Kőrösi Csoma Társaság, Budapest
Közhasznúsági jelentés a 2012. évre

1. Tudományos előadások és konferenciák:
A Társaságnak 1920-as megalakulása és 1969-es újjáalakulása óta mindig a
legfontosabb tevékenysége tudományos felolvasó ülések, ill. konferenciák szervezése volt,
havonta egyszer a nyári szünet kivételével. 2012.-ben az előadások a következő keleti
térségekkel, országokkal foglalkoztak: Tunézia, Kína, Irán, India, Tibet, Libanon, Szíria,
Andalúzia. Az előadások tárgykörei is nagyon változatosak voltak: néprajz, nemzetközi
kapcsolatok, vallástörténet, ezen belül buddhizmus és iszlám, nyelvtudomány történet,
korábbi évszázadok nagy tudósai életének és tudományos tevékenységének egyes mozzanatai,
történelem, misztikus szimbolikus költészet és kábítószer fogyasztás kapcsolata, a nyugati
iszlám problémái, azon belül a nőkérdés tanulmányozása.
Külön megemlítendő, hogy áprilisban a Társaság névadója, Kőrösi Csoma Sándor
születésének 170. évfordulója alkalmából tudományos konferenciát rendeztünk, amelynek a
végén bemutatásra került Bonta Zoltán „Csoma ima” című költői filmetűdje.
Ugyancsak külön ülésen emlékeztünk meg a nagy magyar iranista, Kégl Sándor
születésének 150. évfordulójáról, a Magyar-Iráni Baráti Társasággal karöltve. Ezzel egyben az
alapszabályunk útmutatásai szerint jártunk el, amely hangsúlyozottan javasolja más
magyarországi társaságokkal és tudományos szervezetekkel való együttműködést.
Az egyetemi doktori képzés támogatása már évek óta szerepel a Társaság
programjában, ebben elsősorban az Iszlámtudományi Szekció jár elől, amely a Társasággal és
az ELTE Sémi Filológiai és Arab Tanszékével karöltve idén is megrendezte az Arabisztikai
Doktori Konferenciát doktori hallgatók és doktorjelöltek részére.
Az esztendő folyamán külföldi kutatók, professzorok is tartottak előadásokat,
amelyeket a Társaság az illetékes egyetemi tanszékkel együtt szervezett. Az előadásokról
értesítettük mind a tagokat, mind az egyetemi diákokat és tanárokat.
2. Folyóirat kiadás
(i) Magyar nyelvű tudományos folyóirat
2012 decemberére elkészült a Társaság folyóirata, a Keletkutatás legújabb két száma, Dávid
Géza és Fodor Pál szerkesztésében. Akárcsak a korábbi években, a kontrollszerkesztés és
kiadványszerkesztés munkálatait, valamint a nyomdai munkákat a Társaság az MTA
tudományos folyóirat támogatásából egyenlítette ki, a szerkesztés és előkészítés munkáit a
Társaság végezte saját erőből. A két szám szokásunkhoz híven a szakterületek és keleti
térségek sokaságát ölelte fel. A tavaszi számban az örmény-iráni kapcsolatok, török-magyar
kapcsolatok a 20. században, a magyar keletkutatás története, a török irodalom európai
kapcsolatai, és a Hódoltság kori magyar történelem szerepelt, az ősziben a török témájú
cikkek mellett arab, japán és tibeti kérdésekkel foglalkozó cikkek is megjelentek.
(ii) Idegen nyelvű folyóirat
Az idei évben megjelent a The Arabist c. idegen nyelvű tudományos folyóirat 30. és 31.
száma, ugyancsak az MTA folyóirat- és könyvkiadási bizottság támogatásával. A szerkesztést

az Iszlámtudományi Szekció, míg a kiadói és nyomdai munkákat a Rocket Kft. végezte,
akárcsak a Keletkutatás esetében. A számok szerkesztői Fodor Sándor ill. Dévényi Kinga
voltak. A 30. számban befejeződött a közel-keleti népi vallásosságról szóló keszthelyi
nemzetközi konferencia anyagának a közlése, míg a 31. számot a főszerkesztő, Fodor Sándor
70. születésnapja alkalmából tanítványainak a cikkei töltötték meg.
3. Archiválás
Megkezdődött a korábbi évtizedek, a régi társaság emlékeinek a digitalizációja honlapra
felvitel céljából, amelyek fontos kultúrtörténeti emlékek a 20. sz. első feléből. Ezek között
vannak az 1945 előtt Kőrösi Csoma Társaság kiadványai, fennmaradt meghívói és más
dokumentumok.
4. Nyelvkönyvek és tankönyvek kiadása, utánnyomása
Ezek között vannak egyetemi tankönyvek, elsősorban a BA arab szakirány, az MA arabisztika
és iszlám tanulmányok szak számára. Továbbá újra megjelentettünk számos nyelvkönyvet
egyetemisták és középiskolás diákoknak nyelvtanulásának a biztosítására. Ezt a tevékenységet
a Keleti Nyelvek Kollégiuma keretében végezzük 1983 óta.
5. A szakmai szekciók működtetése.
Az Iszlámtudományi Szekció nemzetközi és hazai előadók előadásainak a
megszervezésén túl részt vesz a The Arabist kiadásában, és a cserekapcsolatok ápolásában.
Sikeresen tevékenykedett az egyetemi diákság körében az „Iszlám műhely”
megszervezésével. Tovább folytatta működését a Belső-ázsiai Szekció és a Keleti Nyelvek
Kollégiuma is.
6. Nemzetközi Kapcsolatok ápolása.
Továbbra is szervezeti tagságunk van az UNESCO égisze alatt működő ICANAS állandó
bizottságában. Az iszlámtudományi Szekció ugyanakkor résazt vesz az Európai Arabisták és
Iszlámkutatók Úniójának (UEAI) a tevékenységében, amelynek a Társaság a múltban már két
kongresszusát is megrendezte. Minden évben kiküldjük egy vagy több tagtársunkat az erdélyi
(kovásznai) Kőrösi Csoma napokra.
7. Közgyűlés.
2012. december 11.-én tartotta a Társaság a tisztújító közgyűlését. A főtitkár
beszámolt az előző esztendő társasági tevékenységéről és a Társaság pénzügyi helyzetéről,
amelyet a jelenlévők elfogadtak.
A Közgyűlés ezután titkos szavazással elfogadta a Választmány javaslatait: elnök
Sárközi Alice, főtitkár Iványi Tamás, alelnökök Dávid Géza és Bethlenfalvy Géza,
tudományos titkár Szilágyi Zsolt.

