
lakkal összekötődő, szerves gazdasági egységet alkotó szomszédos településeket, a közbir to-
kossági jogot még sokáig számon tartották és amennyire tudták, érvényesítették is. 

A Közbirtokosság tenát olyan, hosszú idő alatt kialakult, a magántulajdon célszerű 
közösségi használatát lehetővé tevő, jogszokáson alapuló szervezet volt, amely rugalmasan 
igyekezett alkalmazkodni a körülményekhez. Különböző formáit a múlt század végén, e 
század elején időnként törvényekbe is igyekeztek foglalni. így a legelőbirtokosságok az 
1910-es években formálisan legeltetési bizottságokká alakultak, de érdemben alig különböz-
tek a közbir tokosságoktól . Ezek a szervezetek saját alapszabályuk és belső rendtartásuk 
szerint működtek , választott testület irányította a munkájukat , elükön a választott elnök -
nemesi községekben a hadnagy, a direktor - állt, az írásbeli teendőket pedig az ugyancsak 
választott jegyző (kamarás, toílas, titkár) látta el. Rendszerint ő volt az a tisztségviselő, aki 
valamelyes javadalmazást is kapott. Önkormányza t volt tehát a javából. 

A közbirtokosságok egészen az 1940-es évek végéig, szerencsésebb helyeken az 1950-es 
évek elejéig működtek, akkor könyörtelenül elsöpörte őket a minden helyi szerveződést 
fölszámíáló diktatúra és az általa diktált kollektivizálás. Még a legeltetési társulások húzták a 
legtovább, ezek birtokát 1950 után a helyi tanácsok által alapított úgynevezett legeltetési 
bizottságok vették át, s kezelték úgy-ahogy, míg aztán a termelőszövetkezetek bekebelezték 
ezeket is „oszthatatlan" szövetkezeti tulajdonukba. 

A közbir tokosságok nyilvántartásait, a negyed-, nyolcad-, harmincketted-jogosultak 
névsorát azonban sok helyen megőrizték, s ezek a sárgult papírok ma ismét előkerülhetnek 
az öreg szekrények, sublótok fiókjainak mélyéről, hogy bebizonyosodjék: amit a közösség 
és a célszerűség alkotott , azt erőszak és rögeszme ideig-óráig elnyomhatja ugyan, de a 
szükség és a józanság e lőbb-utóbb ismét napvilágra hozza. 

Halász Péter 

Olvasókör Hajdúszoboszlón 
(1892-1949) 

Az eddigi helytörténeti kutatások már érintették a különféle egyesületek, olvasókörök 
helyét, közösségformáló szerepét városunk közművelődésében.1 így ma már közismert, 
hogy a reformkori szárnybontogatás után nálunk valójában csak a századforduló éveiben jött 
létre olvasóköri hálózat, s ez a t izedenkénti önszerveződés pillérein alapult. Időnként 
újjászerveződött, de folyamatosan működöt t , s képes volt elviselni a háborúk, forradalmak 
megpróbáltatásait. Helyileg az olvasókörök történetének feltárását nagyon megnehezíti az 
írott források hiánya. Szerencsére - múzeumi gyűjtésem során - a korábbi években, illetve ez 
év elején, e tárgykörben sikerült találni értékes dokumentumokat (jegyzőkönyveket, 
számadásokat és egyéb iratokat). Ezek révén legalább a VI. tizedi Polgári Ölvasókör múltiát, 
ha nem is a teljesség igényével, de lényeges vonásokban meg lehet rajzolni. Ez az olvasókör 
az egyik legjelentősebb volt a városban, és sok vonatkozásban tükrözi a helyi körök 
jellegzetes vonásait. 

Olvasókörünk működésének gyökerei 1892 eleiéig nyúlnak vissza, amikor a Fekete 
Lajos-féle ún. Szárazmalom Társaság elhatározta, nogy megalakítja az akkor már öt éve 
létező Függetlenségi Olvasókör fiókszervezetét. Február 21-én a 30-40 fős alapító tagság 
megválasztotta első (ekkor még ideiglenes) vezetőségét Magyar Imre elnök, Rácz Balázs 
pénztárnok, Kocsor István jegyző és Csuka Sándor „lapfelügyelő" személyében. Az első 
évek jegyzőkönyvi bejegyzéseiből kitűnik, hogy kezdetben k o m o l y gondokat okozot t a 
bérelt házrész szűkössége, a legfontosabb tárgyi feltételek hiánya, a tagok csekély részvétele 
az összehívott közgyűléseken. 

'Tanulmányok Hajdúszobosz ló történetéből 1867-1919. Szerk. Gazdag István. Ha jdúszobosz-
ló, 1979. 91-97. old; Tanulmányok és dokumentumok Hajdúszobosz ló történetéből. Szerk. 
Gazdag István. Hajdúszobosz ló , 1981. 77-83. old. 
201vasóköri iratok. Bocskai István Múzeum Adattára. (Hajdúszoboszló) 2995-91. (Továbbiak-
ban: BIMA) 
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1900-ban a kör tagsága azonban már az önálló szervezkedés útjára lépett. A februári 
közgyűlés elfogadta az első alapszabályt, miszerint a kör célja: „ . . . a társas eletet közhasznú 
eszmecserékkel, egyleti könyvtár fenntartásával, hírlapok és folyóiratok járatásával hazafias 
irányban fejleszteni; a tagoknak törvényben nem tiltott játék által szórakozást nyújtani ." A 
vállalkozó kedvű kör ugyanebben az évben megoldotta az épület ügyét is. 1500 koronáért az 
örökösöktől megvásárolta Ádám Sándor „házas udvarát" , és a célnak megfelelően át is 
alakíttatta. A Kossuth utca 71. szám alatt ma is megtalálható épületet 1902 őszén avatták fel. 
Erre a kivételes alkalmat Kossuth Lajos születésének 100. évfordulója adta. Az ünnepségen 
Magyar Imre elnök kiemelte: „.. .szolgáljon.. .ez az épület arra a szent célra, melyre építtetett, 
erősítve az összetartást, egyetértést és az igaz baráti szeretetet. . . hosszú időkön keresz-
tül."3 Az olvasókör bátor vállalkozása összesen 2850 korona banki kölcsön felvételével járt. 
Az adósság törlesztése csak 1919-ben szűnt meg. 

Századunk első éveitől kezdve így állandó ot thona lett az olvasókörnek. Rövidesen 
elkészült a házszabály, s megkezdődöt t az épület fokozatos berendezése is. Az első, illetve a 
későbbiekben módosí tot t (1928,1934) alapszabály értelmében rendszeresen megválasztották 
a 12 tagú választmányt, a tisztviselőket: az elnökön kívül az alelnököt, a titkárt (jegyző), a 
pénztárnokot , könyvtárnokot és a körgazdát. A kör külön zászlót csináltatott, hogy 
nagyobb ünnepségeken ez alatt vonulhasson fel. Ettől kezdve két zászlótartót is választottak. 

Ä nagy áldozatokat követelő első világháború a VI. tizedi olvasókör szervezeti életét is 
fellazította. A katonai behívások miatt csökkent a taglétszám, a közgyűlések iránti 
érdeklődés, csökkentek a kör bevételei. 1915/16-ban a katonaság a körépület nagyobb részét 
raktári célokra foglalta le. Egy 1917. évi jegyzőkönyvi megállapítás szerint a hadi igénybevé-
tel miatt sok berendezési tárgy megrongálódott vajgy eltűnt. 

A két világháború között i időszak szervezeti életében különös esemény volt, hogy 1927 
januárjában a veztőség elleni „áskálódás és bujtogatás" miatt 13 tagot kizártak az olvasókör-
ből.4 Minden bizonnyal erre lehetett válasz a Független Hajdúság című helyi újságban az 
említett év április 24-én megjelent szenzációs hír, miszerint a VI. t izedben új olvasókör 
alakult. Indok: a tized lakosságának zöme messze lakik a kör eddigi helyiségétől. A 
személyeskedés teremtette szervezet azonban életképtelennek bizonyult. 

Az 1920-as évek végétől a kör jogainak védelmere, érdekeinek érvényesítésére ügyészt 
választottak. Ezt a megbízatást 1928-tól dr. Papp Ernő, 1936-tól dr. Csiha István ügyvéd 
vállalta el. 

A kör taglétszáma a többi önkéntes egyesülethez hasonlóan évről évre változott. Míg a 
múlt század végén csupán 30-50 fős volt, addig 1920 és 1941 között néhány év kivételével 
meghaladta a százat, sót esetenként a százötvenet is.5 Sajnos a tagnyilvántartási adatok több 
esetben ellentmondanak a jegyzőkönyvekben amúgy is következetlenül feltüntetett létszám-
nak. Szociális összetétel szerint a kör tagsága általában a város kisbirtokos, illetve módosabb 
paraszti rétegeiből verbuválódott . Akad t köztük szegényebb paraszt, néhány tanyalakó is. 
Az olvasókör elnöki tisztét az alapító Magyar Imre bir tokos 22 éven át töltötte be. 1914-től 
Ádám János, a 48-as párt helyi vezetője lett az utóda, akit 1928-ban bekövetkezett halála után 
Varga Lajos követett . A díszelnökök közöt t olyan kiemelkedő személyiséggel is találkozunk, 
mint az ellenzéki Juhász Nagy Sándor debreceni ügyvéd, a Károlyi-, majd a Berinkey-kor-
mány igazságügy-minisztere, korábban pedig Hajdúszobosz ló szülötte: Kovács Gyula 
országgyűlési képviselő, alispán. 

A tagsági díj összege változott a pénz értékétől és az általános gazdasági viszonyoktól 
függően. Ä múlt század végén még 60 krajcár volt, századunk elején 2 - 3 korona. Az első 
világháborút követő infláció idején előbb százasokban, majd ezresekben határozták meg. A 
korona teljes elértéktelenedése időszakában a tagdíjat terményben (5 kg búza) lehetett leróni. 
A pénzügyi stabilizáció után az évenkénti tagdíj 3—4 pengő volt. 

A rendelkezésünkre álló adatokból arra lehet következtetni, hogy olvasókörünk gazdálko-
dását a megfontoltság, a takarékosság jellemezte. N o h a az évenként tervezett és realizált 
költségvetés természetesen eltért egymástól, hiány mégis elég ritkán mutatkozot t . A bevétel 
állandó elemei elsősorban a tagsági díjakból, továbbá az épület mögött húzódó lucernaföld 
(veteményes kert) haszonbéréből, a bálok, társas vacsorák jövedelméből, illetve a kártya és 

'A VI. tizedi polgári olvasókör jegyzőkönyve. BIMA. 488-70. 14. old. 
4A VI. tizedi polgári olvasókör jegyzőkönyve. 1912-1928. BIMA. 490-70. 1927. január 25. 
5A VI. tizedi olvasókör gazdasági naplói. BIMA. 492-70. 

47 



kugli használati díjából tevődött össze. A kiadás a működtetést , az épület rendben tartását és 
egyéb költségeket ölelt fel. A jövedelmezőség növelése, az esetleges költségvetési deficit 
fedezése érdekében az 1920-as évek elején az olvasókör borkimérési jogot szerzett. (Ez nem 
állt egészen összhangban a kör eredeti céljaival.) A megalakult 24 fős „boralapító társaság" az 
évtized végén már vissza is fizette tagjainak az induló tőkéhez szükséges búza értékét. Az 
1930-as évek elejétől a szeszes italok széles választékát árusították a kör épületében. Az élénk 
forgalomra utal, hogy 1937-ben például borból több, mint 6 ezer litert, pálinkából 550, 
rumból csaknem 200, l ikőrből 100 litert értékesítettek. 

Az olvasókör vagyoni helyzete az évtizedek folyamán javult, tárgyi felszereltsége 
jelentősen gyarapodott . A kezdeti bérelt házrészt, mint már említettük is, saját önálló épület 
váltotta fel, amely 606 D-öl telken két termet, italmérési helyiséget, előszobát, folyosót, 
kamrát, pincét és egy „szolgalakást" foglalt magában. Az udvaron ehhez tar tozot t néhány 
kisebb melléképület is. Az 1939. évi leltári kimutatás szerint a kb. 3000 pengős becsértékű 
épületben a könyvszekrényen kívül kü lönböző méretű festett asztalok, karoslócák, székek, 
fogasok, reklámtükrök, kályhák tartoztak a legfontosabb berendezési tárgyakhoz. Komoly 
eredménynek számít, hogy 1927-ben már villannyal világították az épületet, és három évvel 
később a kör rádiót vásárolt, elsőként a helyi olvasókörök közül. A technikával való 
lépéstartást jelzi a dinamós szellőztetőkészülék, valamint jégszekrény beszerzése, használata. 
A húsfőzés, étkezés eszközeihez a vasfazekak, zománcozot t tálak, tányérok és egyéb 
felszerelések tartoztak. Az udvari színben a szabadtéri főzés lehetőségét is megoldották. A 
leltárban külön tételsorban szerepeltek az italmérés eszközei.6 

Az olvasókör fontos feladata volt a tagok kulturális igényeinek kielégítése, az olvasási 
lehetőség megvalósítása. Tudatos könyvtárfejlesztésről azonban alig-alig beszélhetünk. 
Századunk első éveitől a könyvállomány már 150-250 db körül mozgott , bár időnként 
lecsökkent. A tervezett költségvetésben évről évre ugyan szerepelt bizonyos összeg 
könyvbeszerzésre, de tényleges hovafordításáról nincsenek adataink. Viszont az ajándékozás 
nem volt ritkaság. Például dr. Barta Géza 1936-ban 80 db „különféle jó állapotban lévő" 
könyvet adományozot t a kör javára. Az állomány zöme feltehetően szépirodalmi könyvek-
ből állott. A tagság és családtagjaik olvasásának mértékéről inkább csak közvetett adataink 
vannak. A jegyzőkönyvekben többször olvashatunk „selejtezésre" váró, „kölcsönzés alatt 
lévő", illetve „agyonnyúzot t" könyvekről. A könyvtárnokok időnként könyvköttetésről 
tesznek említést. Az 1930-as évek egyik információja szerint, aki a kölcsönzött könyvet nem 
viszi vissza határidőre „minden napért 2 fillér büntetéspénzt f izet ." 

A kör századunk elejétől igyekezett növelni a járatott napi- és hetilapok számát. Kezdetben 
még az is előfordult, nogy más egyesülettől „kiolvasott" lapot vásároltak olcsóbb áron. A 
megrendeléseket az anyagi feltételeken túl a vezetőség politikai szemlélete befolyásolta. Az 
1910-es években öt-hatféle újságot (országos, megyei, nelyi lapokat) olvashattak az olvasókör 
érdeklődő tagjai. 1912-ben például a Budapest, Néplap, Szabad Szó, Magyar Lobogó, Tolnai 
Világlap, a Debreceni Újság, és a Független Hajdúság című lapokra fizettek elő. 1936-ban a 
Függetlenség, a Debreceni Független Újság, az Egyházi Híradó, a Független Hajdúság, vala-
mint a Kis Újság járt. Ez utóbbit csak az őszi és téli 3-3 hónapra rendelték meg, amikor több 
idő jutott az olvasásra, a politizálásra. (Ez utóbbi különben nem volt erős oldala az 
olvasókörnek. A jegyzőkönyvek alig említik a két forradalmat vagy a nagy gazdasági válság 
hatását.) Megtörtént, hogy egy-egy tag saját pénzéből fedezte a kör lapjának előfizetési díját. 
Bélteky Lajos református lelkész, a kör díszelnöke a Keresztény Család című egyházi újságot 
„örök időre" rendelte meg a tagok számára. 

Az olvasókörben szervezett ismeretterjesztő előadásokról alig vannak adataink, s azok is 
csak az 1930-as és az 1940-es évekre vonatkoznak. Témakörük leginkább az egészségügy et,a 
hajdúkérdést és függetlenségi harcainkat öleleték fel. Ez utóbbiak - miként a minden évben 
társas vacsorákkal összekötött március 15-i megemlékezések is - a hazafias szellem erősítését 
szolgálták. Ugyanezért dekorálták történelmi képekkel: Bocskait, Thökölyt , Zrínyi Ilonát, 
II. Rákóczi Ferencet, Kossuth Lajost, illetve az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 
néhány kiemelkedő eseményét ábrázoló olajlenyomatokkal. 

Forrásaink az olvasókör jótékonysági tevékenységéről is vallanak. 1894-ben, Kossuth 
Lajos halálakor az egyesület koszorúra adományozot t . Hozzá já ru l t az álmosdi Bocskai-em-
lékmű felállításához, támogatta a II. Rákóczi-szoboralapítványt és sok egyéb helyi és 
országos kezdeményezést. 

6 U o . Leltárnapló, 1939. 
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Sajnos, a kör 1940-es éveinek történetét írásos források hiányában már nem tudjuk 
nyomon követni. A II. világháború utáni időszakból egyetlen gazdasági napló maradt fenn, 
amelynek utolsó bejegyzése 1947 októberéből származik.7 Szóbeli visszaemlékezések szerint 
ez idő tájt az elnök Szilágyi Kálmán volt. A pártállam kereteinek kiépítésével, az említett 
évtized végén felszámolták az olvasókörök működését. Ezáltal a diktatórikus rendszer 
jelentős paraszti, kispolgári rétegeket fosztot t meg olyan közösségi, kulturális szervezetétől, 
amely nagy hagyományokra tekintett vissza, és kétségtelenül pozitívan alakította az emberek 
látókörét, műveltségét, színezte a város szellemi arculatát. 

Juhász Imre 

A H A J D Ú S Z O B O S Z L Ó I P O L G Á R I O L V A S Ó K Ö R 
ALAPSZABÁLYA 8 

I. Az egylet czíme és czélja 

1. $ Az egylet czíme: „Hajdúszoboszlói Polgári olvasókör." 
Czélja: a társas életet közhasznú eszmecserékkel, egyleti könyvtár fenntartásával, hírlapok 

és folyóiratok járatásával hazafias irányban fejleszteni; a tagoknak törvényben nem tiltott 
játék által szórakozást nyújtani. 

II. Szervezet 
A/a A tagok 

2. § Az egylet tagja lehet minden feddhetetlen jellemű egyén, ki ezen alapszabályok 
értelmében a választmány által felvétetik. 

3. $ A tagok 
a) tiszteletbeliek, b) alapítók, c) rendesek, d) vidékiek. 

4. 5 Tiszteletbeli csak olyan köztiszteletben álló, s társadalmilag kimagasló egyén lehet, ki 
valamely rendes tag ajánlata folytán a közgyűlés által egyhangú felkiáltás útján megválaszta-
tik. A megválasztott tiszteletbeli taggal a közgyűlési határozat írásban közöltetik. 

5. § Alapító tag az lehet, 
a., ki a 6. § a)pontja értelmében felvétetik és b), ki magát az alap és házszabályok, közgyűlési 
és választmányi határozatok megtartására aláírással kötelezi, s felvétele alkalmával az egylet 
pénztárába egyszer s mindenkorra 20, azaz húsz koronát fizet. 

6. § Rendes tag lehet, 
a), ki a választmány által, két rendes tag ajánlatára titkos szavazattal felvétetik és b), ki 
magát alap, és házszabályok, közgyűlési és választmányi határozatoknak megtartására az évi 
tagsági díjnak Pedig január és július hónapokban félévi részletekben előlegesen leendő 
megfizetésére aláírásával kötelezi. Aki évközben július elseje előtt vétetik fel, az évi díjat, aki 
pedig július elsejétől kezdve vétetik fel, csak az évi díj felét köteles fizetni. 

7. § Vidéki tag lehet mindazon H. Szoboszlón állandó lakással nem bíró egyén, 
a), ki a 6. § a) pontja értelmében vétetik fel, és ki magát az alap és házszabályok, közgyűlési 
és választmányi határozatok megtartására, s a közgyűlési határozattal megállapított évi 
tagsági díjnak a felvétel, illetve a beiratkozáskor azonnal való befizetésére aláírásával 
kötelezi. 

7Uo. Raktári napló, 1947. 
"Olvasóköri iratok. BIMA. 2995-91. 

49 



8. § A tagok jogai 
a), a rendes, - alapító és tiszteletbeli tagok jogai; az olvasókör helyiségében való szabad 
bemenet, az ottani élvezetekben részesütes - a hírlapok és folyóiratoknak a helyiségekben, a 
könyvtárnak pedig azon kívül is használata, b), közgyűlésekben indítványozási és szavazati 
jog, választásra, és megválasztatásra képesség, c), új tagoknak felvételre ajánlása, d), 
vendégek bevezetése a házszabályok korlátain belől. 
A vidéki tagok a 8. § a) pontjában elsorolt jogokat élvezik. 

9. § A tagok megszűnése 
A tagság megszűnik: a), a tag halála következtében, b), a rendes és vidéki tagnak írásbeli 
felmondása folytán, mely felmondás azonban minden év December 31-ig a választmányhoz 
benyújtandó, különben a felmondás figyelmen kívül hagyatik s az illető tagdíjat a következő 
évben is köteles fizetni, c), rendes tagnak H. Szoboszlóról való végleges elköltözése folytán, 
ha az illető tag a körülményt a választmánynak írásban bejelenti, a), kizárás folytán. 

10. § Kizárásnak van helye oly egyleti tagra nézve, aki valamely bűntett, különösen 
nyereségvágyból elkövetett bűntett, vétség vagy kihágásért jogerejű ítélettel elmarasztalta-
tott. b), ki az egylet helyiségeiben a műveltséggel össze nem férő magaviseletet tanúsít, c), ki 
az olvasó körön kívül társadalmilag megbélyegző tetteket követ el. d), aki az alap és 
házszabályokat meg nem tartja, e), ki tagdíjhátralékának befizetésére nézve az egyleti 
választmány által kétszer is felszólíttatván a felszólítás eredményre nem vezetett. Mindezen 
esetekben a választmány titkos szavazással határoz. 

Az e végett összehívott választmányi gyűlésen az Elnökön és tisztviselőkön kívül legalább 
öt választmányi tagnak kell jelen lenni és a határozat általános szótöbbséggel hozatik. 

A határozat ellen a kizárt tag fellebbezéssel élhet. A kizárt tagnak kizárás esetében is 
fennmarad a lejárt tagdíj befizetési kötelezettsége. 

B. Közgyűlés 

11. § Rendes közgyűlés minden év december havában tartandó. 

12. § Tárgyai, 
1. A választmány évi jelentése. 
2. Pénztárnoki számadás, mérleg és vagyonkimutatás,valamint a költségelőirányzat 
3. Számvizsgáló bizottság jelentése a penztárnoki számadás megvizsgálásáról 
4. A választmány és tisztviselők megválasztása. 
5. Az évi tagsági díjak megállapítása 
6. Az alapszabályok módosítása vagy megváltoztatása 
7. A határozatai ellen beadott fellebbezések elintézése 
8. Tiszteletbeli tagok felvétele, indítványok, és más fontosabb ügyek feletti határozás. 

13. § Rendkívüli közgyűlés hívandó össze. 
1. A választmány határozata folytán. 
2. Húsz rendes tagnak az Elnökhöz írásban benyújtott kérvényére. 
Tárgyait a választmány esetről esetre határozza meg. 

14. § A közgyűlésen érvényes határozathozatalra legalább húsz rendes tag jelenléte 
szükséges, ha e szám össze nem jönne, az elnök 15 nap alatt új közgyűlést hív össze, mely az 
előbbi tárgysorozat felett a tagok számára való tekintettel s a nélkül határoz. 

15. § A közgyűlésre való meghívás 8 nappal elébb a polgári olvasókör helyiségeiben 
kifüggesztetik s egyszersmind az összes tagok közt is köröztetik. 

16. § A jegyzőkönyv hitelesítésére a közgyűlés 2 rendes tagot küld ki. 



C. A választmány 

17. § Az olvasókör igazgatásával megbízott választmány tizenkétválasztmányi tagból és az 
egylet tisztviselőiből áll. Elnöke az egyleti elnök, illetőleg alelnök, jegyzője a titkár. - Érvényes 
határozat hozatalára a megjelent tisztviselőkön kívül legalább négy választmányi tagnak 
jelenléte szükséges. 

18. $ A választmány tagjai egy évre választatnak. 

19. § A megválasztott választmányi tag a tisztség alól indok bemondása alapján felmenthető. 

20. § A választmány rendszerint minden két hónapban szükség esetén többször is 
összehívandó, a szavazás rendszerint nyilvános, kivételnek a 6 és 10. §-ok eseteiben van helye. 

21. § A választmány hatáskörébe tartozik a., az egylet vagyona, és beligazgatása feletti 
minden intézkedés, b), új bútorok beszerzése, c), hírlapok, könyvek megrendelése, d), tagok 
felvétele és kizárása, e), költségvetési terv készítése, f ) , 20 koronánál kisebb kiadások 
utalványozása, g), 20 koronánál nagyobb értékű tárgyak feletti határozat, h), az egylet 
helyiségének kijavításafeletti határozat, i), a házszabályok megállapítása, módosítása. 

D. Tisztviselők 

22. § Az olvasókör tisztviselői: Elnök, Alelnök, titkár, pénztárnok, gazda és könyvtárnok. 

23. § A tisztviselők a rendes közgyűlés által egy évre választatnak. Ha időközben valamely 
tisztviselői hely megüresedik, azt a következő közgyűlésig a választmány tölti be. 

24. § 
1. Az egyletet hatóságok és egyesek irányában képviseli. 
2. A közgyűlést és választmányi üléseket összehívja, azokon elnököl, a szavazatok egyenlő 

megosztása esetén döntő szavazattal bír. 
3. Az érkező iratokat átveszi, előterjeszti, a kiadottakat a titkárral együtt aláírja. 
4. A pénztárra 5 korona erejéig bevásárlást megrendelhet. 
5. A pénztárt egy választmányi tag kíséretében félévenként megvizsgálja. 
6. A közgyűlés és választmányi ülések határozatainak teljesítését nyilvántartja. 

25. 5 Az alelnök az elnököt annak akadályoztatása esetén helyettesíti. 

26. § A titkár 
1. Minden ülésben jegyzőkönyvet vezet. 
2. Mindennemű iratot fogalmaz s ezt az elnökkel aláíratja. 

27. § A pénztárnok 
1. A tagdíjakat és más folyó bevételeket beszedi, átveszi és elkönyveli. 
2. A valasztmány vagy az elnök utalványozására kifizetéseket eszközöl. 
3. Pénztári könyvet vezet, a pénztárkezelésért felelős. 
4. Minden évről számadást vezet, azt a mérleggel együtt a rendes közgyűlés előtt a 

választmányhoz beterjeszti. 

28. § A gazda 
1. A házszabályok megtartására ügyel, ezek megsértése esetén az illetőt illendően figyelmez-

teti, esetleg az elnökhöz jelentést tesz. 
2. A játékdíjak kézi pénztárait kezeli, a befolyt összegeket időnként a pénztárnoknak 

átszámolja. 
3. Az olvasókör épülete, udvara rendben tartása felett őrködik, s a netaláni hiányokat a 

választmánynak bejelenti. 
4. Az olvasókör szolgája felett közvetlen felügyeletet gyakorol. 



29. § Könyvtárnok 
1. A könyvtárt kezeli és gondozza, a könyvekről naplót vezet. 
2. Hírlapok és folyóiratok rendben tartására felügyel. 

III. Az olvasókör alakulása és felosztása. 

30. § Az olvasókör egyszer s mindenkorra megalakult. 

31. § Az olvasókör feloszlása csak a tényleg meglévő rendes tagok 1/3.ad részének az 
elnökhöz írásban beadott indokolt kérvénye folytán egy e célra összehívott rendkívüli 
közgyűlés által az összes tagok 1/3.ad részének egybevágó nyilatkozata alapján határozható 
el. E közgyűlés az egylet vagyonáról intézkedik. 

32. § A jelen szabályok módosítását, az egylet feloszlását s az ez esetben vagyonának hová 
fordítását tárgyaló közgyűlési határozatok foganatosítás előtt, a m. kir. Belügyminisztérium-
hoz felterjesztendők. 

33. § Ha az egylet az alapszabályokban meghatározott czélt és eljárást illetőleg hatáskörét 
meg nem tartaná: a m. kir. kormány által amennyiben további működése által az állam vagy 
az egyleti tagok vagyoni érdeke veszélyeztetnék, haladéktalanul felfüggesztetik, s a 
felfüggesztés után elrendelő szabályos vizsgálat eredményéhez, képest fel is oszlattatik, vagy 
esetleg az alapszabályok legpontosabb megtartására különbeni feloszlatás terhe alatt 
köteleztetik. 

Kelt. H. Szoboszlón 1900. Feb: hó 18-án tartott rendkívüli közgyűléséből. 

Ádám János Magyar Imre 
ideiglenes jegyző ideiglenes elnök 

(a belügyminiszter jóváhagyta 1900. április 7-én) 

„Először Drégelypalánknál Körmöcbányára menet jutottam túl a határon. Valójá-
ban nemigen éreztem azt, hogy a hazám határát léptem át, inkább olyasféle érzésem 
volt, hogy egy olyan hazai területről, ahol módjával ellenőrzik mozdulataimat, olyan 
hazai területre lépek, ahol erősebben ellenőrzik lépéseimet. Később átléptem a határt 
Szobnál is, majd Lökösházánál is, honnan nagyapám vonatait visszafordította egykor 
a történelem. Hajóval a Dunán Mohácsnál úsztam ki Magyarországról, itt a határ 
valóban teljességgel érzékelhetetlen volt. Őszintén szólva mindig különösebb meg-
rendülés nélkül keltem át e ha tárpontokon, a hazámtól való elválás minden érzete 
nélkül. A mi nemzedékünknek nincs olyan határátlépési élménye, mint apáinknak, 
egyszerűen azért, mert a határt mindig kétszer léptük át, először az államból léptünk 
ki, s csak jóval később, többórás utazás után a nazából." Szabó Zoltán: Szerelmes 
földrajz. 1942.) 
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