
let a kisebbségi magyarsággal szemben." A kisebbségi magyar nép „alul-
ról felfelé történ� megszervezése" a mi nyelvünkön a dolgozó néposztá-
lyok demokratikus szervezkedését jelenti s azt az értelmi szolgálatot, 
amellyel ebben a tömegfolyamatban a magyar intelligencia a magyar nép 
szociális öntudatraébredését és történelmi feltörekvését támogatja — 
külön kasztprogramok és uralmi hátsógondolatok nélkül. De ha konkré-
tebben is fogalmazzuk meg a közös demokratikus célt, az kétségtelen 
el�ttünk, hogy a „szervezett nemzettársadalom" vitájában a Hitel „tör-
ténelmi gondolat"�ával szemben a Fiatalok gárdája történelmi hala-
dást képvisel. Balogh Edgár 

UJ JIDIS F O L Y Ó I R A T R O M Á N I Á B A N . A cionizmus által terjesztett zsi-
dó nacionalizmus körül folyó viták a magyarul olvasó közönség ér-

dekl�désében egészen háttérbe szoritották a zsidó népi élet kulturális és 
művészi jelenségeit. Holott nem csak t�lünk keletre, Lengyelországban, 
Ukrajnában, nem csak az Egyesült Államok nagy zsidó centrumaiban, 
hanem Romániában is a zsidó lakosság nagy része a jidis nyelvben él 
és alkot olyan kulturális értékeket, amik a mondvacsinált zsidó nemze�
tiesség terméketlenségével szemben, a történelmi folytonosság és egy, 
szegénysége és szorongatottsága ellenére is életer�s és alkotó népi kö-
zösség termékei. 

Ennek az él� zsidó közösségnek nagy multra visszatekint� szerveze-
te a besszarábiai kulturmozgalom, kulturligájával, iskoláival, esti kurzu-
saival és könyvtáraival. De a zsidóság népi jellegüket meg�rzött tömegei 
nem csak Besarabiaban élnek, hanem Bucovinában, Moldovában s Mara�
muresben is, — és, az elmult években, ugy ahogy a magyar munkásokat az 
ország f�városába csábitották a nagyobb kereseti lehet�ségek, ugy tódultak 
oda a zsidó dolgozók jelent�s tömegei is. Az ilyen bels� vándorlásnak és 
a zsidó lakosság sulypont eltolódásának jele az, hogy mig eddig a jidis 
nyelvű folyóiratok f�képp az új országrészekben jelentek meg, addig már 
tavaly jidis hetilap látott napvilágot Bucurestiben és a fiatal zsidó köl-
t�k és irók szintén ott inditották meg az idén uj havi folyóiratukat. 

J. Sternberg, a román szinpadokról ismert kitűn� rendez� és J. Bikl 
köré csoportosult a Sajbn (Kirakat) cimű folyóirat f�kép' fiatal költ�k-
b�l álló gárdája. Az él� zsidó irodalom terjesztése a jidis kulturának a 
tavalyi irókongresszus szellemében való megvédése, az összes haladó 
er�k egy zsidó kulturfrontba való összefogása, a valósággal józanul szá-
moló kulturpolitika s a realizmust a jidis költészetben hagyományos 
szociális érzékenységgel párositó költ�i irányzat megteremtése: — ezek 
azok a célkitűzések, amik a Sajbn eddig megjelent három számában meg-
nyilvánulnak. A folyóirat cikkei közül kitűnnek J. Bikl zamatos népies�
séggel, a mai zsidóknál csodálatosképpen ritka józansággal s polemikus 
kedvvel irt, különböz� népi problémákat feszeget� tanulmányai. 

J. Sternberg Heine�megemlékezése a költ�, a polgár és a zsidó Heine 
portréját rajzolja meg a modern zsidó eszmélkedés megvilágitásában. H. 
Rivkin, M. Szekcier, H. Rabinsohn, I. Lerner versei a Stetl (keleteurópai 
zsidó városka) és a modern metropolis ellentétes élményeit éneklik meg 
az uj generáció cselekv� átélésével. A Sajbn második száma Eliezer 
Steinberg, az 1932�ben tragikusan elhunyt romániai zsidó mesekölt� né-
hány eddig ismeretlen versét és példázatát közli. 
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