
Főtitkári beszámoló a Kőrösi Csoma Társaság 

2019. évben végzett tevékenységéről 

 

1. Az 50 éves Társaság tevékenységei közül hagyományosan a legfontosabbak a havonta tartott 

előadások és mini szimpóziumok, amelyek 2019 májusában tartott közgyűlésünk óta a következőképpen 

alakultak: 

Május (közgyűlés): SZOMBATHY ZOLTÁN: Szegmentált ágazatok: Rokonsági rendszerek és 

konfliktusok a közel-keleti nomád társadalmakban 

Júniusban hagyományainkhoz híven megrendeztük a Schütz Ödön emléknapot:  

ZSIGMOND BENEDEK: Az indiai örménység nyelve az Azdarar tükrében 

ARMEN GRIGORYAN: Egy évvel az örményországi bársonyos forradalom után: reformok és 

kihívások (angol nyelvű előadás) 

Szeptember: BASKI IMRE: Folklórszövegtől a szótárig. Kérdések és megoldások Kúnos Ignác krími 

tatár szövegeinek a közzététele kapcsán 

Október: BALOGH JÁNOS MÁTYÁS: Magyar táncosnők Egyiptomban, az 1930-as években: sorsok, 

arcok, mozdulatok 

November: SUDÁR BALÁZS: Magyar őstörténet-kutatás ‒ új utakon 

Decemberben megemlékezést tartottunk Ligeti Lajos akadémikusról a Kőrösi Csoma Társaság 

újjáalapításának félévszázados évfordulója alkalmából 

 LIGETI LAJOS beszél életútjáról televíziós felvételeken 

 VÁSÁRY ISTVÁN: „Ligeti Lajos, a tudós orientalista és tanár” 

 TERJÉK JÓZSEF: „A tudomány bűvkörében – Egy tanítvány visszaemlékezése Ligeti Lajosra” 

 BIRTALAN ÁGNES: „Ligeti Lajos a filológus és terepkutató” 

2020. január: DÉVÉNYI KINGA: Élet a sivatagban: a pusztaityúk a középkori arab irodalomban 

Február: IVANICS MÁRIA: Kazakok: egy nomád kipcsak nép útja a köztársaságig 

Március: Örmény tudományos és kulturális estét terveztünk, amely azonban a korlátozások miatt 

elmaradt, ősszel tartjuk meg. 

Április: RÁKOS ATTILA: Az ojrát írásbeliség és az MTA Könyvtár Keleti Gyűjteményének ojrát 

kéziratai – online előadás, amely elérhető volt a meghívók, honlapunk és a Facebook révén. 

Az előadást követően vita a Zoom-on. 

 

2. Kiadványok: Megjelent az MTA támogatásával a Keletkutatás két száma, 2019 tavasz és 2019 ősz. 

Megjelentet az Arabist c. idegen nyelvű folyóirat 40. száma magyar és külföldi szerzők cikkeivel. 

3. A Társaság honlapján (https//korosicsomatarsasag.hu) az előadások meghívója mellett a szerző és 

az előadás rövid ismertetése is megtalálható. Felkerült a Keletkutatás legutóbbi két száma, valamint az 

Arabist korábbi számainak digitalizációja 1988-2010 között. A társasági facebook oldal is segíti 

előadásaink és kiadványaink népszerűsítését, aktivizálva azokat a régi tagokat és pártoló tagokat is, 

akikkel korábban megszakadt a kapcsolatunk. A honlapunk és a facebook oldal elősegíti azt a 

célunkat, hogy a tagokon kívül elérjünk más érdeklődőkhöz is és bevonjuk őket előadásaink 

hallgatóságába, folyóirataink olvasói közé.  

 

 

Budapest, 2020. május 7.      /Dr. Iványi Tamás főtitkár/ 


