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MEGALAKULT A VAJDASÁGI 
TUDOMANYOS AKADÉMIA. A 
Tartományi Képviselőház tanácsainak 
június 20-án megtartott értekezletén  

elfogadták a Vajdasági Tudományos  
és Művészeti Akadémia megalapítá-
sáról szóló törvényt, s ezzel gyakor-
latilag létrejött a tartomány legjelen-
tősebb és legrangosabb tudományos é.  
művelődési intézménye. 

A törvényindoklásban többek kö-
zött megállapították, hogy Vajdaság-
ban jelenleg majd száz tudományos, 
illetve tudományos munkával is fog-
lalkozó intézmény m űködik, a tudo-
mányos munkával foglalkozók száma 
pedig mintegy tízezer. Az akadémia 
létrehozásával feltételeket teremtenek 
a különböző  tudományágak még gyor-
sabb fejlődéséhez, valamint a soknem-
zetiség ű  Vajdaság tudományos, kultu-
rális és művészeti múltjának és jelené-
nek gyorsabb feltárásához és tanul-
mányozásához. 

Az akadémia megalapítását üdvöz-
lő  köztársasági és tartományi akadé-
г ia-elnökök közül többen is paradox 
helyzetnek vélték azt a tényt, hogy 
az országban utolsónak Vajdaság ala-
ptotta meg akadémiáját, holott a 
múltban is ez volt, a tudományos és 
művészeti élet szempontjából egy-
aránt, az ország egyik legfejlettebb 
vidéke. Mára XIX. század elején 
Stratimirović  Karlócán tudós társaság 
létrehozásán fáradozott, majd éppen 
az itt él ő  értelmiségiek alapították 
Pesten, 1826-ban a később Újvidékre 
költözött s az бta is itt működő  tu-
dományos intézményt, a Matica 
s: pskát. 

A Tartományi Képvisel őház egyben 
kinevezte az akadémia munkáját el ő -
k ćszítđ  bizottságot. A törzsbizottság 
meg az év folyamán megválasztja az 
akadémia rendes és levelez ő  tagjait. 

~JTNYELVÚ VAJDASÁGI EN-
CIKLOPÉDIA. Mindössze három 
nappal a Vajdasági Tudományos és  
Művészeti Akadémia megalapításár б l 
s26ló törvény meghozatala után sor 
került tudományos és m űvészeti éle-
tünk még egy jelent ős eseményére. A 
Szocialista Szövetség Tartományi Vá-
lasztmányának művelődési és tudo-
mányügyi szakosztálya javaslatot tett 
Vajdaság enciklopédiájának kiadására. 
A bizottságnak az a véleménye, hogy 
a zágrábi Lexikográfiai Intézet Jugo-
s71áv Enciklopédiájának második ki-
adásához készülő  vajdasági vonatko-
7_ású anyagot ki lehet bővíteni s azt 
három-négy kötetben, tartományunk 
nemzetei és nemzetiségii nyelvén meg-
jelentetni. Az ötnyelv ű  enciklopédia 
elkészítésének jelent ős részét éppen a 
most alakult VTMA vállalná. 

A kezdeményező  bizottság javasla-
tában egyebek között megállapította, 
hogy a Jugoszláv Enciklopédia első  
kiadásakor (amikor még nem létezett 
az azбta ugyancsak megalakult vaj-
dasági szerkeszt őség) kimaradt vagy 
rövidítve jelent meg sok fontos moz-
zanat, különösen a nemzetek és nem-
хetiségek történetéb ől. A második ki-
adásban ezek a hibák már nem is-
n ц étlődnek meg, s egyszersmind Vaj-
daság sokkal jobb bemutatást nyer, 
mint korábban. Ezt bizonyítja az az 
adat is, hogy míg az első  kiadásban 
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Vajdaságról mintegy 15 000 sor szö-
v-cg volt, a második kiadás már mint-
egy háromszor ennyi teret biztosít 
neki. Az újabb kiadás szócikkeinek 
80 százaléka nem szerepelt az el őző  
kiadásban. A bizottság úgy véli, hogy 
még e kétségkívül terjedelmesebb és 
sokoldalúbb bemutatás sem tartalmaz-
za mindazt, amit tartományunkról 
tudni kell, s ezért javasolja, hogy a 
rendkívül szigorú mércék alapján ké-
szülő , országos jellegű  kiadvány mel-
lett készüljön el a Vajdaságot egészé-
ben prezentáló munka is. Ez az en-
ciklopédia országos és világviszony-
latban kell hogy bemutassa tárgyát, 
mind a jelenkorban, mind történelmi 
vonatkozásaiban. 

A bizottság leszögezte, hogy a vaj-
dasági enciklopédia csak akkor felel-
het meg céljának, ha eleget tesz a 
kidolgozását indokló és sürget ő  köve-
telményeknek. Mindenekel őtt a Vajda-
ságra vonatkozó fogalmakat kell fel-
ölelnie, s az általános témák közül 
csak azokat, amelyek valamilyen mó-
don kapcsolódnak hozzá. Figyelmet 
kell fordítani arra, hogy az ilyen ál-
talános fogalomról rövid, de lényeg-
revágó ismertetőt adjon s minden 
Vajdasághoz fűződő  adatot közöljön. 
Az említett okok mellett kedvez ő  pil-
lanatban készül a kiadvány, mert 
megvan a lehet ősége a párhuzamos 
torunkára. 

JUGOSZLÁV PÁRTTr1RTÉNETI 
KIALLÍTÁS BUDAPESTEN. Június 
8-án a Magyar Munkásmozgalmi Mú-
zcumban 60 éves a Jugoszláv . Kom-
munista Szövetség címmel párttörté-
neti kiállítás nyílt. A kiállítást ma-
gyar részről Szikossy László, a Mun-
kásmozgalmi Múzeum igazgatóhelyet-
tese, jugoszláv részről pedig dr. Vito-
mir Gaiparović  budapesti nagyköve-
titnk nyitotta meg. Gaiparovi ć  emlé-
keztetett arra, hogy az elmúlt hatvan 
évben született meg és fejl ődött Ju- 

goszlávia forradalmi munkásmozgal-
ma. Történelme megannyi nagy ese-
mény és drámai fordulópont hatósu-
garában alakult. Az elmúlt hatvan év 
eredményei — mondta a nagykövet 

de kiváltképpen azok, amelyek 
mutatószámokkal nem jelezhet ők, a 
kivívott szabadság, a munkásosztály 
tényleges hatalma, nemzeteink és nem-
zetiségeink testvérisége és egysége, ön-
igazgatásunk és el nem kötelezett po-
litikánk, egyértelm űen bizonyítják a 
megtett út helyességét. A budapesti 
alkalmi  kiállítás június 25-éig tartott 
nyitva. 

SZÍNÉSZDÍJAK. A Szerbiai Szín-
művészek Egyesülete jelent ős elisme-
résben részesítette az Újvidéki Szín-
ház Három nővér című, Harag 
György rendezte előadását. Az elmúlt 
évad kiemelkedő  előadásává nyilvání-
tották, a darabban szerepl ő  két szí-
nészt, a Mását alakító Ladik Kata-
lint és a Csebutikin doktort megele-
venítő  Ferenczi Jen őt pedig az egye-
sület évi díjával jutalmazták, míg Baj-
za Viktória (Irina szerepéért) dicsér ő  
oklevelet kapott. 

Színészi díjat kapott még Petar 
Kralj, Svetlana Bojkovi ć, Olivera 
Markovié, Mirjana Vukoj čić  (vala-
mennyien belgrádiak) és a nili Mima 
Janković . A színházak közül az újvi-
dékin kívül a nili Népszínház és a 
szabadkai Gyermekszínház szerbhor-
vát társulata részesült elismerésben. 

EGY ÉVAD — HAT VAJDASÁ-
GI DARAB. Kivételesen gazdag volt 
az elmúlt színházi évada jugoszláviai 
magyar drámairodalom számára. Az 
ii.thoni magyar és szerbhorvát társula-
tok valamint egy külföldi alkalmi 
együttes összesen hat jugoszláviai ma-
gyar szerző  művét mutatta be, jelez-
vén, hogy tudomásul veszik, misze-
rint jelenleg éppen a drámák korát 
éli irodalmunk. 
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A múlt év nyarán a Gyulai Várjá-
tékok keretében mutatták be, a sza-
badkai ifj. Szabó István rendezésé-
ben, Gobby Fehér Gyula A budaiak 
szabadsága (A szabadság pillanata)  
című  történelmi drámáját, amelynek 
képfelvételét az idén a Magyar Tele-
vízió közönsége is láthatta, majd a 
Szabadkai Népszínház színre vitte 
Bosnyák István Nehéz honfoglalás 
című, Sinkб  Ervinről szóló dokumen-
tumdrámáját. Folytatódott a sor Deák 
Ferenc Torjának immár harmadik 
premierjével (az újvidéki Rádiószín-
ház és a belgrádi Nemzeti Színház 
után most az újvidéki Szcrb Nemzeti 
Színház tűzte műsorra), s következett 
az Újvidéki Színház három ősbemu-
tatója: Gion Nándor Ezen az olda-
lon, Gobby Fehér B űnös-e a Szél? 
és Tolnai Ottó Végeladás cím ű  da-
rabja. Művelődési közvéleményünk 
ёrömmel nyugtázhatja, hogy színhá-
zaínk drámairodalmunk iránt foko-
zottabb érdekl ődést mutatnak. 

STOJAN VUJIČ IĆ  PEN-CLUB 
Df JA. A Szerb Pen-Club elisme-
résben részesítette Stojan D. Vu-
jiić  budapesti szerb m űfordítót és 
irodalomtörténészt a fordítás terén ki-
fejtett munkásságáért. Vuji č ić  számos 
remek mű fordítással tolmácsolta a ju-
goszláv népek irodalmát a magyar 
közönségnek. Többek között Andri ć , 
Krleža, Bora Stankovi ć , Đorđe Lebo-
vić, Velimir Lukić  munkáit ültette át 
magyarra. Számos antológia összállí-
!a, s jelentős tanulmányokat is ír a 
szerbhorvát népek irodalmáról. A 
Pen-Club Díját a Desanka Maksimo-
"ić , Grozdana Oluji ć, Aleksandar  
Ti/ma, Nikola Trajković  és Jovan  
Hristić  összetétel ű  bíráló bizottság  
ítélte oda.  

Ú J KÉPZŐMÚVÉSZETI FOLYI-
IRAT BELGRÁDBAN. A belgrádi  
Bölcsészettudományi Kar m űvészet- 

történeti szakának modern m űvészeti 
ágazata néven új képz őművésze-
ti folyóiratot indított. A folyóirat  
Lazar Trifunović  és Slobodan Mijul-
ković  egyetemi tanárok kezdeménye-
zésére elsősorban a modern m űvészetet  
rallgató egyetemisták sikeresebb dol-
gozatait, diplomamunkáit és tanulmá-
nyait közli ,  ezenkívül serkenti a for-
dítói munkát és a tárlatkritikát is.  

Már a 3-}-4 első  számából is kit ű-
nik, hogy a szerkesztőség napjaink  
legújabb irányzatainak bemutatását  
részesíti el őnyben. Többek közt közli  
fichille Bonito Oliva Eltérő  avant-
garde-ok: Európa/Amerika című  ta-
nulmányát, valamint Ian Burn, Mel  
Ramsden, Victor Burgin és Douglas  
Huebler konceptuslista alkotók vallo-
másait. A Jel a képzőművészetben cí-
mű  rovatban a festészet nyelvi és jel-
tani analízisét tartalmazó dolgozatok  
kaptak helyet. A folyóirat anyagát a  
tárlatbemutatók és interjúk mellett  
terminológiai szótár egészíti ki.  

A 3-}-4 az egytemi reform sikere-
sebb végrehajtásának adalékaként  

é"ente egyszer, jobb esetben szemesz-
terenként fog megjelenni. Ha az els ő  
sr.ám színvonalán marad, a belgrádi  
egyetemisták folyóirata az Umetnost  
c mű  művészeti folyóirat hiányosságait  
méltón tudja majd pótolni.  

SZ. B.  

AZ AMERIKAI KULTÚRA: egy  
pillantás a hetvenes évekre. A „het-
venes éveknek" most vagyunk az utó-
ján, s az Egyesült Államok siet, hogy  
bemutassa az óvilágnak, milyen volt  
az USA kulturális élete a most vég-
ződő  évtizedben. Erre a célra egy  
hatalmas, kétszint ű, fémcsövekre sze-
relt kupolaszer ű  sátor készült (Bu-
chingham Fuller tervei alapján), s  
benne kapott helyit az az anyag,  

mely által a hetvenes évek amerikai  
kultúrájával kellene megismerkednünk.  
Festmények, grafika, fényképek, jel- 


