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 Cuvintele-cheie ale disertaţiei de doctorat sunt: roluri sociale, imagine de sine, 

specii, autobiografie, cercetători ai lui Bod, enciclopedie de istoria literaturii, activitate 

lexicografică,  apropiere din perspectiva speciei şi a istoriei cercetării, completări, analiza 

sărbătorilor de carnaval şi de Paşti, scrisoare, canonizare-Bod. 

 

Rezumat:  

 

 Iniţial, tema lucrării mele a fost viaţa şi activitatea lui Bod Péter. Cercetând această 

temă, mi-am dat seama că este foarte vastă, de aceea am redus. Din activitatea lui Bod Péter 

am ales şi am analizat temeinic istoria recepţiei activităţii sale lexicografice, totodată m-am 

ocupat cu „Autobiografia” lui, cu „Sfântul Heortocrat” şi cu corespondenţa lui. Folosind 

metoda deductivă, am aplicat elementele literaturii de specialitate. Cu ajutorul lucrărilor şi 

aspectelor folosite, am pus în lumină explicarea ştiinţei din epocă şi cea a lui Bod Péter, am 

atras atenţia asupra sistemelor de educaţie din Ungaria şi Transilvania – în special celui din 

Aiud, am căutat posibilitatea definiţiei „historiei litteraria”, şi am încercat cercatarea şi analiza 

capodoperei lui Bod, „Athenasul Maghiar”, din punct de vedere al istoriei recepţiei şi al 

speciei. 

 În celelalte părţi ale lucrării mele am aplicat metoda inductivă. Pornind de la textele 

primare, discuţii, articole din enciclopedii, textele primare ale scrisorilor, exemplarele 

publicaţiilor lui Bod studiate de mine, am cercetat literatura de specialitate potrivită şi am 

ajuns la concluzii concrete. 

 

În prima parte a lucrării mele am tratat studiile lui Bod Péter apărute în ţară şi în 

străinătate, precum şi străduinţele sale de organizare în domeniul preotesc, savant şi al ştiinţei, 

pe baza „Autobiografiei” sale. Setea de învăţare a lui Bod s-a manifestat nu numai la Aiud, ci 

şi în Olanda, unde şi-a satisfăcut interesele enciclopedice într-o măsură şi mai mare, fapt 

dovedit şi de scrisorile de tip document de recomandare şi de recunoaştere ale profesorilor de 

la Academia din Leiden. Consider foarte important faptul că tocmai la Ighiu a formulat pentru 

prima dată - într-o scrisoare adresată lui Ráday Gedeon - ideea fondării Societăţii Savante 

Maghiare şi a unei Academii Ştiinţifice Maghiare, precum şi importanţa dezvoltării limbii 

maghiare. Străduinţele sale de organizare a ştiinţei au fost repetate şi în introducerea operei 

„Az Isten vitézkedő anyaszentegyháza”( în traducere liberă: „Biserica vitează a Domnului”). 

Pe baza studiilor din ţară şi din străinătate, precum şi a străduinţelor sale de organizare în 

domeniul preotesc, savant şi al ştiinţei, putem să tragem o concluzie şi despre modul lui de 
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înţelegere a ştiinţei. În secolul al XVIII-lea limba ştiinţei a fost cea latină, dar Bod Péter a 

atras atenţia că ştiinţele se pot studia la un nivel înalt numai în limba maternă, iar dovada 

acestui mod de gândire este cantitatea enormă de opere elaborate de el în limba maternă, 

printre altele capodopera lui, „Athenasul Maghiar”. Bod Péter a considerat importantă şi 

cultivarea ştiinţei cu caracter bisericesc şi lumesc în limba maternă, fapt dovedit de studiile 

sale, de întoarcerea din Leiden, de dragostea pentru cărţi şi studiul acestora, de elaborarea 

operelor cu tematică bisericească şi lumească. În aceea perioadă cadrul cultivării ştiinţelor au 

fost şcolile, astfel şi  Bod Péter şi-a dobândit cunoştinţele sale vaste la şcoală, dar pe vremea 

aceea au apărut deja şi alte orientări în străduinţele sale, astfel că şi Bod Péter a sugerat 

crearea Societăţii Savante, a Academiei şi a unei gramatici maghiare unitare. Toate aceste 

străduinţe au fost realizate pentru prima dată de  Aranka György. 

În partea a doua a lucrării mele am analizat specia „Autobiografiei” lui Bod Péter, 

precum şi rolurile sociale ale lui Bod Péter. Specia „Autobiografiei” lui Bod Péter  a fost 

analizată din perspectiva diferitelor definiţii de autobiografie şi a speciilor înrudite. După 

Egyed Emese,  „Autobiografia” lui Bod Péter este „mult în puţin” adică scurtă ca dimensiune, 

dar bogată în informaţii, de aceea ne poate oferi cunoştinţe importante despre istoria 

intelectualităţii, publicării şi culturii epocii. Deci, „Autobiografia” lui Bod Péter nu este un 

jurnal, deoarece nu este o operă cu caracter absolut personal, subiectiv şi nu conţine 

evenimente prezentate zilnic, nu este memoriu, pentru că nu este doar o descriere subiectivă a 

epocii, ci o operă autobiografică într-adevăr bogată în date, informaţii şi fapte verificabile, 

care conţine texte împrumutate, deci se apropie cât se poate de mult de un caracter obiectiv. 

Această operă autobiografică se intersectează cu alte specii, adică poartă unele trăsături ale 

speciilor: meditaţia, însemnarea, reportajul, jurnalul de muncă, memoriul şi povestirea 

retrospectivă. Stilul operei este un stil colocvial rafinat. Este o creaţie care comunică 

evenimente şi cunoştinţe simple, clare, care putea fi înţeleasă în epoca respectivă şi de o 

persoană cu carte, dar fără cunoştinţe de specialitate.   

Partea a treia a lucrării prezintă istoria cercetării despre Bod Péter din perspectiva 

contelui Mikó Imre şi a lui Sámuel Aladár. Am analizat perspectivele lor în ceea ce priveşte 

cercetarea lor despre Bod Péter şi scrierile lui, totodată am examinat, în ce măsură s-au 

alăturat recepţiei epocii.  

Rezumând şi comparând activitatea contelui Mikó Imre şi a lui Sámuel Aladár, se poate spune 

că primul prezintă scrierile mult mai pe scurt, idealist, concentrându-se mai mult pe conţinutul 

operelor, în timp ce Sámuel Aladár evidenţiază pe lângă prezentarea conţinutului şi 

construcţiei şi greşelile, erorile, continuarea exemplelor, dar şi trăsăturile individuale. Mikó 
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Imre prezintă detailat numai operele tipărite, manuscrisele sunt numai amintite, nu vorbeşte 

despre literatura latentă; Sámuel Aladár însă tratează detailat şi manuscrisele şi scrierile 

pierdute. Sámuel Aladár prezintă mult mai detailat şi critic operele lui Bod Péter decât contele 

Mikó Imre. Activitatea lor este totuşi foarte importantă, caracterul lor analitic este de mare 

ajutor în cercetările de azi. 

În partea a patra a lucrării mele am analizat enciclopedia de istoria literaturii a lui Bod 

Péter din perspectiva speciei şi istoriei cercetării. Am făcut cercetări privind definiţia speciei „ 

historia litteraria” în secolul al XVIII-lea şi am ajuns la concluzia că în această perioadă 

specia “historia litteraria” nu poate fi definită clar, deoarece această specie poate fi în acelaşi 

timp cronică, biografie, antologie, comentariu, însemnare, bibliografie, totodată această specie 

este caracterizată numai de constrângeri tematice, însă de formale nu. Am prezentat cum a 

apărut şi cum s-a format “historia litteraria” şi cine sunt reprezentanţii mai de seamă. Cred că 

Bod Péter aparţine celor mai renumiţi istorici literari maghiari, alături de Czvittinger Dávid, 

Burius János sr, Burius János jr, Bél Mátyás, Rotarides Mihály. 

Capodopera lui Bod Péter “Athenas Maghiar” este într-adevăr  una dintre cele mai 

importante enciclopedii de istoria literaturii din secolul al XVIII-lea, pe care se bazează 

formarea şi dezvoltarea istoriei literaturii de mai târziu, este mai modern prin tematică şi prin 

limba maghiară decât predecesorii. Sunt de acord cu Tarnai Andor, cum că Bod Péter a 

pregătit cu  “Athenasul Maghiar” drumul lui Aranka György şi al celorlalţi prin faptul că s-a 

străduit la cultivarea şi dezvoltarea limbii maghiare. Partea a patra a lucrării mele continuă cu 

analiza întrebării din ce perspectivă s-au apropiat şi cum au analizat diferiţii cercetători  

“Athenasul Maghiar”. Punctele lor de vedere în ceea ce priveşte cercetarea, se referă în 

majoritatea cazurilor la scopurile, conţinutul, izvoarele şi valorile operei. Din 1743, Bod a 

devenit preot în curtea lui Bethlen Kata. În 1744 a fost sfinţit preot reformat şi începând  cu 

anul 1746 a devenit preot la Hoghiz. Această perioadă a reprezentat o experienţă hotărâtoare 

în viaţa lui, deoarece timpul petrecut la curtea lui Bethlen Kata i-a dat posibilitatea de a se 

ocupa cu muncă ştiinţifică, atunci şi-a scris primele opere: „Enciclopedia maghiară care ne 

conduce la esenţa Bibliei”,opera publicată la Cluj-Napoca în 1746, „Istoria Sfintei Biblii”, 

publicată la Sibiu în 1748 şi „Explicaţia practică a scrisorilor apostolului Sfântul Iuda 

Lebbeus”, publicată tot la Sibiu în 1749. A ales liniştea muncii ştiinţifice, de aceea a refuzat 

postul de profesor de teologie la Târgu-Mureş. În 1749, la chemarea lui Váradi Intzédi József 

a acceptat să fie preot la Ighiu. În  1758 a fost ales de către curatori notar al eparhiei din Alba-

Iulia, apoi în 1767 a fost ales de către preoţii reformaţi ai sinodului general din Ardeal notar 

principal în  Târgu-Secuiesc. Bod Péter şi-a scris cele mai multe opere la Ighiu: de exemplu 
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„Sfântul Heortokrat”,  „Purpura scumpă  foarte strălucitoare”,   „Historia Ekklesia”,  „Sfântul 

Hilárius”, „Synopsis juris connubialis”, „Hungarus Tymbaules”,  „Praxis Fori Ecclesiastici”, 

„Sfântul Polikarp din Smirna”,   „Athenas Maghiar”, „Féniks Transilvănean”, „Completarea 

dicţionarului maghiar-latin” al lui Pápai Páriz Ferenc etc. Aceste opere au şi fost publicate: 

„Sfântul Heortokrat” pentru prima dată în 1757 în Oppenheim, apoi în 1761 la Sibiu, „ 

Purpura scumpă” în 1762 la Cluj-Napoca,  „Historia Ekklesia” în 1760 la  Basel, „Sfântul 

Hilarius” tot în 1760 (dar în realitate a apărut numai în 1762) la Sibiu, „Synopsis juris 

connubialis” în 1763 tot la Sibiu, „Hungarus Tymbaules” în 1764 la Aiud, „Praxis Fori 

Ecclesiastici” în 1764 la Sibiu, „Sfântul Polikarp din Smirna” în 1766 la Aiud, „Athenasul” în 

1766 (de fapt a apărut în 1767) la Sibiu, mult mai târziu a apărut  la Budapesta în 1982 

datorită lui Torda István,  „Féniks Transilvănean” în 1767 la Aiud, „Completarea 

dicţionarului maghiar-latin” al lui Pápai Páriz Ferenc în 1767. 

Opere care au precedat „Athenasul” sunt: Horányi Elek „Nova Hungarorum”, 

Czvittinger Dávid „Specimen” şi Rotarides Mihály  „Prolegomena Historiae Hungaricae 

Literariae”. Enciclopedia de istoria literaturii a lui Bod Péter face deja referire la perioada 

iluminismului şi faţă de predecesorii săi reprezintă dezvoltarea prin limba de scriere – cea 

maghiară – şi prin menţionarea scriitorilor de sex feminin. 

Bod Péter a fost cunoscut în secolul al XVIII-lea de contemporani, de exemplu Hermányi 

Dienes József  îl acuză de părtinirea lui pentru reformaţi, pe baza operei „Sfântul Polikárp din 

Smirna”. Această operă era să fie interzisă de Gubernium împreună cu „Catechismul” şi cu 

„Athenasul”, deoarece după părerea lor îi atacă prea mult pe credincioşii catolici, iar biserica 

reformată – cu toate că l-a apărat pe Bod – a luat în apărare doar „Catechismul” şi „Sfântul 

Policarp din Smirna”.  Cred că pe baza acestora se poate formula despre Bod Péter concluzia 

că personalitatea lui nu a fost acceptată general nici în secolul al XVIII-lea, şi nici în zilele 

noastre, operele lui sunt mai mult curiozităţi, tot aşa şi  capodopera. 

Cercetătorii din secolele al XIX–XXI-lea recunosc importanţa primei enciclopedii de istoria 

literaturii, pentru că conţine mai mult de 500 de nume de savanţi. La sfârşitul secolului al 

XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, dicţionarul de istoria literaturii a devenit din ce în 

ce mai nefuncţional, s-a perimat, pentru că au apărut opere mai complexe de istoria literaturii, 

de exemplu opera de istoria literaturii a lui Toldy Ferenc. Cauza pentru care autorul a ajuns în 

umbră poate fi şi faptul că s-a perimat specia dicţionarului de istoria literaturii, cu toate că 

cercetătorii literaturii secolului al  XVIII-lea încă îl mai tratează. 

În această parte a lucrării mele am vorbit şi despre faptul că Bod Péter trebuia să lupte 

pentru a obţine cunoştinţele sale, dar şi pentru a putea publica scrierile.  Bod Péter şi-a adresat 
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operele – conform materialelor din Biblioteca Colegiului Reformat din Debreţin şi Biblioteca 

de Documentaţie din Odorheiu-Secuiesc –  atât cititorilor cât ţi cititoarelor, şi într-adevăr au 

fost citite în secolele mai vechi de ambele categorii. Părerea mea este că în secolele XVIII–

XX era cerere pentru lectura operelor lui Bod Péter, însă în zilele noastre din ce în ce mai 

puţini citesc scrierile acestui savant scriitor din secolul al XVIII-lea, cei care citesc moştenirea 

lui Bod Péter nu o pot cunoaşte total.  O enciclopedie asemănătoare cu cea a lui Bod Péter a 

fost scrisă mai târziu în secolul al XIX-lea de Szinnyei József. Această enciclopedie însă nu 

mai discută aspectele etnice şi religioase. 

Cu viaţa şi activitatea lui Bod Péter cel mai temeinic s-au ocupat contele Mikó Imre, 

Sámuel Aladár şi Révész Imre. Au explorat temeinic viaţa lui, activitatea lui fiind prezentată 

în generalităţi de Mikó, din perspectiva conţinutului şi construcţiei de Sámuel şi tot în general 

de Révész care a fost atent numai la aspectul de istoriograf. Cercetătorii de mai târziu, din 

secolele XX–XXI, au fost atenţi deja la numeroase alte aspecte: la istorie, la izvoare, la 

conţinut, la aşteptările cititorilor, la valori faţă de alte opere şi aceste aspecte au fost 

dezvoltate în studii. O monografie temeinică şi detailată în limba maghiară nu s-a născut,  

aspectele cercetătorilor mai târzii nu sunt destul de epuizate, încă nu s-a scris un studiu 

comparativ între „Literata Panno-Dacica” şi „Athenas”, încă nu s-a fixat locul 

„Autobiografiei” sale în tradiţia autobiografiilor sau locul „Sfântului Hilarus” în literatura de 

anecdotă a epocii şi nu a fost comparată cu anecdotele epocii. Activitatea  lui Bod Péter  încă 

mai ascunde noutăţi şi noi aspecte care merită să fie cercetate. 

În partea a cincea a lucrării mele m-am ocupat cu sărbătorile carnavalului şi ale 

Paştilor, pe baza operei lui  Bod Péter, „Sfântul Heortokrat”. În această parte am prezentat pe 

scurt viaţa şi scrierile lui Bod Péter, apoi urmează definiţia noţiunilor  „obicei” şi 

„sărbătoare”. După părerea mea, „obiceiul” este totalitatea regulilor scrise şi nescrise după 

care trăim, „sărbătoarea” este un „alt” timp, transcendent care ne permite experienţa totalităţii 

lumii ridicate. După aceea am prezentat structura operei lui Bod Péter „Sfântul Heortokrat”, 

apoi m-am ocupat cu sărbătorile carnavalului în Transilvania, cu originea cuvântului 

„fársáng” (carnaval), cu obieciurile de carnaval şi tradiţiile. În această parte am analizat şi 

modul de prezentare a lui Bod Péter a carnavalului transilvănean. Bod Péter nu discută despre 

întreaga perioadă a carnavalului, numai ultimele zile sunt denumite „fársáng” adică lăsatul 

secului de carne. Bod Péter explică originea şi sensul cuvântului „fársáng”, vorbeşte despre 

faptul că creştinii au preluat obiceiurile legate de carnaval de la păgâni, enumeră câteva jocuri 

tradiţionale dramatice de carnaval şi jocuri dramatice de sfârşit de carnaval, dar nu 

menţionează nimic despre personaje, îmbrăcăminte, recuzite, nu descrie detailat jocurile de 
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tradiţie, nu vorbeşte despre locul spectacolului, nici despre locurile unde aceste jocuri au loc. 

După părerea lui Bod, acest mod de distracţie nu se cuvine creştinilor, dar este o perioadă  

care nu poate fi oprită, reţinută, cu o viziune întoarsă despre lume.  Bod  Péter evidenţiază 

trăsăturile negative ale carnavalului. 

În continuare în partea a cincea a lucrării am tratat sărbătorile de Paşti, pe baza operei 

lui Bod Péter „Sfântul Heortokrat”. Bod consideră că Paştile sunt sărbătorile învierii, enumeră  

obiceiurile de Paşti, prezintă obiceiuri legate de mese: s-a terminat postul, au mâncat  miel 

sfinţit, pentru că Isus, mielul Domnului s-a sacrificat. Bod menţionează obiceiul de stropire la 

băieţi, şi faptul că fetele au dat în schimb ouă roşii vopsite, dar aminteşte şi de originea ouălor 

de Paşti. 

La începutul părţii a şasea a lucrării mele am cercetat cum se poate defini specia 

scrisorii, care sunt regulile de bază a scrierii unei scrisori. Am ajuns la concluzia că este greu 

să dăm o definiţie exactă, însă structura scrisorii se bazează pe cele 5 unităţi de construcţie a 

retoricii greci antice: adresare sau salutare –salutatio –, câştigarea binevoinţei –benevolentiae 

captatio –, prezentare –narratio –, prezentarea dorinţei sau a cererii –petitio – şi încheiere –

conclusio –. În continuare am tratat stilurile scrisorii, apoi m-am ocupat cu istoria scrierii 

scrisorilor din secolul al XVIII-lea şi am ajuns la concluzia că specia scrisorii – pe lângă 

specia memoriului – a devenit la începutul secolului al XVIII-lea cea mai importantă specie 

de proză. Scrisoarea a fost prezentă nu numai în viaţa privată, ci şi în literatură şi la forumuri. 

În această perioadă atât „litterae publicae” cât şi „litterae  privatae” au fost definite de 

retorică. Până în secolul al  XVIII - lea limbajul scrisorilor în limba maghiară a fost 

“sărăcăcioasă”, dar până la sfârşitul secolului s-a format o limbă literară. Am studiat cine s-au 

ocupat cu corespondenţa lui Bod Péter şi am observat că începând cu Sámuel Aladár şi până 

la  Szabó Ágnes mulţi cercetători au fost interesaţi de corespondenţa lui. După aceea l-am 

prezentat pe Bod Péter ca autor de scrisori. În scrisorile sale se manifestă  fiecare atitudine a 

autorului sau personajului scrisorii, de la rolul de fiecare zi, rolul oficial, de editor, de autor, 

de savant, deci este importantă prezentarea de sine, self-fashioning-ul manifestat în scrisorile 

sale, căci fragmentele scrisorilor sunt de fapt momente din viaţa lui. Am evidenţiat locurile 

unde au fost scrise scrisorile: Hoghiz şi Ighiu adică localităţile unde Bod Péter a fost preot. 

După aceea am tratat special posibilele funcţii ale scrisorilor publicate. În scrisorile lui Bod 

Péter se manifestă şi „respublica litteraria”, iar funcţia cea mai importantă este – ca în cazul 

oricărei corespondenţe – comunicarea de informaţii, de cultură. O altă funcţie importantă a 

scrisorilor este aceea de a realiza legături, funcţia de înlocuire şi cea de suplinire. După 

prezentarea funcţiilor scrisorilor, am discutat despre tematica lor. 
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Însumând se poate afirma despre tematica scrisorilor lui Bod Péter că este variată 

pentru că se regăsesc în ele rolurile de cititor, de colecţionar de cărţi, de achiziţionar de cărţi, 

de scriitor, de savant, de editor, de preot reformat, istoria religiei şi bisericii, de familie şi de 

prieten şi toate aceste roluri ne permit să aruncăm o privire în viaţa privată şi cea de creator a 

lui Bod Péter.  

În partea a şaptea a lucrării am evidenţiat un element de conţinut foarte important al 

scrisorilor, şi anume că aflăm de unde şi-a achiziţionat Bod Péter cărţile: în primul rând de la 

Ráday Gedeon şi Teleki Sámuel jr cărţi cu caracter bisericesc şi istoric, de la Teleki László şi 

Teleki Ádám sr. De la Ráday Gedeon, Cserei Mihály, Teleki Sámuel a făcut rost de 

informaţiile ştiinţifice, cu Ráday Gedeon, Teleki Ádám sr, Teleki Sámuel jr, Halmágyi István, 

Sinai Miklós au discutat şi despre distribuirea operelor sale, cu Léczfalvi Orbán Péter şi 

Cornides Dániel au vorbit despre diferite lucrări ştiinţifice, însă cu  Teleki László şi Ráday 

Eszter au corespondat mai ales despre probleme personale.  

În partea a opta a lucrării l-am prezentat pe Sinai Miklós, prietenul savant al lui Bod 

Péter, prin scrisorile sale.  

Partea a noua conţine scrisorile lui Bod găsite la Biblioteca Colegiului Reformat din 

Debreţin şi la Arhiva Naţională Română din Cluj-Napoca, moştenirea Kemény József. Dintre 

cele trei scrisori, prima a fost adresată lui Sinai Miklós, a doua şi a treia lui Cserei Mihály. 

Din toate cele trei scrisori iese în evidenţă relaţia de prietenie dintre savanţi şi preocupările lor 

comune. Cred că toate cele trei scrisori conţin informaţii importante despre istoria literaturii şi 

istoria bisericii din secolul al XVIII-lea, de aceea am decis să public şi transcriererea  fidelă a 

scrisorilor. 

Stilul scrisorilor este definit de persoana adresatului, precum şi de temă. Din acest punct de 

vedere se poate constata că stilul scrisorilor către Halmágyi István, Cornides Dániel, Jacob 

Christoph Beck, Cserei Mihály, Ráday Gedeon, precum şi cele scrise de Sinai Miklós către 

Bod Péter şi cele scrise de  Bod Péter către Sinai Miklós şi Cserei Mihály au un stil solemn, 

înalt, deoarece tematica acestor scrisori aparţine de domeniul activităţii de cititor, scriitor, 

savant. Stilul scrisorilor către Teleki László, Teleki Ádám, Teleki Sámuel şi Ráday Eszter au 

un stil mai prietenos, familiar, pentru că discută eventimentele vieţii de zi cu zi. 

 În ultima parte a lucrării am analizat canonizarea Bod în Biblioteca Bisericii 

Reformate de dincolo de Tisa de la Debreţin şi la Biblioteca de Documentare de la Odorheiu-

Secuiesc, pe baza exemplarelor din publicaţiile care pot fi găsite acolo. Studiind diferitele 

publicaţii Bod, am ajuns la concluzia că în secolele XVIII–XX  operele lui Bod au fost citite 
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şi colecţionate  şi de femei şi de bărbaţi, printre alţii de Bethlen Kata, Ráday Eszter, Gyulai 

Klára, Nemes Júlia, Bethlen Imre, Málnási László şi Nemes Gábor. 

 La sfârşitul lucrării apare bibliografia şi date ale exemplarelor, precum şi Anexa care 

conţine completarea lui Keresztesi József, scrisă la „Athenasul Maghiar” al lui Bod Péter. 

 În lucrarea mea am cercetat în primul rând activitatea lexicografică a lui Bod Péter şi 

în legătură cu aceasta corespondenţa lui savantă, organizarea şi recepţia ştiinţei. 

 Pe baza celor menţionate mai sus, pot formula următoarele teze: 

 Bod Péter scrie în „Athenasul Maghiar” despre savanţii secolelor al XVI-XVII scurt, 

succint şi faptic. 

 „Autobiografia” lui este caracterizată de acelaşi caracter obiectiv ca şi „Athenasul”, 

ceea ce diferă la cele două opere este specia şi limbajul: „Autobiografia” este mai 

lungă, pentru că nu scrie despre sine doar într-un articol, ci într-un volum întreg, o 

parte a „Autobiografiei” este în limba latină, în timp ce  „Athenasul” doar în maghiară. 

 Comparând „Athenasul” cu „Sfântul Heortokrat”, se poate observa că amândouă sunt 

construite din microstructuri. „Athenasul” se caracterizează prin considerare 

ştiinţifică, coerenţă cronologică, iar coerenţa „Sfântului Heortokrat” este asigurată tot 

de cronologie, conţine prezentare după obiceiuri, luni. În cele două opere pot fi puse în 

paralel aprecierea erudiţiei, intresul antropologic. 

 Studiind şi analizând istoria recepţiei „Athenasului”, se poate constata că această 

capodoperă a fost studiată de către cercetători din perspectiva scopurilor, conţinutului, 

izvoarelor şi valorilor. 

 Ar merita să comparăm capodopera lui Bod şi cu alte opere, cu scopul de a realiza o 

monografie mai vastă. 

 Corespondenţa a avut rol important în activitatea de savant a lui Bod, tot aşa şi în 

scrierea „Athenasului”. 

 Am transcris şi prezentat scrisorile lui Bod în manuscris, identificate de mine. 

 Sinai Miklós îl consideră pe Bod un scriitor şi prieten savant, amândoi fiind interesaţi 

de istoria bisericii. Profesorul-teolog, Sinai Miklós recunoaşte atât cunoştinţele cât şi 

valoarea scrierilor ştiinţifice ale preotului reformat şi istoric al bisericii, Bod Péter. 

 Cercetând exemplarele publicaţiilor lui Bod, printre altele însemnările „Athenasului”, 

am căutat răspuns la întrebarea: ce fel de însemnări sunt acestea, cine au fost cititorii 

în secolele XVIII-XX. Rezultatul cercetărilor este următorul: însemnările aparţin 

proprietarilor, cititorilor, precum şi scriitorilor, savanţilor. 
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 Însemnările din volumele lui Bod sunt relativ puţine. 

 În ceea ce priveşte pe cititori, operele lui Bod au fost citite şi colecţionate atât de 

femei, cât şi de bărbaţi numeroşi. 

 O completare, aparţinând lui Keresztesi József (vezi transcriererea în Anexă) ne oferă 

multe însemnări la „Athenas”. 

 Este necesară realizarea unei colecţii ale scrierilor suplimentare.. 
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