A >LETOPISZ« MÁJUS-JÚNIUSI
KETTŐS SZÁMÁRÓL
Köze] 140 oldalon jelent meg a
Szerb Matlca 12.1. éves íolyóiratának, a »Letopis.z«_naik -május-júniusi
kettős száma.
A lönténeliim múltú
ío«l yóijrat, I >é i k ele:-K u,r ő p á;i i.a k L'eg régi'bb folyóirata.., ielvouultatja ezúttal
Vajdaság süknyelvü íróinak javaré
szét, szerbeke:, horvátokat, magyai ok'at, szlovákokat és, .i-cnnániOíkait,
Soha .még ennyire vajdasági a
»Letoip>;sz«
nem. volt. Soha még,
ennyire
manüesztáció-szerüen, nem
nyitotta mieg hasábjait a kisebbsé
gekhez tartoizé írók előtt. A 121 éves
folyóirat újjászületett a ifelszaibaidjulással; régi ruháját levetette, s elve
tette régi vonalvezetését is. Csak az
uj Jugoszláviában kerülhet sajtó alá
egy ilyen, népeink .összefogását
és
11 i e g \-a Lc-su h egy s é gét
d ok u mentáié
folyólra:.
Csiak a .néipfelszaibadító
harc szabadíthatta fel a többségi n é 
pekhez tartozó írók előtt. A 121 éves
zetők legnagyobb részét nem|zeti eífogul:.s:';ga;'któl, az erőseibb gőgös el
zárkózó íts ágától.
Bís nem csupan & többségieket sfzar
ha-dítcit^a fel. Mii, (magyarok .például,
a régi JiUjgaszlávidba.n is t ordítottunk
s ezzel :>2TKiitattiiri.k vajdasági szerb
írókat —- -ni!-inkánk azonban iukáibb
a magát kisebb rangúnak érző, gátlá
sokkal küzködö alázatosok
dörgolődzése volt, sokszor
kézzelfogható
javak ellenében. r\s akkor —- a négi
Jugoszláviában —. író írót fordított,
író a másik író go.udola.tait ültette át
és sohasem, vagy csak nagyon- irirtka
esetekben é s ,ríitka kivételek érezték
feladatuknak, hogy. az írón keresz
tül egy másik, egy testvérnép gon
dolatait, vágyait, harcait tolmácsol
ják. Tálam csak a mi- »Hid«_unk valllotta magáénak ezt a feladatot itt,
Vajdaságban.
Az arisztokratikusán
koaizervat'iv •régi A. etop::sz«, a gaízdag
Matica elefántcsont tornyaiból szem
lélje saját szerb népét épipenúgy,
m'nt a vajdasági íiienizet ségi népe
ket. '
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Két román író is jelentkezik ezút
tal
a sízerb olvasóközönség ef::t:
Miliai Avraanescu és,"'R-adu Flóra,, fisitt érdemes megállani egy ipitlanatra.
A régi, az ismperealista. Jugoszlávia
szövetségese >volt az ugyancsak imPvröalis'.a Komániának, Károly király
sógora volt Sámdor királynak. A »szövetséges« J-ugo-s/iá'Viában ínég sem
fejlődhetett k; román irodaion)
voí]-»•••'tj ''iskolakötelesek épen ú g y nem
tanulhattak anyanyelvükön, nünt akiár
a magyarok.
Az urak szövetsége
csak az üzletek szövetkezését j eleintette 'és sohaseimi a népét, amellyel
egyformán nemi 'törődött afz olajmágnás Károly és. Sűnjfllar, aki a régi
Jugoszlávia urainak minden
piszkos
ilzleté'ből lefogta, a maga »királyi*
százalékát.
A három és féléves ríj Jugoszlá
viában, Íme, szárnyait bontogatja a
román ircdafan Is. í . s .akármennyi
re is nem értékmérés ezúttal a célunk,
azt Ls megállapíthatjuk, hogy — si
kerrel bontogatja.
Maga a »Letop:sz« fos teniiésjzctesen érzi vállalkozásának
újszerűsé
gét, (mondhatnók — nagyszerűségét.
»Sdha .még — írja. »Jegyzet'<-e'beu,
— amióta a '>Letopis,z« megk h'uik,
nem kiísé'relte. meg, hogy bemutassa
Vajdaság irodalmi é s kulturális erőit,,
sejn egyéniem, sem néhány,
egymás
Uitá.n következő számábaiH. Megálla
pítja, hogy & régi Jugoszláviába*! .nem
volt és nem lehetett együttműködés
a különböző nemzetisléjgek között, mert
ilyen együttműködést nem itürt a
nemzeti elnyomás é s <a nemzetek k ö 
zött: gyűlölködést szitó uralkodó szel
lem. ». .. A j-igaiki'íól
megfosztott
•neinzetiségeknek
iie»m voil.t 1 elíetőségük kulturális íejhVJésliez és nem tudtak ;1 áthutó ep?dfrinéuyeket ifeltnu:tahii
kulturális é s irodalma téren sem. Ma
•azonban, alig három évivel a fasiz
mus M,ncai aűóli felszabadulás ir.dn,
a kiiltiiralis fejlődés clyínn fokot ért
el, hogy még olyan kicsiny és. régebhen egészen elmaradt nemzetiség c s ö 
pört, mint a romáin is, mem csupán
ku!t:\ral\s, hanem inxlaVni ténykedés
sel is jelen tkezik.«
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. A »LeíiO!pi'sz« e kettős számláiban
•még éz egyes szerb írók is niajgyairvonatkozású írásokkal fűzik szoro
sabbra a kapcsolatokat népeink k ö 
zött. Vonatkozik ez elsősorban a ki
tűnő Pietőfii-fordítóraii Csiplics Bog
dánra, ,a Szerb Népsz-'ircház igazgató-'
diára,, aki »U<j naipolk« című elbeszélé
sében Pál és Jolán, egy magyar dol
gozó emberpár viláígosodó életlét meséO el. Csiplics fordította kiül önben
Laták István é s Gál Lásizló verseit,
míg Majtényi 'Mihály, Lőrinc Péter és
Herceg János nőve!Lármák
ío.riüí'íój'a
Le:«/kc>vác Mladcn, a Vajdasági Kul
turális
Eg y esületiek
Szövetségének
ujcnnan választóit elnöke.
A »Letopisz«
sziámiinkra különös
jtlc.ntőségű
vállalkozását
örömmel
üdvözöljük é s vele -együtt
hisszük,
begy jelentős 'lépést jelent népeink
tes veri kapcsolata:nak
megerősítése
Ós Vajdaság népi együttműködésének
cl-] I'lyrc^e felé, abban a mvgy inainkál-an, amelynek célja, hogy világoí•:.:l-\ ragyogóbb jövendőt építsem tar
tó*: r, anyunk s ezzel hazánk vala.menyny|_ népének, minden d::tlgo-ziójánaik.

ges- szempont, — a ponyva, a legol
csóbb sajtótermék, tehát hozzáíérhető áron vásárolhatta meig minden ol
vasó.
A haladó magyar iradalimá élet é v 
tized ékig folytatott harca a ponyva
ellen csak most, a demokratikus Magyajr Köztársaságban teszi meg első
sikeres- lépéseit. A ^Szikra Regény
tár« elindítása, ennek a küzdelemnek
eleddig a< legeredményesebb anetgnyilafckozáisa. »Jó könyvet adni
olcsó
áron az olvasók kezébe« — elve
alapján indiult meg a »Sziikra iRegénytár« sííroza.tia és m ? ggyőzödihebünk.
hogy Ciz: az elv nemes ak a ponyvát
fogja letörni, de hataímas olvasótá
bort toboroz a világirodalom nagy
művei számaira is.
Az ailább ismertetett négy könyv
ebben a sorozatban jelent ímeg.
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SZIKRA REGÉNYTÁR«
NÉGY KÖNYVE

A Magyar országról érkezett leg-.
atóibbi
k ön'y vszállítonáiiy bői
föltét
len ül ki kell eme Miiünk a »Szii:kr>aj Re
gén ytár kiad ványait, melyek nálunk
is rövidesen igen kedvelt és népsze
rű olvasmányok lesznek. Talán ke
vés euiropar; országban terjedt, el a.nyn y r a a Ponyva ragálya, mint éppen
a régi, reakciós
Magyarországon,
ahol a rend.sz.er szemethunyt egyes
kiadóvállalatok kizárólag üzleti nye
részkedést szo'lgáió ponyvagyártása
fölött, mert .a áó üzlet mellett, a
ponyva kitűnő eszköze volt a nép
butításnak, s a beteg társadalom
igazi problémáiról a ponyva sikere
sen terelte el ;a széles
néptömegek
figyelmét, fis ami szintén igen lénye

Makszim Gorkij:
AZ ORLOV
HÁZASPÁR
Aki Gorkijt olvassa, az tudja, hogy
a nagy író. aki a realista művészet
kiváló eszközeivel írta meg a társa
dalom, gyökeres problémáit
feltáró
műveit — minden sorában, minden
gondiolatában a z élet legnagyobb ';11 csét, az Embert szeret'. Ezt ére'/zük
Az Ü,:vov házaspárt olvasva még ak
kor
lia szörnyű, sokszor ember
telen, dolgokat mond el OrlovrcL a
részeges, asszonytverő cipészről és
környezetéről. Gork'j ebben az em
berben ós felfedezi a legszebb cm ibé
ri
:;ii:la.idon ságokat,
melyek
élnek
benne, de a cári Oroszország rom
lott, társadalma: nem engedi fölszinre jutni.
A már jelképessé vált ipince!ytikl)an lakó Grijgorij Orlov ci pész és
agyonigyötört felesége életébe a dü
höngő kolerajárvámy visz be, ú j , ed
dig idegen érzéseket. A nagy küzde
lem, merlyet a járvány ellen v í v uéhány ismeretlen, de nagyszíyű, bá
tor ennber, fölrázza mindennapi éle
téből az Orlov házaspárt is, olyany•nyira, hogy Grigorij is feleségével
együtt a küízidők sorába lép. Életük
ú j tairtalommal gazdagodik. A pincelyuffc fojtó 'levegője a kolerábara;

