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A Könyvbarátok Szövetsége és a 
Királyi Magyar Egyetemi Nyomda 
kultúrmunkája. 

Tíz esztendővel ezelőtt merült fel 
egy tudományos nyomda létesítésének 
gondolata és valósult meg harminckét 
tudományos társulat összefogásából 
az a kiadóvállalat, mely kiépítve a 
budapesti tudományegyetem régi, 
nagymultú házinyomdáját, a mai mo-
dern berendezésű és szervezetű Királyi 
Magyar Egyetemi Nyomdává fejlődött. 
A kezdeményezők és szervezők szeme 
előtt elsősorban a nemzeti műveltségi 
front szolgálata lebegett. Ez a vállalat 
adta ki a nagy lendületet vett történet-
írásunk hatalmas kötetsorozattá gya-
rapodó forrásműveit, a Történettudo-
mányi Társulat gondozásában meg-
jelenő Fontes-eket, a Természettudo-
mányi Társulatnak e tudományt nép-
szerűsítő köteteit és más nagyértékű 
könyvek gazdag sorát. A Királyi Ma-
gyar Egyetemi Nyomda legmesszebb-
kiható jelentőségű kultúrténye azon-
ban talán az önálló Könyvbarátok 
Szövetségének megszervezése volt. 

Az elv az volt, hogy a termelő köz-
vetlenül a fogyasztónak adja át az 
árut és így nagyárú könyvek való-
sággal fillérekért, a közvetítő keres-
kedelem kihagyásával kerüljenek az 
olvasók kezébe. Igy toborzódott a 
könyvbarátok népes tábora, mely az 
olvasóközönség első tudatos organi-
zációját jelentette Magyarországon, 
egy határozott célgondolattal. A szel-
lemi élet demokratizálása, a legszé-
lesebb felvevő területek meghódítása 
a komoly könyvek számára, a legtel-
jesebb mértékben sikerült. A sze-
rencsés előfizetési forma révén, hogy 
tudják előre egy-egy könyv példány-
számát, olyan műveket is ki tud adni 
a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 
melyeket magánkiadó nem adna ki, 
mert neki nem lukratív. Pompás ki-
állítású, gazdagtartalmú, magasszín-
vonalú díszművek egész sora jelent itt 
meg és az, hogy a Könyvbarátok Szö-

vetségének taglétszáma nem csökkent 
a gazdasági válság ellenére sem, sőt 
egyre növekedett, mutatja, hogy ez a 
vállalat megtalálta a helyes utat az 
olvasói lelkéhez, szívéhez. 

A felnőttek összetoborzása után 
most a fiatal olvasótábor megszerve-
zésére is áttért a Királyi Magyar Egye-
temi Nyomda és kiadta a Könyvba-
rátok Kis Könyveinek első négy kö-
tetét, melyek közül kettőről jelen szá-
munkban e rovat más helyén külön 
kritikában számolunk be. Ezeknek a 
könyveknek nem egyszerű szórakoz-
tatás, hanem világnézeti nevelés a 
céljuk. Éppen ezért nemcsak a fiata-
loknak szólnak, hanem azoknak is, 
«akik szívükben fiatalok tudtak ma-
radni.» Ezek a könyvek «emberibb 
embert és magyarabb magyart» akar-
nak nevelni a mai fiatalokból, hogy 
eltűntessék a szakadékot a régi és új 
generáció között. A mai diákság al-
kotja a nemzetnek azt a rétegét, 
amely megvalósítja majd a jövőt, ki 
kell fejleszteni tehát cselekvő bátor-
ságát, emelkedett etikai érzékét, ben-
sőséges komolyságát, hogy alkalmas 
legyen majdan a hatalom átvételére. 
Ezeknek az ifjúsági műveknek a lelki-
sége a fontos, a tartalom, amely lel-
keket építő erejű. Áhítatos gonddal 
készült minden kötet, hogy az ifjú 
érezze : ugyanígy kezelik, mint a fel-
nőtteket, megbecsülik és értékelik . . . 

A Könyvbarátok Kis Könyvei út-
törő jelentőségűek a mai magyar ifjú-
sági irodalom területén és megérdem-
lik, hogy minden magyar diák sze-
rető barátságába fogadja őket. 

Ifjúsági könyvek. Velösy Elek: 
Miska. Tamás István: Szabadkai diá-
kok. (Kir. Magyar Egyetemi Nyomda.) 
Móra Ferenc: Dióbél királyfi. (Genius.) 

A sokszor hangoztatott panasz, 
hogy az ifjúsági könyvek kiadói a 
nemzetnevelő szempontot csak tized-
rangúnak tartják, újabban egy-két 
lelkiismeretesebb könyvkiadó tartal-
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mas, szép és hazafias szellemű könyve 
előtt bizonyára elhallgat. A kezünkbe 
került pár könyv igazolja, hogy a ka-
landos szellemet s az ifjúság képzele-
tére ható eseményeket szépen össze 
lehet egyeztetni a jóra való nevelés 
munkájával. 

Velősy Elek könyve pl. azt a célt 
szolgálja, hogy egy köztünk élő újabb 
embercsoportot mutasson be, mely 
«magyarabb és emberebb embert» jel-
szóval indul fajunk erősítésére. Ön-
fegyelem, kötelességtudás, ember- és 
természetszeretet a fegyvere a cser-
készeknek s Velősy a fegyvereket úgy 
viszi harcba egy érdekes mese kereté-
ben, hogy velük az ellentétes világ-
nézetűek táborában is híveket szerez 
a cserkészszellemnek. Hőse Miska, a 
pincelakásbeli vicegyerek egy véletlen 
folytán jut a cserkészek közé s jól-
lehet részeges apja s ennek egy barátja 
mindenképpen óvják ettől a «burzsuj» 
társaságtól, a cserkészek igaz barát-
sága, emberszeretete meghódítja a 
fiút, közibük áll s az ő segítségükkel 
bontja ki tehetségét és természetes jó 
hajlamait. Végül az öregek is belátják 
elfogultságukat s elismeréssel adóznak 
a cserkészet nemes törekvéseinek. 
«Igazi lelki honfoglalás, amit ez a 
könyv mivel» — mondja a borítéklap 
tájékoztató «házi bírálata» s örülünk, 
hogy e véleményben osztozkodhatunk. 
A könyv igen érdekes, mulatságos s 
valóban jellemfejlesztő olvasmány. 

Tamás István: Szabadkai diákok c. 
könyve talán még az előbbivel is 
vetekszik a tartalom érdekes és színes 
fordulataiban. E kis regény gerincét 
egy magyar ifjúsági lap szerkesztése 
körüli bonyodalmak teszik, melyek 
számtalan derűs és érzelmes epizód 
följegyzésére adnak az írónak alkal-
mat. Megismerkedünk egyik elszakí-
tott országrészünk diákságának száz 
és száz gondjával, bajával, nyomorú-
ságával és hősies küzdelmével. De épp 
e küzdelem s az ebben nyilatkozó 

akaraterő mutatja meg vigasztaló 
lelki arcképét annak az ifjúságnak, 
mely a távolban is a mienk. «A könyv 
olvasása közben nem egyszer homá-
lyosult el a szemem», írja az Előszó-
ban Borbíró Ferenc, Szabadka magyar 
világbeli főjegyzője, s úgy érezzük, 
hogy nemcsak «a jó Mindenható», ha-
nem mi is tudjuk, hogy mi ezen a 
sírnivaló. 

Mind a két könyvet, mint a 
«Könyvbarátok kis könyveit» a Könyv-
barátok szövetsége adta ki. 

Móra Ferenc Dióbél királyfi és 
társai címen írta meg «egy öreg ember 
emlékeit fiatal gyerekeknek». A könyv 
olvasása közben úgy látjuk, hogy fel-
nőtteknek és öregeknek is szól, az író-
nak e kis remeke méltán ragadja el 
korkülönbség nélkül minden olvasó-
ját. Bevezetője úgy hat, mintha sze-
mélyes emlékek és élmények kedves 
vallomásaival ajándékozna meg az 
elbeszélő, csakhamar azonban messze 
nagy időkbe, a szabadságharc korába 
viszi történetét az első személyben 
tartott elbeszélés. Alakjai megnőnek, 
még a cigány (Tilinkó) is magasabb-
rendű emberré válik a regényes lég-
körben s maga a kis Dióbél, aki azért 
kapta ezt a «ragadvány-nevet», mert 
igen kistermetű volt, mint Kossuth 
katonája, majd a Bach-korszak után 
mint egy új falu alapítója mind na-
gyobbá nő az olvasó képzeletében. 
De őket is túlszárnyalja maga az író, 
aki ebbe a kalandos, meleg, kedves 
és erősen hazafias szellemű elbeszé-
lésbe tehetsége színejavát belevitte. 
Kedves humora, előadásának megejtő 
bája s nyelvének gyökeres magyarsága 
legkiválóbb elbeszélőinket juttatja 
eszünkbe s a magyar jövő érdekében 
kívánatos lenne, hogy Móra Ferenc 
múzsája gyakrabban is találkozzék a 
serdülő ifjúsággal. A díszes kiállítású 
könyvet Jaschik Álmos szép rajzai 
díszítik. —rt.— 
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