éneklésben is. Ápolták helyi népszokásokat, országos, sőt világhírű volt a 
„regölős”csapatuk. Előadásukat felvették, és 1956-ban a Szabad Európa Rádióban többször is 
hallhatták. A Magyar Televízió filmet is készített róluk, amelyet több helyen is bemutattak. A 
községi könyvtárba sokan jártak, a gyerekekkel úgy szerettette meg az olvasást, hogy meséket 
olvasott nekik. Ezek a gyerekek később sem maradtak el a könyvtárból. Sokan szerették a 
faluban. Akik nem tudtak a könyvtárba elmenni, mert betegek, vagy öregek voltak, azoknak 
személyesen vitte el az olvasnivalót. 

1969-ben kitüntetést kapott az zalaegerszegi ellátórendszertől. 2006-ban elsőként 
kapta meg a JAVK Olvasóinkért Alapítvány által létrehozott „Olvasóinkért-díjat”. Sokrétű 
munkásságát a község is számos alkalommal elismerte. 

Halálával sokat veszítettünk, mert könyvtárosi, olvasóvá nevelési és népművelői 
munkája példaértékű lehet számunkra is. 
 

Nyugodjon békében! 
 

Pál Éva 
 

1 Pál Éva: Megkérdeztük a könyvtárost. Részletek.=In: Zalai Könyvtári Levelező. 1997. 1. sz. p. 22. 
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