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A Társaság célja: az orientalisztika és a népünk keleti kapcsolataival foglalkozó
tudományok művelése, ilyen kutatások elősegítése és támogatása, számukra tudományos
vitafórum biztosítása, az orientalisztikai kutatások eredményeinek megismertetése az
érdeklődők szélesebb körével, tudományos tevékenység, kutatás, kulturális örökség
megóvása. Ezen célok megvalósítására 2013. év folyamán a következő tevékenységet
végeztük:
1. Tudományos felolvasó ülések, előadások:
A Társaság Alapszabályában lerögzített, és a Magyar Tudományos Akadémia
támogatási szerződésében megkívánt módon a 2013. évben is a havonta megtartott
tudományos felolvasó ülések képezték a Társaság tevékenységének legfontosabb részét,
amelyeken az előadók beszámolnak saját eredményeikről és azokat vitára bocsátják. Ezen a
területen tudja tudományos társaságként átvállalni a Társaság az akadémiai feladatok egy
részét. A tárgyévben az előadások a szokásos módon a Kelet nagy térségeit ölelték át a
különböző szaktudományokban. Az idén is különös hangsúlyt fektettünk a magyar
vonatkozásokra. Így került sor Vámbéry Ármin és Herz Miksa tevékenysége egyes
aspektusainak az ismertetésére, vagy a nemrég elhunyt nagy magyar arabista és iszlám
művészettörténész, Fehérvári Géza méltatására, vagy a régi magyar hangszerek keleti
eredetének a bemutatására. Tartottunk mongol, tibeti, kínai és japán témájú előadást.
Szerepelt a programunkban több alkalommal az iszlám vallás néhány kérdése, mind az arab,
mind pedig az iráni térséget illetően. Az évet a szokásoknak megfelelően Közgyűlésen tartott
kiemelt fontosságú előadás zárta a tatár írásbeliségről.
Ezenkivül, mint minden évben, 2013. júniusban is szerveztünk arabisztikai doktori
konferenciát, amelyen az idén hat doktori hallgató és doktorjelölt mutatta be kutatási
eredményeit.
A Társaság az ELTE keleti tanszékeivel karöltve külföldi kutatók felkérésével idegen nyelvű
tudományos előadásokat is tartott, amelyeken minden esetben volt magyar nyelvű
tolmácsolás.
2. Nemzetközi Kapcsolatok ápolása.
Az Alapszabály kimondja, hogy a Társaság célkitűzései közé tartozik a nemzetközi
kapcsolatok ápolása, lévén a keletkutatás nemzetközi tudomány. Továbbra is szervezeti
tagságunk van az UNESCO égisze alatt működő ICANAS állandó bizottságában. Az
iszlámtudományi Szekció ugyanakkor részt vesz az Európai Arabisták és Iszlámkutatók
Uniójának (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.

3. Kiadványok megjelentetése
(i) Magyar nyelvű tudományos folyóirataink:
a. Igen fontos részét képezi a Társaság működésének minden évben a magyar nyelvű
nyomdai úton előállított tudományos folyóirat kiadása. A Magyar Tudományos Akadémia
könyv és folyóirat bizottságának a támogatásával kiadott Keletkutatás már 28. évébe lépett
(nem számítva a 70-es évek hasonló című évkönyveit) és idén is megjelent a tavaszi és őszi
szám Dávid Géza és Fodor Pál szerkesztésében. Ezek a keletkutatás széles körét ölelték fel az
idén is: török, arab, mongol, magyar őstörténet, tibeti kutatásokat.
b. Digitális CD-Rom formátumban elkészült az Iszlámtudományi szekció új magyar
nyelvű tudományos folyóirata, az Arabisztikai tanulmányok első száma.
4. Idegennyelvű tudományos folyóirat
Az Arabist c. idegen nyelvű tudományos folyóiratot a Társaság Iszlámtudományi
Szekciója adja ki 1988 óta. A folyóirat folyamatos számozással jelenik meg, az idei volt a 32.
kötet, amelyet Dévényi Kinga szerkesztett, a magyarokon kívül olasz és francia szerzőkkel.
Új magyar nyelvű digitális folyóiratot is indított az Iszlámtudományi Szekció Arabisztikai
Tanulmányok címen, melynek 2012-ben elkészült az első száma, míg az idén a 2. szám is kész
lett. A terjesztés CD-n történik majd, de a folyóirat felkerül a Kőrösi Csoma Társaság
honlapjára is.
5. Egyetemi diákság számára tankönyvek, tananyagok
Ennek a programpontnak a keretében részben egy-egy tankönyvet jelentet meg a
Társaság, részben példányokat rendel korábbi tankönyvekból, amelyeket a diákok
rendelkezésére bocsát kölcsönzési formában. 2013-ban az arab oktatás részére jelentek meg
nyelvkönyvek ill. szótár. Ez alkalmanként kisebb mennyiségben forgalmazásra is kerülhet
nyelvtanfolyamok számára. Ebben az évben is volt erre példa a Társaság vállalkozási
tevékenységének a keretében. A Társaság gazdálkodása során esetlegesen keletkező
eredményét nem osztja fel, azt kizárólag az alapszabályban rögzített célokra fordítja.
6. A keleti kézikönyvtár gyarapítása
A Társaság célkitűzései közé tartozott könyvtár létesítése a népszerűsítő munkához.
Az elmúlt években ennek a könyvtárnak a lassú, de folyamatos bővítése a feladat, elsősorban
az egyetemi diákság tanulmányainak a támogatására.
7. A korábbi évtizedek kiadványainak a digitalizációja, honlapra felvitele
A társasági kiadványok internetes közzététele tovább folytatódik, a Keletkutatás
összes száma (1973-tól kezdve) digitalizálva lett és felkerült a Társaság honlapjára, és a 2013.
évfolyamig bezárólag hamarosan mindenki számára olvasható lesz.

8. A szakmai szekciók működtetése.
Az Iszlámtudományi Szekció nemzetközi és hazai előadók előadásainak a
megszervezésén túl részt vesz a The Arabist és az Arabisztikai Tanulmányok kiadásában, és a
cserekapcsolatok ápolásában. A tavalyi évben először megszervezett „Iszlámtudományi
Műhely” az idén is folytatta tevékenységét az egyetemi diákság körében. A legkiválóbb
dolgozatoknak majd rövidített formában az Arabisztikai Tanulmányok is helyt ad. Tovább
folytatta működését a Belső-ázsiai Szekció és a Keleti Nyelvek Kollégiuma is.
9. Közgyűlés.
2013. december 17.-én tartotta a Társaság évenként esedékes közgyűlését, amelyen
Iványi Tamás főtitkár beszámolt az előző esztendő társasági tevékenységéről és a Társaság
pénzügyi helyzetéről, míg Yamaji Masanori, a Számvevő Bizottság elnöke bejelentette, hogy
a Társaság pénzügyi működése megfelelt az Alapszabály előírásainak. A két jelentést a
jelenlévők elfogadták.

