
Bessenyei-emlékülés a Magyar Tudományos Akadémián 
(1997. szeptember 16.) 

Bessenyei György, a magyar felvilágosodás korának kiemelkedő írója és a hazai 
akadémiai törekvések legjelentősebb úttörője születésének 250. évfordulója alkalmából az 
MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya és az Irodalomtudományi Intézet a Magyar 
Tudományos Akadémia székházában emlékülést rendezett. 

Az egynapos ülésszakon - melynek keretében megkoszorúzták az írónak az Akadémia 
épületén lévő szobrát - Ritoók Zsigmond osztályelnök és Szörényi László igazgató elnök
letével történészek, nyelvészek és irodalomtörténészek tartottak felolvasást. Kosáry Domo
kos Bessenyei és a felvilágosult rendi mozgalom kérdéseit vizsgálta, Szathmári István mai 
szemmel tekintette át az író magyar nyelvi programját, Bíró Ferenc azt a társadalomképet 
ismertette, ami Bessenyei programírásaiban található, Kókay György pedig Muratorinak, 
a katolikus felvilágosodás kiemelkedő személyiségének a hatását vizsgálta Bessenyei 
írásaiban és világnézetében. 

A délutáni napirend szerint Penke Olga a Bessenyei műveiben található filozófiai 
dialógusokról, Thimár Attila az író nevezetes akadémiai programjának, a Jámbor szándék
nak a szerzőségével kapcsolatos kérdésekről, Nagy Imre a Tariménes utazása c. munkáról, 
Gergye László Bessenyei leíró verseiről tartott előadást. Csorba Sándor az író pusztakovácsi 
életét, Margócsy József pedig Bessenyei utóéletével kapcsolatban az író szellemi hagyaté
kának sorsát ismertette. 

Az előadók nagyobb része közreműködött a folyamatban lévő Bessenyei-kritikai kiadás 
munkálataiban; az előadások jórészt a szövegkiadás során felmerült problémákat ismertet
ték. A befejezéséhez közeledő sorozat két évszázad után első ízben adja közre teljes 
egészében az író - korában a cenzúra, később az utókor közönye miatt -jórészt kéziratban 
maradt vagy csak alig hozzáférhető életművét. 

A budapesti tanácskozás után egy hónappal a Bessenyei-kutatók Nyíregyházán ültek 
ismét össze (1997. október 15-16.). E második konferencián az Irodalomtudományi Inté
zetet Dávidházi Péteri Bessenyei-fivérek és a,,vindicatio" szerephagyománya és Kókay 
György Bessenyei a társadalom, a tudomány és a hatalom kérdéseiről című előadása 
képviselte. 

Időközben mindkét konferencia előadásai megjelentek közös kötetbe gyűjtve {A szét
szórt rendszer: Tanulmányok Bessenyei György életművéről, szerk. CSORBA Sándor, 
MARGÓCSY Klára, Nyíregyháza, Bessenyei György Könyvkiadó, 1998). 

(k. gy.) 

Petőfi-Jókai-emlékülés 
(Pápa, 1997. október 11.) 

Petőfi Sándor és Jókai Mór ottani diákoskodásának 155. évfordulója alkalmából tudo
mányos emlékülést rendeztek Pápán, a Református Kollégium dísztermében. A programot 

721 


