
Eupátor N a g y Királyt holnap estére, vacsorára... 
M I T H R A D Á T E S Z : Egy asszonyt is viszek. 
P O M P O N I U S : Magától értet�dik! Hölgytársaság. 

(Pompieus kilép a toronyból, ünnepélyes tógát kerit magára. Katonák, 
akik mindkét oldalon a sötétben �gyelegtek, most kapkodva sorakoznak. 
Lámpahordozók és kürtösök rohannak el�. Mindkét hajón egyidejüleg 
két különböz� kürtjelet fujnak.) 

(Mithradátesz és Pompeiusz a hidra sietnek, találkoznak a középen.) 
M I T H R A D Á T E S Z : Pompeius! 
P O M P E I U S : Én Mithradáteszem! 
(Átölelik egymást — Kürtök.) 

(Függöny.) 

AZ ÓROMÁNIAI ZSIDÓSÁG KULTURKÉPE 

Irta: S. B I C K E L 

E tanulmány szerz�je, S. Bickel ismert romániai jiddis iró, kritikus 
és polémista. Közelebbr�l In sich un arum sich (Bennünk és körülöt-
tünk) cimen kötetben adta ki tanulmányait és esszéit, amikben a jiddis 
irodalom nagy alakjaival s a romániai zsidó közélet kérdéseivel foglal�
kozik. Bickel itt közölt tanulmánya nemcsak azért tarthat érdekl�désre 
számot, miivel sine ira et studio számol be az óromániai zsidóságról, 
hanem azért is, mert az uj zsidó nacionalizmusról a keleteurópai jiddis 
kultura és népi eszmélkedés szempontjából adott birálata, mutatis mu�
tandis, a transylvániai kulturkörnyezet zsidó nacionalizmusára is alkal-
mazható. (A forditó: Csehi) Gyula) 

Az óromániai zsidóság kulturális tragédiája az volt, hogy külföldi 
eszmei hatások azel�tt törtek be, még miel�tt az itteni talajban gyökere-
z� sajátos életformáit kialakithatta volna. A mendelssohnizmus, amely 
másutt uj, folyékonyabb formája volt a megmerevedett zsidóságtartalom-
nak, itt kétségtelenül túlkorán terjedt el, mert a regáti zsidóknál igazán 
nem volt még mit megujitani. Mit tett náluk a vallási reformizmus? A 
növekv�ben lev�, de még nem feln�tt sajátos népi testre az európai al-
kalmazkodás tulméretezett köpenyegét teritette s a fiatal organizmust a 
tragikomikus tévelyg� szerepére kárhoztatta, aki tragikus, mert hiába 
keresi a kibontakozás utját, de ugyanakkor komikus is, mert kölcsön-
kért kalapjával saját maga takarja el maga el�l a napot. 

Egyetlen ember ismerte fel, hogy a mendelssohnizmus milyen ve-
szélyt jelentett az ókirályságbeli zsidók számára. Ez Bucuresti akkori f�-
rabbija, a hires Málbim volt. Papi tekintélyének erejével és világszerte 
ismert talmud�kommentátori hirének teljes sulyával szállt szembe a Ber-
linb�l beszivárgó eszmékkel, melyek jelképévé és várává a tervbe vett 
reformtemplom kellett, hogy legyen. Málbim a kispolgárok és munkásak 
tömegeire támaszkodott; a lipcsei keresked�k és az intelletüelek a kor-
mányhoz folyamodtak. Hamarosan kitűnt, hogy ki számitotta el magát: 
Málbim elhagyta az országot, s a legenda azt meséli, hogy szégyenszem-
re szemetes szekéren vitték ki a városból. A Sf. Vineri�uccán, az ortho�
doxok elkeseredésére s a „modernek" annál nagyobb örömére, felépitet-
ték a pompás templomot. 

Vajjon az ilymódon jelképesen európeanizált zsidók számára meg 
nyilt�e az ut a polgári emancipáció felé? A történelem itt epésen keserű 



iróniát engedett meg magának. Az 1866�ban kelt román alkotmány v i -
lághirüvé vált 7. szakasza megtagadta a zsidóktól a polgár�jogot, mivel 
azok germanofilizmussal gyanusithatók. A német stilusban épült temp-
lomot kalapácsokkal és feszit�vasakkal az ucca felizgatott tömege ekkor 
rombolta le, mint a közeli, kézzelfogható emancipáció jelképét. Ez — 
Adolf Stern feljegyzései szerint — 1866 junius 16�án történt. Az ,,isten 
háza" romjai maguk alá temették a polgári jogok reményét, de bel�lük 
fakadt s ett�l az id�t�l alakult ki véglegesen az óromániai zsidóság éle-
tében az a sajátos jelenség, amit a templizmus illuziójának nevezhet�
n�nk. 

A romániai zsidó templizmus valami félbemaradt vallási reform; 
eredménye nem reform�, hanem csak forma�zsidóság. Nemcsak abban az 
értelemben, hogy a zsidóságból csupán küls� sallangok maradtak meg 
benne, hanem azért is, mivel a különben viharos gyorsasággal történ� 
román asszimiláció sem terjedt ki többre, mint a nyelvre. Ez az asszimi-
láció nem vezette el a zsidó embert az idegen kultura rengetegébe s az 
bels�leg nem is vált románná. De ugyanakkor meglazitotta a romániai 
zsidók kapcsolatait a „hagyományos zsidó nevelés"�sel s lassanként fel-
�rölte a sajátos életforma kezdeteit, amik mégis csak megjelentek. Az 
óromániai zsidó elvesztette eredeti arculatát. Elvesztette azért, mivel el-
szakadt az egyik kulturától s nem olvadt fel a másikban. Emiatt szelle-
mi intenzivitása nemzedékr�l�nemzedékre csökkent: a talmudi és biblikus 
traktátusok forgatójából a román garasos�ujságok olvasójává lett. 

Vajjon ez a népi sajátosságok hirtelen kipusztulását jelenti? Nem. 
A zsidóság csupán elcsökevényesedett, mignem egyszerű ceremóniává 
dekorativ látványossággá vált. Ezt a látványosságot a gazdag zsidó szá-
mára a páholy és a reform�templom adta meg. A zsidó kispolgár és 

munkás viszont ezirányu szükségletét a korcsmában és a jiddis szinház-
ban elégitette ki. A titokzatosságokkal és szimbólikus jelekkel tele pá-
holyülés s a templom ünnepélyes szinháziassága a zsidó polgárnak meg-
adta a kultura s a társadalmi élet illuzióját. A korcsmákban pedig a tá-
volról idekerült népénekesek a határon túli zsidók szenvedéseir�l dalol-
tak s a galiciai és oroszországi zsidó kérdéseket szedték ékes rigmu�
sokba a tudatlan és szórakozára vágyó közönség nagy lelkesedésére. A 
felvilágosodás és a chasszidizmus, a reform és az orthodoxia közti harc a 
második nemzedék kis embere el�tt csak Welvel Zbarasser, a hires dal-
nok él� és verses ujságjának hireként jelent meg. S a tömegeket nem az 
énekes dalaiban torlódó problémák ragadták meg, hanem az a csodálatos 
gyorsaság, amivel � rimes verseit rögtönözte. Abraham Goldjoden szin�
háza lasi�ból indult az ottani „Zöldfa" vendégl�b�l. A zsidó szinház a 
művészi ábrázolás mágikus erejével életet öntött azokba a formákba, 
amik már csak, mint a vallási formalizmus kellékei léteztek. Románia 
mind a mai napig a fantasztikus jiddis szinházi el�dások országa ma-
radt. A realisztikus szinpadi párbeszéd nem elégiti ki a román zsidó ro-
busztus vitalitását. A folklorisztikusan kiéhezett zsidó tömeget lángra 
lobbantja a zsidó emlékezések szinpadi felevenitése: Izsák feláldozása 
Goldfodent�l, Az ócskapiacon Perect�l, A Dibuk An�Szkit�l s Sternberg 
fantasztikus darabjai mélyen az Ó�romániai zsidó nép�ember és intellek�
tüel lelkében gyökereznek, mivel mély zsidó tartalmuk kihalóban lev� em-
lékeket idéz. 

A nyelvileg asszimilálódott zsidó tömeg el�tt nem merült�e fel tuda-
tosan a kulturális és a gondolkozásbeli asszimiláció kérdése? Csak a X I X . 
század végén élezte ki az asszimilációt problémává a román�zsidó Raneti 
Roman drámája: a Manase. Ennél a drámánál kissé hosszasabban kell 



id�znünk, mivel R. R. benne művészileg ábrázolja a romániai zsidók szel-
lemi fejl�dését három nemzedéken keresztül. Manasé, az els� generáció 
egy darabból öntött képvisel�je hasonlit Perec, a nagy jiddis iró embe-
reihez. Megtaláljuk benne ugyanazt a lelki mélységet s az élet tényei el-
len való makacs lázadást, ami Perec h�seit jellemzi. Manasé alakja éppen 
ezért nem egészen mentes a papirszagtól, idealizáló szándékkal van raj-
zolva s keresett monumentalitása ellentétben áll az óromániai zsidó környe-
zet valóságával. A második generációt Manase fia, Niszim képviseli. K i -
tűn�en visszaadott forma�zsidó figura az „els� templom" lerombolásának 
idejéb�l. Apjának hosszú szakálla helyett külföldi divatu oldalszakállt vi-
sel. Manase mélyen gyökerez� összetartási érzéséb�l a zsidó élet� és kultu�
raformákkal csak a „szent vallási dalok" iránti félig kegyeletb�l, félig féle-
lemb�l táplálkozó érdekl�dést tartotta meg, s évenként néhányszor el-
látogat a templomba, nehogy a fels� hatalmak megharagudjanak reá. 
Niszimnek nincsenek gyökerei sem a román, sem a zsidó életben. Román 
liberális nyárspolgár, aki azonban egy hajszálon még a zsidóságon függ. 
Ezt a hajszálat merészen elszakitotta a harmadik nemzedék képvisel�je: 
Emil Horn. Horn már maradéktalanul szabad a zsidó érzelmi és gondolati ba-
bonáktól. Nyi l t ésszel felismeri, hogy az ember egyenl�ségének a társa-
dalomban az a titka, hogy megtalálja a megfelel� vezérfonalat. Az � 
vezérfonala viszont a kereskedelmi ügyeskedés sötét folyosóin vezet. 
Horn hajlongva, hizelegve, ravaszkodva s intrikálva járja ébren és ál-
mában ezeket az utakat. Nos, ez az üzletpolitikai szomnambulizmus Horn 
asszimilációja. Ranetti Roman ideológiai szándéka az asszimiláció feldi-
csérése. Manase zsidó monumentalitása megtörik s unokája Lea Frunze�
hez, a román intellektüelhez megy feleségül. A zsidó ifjuság el�tt meg-
jelenik az uj ideál: az asszimiláció. 

Ezt a drámát gyakran igen dramatikus körülmények között játszot-
ták, t. i. voltak olyan id�k, amikor valóságos nemzetgyalázásnak tekin-
tették a Nemzeti Szinházban való el�adását. Mint él� alak két figurája 
ment át a köztudatba: Manasé s a népszerűvé vált Selig Sar, a zsidó köz-
vetit�. Maga az asszimiláció problémája, ugy ahogy ezt a nagysikerű da-
rab felvetette, csak irodalom maradt s nem tudta tulhaladni a szinpad desz-
káit. Talán azért, mivel a politikai emancipáció hiányában a kérdés felve-
tése még mindig tulkorai volt, de minden bizonnyal azért is, mivel a ro�
mániai zsidó élet szürke ege alatt csak lassan sarjadoztak s sohasem 

értek be a kulturális „lét vagy nem lét" kérdései. Ezért volt itt az ide-
ológiai differenciálódás is oly rövid lélegzetű. Néhány évtizeddel ezel�tt 
valami mozgást idézett el� a szorványos kitérés, de ebb�l sem lett prob-
léma. 

Az emancipációért vezetett harc hidat vert az ideológiai ellentétek s 
a jogos érdekek között. A cionizmus els� megnyilvánulásai rokonszenvre 
találtak ebben a zárt világban s amióta a hivatalos cionista politika a 

nemcionistákat is igyekszik a Jewish Agency paritásos rendszerén ke-
resztül bevonni, azóta Palesztina, a héber nyelv, a zsinagóga s a jóté-
konysági egylet játék volt a „cionista" s az „asszimiláns" zsidó polgár 
számára, ami pénzbe ugyan kerül, de „fejtörésbe" nem. A háború el�tt 
pedig az összes zsidók társadalmi helyzetükre való tekintet nélkül ro-
konszenveztek a szocialista mozgalommal, mert annak élén olyan bojár 
ifjak állottak, akik jogokat követeltek a zsidók számára. A fiatal bojá-
rok természetesen nem tartottak ki a szocializmus mellett. A szocializmus 
mellett csak azok tartottak ki, akiknek sorsuk az, hogy idealisták legye-
nek: a vagyontalan románok és a vagyon� s jogtalan zsidók. Zsidó szociá-
listák segitették Iasi�ban a külföldi Bund irodalmat Besszarábián keresz-



tül Oroszországba csempészni; igy fert�zte meg �ket a zsidó szeparatiz-
mus. Ennek az eredménye egy jiddis nyelven megjelen� szocialista ujság 
lett: Der Wecker (Ébreszt�.) De ez az ujság nem volt a Bund példájára, 
a zsidó nyelvű marxizmus harcosa. A zsidó jogtalanság differenciálatlan 
légkörében a hagyományos szombati ételek békésen megfértek az érték-
többlettel. Programjuk szempontjából a romániai szocialisták, különösen 
a zsidók, az iszterai kozmopolitizmus hatása alá kerültek, de gyakorla-
tukban nem vádolhatók türelmetlenséggel. 

Az � toleranciájukat átvették azok a zsidó intellektüelek, akik lassan-
ként mégis csak helyet foglaltak a román kulturában. Ezek az intellek-
tüelek nem jutottak ugyan tovább, mint a kultura sikságáig; az ujság-
�rásig. Alkotó er�k csak autentikus kulturális életb�l fakadhatnak s ez 
nem létezett a romániai zsidóknál. A nyelvi asszimiláció bizonytalan ta-
laján csak az ujságirás információs és szellemi ügynökségeit lehetett fel-
épiteni, amiknek a kultura gazdaságában csak másodlagos a jelent�sége. 
Nemcsak azokra az ujságirókra gondolunk, kik megteremtették a ro-

mán nyelvű zsidó ujságot, hanem azokra akik behatoltak a romám 
párt lapokhoz s a pártonkivüli demokratikus sajtóba. Közöttük sem 
találjuk meg azt a Galiciában s a régi Ausztria többi államaiban is elter-
jedt iró�tipust, akit lengyelsége vagy németsége a zsidókkal szemben hi-
deg idegenségig vagy megvet�, gunyolódó gyűlölködésig vezetett. 

A romániai zsidó ujságirók csoportjából még csak olyan irói egyéni-
ségek sem váltak ki, mint Wilhelm Feldmann Lembergben és Friedrich 
Austerlitz Bécsben. 

A zsidó ujságiró belekerült a román pártok közötti versengésekbe a 
politikusok közötti vitákba, a közéleti aspirációk intrikáiba, de ugyan-
akkor nem távolódott el az emancipáció kérdését�l sem. Egyik legsajá-
tosabb képvisel�je a zsidó ujságirásnak román nyelven M. Schwartzfeld, 
akinek ujságja: Egalitatea (Egyenl�ség) már negyvenöt éve jelenik meg 
ugyanazokkal a polemikus és apologetikus cikkekkel, ugyanazokkal a 
boldog hiradásokkal az érdemdús zsidóknak adományozott hivatalos ki-
tüntetésekr�l, ugyanazzal a lelkes üdvözletekkel a fiatal pároknak, 
ugyanazokkal a patetikus nekrológiumokkal. De magában a román ujság-
irásban sok igen fontos helyet elfoglaló zsidó származású ujságiró akad, 
akinek asszimilálódása nem haladta tul a román nyelv tökéletes elsajá-
titását, ami a formát illeti, tartalmilag pedig nem egyéb, mint langyos, 
egyetemes humanizmusig szublimálódó patriotizmus s világfias küzdelem 
a „kicsiny zsidó" lirizmusával. A Neue Freue Presse módjára terjeng�s B. 
Brănisteanu; Saniel Grossmann, az enciklopedikus adatok s a politikai 
tények mnemotechnikusa: Constantin Graur, paradoxokban gazdag gu-
nyoros polemista; H. St. Streitmann, a nyelv finomságainak kisérteties is�
mer�je s szkeptikusan fölényes i ró; az eszmei vitalitástól s harci kedv-
t�l tuláradó Saniel Labin, s a többi dei minores, akik mind belekevered-
tek a román politikai élet szövevényeibe, nem viselik magukon az uj asszi-
miláció jellegzetességét: a nemzeti érzések emberi méltóságot sért� tul�
licitálását. S a felületes nyelvi asszimiláció állapotában maradtak meg 
mindmáig, amikor az emlitett 7. paragrafus már közel husz éve érvé-
nyen kivül van s az Óromániai zsidók politikailag emancipálódtak és 
részt vehetnek a választások küzdelmeiben. A l i g jutottak a moldvai 
kisvárosok zsidó tömegei választójoguk birtokába s ezáltal a román po-
litika személyiségei számára, mint voks�szállitók uj jelent�ségre tettek 
szert, máris megjelent a vezet� körökkel kapcsolatokat fentartó politikai 
ügynök tipusa. Az ilyen „kortes" felfelé alázatos, hizelg�; választási kli�
entélájával szemben annál kiméletlenebb; tiz zsidónak szivességeket tesz 



s az egész városkát tegezi. Egyszóval, a politikai emancipáció az óro�
mániai zsidók életében uj folklorisztikus figurákat tenyésztett ki. Külö-
nösen érdekes jelenségek az u. n. kölcsönös segélyz� egyesületek, amik a 
zsidó kispolgár számára a „páholyt" helyettesitik, ahová alacsony tár-
sadalmi helyzete miatt nem tud behatolni. Ezeknek az egyesületeknek 
bohózatba ill� rangrendje s ceremóniáléja van. Tagjaik halálát az ujság-
ban jelentik, külön helyet jelöltetnek ki maguknak a temet�ben, — a 
temetés természetesen els� osztályu, — s rajta bizonyos számú tag a ce�
remónia�mester vezetésével kötelez�en megjelenik. Mindez a rang és a 
hatalom illuzióját adja a kispolgárnak, aki igy engedelmes eszközévé vá-
lik az egyesületi elnökök politikai manöverei számára. 

Vajjon ezek az emberek és az irányzat nem talált semmilyen el-
lenállásra az óromániai zsidóság tömegeiben? Ezt állitani tévedés lenne. 

K é t eszmeáramlat hatolt be külföldr�l: a szocializmus és a zsidó 
nemzeti gondolat. A szocializmus, mint gazdasági felszabadulási gondo-
lat összeütközésbe került a jótékonysági� s temetkezési�filantrópiával, 
amely a zsidó szegénység számára kihalóban lev� sajátos életforma utol-
só poziciója volt. A szocializmus megrohamozta ezt a poziciót s annak 
rekvizitumait kisajátitotta saját propaganda�jelszó fegyvertára számára. 
Ezzel letörte osztályharcos ideológiájának az élét s igy a zsidó uccában, 
különösen Moldva kisvárosaiban elméleti komorsága olyan türelmes hu-
manizmussal keveredett, ami már nem volt képes legy�zni a filantrópiai 
ideológiát. 

A zsidó nemzeti gondolat, amely i t t nem talált sem mélyen gyöke-
rez� életforma�hagyományokra, sem pedig eszmeileg meger�sitett ellen-
állásra, hamarosan elvesztette a harcias ujdonság ingerét s kényelmes 
tényez�jévé vált az egyes zsidó körök opportunizmusának. Vol t ugyan 
egyetlen lehet�sége annak, hogy az importált nemzeti gondolatot megfe-
lel� tartalommal telitsék: ez a jiddis nyelvvel való összekapcsolása lett 
volna. A jiddis nyelv valóban felébreszthette volna a nyelvi asszimiláció 
alatt szenderg� népi potenciákat. Azonban a román nyelven folytatott 
zsidó nemzeti propaganda legfeljebb arra volt képes, hogy a román 
nyelvet telehintse a cionista parádés terminológia héber vadvirágaival, 
de arra már nem telt erejéb�l, hogy az eszmei magvakból zsidó kulturális 
ujjászületést termeljen. A romániai zsidó kispolgár ismeretesen rossz 
kiejtéséhez most már a cionista propaganda héber hangzású, de román 
végz�désű számtalan terminus technikusa járult, ami �t semmihez nem 
kapcsolja s semmit�l el nem választja. 

Ez a szakadás a forma és lényegi szándék között okozza a román-
zsidó kulturális irányzatok terméketlenségét. Ez az ellentmondás nyomo-
ritja el egész a groteszkségig az „izraelista román" iskolák arculatát, 
ahol pedig a zsidó szegénység gyermekeinek nagyrészét nevelik, ez teszi 
szinte nevetségessé a zsidó kulturális egyesületeket s alvasztja meg a ro-
mániai zsidó irók alkotó erejét. 

A zsidó származású román iró alkotó ereje nem támaszkodik auten-
tikus emberi anyagra s mintaképre. A román életforma mély kedélyi for-
rásait még mindig a falusi települések szalmafedelei alól topja s ez nem 
hozzáférhet� a zsidó művész alkotó fantáziája számára, aki társadalmilag 
s szellemileg a városi kultura és gazdaság kereteiben él. Igaz, hogy a ro-
mániai városi életforma anyagával annál inkább össze van n�ve. Azon-
ban amennyiben nem kimondottan szatirikus anyagot dolgoz fel, a zsidó 
iró a tudatalatti s a megvalósitási indulatok freudista módszereket ki-
vánó témáihoz nyul, ami pedig igen gyakran veszélyezteti, s�t tönkreteszi 



a mű valóságosságát s intuitiv spontanságát. Az a sovány zsidó téma-
kör, ami még kapcsolatban van a zsidó származású román iró alkotó fan-
táziájával, sirkövekb�l s zsinagógai emlékekb�l áll, ugy hogy az az iró, aki 
azzal a szándékkal ül asztalához, hogy zsidótárgyú regényt vagy novellát 
ir, alakjait templomi emlékekb�l s hosszúnapi hangulatokból gyúrja. Ha 
pedig az iróban van annyi er�, hogy legyűrje a saját gondolat� és érzés�
társitásaival szemben érzett sajnálatot s kegyeletet, ugy az ellenkez� 
végletbe esik: h�seinek erkölcsi prédikációt tart nacionalista európaiság-
g a l s ezáltal egészen a karrikaturáig demoralizálja �ket. Hiven és be�
csületesen lát dolgához a román zsidó iró. Gyakran csodálatraméltó az 
elegáns hajlékonyság s az akrobatikus művészet, amivel a nyelv folya-
mának hullámain uszik. Csak az a kár, hogy a románság csólnakját nem 
veheti igénybe s a zsidó csólnakokon menni nevetséges. 

Az a kisérlet, hogy ebb�l a szoritóból folklorisztikus témákkal mene-
küljenek ki sikertelen maradt. A. L. Zissu kabala�traktátusa Egy gyer-
tyatartó vallomása cimű könyvében az idegen nyelvi formához s az ide-
gen olvasó megértéséhez csak ugy tudott hozzáidomulni, hogy publicisz-
tikai formát öltött. Ury Benador „Appassionata" cimű novellája a szada�
górai rabbi udvar misztikájáról pedig művészileg nem haladja túl valamely 
exotikus grand guignol szinvonalát. 

E két esetben (bármily nagy is a különbség a két iró között, ami a 
zsidó szellemi vérmérsékletüket i l let i) a misztikus köd nem a föld kig��
zölgése; az iró szándékát érzi az olvasó: az iró azt akarta, hogy műve 
meleg legyen, de valójában annál hidegebbé vált. 

A zsidó téma s a román nyelv közötti házasság tehát terméketlen 
maradt. A román nyelv, mint művészi anyag s mint tudományos kutatás 
tárgya volt S maradt a román�zsidó iró egyetlen ragyogó teljesitménye. 
Lazăr Săineanu, H. Tiktin, M. Gaster s Barbu Lăzăreanu alapvet� mun-
kái a román folklor, filológia s irodalomkutatás területén az egyetlen 
maradéktalan alkotás, amire ezideig a csupán nyelvileg asszimilálódott 
óromániai zsidó képes volt. 

Nem hiányoztak természetesen az olyan kisérletek sem, amik különö-
sen a Iasi környékén található sűrű zsidó településeken új életre akar-
ták hivni a zsidó népi tömegek sajátos életformáit. A Licht ( F é n y ) iro-
dalmi csoport (1935), amelyhez a háborúban elesett E. Walamann, a ko-
rán elhalt M. Friedmann; M. Rabinovics, a novellairó; J. Graper, a köl-
t� és I. Botasánszki, a Beszarábiából ideszármazott termékeny ujságiró 
tartozott, nem csak a modern jiddis irodalom kezdeményez�je volt Óro�
mániában, hanem zsidó kulturmozgalmat is inditott; tagjai él�szóval me-
sélték el a jiddis irodalom klasszikusainak műveit, mikb�l alig pár pél-
dány akadt az országban és valósággal népdallá tették Reisen és Rosen�
feld egyes költeményeit. Az él� és az irott jiddis szónak nem volt ereje 
s talán ideje sem (a mozgalom Romániának a világháborúba való be-
avatkozásának el�estéjén indult m e g ) , ahhoz hogy rokonszenvez�inek 
szűk körén túl is elterjedjen, de az általa oly lelkesen terjesztett népdal 
megtalálta az utat a szélesebb néprétegek felé. E népdaloknak a nyoma 
Moldovában mindmáig sem tűnt el. A zsidó népdalt alkotóan összekap-
csolni a román föld sajátos izével; panaszát és gyászát művészien ösz�
szeolvasztani a román doina mély átérzésével: erre csak a Licht után kö-
vetkez� második generáció költ�je, I. Manger volt képes. 

A háború után ugy tűnt, hogy a romániai jiddis kulturélet mélyebb 
gyökereket ereszt; azonban fejl�dését az e tanulmány során emlitett szer-
ves akadályokon kivül a mind nehezebb viszonyok is fékezik. Ezzel a ro�



mániai zsidó kultura legközvetlenebb jelenéhez jutottunk el. A z , ami most 
történik tulságosan közel van hozzánk s a jiddis irodalmi mozgalmak 
annyira kezdeti állapotban tartanak, hogy még nem lehet �ket történel-
mi igényekkel mérni. 

A MAI MAGYAR SZOCIOGRÁFIAI IRODALOM 

Irta: V E R E S P É T E R 

A reformkornak utolsó két éve a szociográfia, vagy helyesebben a fa�
lukutatás kora volt Magyarországon. Természetesen a mozgalomnak ko-
rábbi eredete van. Amit ma látunk, az már az eredmény. Maga a gondo-
lat a felvidéki Sarlósok�tól eredt s mint itt�ott is a politikai tehetetlen-
ség egyik kibuvója volt. Az az értelmiségi fiatalság, amely a falu megis-
merését tűzte ki közvetlen céljául, már érzett valami felel�sséget, amely 
csak a közösségen keresztül valósulhat meg s ez a felel�sség egyel�re 
nem egy következetes politikai, hanem egy megismerési mozgalomban ve-
zet�dött le. Természetesen azért menekültek ide, mert egyebet nem tudtak 
csinálni, mert kivülr�l és felülr�l nem is lehet. A többé�kevésbé tisztult 
osztálytudattal rendelkez� társadalmi csoportok között az értelmiségi if-
juságnak már nincs az a nagy szerepe, mint a 48�as id�kben volt. Már 
nem játszhat társadalomváltoztató, felszabaditó szerepet, csak ugy, ha 
beleilleszkedik valamelyik érdekcsoport — valamelyik osztály s igy va-
lamelyik világnézet — mozgalmába, sors� és harc�közösséget vallal vele 
s ott fejti ki az erejét. Igy van ez az egész világon. Az értelmiségi ifju-
ság feloszlik haladókra és visszamaradókra, csak ép' Magyarországon 
akadt meg ez a folyamat. De mert az ifjuság szegényebb és felel�sebb része 
nem nyugodhatik bele abba, ami van és ami készül, tehát szükségképpen 
radikálizálódik. Ez azonban a tényleges haladók törvényenkivülisége 
miatt nem találja meg az egyenes utat, nem azonosulhat a dolgozó osztá-
lyok természetes mozgalmaival, azonkivül meg a szinte vérré vált anti-
szemitizmus is akadályozza �ket, nem akarnak, rossz társaságba kerülni", 
viszont az osztállyal való testi�lelki azonosulásra még nem. is elég éret-
tek, középosztályi életformájukat, vágyaikat, jöv�jüket feladni még nem 
hajlandók, ezért aztán olyan zavaros a magyar szellemi front. Igy szüle-
tett meg az a jobboldali szocialradikalizmus, amely baloldali követeléseit 
(mint általános földreform eseteg kártalanitás nélkül) nacionalista, s�t 
szervezett�regressziv jelszavak kiséretében próbál a köztudatba belevinni. 

Ez ma az ifjusági mozgalmak általános képe: politizálás változó jel�
szavakkal (el�bb csak numerus�clausus vol t) minden eredmény nélkül. 

De éppen ennek a politikai eredménytelenségnek a szellemi lecsapó-
dása a szociográfiai mozgalom, mint eredmény s mint kibuvó. Az okosab-
bak a mélyenlátókkal, akiket nem elégitett ki az ifjuság zavaros és ki-
csinyes politizálása, valamit mindenáron cselekedni akartak s mert azt 
érezték, hogy politikai cselekvésre sem erejük, sem lehet�ségük nincsen, 
hát célul tűzték ki a megismerést, mint a majdani cselekvés nélkülözhe-
tetlen el�feltételét. Hogy a megismerés azonnali cselekvés nélkül medd� 
munka, mert a megismert valóság folyton változik, s a mai megismerés-
b�l kikövetkeztetett „holnapi" (persze évtizedekben számolva) cselekvés 
már elavult és korszerűtlen lesz, arra nem gondoltak, mert nem volt meg 
a megismeréshez szükséges szociológiai kulturájuk, dialektikus szemlélet�
biztonságuk. 


