
A medinai olvasókör emlékei 
Az olvasókört 1896-ban alapították az akkori református lelkész - Arany Antal -

kezdeményezésére . Tagja lehetett minden büntet len előéletű lakos, tekintet nélkül 
vallási és nemzetiségi hovatartozására. A falut akkor zsidók, szerbek és magyarok 
lakták! 

Szervezeti felépítése nagyon demokratikus és nagyon tiszta. A közgyűlés volt min-
denek felett, amit a gazdasági év lezárása után tartottak. Ezután következett a 12 tagú 
vezetőség az évközi ügyek vitelére. Az Alapszabály szerint mindenki választható volt, 
és választhatott. A vezetőség megbízatása három évre szólt. Amikor eltelt ez az idő-
szak, akkor a jelölő „kalendáló" bizottság a minden volt tag mellé másik két új, leen-
d ő személyt jelölt. A levezető korelnök (a kör legidősebbje) minden személy említé-
sekor megszavaztatta a jelenlévőket, -kik nyílt szavazással döntöt tek a két jelölt 
egyikéről. 

E procedúra kere tében választottak díszelnököt is a körnek. Ez a személy rendsze-
rint a falu egyik köztiszteletben álló értelmisége volt legtöbbször. A jegyzőkönyvek 
tanúsága szerint 1907-ben e tisztséget gróf Benyovszky Rezső töltötte be. 

Az így létrejött választmányon belül az elnök irányította a teljes köri életet, a pénz-
táros kezelte s tartotta számon a bevételeket és a kiadásokat, a könyvtáros könyveket 
adott ki olvasásra, míg a jegyző a gyűlések jegyzőkönyveit vezette nagy pontossággal. 
A legfiatalabb tagokból két körsegédet is választottak, akik a gyűlések összehívásá-
ban tevékenykedtek, valamint az apróbb köri tennivalókat bízták rájuk. Majd har-
mincnégy éven keresztül - 1896-tól 1930-ig a kör a falu különböző házaiban bérelt az 
összejövetelek megtartására alkalmas helyiséget. Az alakulás első évében Csáki József 
tulajdonában, a mai Petőfi u. 13 alatt, majd a Zsebe féle házban, utána Gojkovics 
Milosnál, Kun Miksánál, a Szűcs féle házban, a Bódai és a Gazdag portán s végül az 
utolsó bér lemény az Eiler féle házban volt - a mai Kossuth utca 17 sz. alatt. Az emlí-
tett Gazdag féle bér leményben kapott a kör italmérési engedélyt, a tagok és azok 
vendégei részére. A csaposi teendőket a ház tulajdonosa látta el. Jutaléka a bevétel 13 
%-a és 2 % csepegés. A bort a vezetőség vásárolta a tagoktól. 

A gyakori költözködést - sokszor évente sor került rá - megunta a tagság. Szőnyi 
József akkori református lelkész kezdeményezésére 1929-től hozzáfogtak egy szép és 
modern művelődési ház felépítéséhez. Az épület tervezését és kivitelezését egy 
Zuglár nevezetű szekszárdi építész végezte és irányította. A munka 17 ezer pengőjébe 
került az egyesületnek. Az összeg értékének megítéléséhez és megértéséhez néhány 
korabeli mérték és ár: egy napi napszám = 1 pengő; egy mázsa búza = 9 pengő; egy 
jó fejőstehén = 300 pengő; egy jó pár ökör = 500 pengő volt. A tagok szinte ere jükön 
felül vállalták a költségek előteremtését. Az építés előtt egy tag éves tagdíja 10 kg 
búza volt, az építés után 8 p e n g ő 60 fillér, - azaz egy mázsa búza ára, vagy nyolc napi 
napszám. 

Elkészülte u tán nevet is kapott: Medinai Polgári Olvasókör Kossuth Népháza. Az 
előszoba volt a dohányzó, pipázó, kártyázó, malmozó részleg, tőle balra az olvasó-
szoba, jobbra a könyvtár. Középütt a nagyterem, a színpaddal. Az emlékezetek sze-
rint az alakulás idején a faluba nagyon kevés újság járt. Az anyagiakon kívül akadálya 
volt ennek , h o g y az idős emberek nehezen boldogultak a betűvel. Ezért a szépen 
olvasó fiatal köri tagok es ténként felolvasták az újságok érdekes híreit, sőt magyaráz-
ták is. Ekkor a kör előfizetésében két napilap és egy képesújság járt. Az olvasottak 
alapján megbeszélték az országos eseményeket, de a község mindennapos gondjai is 
terítékre kerültek. A hallgatóság körében nagyon kedvelt volt Szabó Pál parasztíró. 
Folytatásokban három regényét is felolvasták: Papok és vasárnapok, Emberek, Béka-
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lencse. 1929-ben a Földművelési Minisztérium száz kötetes könyvtárat ajándékozott a 
körnek. így Jókai, Mikszáth, Gárdonyi, Petőfi és Arany művein kívül már voltak 
lexikonok és mezőgazdasági szakkönyvek is. 1937-ben egy „komoly hangszórós 
rádiójuk is lett. A kör tagjai és főleg vezetősége az önművelésen kívül felvállalta még 
a táncmulatságok és szüretibálok rendezését, műkedvelő előadások betanítását és 
bemutatását, sőt alkalmanként a vándorszínészek fogadását is, kik előszeretettel 
jöttek Medinára. 

Aztán jött 1949! Felsőbb fórumokon egy tollvonással megszüntették a működő 
szervezeteket. Erre a sorsra jutott a medinai Polgári Olvasókör is. így, a maga korában 
hasznos tevékenységet végző szerveződés már csak az idős emberek emlékeiben él, 
meg a féltve-rejtve őrzött dokumentumok utalnak a múltra. A jegyzőkönyvek tanúsá-
ga szerint az 1907-1939 közötti időben 152 bejegyzett tag szerepel a listán. Közben a 
név is megváltozott: az ötvenes években Kossuth Kultúrház-ként jegyezték, aztán már 
csak Kultúrotthon lett. Végül ezt a nevet is lemeszelték. Pedig az épület két hatalmas 
árvizet is kibírt. Sőt az átalakítás vihara is elérte, sajnos nem éppen előnyére. 

Konrád László 
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