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Szerkesztői gondolatok
A kötet, amelyet a kedves Olvasó kezében tart, az Eötvös Collegium Orientalisztika Műhelyének második kiadványa, amely a III. „Közel, s Távol” konferencia
előadásai nyomán írott tanulmányokat tartalmazza. A konferenciát a műhely
2012. március 1-jén és 2-án tartotta meg az Eötvös Collegiumban. A rendezvények és a belőlük készült kötetek számozása nem egyezik – örömünkre ugyanis,
míg az első két konferencia előadásai egy munkában helyet kaphattak, 2012-ben
immár több mint harminc előadó tisztelt meg minket részvételével. Különösen
büszkék vagyunk arra, hogy konferenciánk az évek alatt számos egyetemen ismertté vált, így egyre több tudományterületről is köszönthetünk előadókat és
hallgatókat egyaránt.
A „Közel, s Távol” konferenciát azért hívtuk életre 2009-ben – az Orientalisztika
Műhely létrejöttének évében –, hogy a lelkesedés, amely a fiatal, szárnybontogató
kutatók sajátja, eredményes és előremutató szakmai vizsgálódásokat inspirálhasson egy felgyorsult tudományos világban, amelyet határidőkkel, számokkal,
a Quantitasszal való küzdelem övez. A „Közel, s Távol” kötetek célja, hogy e munkát írásos formában is megőrizzék, és a maguk szerény módján képviseljék azon
meggyőződésünket, hogy a fiatal kutatók találkozásának, bemutatkozásának,
józan, szabad eszmecseréjének felbecsülhetetlen értéke van.
◆◆◆
Mint azt az Olvasó láthatja, a tanulmányok sorrendjének kialakításakor egy „Közel – Távol – Kapcsolatok” hármas felosztást alkalmaztam. Örömömre szolgál,
hogy az előző kötet „Közel – Távol” tagolása helyett idén már e mintát követhettem, amely a konferencia eszmei célkitűzését, a „közel” és a „távol” (a „mi” és
az „ők”) közti rigorózus megkülönböztetés háttérbe szorítását is jobban megőrzi.
E hármas felosztáson belül az írások sorrendjét részben időrendi, részben tematikus szempontok alakították, a kötet azonban továbbra is tükrözi az előadások
széles spektrumát.
A kötet szerkesztésekor a nemzetközileg elfogadott és ismert, az angol nyelv
hangtani sajátosságaihoz igazodó átírásokat alkalmaztuk. Kivételt jelentenek ez

alól azok az esetek, amikor egy magyarra fordított műből találhatók egy tanulmányban idézetek; illetve a személynevek a bibliográfiai tételekben akkor, ha
a magyar kiadásban a szerző neve a magyar átírás szerint szerepel.
Az internetes hivatkozások esetében az elérési út után zárójelben álló dátum
a letöltés idejét jelöli.
◆◆◆
Végül szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik e kötet létrejöttét munkájuk révén lehetővé tették. Köszönöm azon érdeklődő oktatók és hallgatók
jelenlétét, akik a konferencián értékes tanácsaikkal látták el az előadókat és
a szervezőket is. Köszönöm a szekciók vezetőinek, Birtalan Ágnesnek, Hasznos
Andreának és Szabó Balázsnak, hogy elfogadták felkérésünket. A korrektúrában való segítségükért hálával tartozom Doma Petrának, Jámbor Aliznak, Kövi
Franciskának és Sándor Angelikának. Az egész Orientalisztika Műhely nevében
köszönöm Laczkó Krisztina tanárnőnek, hogy vállalta a szöveg nyelvi és tipográfiai ellenőrzését. Köszönöm műhelyvezetőnk, Máté Zoltán tanár úr segítségét,
amelyet a konferencia megtervezésében és lebonyolításában nyújtott. Végül, de
nem utolsósorban tisztelettel köszönöm Horváth László igazgató úr mindenkori
segítségét és támogatását, amely nélkül nemcsak a konferencia és a kötet, de az
Orientalisztika Műhely sem születhetett volna meg.
Dunakeszi, 2012. augusztus 11.
						

Takó Ferenc
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