
Szeli István 

VITKOVICS-ÜLÉSSZAK 

1978. június 6-án Intézetünk tudományos ülésszakot tartott Vitko-
vics Mihály születésének kétszázadik évfordulója alkalmából a Magyar 
Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetével kötött megálla-
podásunk keretében. Az értekezleten nyolc előadás hangzott el. Beve-
zetőjében az Intézet igazgatója a következőket emelte ki: „Az 1970. óta 
rendszeresített találkozók sorában a mai az ötödik hivatalosan is nyil-
vántartott értekezlet a MTA Irodalomtudományi Intézete, és a Hungaroló-
giai Intézet akkor létrejött megállapodása keretében, amely a magyar 
és a délszláv irodalmak kölcsönösségének vizsgálatát tűzte célul. Mai 
értekezletünk témája Vitkovics Mihály költészete. Olyan íróról lesz szó 
a most következő előadásokban, akiről bizonyára jóval több tanul-
mány, cikk vagy értekezés látott napvilágot, mint más — esetleg jelen-
tősebb korabeli íróról. Ez annak a következménye, hogy Vitkovics nem-
csak író, esztétikai értékek megvalósítója, hanem ugyanakkor sajátos 
jelenség is: egyszerre két irodalmi kultúrának a művese, kölcsönös nép-
szerűsítője és közvetítője. Olyan író, akit két irodalom is számon tart, 
magáénak ismer és így értékel. Ez az emberi, polgári és közéleti szerep-
vállalás alighanem akkor is hálátlanabb volt, mint azé az íróé, aki csak 
abban ismerte fel a feladatát, hogy „szépet és szépen", „jót és jól" írjon, 
ahogyan azt Kazinczy esztétikája megkívánja. A romantika ébredésé-
nek korszakában Közép-Kelet-Európa e térségében azonban már nehe-
zen tudott érvényesülni ez a szempont. E korszakban már jelentkeznek 
a hazafi s a felvilágosodás gondolkodása szerint értelmezett nemzetek 
fölötti író különválásának a problémái. A jozefinista évtized, írónk if jú 
kora ínég nem szembesült az író és az emberbarát (a humanista és a 
hazafi) kettősségével, de a tízes évek közepétől már korántsem oly egy-
séges az irodalom képlete. A nemzeti programmal fellépő nemzedék 
részéről mind differenciáltabban jelentkeznek az elvárások és a felada-
tok (a literatúra mívesei iránt. Vitkovics — élete >második felében —-
maga is érezhette korábbi írói pozícióinak s viszonylag kiegyensúlyozott 
helyzetének elbizonytalanodását. 

Mindezeket a problémákat az elmúlt évtizedek — évszázadok! — 
már jórészt tisztázták, jól vagy kevésbé jól megválaszolták. Éppen ezért 
látszik időszerűnek, hogy Vitkovics művével most már mint műalko-
tással is többet törődjünk. Írónk hagyatéka megérdemli az ilyen szem-
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pontú vizsgálatot is, hisz oly korszakban élt, amelyben a nemzeti iro-
dalmak a maguk önálló nyelvén kezdtek beszélni, mind lázasabban ke-
resték énjüket, sajátukénak mondható eszközeiket és formáikat. A mai 
értekezlet a Vitkovics-kutatáshoz ilyen értelemben is hozzá kíván já-
rulni. Merjük remélni, hogy ez a szerény keretekben megrendezett ülés-
szak ösztönzést nyúj t ahhoz is, hogy Vitkovics literátorságának, az iro-
dalmi életben betöltött szerepének tisztázása mellett rávilágít tehát a 
szépíró erényeire és értékeire is." 

Az ülésszakon a következő előadások hangzottak el: 

Sziklay László: A kétnyelvű költészet Kelet-Közép-Európában 
Fried István: Vitkovics és a kelet-közép-európai klasszicizmus 
Póth István: Pest és Buda mint szerb kulturális központ 
Vujicsics D. Sztoján: Vitkovics Mihály, a szerb író 
Sulc Magdolna: Vitkovics és Vuk 
Pavic Milorad: Vitkovics saphói versszaka 
Bori Imre: Vitkovics: A költő regénye 
Lőkös István: Vitkovics Mihály és Eger 

* * * 

1978. május 26-án doktori szigorlatot tett Vajda József magiszter. 
Disszertációjának címe: A magyar és a szerbhorvát lokális esetrendszer 
kontrasztív elemzése. 

1978. június 2-án Káich Katalin magiszter megvédte a Szabad líceu-
mok Bácskában és Bánátban, 1899—1918. c. doktori értekezését. 

E S Z A M U N K M U N K A T Á R S A I 

BALOG GYULA, MÉRNÖK — VERBÁSZ; DR. FRIED ISTVÁN, KANDIDÁTUS — 
BUDAPEST; MR. JUNG KAROLY, TANÁRSEGÉD — ÚJVIDÉK; KALAPIS ZOL-
TÁN, ÜJSAG1RÖ — OJVIDÉK; DR. KATONA IMRE, DOCENS — BUDAPEST; KÖNYA 
SÁNDOR, EGYETEMI HALLGATÓ — ÜJVIDÉK; DR. MATIJEVICS LAJOS, EGYE-
TEMI RENDKÍVÜLI TANAR — ÚJVIDÉK; MR. MOLNÁR CSIKÓS LÁSZLÓ, ASSZISZ-
TENS — ÜJVIDÉK; DR. PENAVIN OLGA, EGYETEMI RENDES TANÁR — ÜJVIDÉK; 
SZÉKELY MARIA, TANÁR — ZOMBOR; DR. SZELI ISTVÁN, EGYETEMI REND-
KÍVÜLI TANÁR — ÜJVIDÉK; MR. TÓTH FERENC, ASSZISZTENS — ÜJVIDÉK; 
DR. VESELINOVIC-SULC MAGDOLNA, TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS — ÜJVIDÉK; 
DR. VOIGT VILMOS, DOCENS — BUDAPEST. 
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