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A Bod Péter
Társaság
tagjainak

és pártolóinak

Néhány gondolat
Bod Péter tisztelõihez

Nehéz hónapjaink voltak. El
kellett búcsúznunk korábban
Barcsay Zsuzsától, Bod Teréz-
tõl, Kopré Józseftõl. Néhány
hónapja, a Bod család budapesti
találkozója elõtt két nappal vá-
ratlanul, álmában érte a halál
Bod László festõmûvészt, a
mindannyiunk által tisztelt, sze-
retett, hazáját � kerületét � tá-
gabb családját számon tartó,
igaz embert.

Az utóbbi évre is jellemzõ
lett, amit 1999 decemberében
idéztünk levelünkben: �A nö-
vekedés nem jár lármával�
(Beuroni felirat). Jó volt együtt
gondolkodni.

Milyen lépésekrõl számolha-
tunk be?

1. Tervünk szerint több al-
kalommal foglalkoztunk a 17�
18 évesek olvasásával, könyv-
tárhasználatával.

Errõl néhány rövidebb írás
megjelent. (Könyvtári Levelezõ/
lap 2001/11, Iskolakönyvtáros
2001/3, Magyartanítás 2001/3,
Könyvtárhasználattan 2001/3,
Kamarai Hírek 2001/40).

2. Jelentõs hatású lett a 11�
12. évfolyamosok részére meg-
hirdetett nyíregyházi Kölcsey
verseny. Irodalom: Zsoldos
Jánosné: Kölcsey szellemében
a könyvtárban. Iskolakönyvtáros
2001/3 és Könyvtárhasználattan
2001/2.

3. A felsõcsernátoni, ki-
emelkedõen értékes, nemes
gondolatokkal teli, szíves ven-

déglátók által rendezett konfe-
rencián találkozhattunk kiváló
elõadókkal és a Bod család
ausztráliai, erdélyi, magyar tag-
jaival.

4. Javaslatokat nyújtottunk
be az Iskolai könyvtárak hely-
zete témakörben a parlament
Oktatási Bizottságához és az
Oktatási Minisztérium illetéke-
seihez.

5. A magyarigeniek magyar-
országi csoportjának ülésén a
Baár-Madas Gimnáziumban
meghallgattuk a magyarigeni
lelkész, Gudor Botond és az
itthoni gondnok, Molnár Zoltán
beszámolóját.

6. Intenzíven dolgozik Apai
Béláné és Pásztor Emilné tag-
társ azon a dokumentum anya-
gon, amit az 1958 és 1988 kö-
zött iskolai könyvtárban könyv-
tárostanári munkát végzõk küld-
tek a társaság címére.

7. Elkészült társaságunk
honlapja: www.vpg.hu/bodtars.
Felelõs: Sziliné Porreisz Edit
tagtársunk.

A 2002 februárjáig tartó két-
éves tervünk sikeres befejezé-
séhez kérjük az ön segítségét is.

Amint azt már 1999-ben
megterveztük, Bod Péter szüle-
tésének 290. évfordulója alkal-
mából 2002. február 22�23-án
itthon, Budapesten lesz Bod
Péter konferencia.

A felkérésre 12 elõadó je-
lentkezett, akikkel az MTA Iro-
dalomtudományi Intézet részé-
rõl Jankovics József fõigazga-
tó-helyettes és Tüskés Gábor
osztályvezetõ vette fel a kap-
csolatot.

Az intézet részérõl a szerve-
zõ Sántha Teréz és az új mun-
katárs, Csörsz Rumen István.

A helyet az OSZK biztosít-
ja. A rendezvényt Monok Ist-
ván fõigazgató támogatja.

Kérjük, hogy mielõbb érte-
sítsen, milyen téren áll módjá-
ban támogatni munkánkat az év
elején:

a) szellemileg, elvileg (fel-
hívja a környezetében élõ olva-
sók figyelmét Bod Péter írása-
ira; részt vesz a konferencián
és ismerõsöket, barátokat, kol-
légákat hív stb.)

b) gyakorlatilag (szervezés-
ben segít, fotót, magnó- vagy
videofelvételt készít, kérés ese-
tén az elõadások szövegét szá-
mítógépre viszi stb.)

c) anyagilag (Lehetõség sze-
rint kiadványt, írásos anyagot,
emléklapot ajándékozunk a
konferencián megjelenõknek.
Tervünkben szerepel, hogy
emléktáblát helyezünk el Buda-
pesten, a XI. kerületi Bod Péter
utcában a XVIII. századi Bod
Péter, a Sasadi úton pedig Bod
László emlékére.)

A következõ évekre vonat-
kozó javaslatát is szívesen fo-
gadjuk. A Bod Péter Társaság
vezetõsége ennek alapján dol-
gozza ki a 2002 és 2004 közöt-
ti tervét, Bod Péter halálának
235. évfordulójáig.

Kérjük, küldje el válaszát tár-
saságunk címére (Ugrin Gáborné
1119 Bp. Fogócska u. 1.).

Az új esztendõre sok értékes
órát kívánunk Bod Péter Hi-
lárius címû könyve szellemében.
(495: �A tudomány hogy hasz-
nos? Ha mással közlöd: ha tit-
kolod, nem sokat ér.�),
nagy szívû barátokat (88: �Ki a
nagy szívû ember? Aki a bosz-
szúságtételt elhallgatja, a szidal-
mazásokra pedig sem füle, sem
nyelve nincsen.�) és gazdagsá-
got (446: �Ki a gazdag? Aki-
nek elég, amije vagyon.�).
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