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30. MES

Szubjektív vádirat
Levél Szarajevóból Bicskei Istvánnak, századunk utolsó 

mítoszáról, Kasparról

Hét előadás a Sterija Játékokon
A műsorbizottság elfogadta Feiiks Pasié szelektor 

javaslatát

Vannak szerepek, amelyek ősz- 
benőnek a színésszel tudatunkban, 
így nőtt veled össze Kaspar, ked
ves Bütyök. Meg lehetne magyaráz
ni. miért. Azért, mert nem játsz
hattad el. annak ellenére, hogy 
volt idő. amikor csak erről a sze
repről beszéltél. A te Kasparod 
nyilván másmilyen lett, volna, mint 
Roberto Ciullié. Már csak azért is. 
mert másként éled te át anyád prob
lémáját Újvidéken és megint más
ként, ez a zseniális olasz rendező 
az NSZK-ban. Mülheimben. ahol 
német színházat, csinál — a közel- 
múlig Gordarta Kosanovié belgrádi 
színésznővel, aki úgymond egy 
..éjszakán” át megtanult németül, 
és berobbant a német színházi 
életbe. A titok az emberben van. 
Ciulll a szarajevói MES-en meg
tartott sajtótájékoztatón is megje
gyezte: a filozófusok mellett és 
mindenek fölött Gordana Kosano
vié színésznő befolyásolta művészi 
gondolkodásmódját,, De ha erről 
nem is beszélt volna, abból, aho
gyan megrendezte Peter Handke 
Kasparját. kiolvasható, a 33 éves 
korában elhunyt Gordana Kcxsano- 
Vlének állít vele emlékét. A Kas
par mint Piéta —- ez Handkét ol
vasva nem jutott volna eszembe 
De éppen ebben találom Ciulli 
színházénak a vonzerejét, kedves 
Bütyök, az elképzelhetetlent teszi 
láthatóvá. A nullpontig áe vissza 
társaival, a színészekkel együtt, a 
telies nem-tudásig, a telles bizony
talanságig. ahonnan már látni az 
ismeretlent. A színész számára ez 
rettenetesen nehéz feladat lehet, az 
önmegsemmisítéssel egyenlő. Nyil
ván ezért is mondja Ciulli. hogv a 
színész áldozata a társadalomnak. 
Azzal, hogy valaki elhatározza, 
színész lesz. vállalja egvbén azt is. 
hogy életének a centruma a szín
padon van. és nem a színházon 
kívül. Az ilyen embereknek az éle
te nagyon nehéz. De hát nem kell 
nekem mesélni neked, kedves Bü
työk. Inkább mesélhetnél te nekem 
a tapasztalataidról ezen a téren. 
Ciulli színészei előadásról előadás
ra azt prezentállak, hogyan lehet 
eljutni a belső titokig, ami min
den emberben valahol mélyen ott 
van. Maria Neumann (Ciulli elő
szeretettel iátszatla a ..férfi” sze
repeket nőkkel) és a három narrá
tor: Manfred Hielbig. Stefan Ma- 
tousch. Volker Ross sajátos, mégis 
a végsőkig precíz, hibátlan játéka 
nélkül Ciulli Kasparia nem lenne 
az. ami.

Ha színészek iátékáról próbálok 
írni. mindig a nvelv korlátaiba 
ütközöm, kedves Bütyök. Termé
szetesen a nvelv merevségéről szól 
a mülheimi Theater an der Ruhr 
előadása, arról, hogv korunkban, 
mely emóciókban egyre gazdagabb, 
paradox módon egvre inkább el
szegényedik. leredukálódik a nyelv, 
egvre kevésbé alkalmas érzéseink
nek a kifejezésére. Ciulli rendezé
se szubjektív vádirat a nvelv ellen, 
amelv üres fordulatok tárháza, klt- 
ségyűitemény. amelv elnvomla az 
egyéni hangot, a többség, a hata
lom nevében.

A nézőtéren és az ..életben” Is 
mindig érzem azt. amit Nádas

Péter úgv fogalmazott meg: ..Ha 
két ember beszélget, akkor gesz
tusaik. szemük íénve. testük hő
mérséklete és szaga sokkal fonto
sabb annál, amit szavakkal egy
másnak mondanak.” Ezért szere
tem azt a formát, ahol a mozdu
lat. a gesztus, a testbeszéd van 
előtérben, ellentétben a szóközpon
tú színházzal.

Roberto Ciulli rendezése mindig 
vizuális indíttatású, és a rendel
kezésére álló emberi minőségekből 
indul ki. Kaspariát olvashattuk 
úgy is. mint esszét a színházi 
nyelvről.

Kedves Bütyök! Ami téged is 
meglepne ebben a Handke-tolmá- 
csolásban. az a második felvonás, 
amiben Ciulli már teljesen elru
gaszkodik az amúgy is lerövidített 
szövegtől. Ezzel a második felvo
nással levonja a következtetéseket 
abból, amit az első felvonásban 
közölt. Itt már mondatok sincse
nek, senki nem kántál semmifélé 
szöveget. Csönd van. Katasztrófa 
utáni csönd. (Civilizációnk, amely
ben az utolsó mítoszok egyike 
Kasparról, a talált vad gyerekről 
szól, mindig valami katasztrófa 
el óérzetének a félelmében él.) 
Már senki nem tud beszélni, még 
a hatalom képviselői sem. A mí
toszt megsemmisítve önmagát is 
megsemmisíti a hatalom. Csak az 
emberekhez hasonlatos androida- 
roncsokat kiszolgáló öregember 
cipőjének az ütemes kopogása hal
latszik. A teljesen kinyitott, le
csupaszított szürke színpad hátsó 
falén mutatók nélküli óra. Csak 
a kiscégen maradt meg (a 11- 
esen). Kaspar itt már jelként 
funkcionál, egv hordó tetejére ál
lított néma torzóként látjuk. Az 
androidaroncsok bálványozzák, 
várják, hogy megszólaljon. A tor
zó azonban néma marad egészen 
addig, amíg a civilizáció hulladé
kai el nem kotródnak a színről, s 
csak ekkor kezd bele vég nélküli 
és érthetetlen monológjába: „En 
láttam a havat. A hó volt az első 
fehér szín. amit láttam. Ezért 
minden, ami fehér, az nekem hó.” 
Maria Neumann egy játékbabához 
beszél, furcsamód ez a jétékbaba 
a legemberibb ezen a katasztrófa 
Utáni színen.

Többféle ölvasata van a Thea
ter and der Ruhr előadásának. 
Van, aki az emigránsok problémá
ját látja benne, okkal, hiszen ez 
nagyon Időszerű, mint Rushdie is 
kijelentette: századunk szimbólu
ma az emigráció. Egyfelől igyek
szenek megőrizni az identitásukat 
az emigránsok, másfelől érzik, 
hogy alkalmazkodniuk kell a szi
tuációhoz, amelyben vannak. A 
halálról is szól a darab, kedves 
Bütyök, a megsemmisülésről. Ma
ria Neumannt, miután monstruó- 
zus mesterei megtanították beszél
ni, elvéve tőle az egyetlen mon
datot. amely osak őt jellemezte, 
hulladékként mosdatják és öltöz
tetik, Kaspar egyénisége megsem
misült, minekután a társadalom 
manipulálható tagjává vált.

BARTUC Gabriella

Nem lesz fölvételi vizsga 
Szerbiában

Szerbia tartományok nélküli te
rületén az idén ősszel az általános 
iskolát végzett diákok felvételi 
vizsga nélkül iratkozhatnak be a 
középiskolákba.

A Köztársasági Oktatásügyi Bi
zottság e döntéssel kapcsolatban 
közleményben hangsúlyozza, hogy 
az eddigi tapasztalat arról tanús
kodik, hogy a tanulók vágyai és a 
beiratkozás reális lehetőségei kö
zött jelentős az eltérés. E probléma 
megoldása érdekében többen java
solták a fölvételi vizsga bevezeté
sét. A múlt év októberében elké
szült a szakirányú oktatásról szóló 
törvény kiegészítésének és módosí
tásának tervezete, amely egyebek 
között tartalmazta a fölvételi vizs
gát is. Mivel a köztársasági szak
irányú oktatási közösség közgyűlése 
előzetesen nem vitatta meg a tör
vényt. ez év március végi ülésén 
nem is fógadta el. Az adott hely
zetben a Köztársasági Képviselőház 
ügyrendié szerint kötelező a továb
bi összehangolási folyamat, amely
re csak április végén kerül majd 
sor.

Ezt, valamint azt a tényt szem 
előtt tartva, hogy a pályázatokat 
április 1-Jéig közzé kell tenni, a 
Köztársasági Oktatásügyi Bizottság 
úgy határozott, hogy nincsenek 
meg az objektív föltételek ahhoz, 
hoev idejében megtegvék az előké
születeket az ilyen módon történő 
beiratkozásokhoz. Ezért a követke
ző tanévre a középiskolákba a ta
nulók az eddigi módon iratkozhat
nak, illetve a hatályos törvénnyel 
összhangban, tehát felvételi vizsga 
nélkül. (Tanjug)

A tehetségkutatás és -nevelés 
1973 óta kötelező feladatként sze
repel az általános iskolai tanter
vekben. Évente megállapítjuk, 
hogy fontos követelménye az okta
tási-nevelési rendszernek, ezenfe
lül azonban keveset teszünk, a 
feladatok végrehajtásában nem se
gítjük sem szakmailag, sem anya
gilag az iskolákat és a tanárokat. 
Az eredmények ennélfogva igen 
eltérőek, az esetek többségében a 
pedagógusok lelkesedésétől függ
nek — állapították meg a tarto
mányi oktatási bizottság tagjai 
tegnap megtartott ülésükön.

A Tartományi Pedagógiai Inté
zetnek az 1687/88. tanévben vég
zett felmérése szerint a megkér
dezett általános iskolák fele egyet
lenegy tantárgyból se tart emelt 
szintű oktatást. A tehetséges ta
nulókkal való foglalkozás a meg
kérdezett iskolák 86.0 százaléká
ban beletartozik a tanár 42 órás 
munkahetébe, a pedagógusok ezért 
a munkáért csak akkor kapnak 
külön anyagi juttatást, ha tanítvá
nyaik rendkívüli eredményeket 
mutatnak fel a tartományi, szö
vetségi versenyeken.

A tehetségnevelést tudományos 
alapokra kell helyeznünk, ebbe a 
munkába be kell vonni az egye
tem pedagógiai intézetét, módot 
keit találni arra is, hogy a peda
gógusoknak ezt a munkáját ne

A Sterija Játékok müsoebizott- 
ságanak tegnapi ülésén elfogadták 
Feilte Paáic szelektor javaslatát, 
amelyben közölte annak a hét elő
adásnak a címét, amelyek ver
senghetnek a Sterija-dijert. Ezek 
a következők: 1. Isak Samokoviija 
Szőke zsidónő című darabja a sza
rajevói Kamaraszínház 55 előadá
sában, Mira Erceg rendezésében, 
2. Ivan Cárikor: A szép Vida, a 
trieszti Állandó Szlovén Színház 
előadáséban, Méta Hočevar rende
zésében, 3. Nebojša Romčević 
Erők a légben című műve, Jovica 
Pavlé rendezésében, a szkopjei 
Drámai Színház tagjainak előadá
sában, 4. Tomislav Bakarić Li
dércnyomás című drámája, a zág
rábi Horvát Nemzeti Színház szí
nészeinek tolmácsolásában, a ren
dező lvica Kunéevié, 5. Rade Ra- 
dovanovié A hamisítvány eredeti
je, előadja a belgrádi Zvezdara 
Színház gárdája, rendező Slaven- 
ko Saletovíé, 6. Deana Leskovar 
Három kalapács (hogy a sarlóról 
ne Is beszéljünk), az újvidéki Szerb 
Nemzeti Színház előadásában. Egon 
Savin rendezésében és 7. Sírnia 
Kovaéevié Űj idők című drámája, 
amelyet a Belgrádi Drámai Szín
ház színészei mutatnak be. rende
zője pedig szintén Evon Savin.

A szelektor elmondta, választá
sát az a tény indokolta, hogy mö
göttünk egy átlagos színházt idény 
aiL az előadások közül egyik sem

helyzetére, az illetékesek ezzel kap
csolatos felelősségére vonatkozik) a 
Tartományi Képviselőház egyik 
legközelebbi ülésén teszik közzé.

A bizottság kérelemmel fordult 
a Tartományi Képviselőt) ázhoz, 
hogy júniusig, az intervenciós tör
vény érvényességének lejártáig fe
gyen javaslatot az oktatás rend
szerbeli finanszírozására, arra, 
hogy a nemzeti jövedelemből való 
részesedése elérje legalább az or
szágos szintet (ismeretes, hogy 
Vajdaságban az oktatás részesedé
se utolsó helyen van az ország
ban).

56 előadást jelentettek be, eziek 
közül kettő Szlovéniából (az At
lantisz és a Seherezádé), valamint 
a horvátországi Közfürdő nem ver
senyezhetnek. mert beneveztek a 
30. Országos Színházi Fesztiválra 
Szarajevóban. Érdekes módon a 
benevezett 59 előadás közül tizen
öt új darab a hazai klasszikusok 
csak elenyésző számban szerepel
nek. Fennáll a lehetőség, hogy egy 
külföldi vendégelöadást is láthat
nak a nézők, amely jugoszláv szer
ző darabját viszi színre, és ez min
den bizonnyal Drago Janőar Nagy 
briliánskeringő című drámája lesz, 
a veszprémi színház előadásában.

A Sterija Játékok keretében eb
ben is számos kísérőrendezvényt 
szerveznek: a kritikusok kerékasz
tal -beszél getésén kívül, az idén 
tartiáfc meg tizenhetedszer a Fia
talok Színpada rendezvényt is, 
smelven hazánk minden sztniaka- 
démiája (szám szerint hat) részt 
vesz, valamim a Sterija Játékok 
vitatrtbünjét. amelvnek az előre- 
je1 zések szerint nagyszámú részve
vője lesz. A téma: A történelmi 
események mint témáié és motívu
mok a hazai dré mai mdalomba n. 
Megszervezik a IX. Nemzetközi 
Tr1 rimáiét, amelynek keretében a 
Színház a fo tó m vészetben e'ne- 
vg7f-rt t-táTMtást tátha+íuk maid. A 
fentiekeken kívül, mint minden 
évbe” , számos kiadvánvt p’aikátot, 
kateMeunf és te'-zetoe'MiV- is meg- 
!e1entetnek. amelvek közül a Nu- 
Sid-monosrff1 ч megkülönbőzt“‘ett 
figyelmet érdeméi. đl

Döbrei Dénes é s  Lalié István 
müve az újvidéki Ifjúsági 

Tribünön
DöbrCi D énes és  Lalié Is tv án  közös 

a lk o tása , a  M ikroorgan izm usok  n a  e s
te kerti) b e m u ta tá s ra  a r, Ifjú ság i T rt-  
bönön . D öbrei D énést jól ism erik  m ár 
a  sz ín h ázk ed v e lö k : a szabadkai N ép
sz ínház tag ja , s m in t ism ert, a  sz ín 
m űvész n éh án y  évvel ezelő tt a R o de 
Jáneiró-1  nem zetközi film fesztivá lon  
d ita t k a p o tt É rdős P ál G ondviselés c í
m ű film jének  fő szerepéért. Je len leg  
P á rizsb an  dolgozik Nagy József re n 
dezővel és Szabados G yörgy zeneszer
zővel eg y ü tt A k o rm án y fő  halá la  cím ű 
d a rab b an , am elynek  novem ber 8-án 
lesz a b em u ta tó ja  B restben .

D öbrei D énes és Lalié István  (aki 
I te lg rád b an  végezte el a  S zínm űvésze
ti F ő isko lát, és je len leg  az ú jv idék i 
Színm űvészet' A kadém ia asszisztense), 
m ár bárom  éve dolgoznak együ tt. ím e 
h ogyan  véleked ik  a M ikroorgan izm u
sokról :

szárnyalja túl különösebben a töo 
bit.

A 34. Sterija Játékokra összesen

A tehetségnevelés része az oktatásnak
A Tartományi Oktatási, Műve töltési Bizottság ülése

Mikroorganizmusok

vdj

Ma IS ó ra i k é rd e tté l, az I f jú 
sági T ribün  sz ínpadán b em u 
ta tjá k  D öbrei Dénee éa kalló  
István  M ikroorgan izm usok  cím ű 
m űvét. V asárn ap , áp rilis  9-én 
20 ó rai kezdettel k e rü l ism ét 
m ű so rra . A belépő jegy  7000 d i
n á r .

— A M ikroorgan izm usok  nem  p a n 
tom im . Igaz, hogy az előadás szöveg 
n é lk ü li, inkább  a  m ozdula tok , a  zenei 
k ísé re t és a te rm észe tes  zöre jek  b e 
szélnek  a  közönségnek . A cselekm ény  
egy ro m b a  dő lt tan y án  já tszód ik , fő 
szerep lő je  egy m agányos em ber, a k i
nek  a csönd ak k o r  csönd igazán, ha  
fú j a szél. esik  az eső. A ta n y a  la s 
san  e ltű n ik , de m eg m arad  az egyetlen  
vörös tég la , az a lap . I»!z a  M ikroorga
nizm usok  m ondan iv a ló ja  * s : m inden  
m úlandó , de ezzel e g y ü tt m arad an d ó  
is — m o n d ta  Lalié István .

Új körülmények között, új feladatok
előtt

A Tartományi Közművelődési Közösség közgyűlése

Az informatikai társadalom felé
Vajdaság hosszú távú informatikai fejlesztéséről 

tárgyait a Tartományi Tudományügyi Bizottság
A fejlett országok tapasztalata 

azt mutatja, hogy az informatika 
fejlesztésével és alkalmazásával je
lentős változások és dinamikus fej
lődés indult meg. Az ipari társa
dalom válságából többek között az 
informatika erőteljesebb fejleszté
sével lábaltak ki. Reális az elkép
zelés, hogy ez nálunk is eredmény
nyel járna — áll a Vajdaság hosszú 
távú informatikai fejlesztésének 
stratégiájában, melyről a Tartomá- 
nvi Tudományügyi Bizottság teg
nap tárgyalt Szabadkán megtartott 
ülésén.

A hosszú távú fejlesztés Jugo
szlávia technológiai fejlesztésén, 
valamint annak Vajdaságra vonat
kozó részén alapul. Az informati
ka tartományunkban nincs olyan 
szinten, amilyent a feltételek lehe
tővé tennének. A fejlesztés hat 
szűkebb irányt tervez, ezek: a gaz
daság informatizáeiója, az agrár- 
ipar informatizációja, az informa
tikán belüli tudományos kutató
munka, a szakemberek képzése, az

informatika fejlesztése a társadal
mi tevékenységekben és a progra
mok fejlesztése. Ez a hat fő terület 
még számtalan ágazatra oszlik, 
melyeknek fontossága és társadal
mi hasznossága nem egyforma. En
nek figyelembevételével készült egy 
ranglista, ahol az első tíz terület 
kap kiemelt jelentőséget a hosszú 
távú fejlesztésben. Az ülésen ekö
rül alakult ki a leghevesebb vita. 
A különféle bizottságok véleménye
zése után és kisebb változtatási ja
vaslatokkal elfogadták az anyagot, 
azzal, hogy az említett tízes lista 
nem végleges.

A tudományügyi bizottság ülésé
nek második részében a szabadkai 
Közgazdasági Kar munkatársai is
mertettek egy tanulmányt a tudo
mány és a technika fejlődésének 
szisztematikus követéséről Vajda
ságban. A projektummal lehetővé 
válik a tudomány fejlesztésének 
tervezése és az eredmények előre
jelzése.

P. K.

egyenlítsük ki a legegyszerűbb 
szünetközi ügyeletetekel. Az okta
tás és nevelés hivatás, nem számít
hatunk tehát csak arra, hogy ezt a 
munkát valaki is puszta lelkese
désből végezze. A tehetséges és 
szorgalmas tanulóknak elsőbbséget 
kell élvezniük mind az egyetemi 
felvételnél, mind az elhelyezke
désnél. ezzel talán némileg meg
előzhetjük a fiatalok elvándorlá
sát.

A bizottság támogatta a Palícs 
’89 nyári informatikai és idegen 
nyelvi tábor megnyitását. A tá
bort, mint ismeretes, az idén szer
vezik meg másodszor, a természet- 
tudományokban és idegen nyelv
ben kiemelkedő eredményt felmu
tató általános iskolások és fiata
lok számára. A tábor oktatói-ne
velői programját neves hazai 
szakemberek dolgozták ki és bo
nyolítják le.

A bizottság kisebb módósítással 
elfogadta a megbízott munkacso
port válaszát Antun Dajč küldött 
kérdésére. A választ (a küldött 

'három kérdése az oktatás anyagi

A tavaly vállalt feladatokat a 
különféle megszigorítások ellené
re legnagyobbrészt teljesítette a 
Tartományi Közművelődési Kö
zösség (kivéve néhányat, amelyek 
valóra váltásában másoknak is 
közre kellett volna működniük), 
mert arra az álláspontra helyez
kedett. hogy a válságban fokozott 
tevékenységet kell kifejteni. Szá
mos akciót kezdeményezett, szer
vezett és irányított. Az eddigi ta
pasztalatok alapján a közműve
lődési közösség helyének és sze
repének az újrafogalmazása he
lyett célszerűbb lesz olyan irány
ban bővíteni, módosítani, kiegé
szíteni a tevékenységét, hogy 
megfeleljen a mai kivánalmak
nak. A közművelődési közösség 
nem helyettesíti, hanem kiegészí
ti a többi művelődési intézményt.

A Tartományi Közművelődési 
Közösség tegnap Újvidéken meg
tartott közgyűlésén hangzott el a 
fenti megállapítás a szerteágazó 
vitában. A jelentős eredmények 
között is fontosnak tartják, hogy 
a jelenlegi elnökség és a köz
gyűlés mandátuma idején a tar
tományban 29 úi művelődési ott
hon épült és 82-t korszerűsítet
tek. Nem kerülheti el a figyelmet 
az sem, hogy az olvasói^ivénv- 
szerzö mozgalomhoz 30 000 gye

rek csatlakozott. Az akció nem
csak megszeretteti az olvasást a 
kisdiákokkal, hanem meg Is ta
nulják, hogyan kell olvasni.

A K öztársaság i K özm űvelődési Kö
zösséggel Jó az együ ttm űködés, de a 
kosovóival a  p róbálkozások  ellenére  
sem  sik e rü lt m eg terem ten i. A részv e
vők sz e rin t ennek  é rdekében  ú j fo r 
m ák a t kell m ajd  fe lk u ta tn i. Egy p é l
da  azonban  a r ra  is u ta l, hogy az 
eg yü ttm űködés m ás sz in ten  sem  m in 
dig k ifogásta lan . S zabadkán  9 m ű 
velődési egyesü le tnek  nem zetközi, ö t
nek  kö z tá rsaság i és ta rto m án y k ö z i 
k apcso la ta i v an n ak , de egym ással 
csak  kettő  m űködik  együ tt.

A v itáb an  k ife jezésre  Ju to tt a  b i
zo ny ta lanság  érze te  Is, m ert m ég  nem  
leh e t tu d n ', hogy a  refo rm ban  hogyan 
a lak u l a k u ltú ra  tá rsad a lm i és a n y a 
gi he lyzete , a  közm űvelődést közösség 
szerepe. H a a  m űvelődésnek  egyedül 
kell fe lta lá ln ia  m ag á t, ak k o r  az ösz- 
szes m eglevő p rog ram o k  é rv én y ü k e t 
vesztik . A m egszokottó l te ljesen  eltérő  
szem szögből m érik  m a jd  fel a  tev é 
k enységet. M indenesetre  szám ítan i le 
h e t a r ra , hogy a pénzellátás so k k a l 
sz igorúbb  m ércék  szerin t tö rté n ik  
m ajd . m in t eddig. R eálisnak  kell le n 
ni és m indenki a sa já t  k ö rn y eze té 
ben igyekezzen a m ax im um ot n y ú jta 
n i, függetlenü l a ttő l, hogy szám os 
k é rd ésre  egyelőre m ég nincs válasz. 
Nem  a  gazdaságnak  kellene  többet 
adn ia  a  k u ltú rá n a k , h anem  az á llam 
n ak  k evesebbet e lvenn ie  a  m űvelődés
től.

M indezt figyelem be véve, nem  sz a
bad  tú lé rték e ln i az eddigi e red m é
n y ek e t, de lebecsü ln i sem .
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