
JEGYZETEK 

Megjelent a vajdaságí ruszinok irodalmi folyóírata 

A vajdasági ruszin kisebbség 
kulturális élete fejl ődésének jelen-
tős llamásához érkezett: megje-
lent a ruszinok irodalmi és kultu-
rális folyóirata, a Svetlosc (Vilá-
gosság). Az első  szám bevezető  írá-
sa ismerteti azokat a célkit űzése-
ket, amelyek jegyében a lap meg-
indul. Utal a népfelszabadító har-
cunk és népi forradalmunk vívmá-
nyaira, amelyek az új Jugoszláviá-
ban a ruszinok népi és kulturális 
szabadságát is meghozták. A ruszi-
nok kulturális problémáival fog-
lalkozva a bevezető  hangoztatja, 
hogy a folyóirat első  feladata a ru-
szin írók és betűvetők alkotásai-
nak közlése, valamint közeledés a 
vélünk élő  népek kultúrája felé;  

irodalmi kérdéseken kívül a kultu-
rális élet egyéb problémáival is 
foglalkozni kíván. 

Az első  szám valóban bő  tartal-
mat ad. Kiemelked ő  írása Gyura 
Varga tanulmánya a ruszin irodal-
mi nyelv kialakulásáról ezen a tá-
jon,. Mikula Szkuban, Mihal Ko-
vács, Miron Budinszki, Mikola Ko-
csis, Evgenije M. Kocsis, Oszkar 
Kocsis, Gyura Latak, Sztevan Csa-
kan, Kszenka Striber, Janko Pap-
birkás, Janka Szabados írásai sze-
repelnek az els ő  számban, ezenkí-
vül a lap szerkeszt ő jének, Gyura 
Vargának még egy tanulmánya az 
első  bácskai ruszin nyelven meg-
jelent könyvről A sikerult számot 
néhány eredeti rajz is dísziti. 

đtéves a Lumína 

Versecen, a románok kulturális 
központjában március elején ünne-
pelte meg fennállass ötéves jubi-
leumát a Vajdasági romának iro-
dalmi folyóirata a . LUMINA. A 
laphoz kapcsolódik a vajdasági ro-
mán irodalmi élet minden megnyil-
vánulása. Ez az irodalmi élet népi 
forradalmunk eredményeként szü-
letett meg nálunk. A felszabadulás 
meghozta az önálló kulturális és 
művészi fejlődésre való jogot min-
den népnek; így indult meg el őször 
a történelemben ezen a tájon a vaj-
dasági román irodalmi mozgalom. 
Új tartalmú irodalom ez: rimán 
nyelven szól és összhangban áll  

azokkal a törekvésekkel és áramla-
tokkal, amelyek Jugoszlávia min-
den népét a boldogabb .és jobb ,élet 
felé vezető  úton :áthatják. 

Ezeknek a törekvéseknek jegyé-
ben születtek meg nálunk az els ő  
román versek, az els ő  próza, vala-
mint az els ő  drámaírási kísérletek. 
Nem sokkal a felszabadulás után, 
még 1945-ben — az ágyúk zaja ép-
pen hogy elcsendesedett — a ro-
mán .értelmiségiek, haladó mun-
kások és haladó földművesek egy 
csoportja Versecen tömörülést kez-
deményezett. Így indult meg a 
»Libertatei« (Szabadság) cím ű  he-
tilap. Az első  irodalmi igényű  írá- 
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