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A ruszinok a XVIII. század közepe táján telepedtek ile a Bácskában. 
A Kárpátok vidékéről — az akkori Felső-Magyarországról — költöz-
ködtek ide. Az idők folyamán a Szerémségben és Szlavóniában is meg-
telepedtek, de megőrizték jellegzetes etnikai sajátságaikat. 

A ruszinok hagyományos kultúrája a Bácskába költözés idejében 
ruszin (rutén)—szlovák—magyar—lengyel kölcsönhatások nyomait 
viselte magán, s az ú j hazában, a XIX. században is folytatódott az etni-
kai érintkezés. 

A két háború közötti időszakban a jugoszláviai ruszinok új hely-
zetbe kerültek ugyan, de helyzetük lényegében nem változott, habár a 
migrációs mozgások ú j etnikai kölcsönhatásokat eredményeztek az élet 
és a kultúra különböző területein. Ilyenek pl. a nyelvi sajátosságok, ame-
lyek mégis hatottak arra, hogy a fejlődés az ú j környezetben más irányt 
vegyen, mint az anyaországi környezetben, s eltért a régi kulturális 
örökségtől. 

A vajdasági ruszinok művelődési élete a második világháború után 
indult virágzásnak; azóta öltött nagyobb méreteket, kifejezésre juttatva 
kultúrájuk sajátosságait. Ebben az időszakban — kezdetben ugyan sze-
rény keretek között — a többi nemzetiséggel együtt a háború után gom-
bamód szaporodó művelődési otthonokban bontakozott ki kulturális és 
művészeti tevékenységük. 

A művelődési otthonok gyakran nehéz, alkalmatlan adottságok mel-
lett tömörítették az amatőröket, lelkesítették az ifjúságot, amely az idők 
folyamán mind összetettebbekké váló feladatok megvalósítására vállal-
kozott, szívvel-lélekkel. A keresztúri Művelődési Otthon idővel oly-
annyira kifejlesztette tevékenységét, hogy évente megtartott két ren-
dezvény szervezője és házigazdája is lett. Ezek: a Petar Riznity-Gyagya-
ról elnevezett emlékrendezvény és a „Cservena rúzsa" (Vörös rózsa) fesz-
tivál — mind a kettő felöleli a jugoszláviai ruszinság egész nemzeti 
kultúráját. 

A színjátszó emlékrendezvény, amelynek keretében fejti ki tevé-
kenységét a Gyagya amatőrszínház, az öntevékeny ruszin színjátszás terü-
letén a legmagasabb szintű intézmény. Hozzá tartozik valamennyi ama-
tőr színjátszó egyesület, meg a falusi színjátszó csoportok, amelyek a 
ruszinok mai életéből és múltjából merített témákra színi előadásokat 
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készítenek elő, de foglalkoznak a drámai színjátszás nevesebb művei-
nek színrehozatalával is. Valamennyi együttesük eredményesen vesz 
részt az ország különböző amatőrszemléin. 

A Cservena rúzsa nevű fesztivált már másfél évtizede minden évben 
rendszeresen megtartják Keresztúron. Ez, a jugoszláviai ruszinság leg-
nevesebb művelődési szemléje, évről évre fejlődik. Az idősebb nemzedék 
mellett mind nagyobb számban vesz részt ra j ta az ifjúság, az egyetemis-
ták és középiskolások, mint a zenei és irodalmi alosztályok tagjai. A nép-
dalok mellett mai ruszin zeneszerzők és szövegírók eredeti szerzeményeit 
is előadják; vetélkednek az énekkarok, népitánc-együttesek; fiataloknak 
szánt zenét adnak elő és megrendezik a fiatalok költői estjét is. 

A Szív húrja (Sztruna szrca) nevet viselő költői vetélkedő meg a 
Testvériség esztrádja (Esztrada bratsztva) nevű folklórrendezvény, ame-
lyen a vajdasági nemzetek és nemzetiségek is részt vesznek, egyre szé-
lesebb körű szemlékké terebélyesednek, s újabban más országokból való 
együttesek ós szólisták is vendégszerepelnek, így pl. a csehszlovákiai 
Eperjesről (Presov), a franciaországi Chamberyből. 1969. óta a legfia-
talabb nemzedéket is bevonták ebbe a rendezvénybe — az általános 
iskolások Cserveno pupcse (Vörös rózsabimbó) neven szerepelnek, bemu-
tatva a Vajdaság területén működő ruszin iskolai alosztályok kulturális 
és művészeti téren kifejtett tevékenységét. 

A művelődési házak keretében működő alosztályok zömmel az ere-
deti ruszin kultúrát ápolják, és különösen az utóbbi években figyelemre 
méltó eredményeket érnek el. Csak a legjelentősebb elismeréseket em-
lítjük: a keresztúri Művelődési Otthon 1970-ben megkapta Kula község 
Októberi Díjat; a folklóralosztály a belgrádi televízió nézőinek döntése 
alapján az első helyezést érdemelte ki a Selo moje (Falum) nevű ren-
dezvényen, amely valójában az eredeti folklórt ápoló egyesületek vetél-
kedője; ugyancsak a folklór alosztályt a Vajdasági Művelődési-Okta-
tási Közösség 1972-ben a legnagyobb elismerésben részesítette, amikor 
a Kultúra Szikrája (Iskra Kulture), nevű díjjal jutalmazta; nemregiben 
pedig megkapták a Népért Tett Szolgálatok ezüstkoszorús érdemrendjét is. 

Az újvidéki ruszinok Makszim Gorkij Művelődési Egyesülete kitartó 
munkájának eredménye az, hogy ma már az ismertebb vajdasági 
amatőr egyesületek közé tartozik, s ennek elismeréséül 1971-ben meg-
kapta Űjvidék Októberi Díját is. 

A vajdasági ruszinok tudományos kutató tevékenysége 1968-ban 
indult meg rendszeresebben, amikor a Ruszké Szlovo Kiadóvállalat meg-
alakította a tudományos kutató tevékenységgel foglalkozó bizottságát. 
A bizottság programjára tűzte a tudományos feldolgozásra váró témá-
kat, és néhány tudományos projektumot is kidolgozott. Ezekből egyese-
ket a vajdasági Történelmi Intézet, másokat pedig a |SANU (Szerb Tu-
dományos és Művészeti Akadémia) Etnográfiai Intézete vállalt magára, 
a többi a bizottság keretében maradt. A vállalkozás első eredményeit a 
vajdasági ruszinok és ukránok kulturális hagyományairól szervezett ta-
nácskozás mutatta fel (1970. június 30.—július 5. között tartották Újvi-
déken és Keresztúron). A SANU Etnográfiai Intézete és a Ruszke Szlovo 
Kiadóvállalat tudományos kutató tevékenységgel foglalkozó bizottsága 
szervezte. Ezen tizenhat beszámolót tartottak a vajdasági ruszinok és 
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ukránok néprajzának, folklórjának, népköltészetének és irodalmának 
tárgyköréből a SANU Etnográfiai Intézetének munkatársai, valamint a 
ruszin és ukrán kulturális és tudományos dolgozók. 

Ezt követte egy kisebb méretű tanácskozás, a jugoszláviai ruszinok 
nyelvén művelt irodalom 70. évfordulója alkalmából. A Ruszin Nyelv-
művellő Egyesület szervezte; a beszámolók az első ruszin nyelvű műal-
kotásról (Havrilo Kosztelnyik Z mojoho valala c. idilli koszorú), valamint 
az azóta máig eltelt idő irodalmi alkotásairól szóltak. 

A ruszin nyelvű tudomány és irodalom fejlődéséhez jelentős hozzá-
járulást ad a Ruszin Nyelvművelő és Irodalmi Egyesület: 1975. decem-
ber 20-án tartotta a küldöttrendszer alapján első közgyűlését, 60 dele-
gátus részvételével. Megvitatták az 1974. és 1975. évekre kitűzött két-
éves munkatervet és az 1980-ig szóló tervet is, továbbá a ruszin kultúra 
kapitális műveinek kiadási tervét 1980-ig. Ebből 'az alkalomból jelent 
meg az egyesület folyóiratának, a TVORCSOSZOnak első száma is. 

A TVORCSOSZC tudományos arculatú folyóirat. Azokat a szerzőket 
tömöríti, akik „rendszeresen, objektíven és hivatottan" tanulmányozzák 
a ruszin nyelv és irodalom fejlődését, valamint annak helyét és szere-
pét a jugoszláv, az ukrán és a többi szláv irodalomhoz viszonyítva, to-
vábbá a ruszin nemzetiség folklórját és kultúráját általában. A terv 
szerint ez a folyóirat a szükségletekhez mérten jelenik meg, de legalább 
évente egyszer — attól függően, mennyire lesznek tevékenyek az egye-
sület tagjai. 

Az első számban értékes tanulmányok jelentek meg a ruszinok iro-
dalma, nyelve és története tárgyköréből, továbbá a ruszinisztika prob-
lémakörével foglalkozó írások és vitacikkek: irodalom, nyelv, folklór, 
kéziratos anyagok, dokumentáció, neves személyiségek levelezése és az 
egyesület hírei. 

Itt említjük meg a SVETLOSZC nevű folyóiratot is, amely negyed 
százada (1952 óta) jelenik meg, néhány kivétellel rendszeresen, évente 
négyszer; tudománnyal, irodalommal, a ruszinok nyelvével és életével 
foglalkozó írásokat közöl, és jelentős szerepet tölt be a vajdasági ruszi-
nok kulturális fejlődésében. 

A falusi lakosságnak szánt NARODNI KALENDAR (Népi Kalendá-
rium) a legnépszerűbb, legnagyobb példányszámban kiadott és legna-
gyobb hagyománnyal rendelkező kiadvány, évente egyszer jelenik meg. 
Főleg a falu lakosságának igényeit elégíti ki, és tájékoztat nemcsak a 
ruszinok, hanem az egész Jugoszlávia eseményeiről és eredményeiről, de 
rövidebb irodalmi alkotásokat — mai szerzők verseit és elbeszéléseit — 
is közöl. 

Az irodalmi és kiadói tevékenység szoros összefüggésben áll a va j -
dasági ruszinok magas művelődési színvonalával. Az irodalmi és kiadói 
tevékenység továbbfejlesztéséhez kedvezőek a feltételek. Megvan a lehe-
tőség az ország területén élő többi nemzet és nemzetiség irodalmával 
és kiadóházával való együttműködésre. 

Az 1975. év, a kiadványok keretét és jelentőségét tekintve, afféle 
jubileumi évnek számított: ebben az esztendőben kapitális jelentőségű 
művek mellett (H. Kostelnyik prózája és versei marxista irodalmi és 
szépirodalmi alkotások is megjelentek, de kiadtak, gyermekirodalmi al-
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kotásokat és más kiadványokat is. Kölönösen jelentősek a ruszin nyelvű 
tankönyvek, amelyek tartalmuknál, a 'tárgyalt anyag megközelítésénél 
és kivitelüknél fogva, a legkorszerűbb tankönyvekkel vetekszenek. Meg 
kell még elmíteni a DUBOKA BRAZDA című ruszin szépirodalmi pró-
zakötet szovjetuinóbeli kiadását, amely ukrán nyelvre fordítva (Uzsho-
rod — Ungvár, 1975. az 1976. évre) TAM, KOLO DUNAJU (Ott, a Duna 
mentén) címmel látott napvilágot. 

Irodalmi téren nagy fejlődés tapasztalható. Az utóbbi évtizedben 
megjelent a mai ruszin írók több regénye is, de még mindig a vers és 
az elbeszélés az az irodalmi forma, amelyet a jugoszláviai ruszinok leg-
inkább művelnek, és amelyben a legérettebb alkotásokat adják. Havrilo 
Kosztelnyik idilli koszorújának megjelenése óta (1904), amely a ruszin 
irodalom kezdetét jelentette, valamint M. Vrabely RUSZKI SZOLOVEJ 
(Orosz pacsirta, 1890.) kötetében közölt népi lírai alkotások óta a jugo-
szláviai ruszinok irodalma sokat fejlődött. Mai irodalmuk főleg a köl-
tészet, az intellektuális líra felé fejlődik, és mindinkább érezhető ra j ta 
a jugoszláv és világirodalom hullámverésének hatása is. 
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