
BESZÁMOLÓ
A MAGyAR -TöRöx nnnÁu rÁns.tsÁc

2008. nvt rnvnxnNysncnnőr

l. Társasági ülések
Társaságrrnk alapvető feladatá.nak tartjuk a tarsasági ülések rendezését, hiszen ezek az

előadások egyrésá alkalmat jelentenek a talá|kozásra, baráti beszélgetésre; másrészt a
meghívott szakemberek előadásai segítenek benntinket a török világ, a török kultúra, illetve a
magyar-török kapcsolatok egy-egy résáerületének mélyebb, többoldalú vagy új szempontok
szerinti megismerésében.

Arra törekedtünk, hogy a nyári hónapokat leszámitva havonta egy társasági ülést
(esetleg valami más jellegű programot) szervezzink l Összejöveteleinket rendgzerint
megszokott helyíinkön, a NemzetekHázában (Bp. VI. Bajzau. 54. I. emelet) tartottuk. 
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2008. január 2I-én taggyűléssel indítottuk az évet. Meghallgattuk tagtársunk, Kovács
Előd magyar-török párhuzamokat feszegető Hol volt, hol nem volt c. előadását; majd az
elmúIt'-'-hégy évről szóló főtitkari beszámolót és a szérrwizsgáló bizottság jelentését. A
mandátum a |ejárta után leköszönő vezetőség helyett új at választottunk.

Aprilis 15-én N. Rózsa Erzsébet külpolitikai szakértő Törökország, a Közel-Kelet
regionális hatalma? címmel Törökország aktuális bel- és külpolitikai helyzetének problémáit
világította meg.

Máius 2I-én Tasnádi Edit kérdéseire Tarik külpolitikai újságíró szintén a
mai törökországi politikai helyzetről adott képet, ugyanakkor megismerkedhettünk a keleti
nyelvek oktatására szakosodott Selyemút nyelviskolával is, hiszen ezt az összejövetelt a
nyelviskola termeiben tartotfuk. A programot Kobzos Kiss Tamás, török dalok előadásával
színesítette.

Október l4-én Csorba György turkológus történész Negyv..ennyolcas emigránsok
életpályája, az Oszmán Birodalomban című előadását hallgattuk meg.

November 11-én tagtársunk, Kicsi Valéia Az iszlamista pártok és a fejkendő a Török
Köaársaságban címmel az ország egyik sokat vitátott kérdésével, illetve ennek politikai
vettil eteivel fo glalkozott.

December ll-én Pintér Tamás épitész Kós Károly születésének 125. évfordulója
alkalmából különös tekintettel a török vonatkozásokra, méltatta a kiváló író, építész és
grafikus munkásságát.

December 28-án immár hagyományosan a Seray étterem törökös ételei, valamint
vidám poharazás mellett baráti beszélgetéssel búcsúáunk az óévtól. Ugyanakkor Tasnádi Edit
megemlékezett a 800 éve született Naszreddin Hodzsáról és Kúnos Ignác g$ijtéséről. Ebből
Gergely Adám olvasott fel néhriny vidám anekdotát. Dávid Géza professzor pedig, isáambuli
fenyképei alapjan összeállított kérdéseivel ,,vizsgáztatta" a jelenlévőket.

lI. Más szervezetekkel közös szervezésű, illetve eryéb programok. V,... ,

Február 28-an a Folklór Társasággal és a Vallástudományi Társasággal közös
rendezésű ülésen hallgattuk meg Bülent Bayram, törökországi kutató filmvetítéssel illusztrált
előadását a csuvas folklór sajátos jelenségéről, a jubrákról. Ennek az előadásnak az MTA
Folklórtudományi Intézete adott otthont. \,. í'rtr , r

Március I7-én sajtóájékozÁtőval egybekötött kön}vbemutatót rendezttink.
Tagtarsunk, Flesch István A Török Köáársaság története c. könyvét Prof. Dr. Vásáry István,
illetve Kúnos LászLő, a Corvina Kiadó igazgatőja mutatta be. Az eseményre a Gloria Jeans
kávéhán különtermében került sor.
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Különleges eseményként június 3-rán lehetőséget kaptunk a hazankba látogató török
kulturális miniszterrel, Ertugrul Giinayjal való találkozásra és társaságunk működésének
bemutatására. Ennek helyszínéül a MTA Keleti Könyvtárát ajánlottuk. Ebben a keleties
miliőben bemutathattuk a gyűjtemény néhtány török vonatkozású kincsét is.

November 4-én a Kőrösi Csoma Társaság ülésén hallgathattuk meg Hegyi Klrára
turkológus történészt. Nyereséges vagy vesáeséges a török hódoltság? című előadása új
szemszögből tekintette át történelmünknek ezt a korszakát.

A teljesség igénye nélkül említhetünk más programokat is, pl. február 4-én aHazafe|é
1914. c. török történelmi filmet szeptemberben, az Urania filmszínhazban tartott török filmhét
alkotásait nézttik meg. Meghívást kaptunk március lO-ére Umur Apaydrn török nagykövet
búcsúztatására. Március l8-án képviseltetttik magunkat a török hősi temetóben
(Rákoskeresáúri temető parcellája) az elesettek emlékére tartott koszoruzáson, stb.

III. Kirándulások
Június 7-én meghívást kaptunk a török kapcsolatokat ápoló Szabadbattyánba. A

koszoruzási ünnepség után megtekintettük törökkori emléktiket, a Kulát.
Az immár hagyományosnak tekinthető téli szigetvtíri kirándulásra március 1-2-án

került sor. Tagtársunk Kopácsy Teréz autóbuszán velünk utazott a Magyar-Török Nők
Társaságrának több tagiai is. A jó hangulatban telt utazás során többek között meglátogathrk a
város törökkori emlékeit, koszorúztunk Zrtnyi Miklós és Nagy Szulejmán emlékművénél,
valamint a városi könyvtárban bemutattuk Társaságunk török és magyar nyelven megjelent
újabb kötetét, Seres István Thököly Imre-monográfiáját (előadó: Prof. Dr. Vásáry Istvan).

IV. Könyvkiadás és törökországi könyvbemutató 
\

lolyattuk elsősorban F. Tóth Tibor hatékony qzervező munkájának köszönhetően I
mind jéléntősebbé váló könyvkiadrisi tevékenységünket. Prof. Dr. R. Várkonyi Ágnes török é§
magyar nyelvú monográfiáját: ZÁnyi Ilona - Európa lbgbátrabb asszonya / Ilona Zrínyi -
,,Avrupa'nm En Cesur Kadrnr/ címmel az Akadémiai Kiadóval közös gondozásban, két
nyelven: magyarul és Yrlmaz Gülen török fordításában, F. Tóth Tibor szerkesáésében
jelentettiik meg.

A könyvet Társaságunk küldöttsége (R. Várkonyi Ágnes, a szerző, F. Tóth Tibor, volt
alelnök, szerkesáő, Yásáry István elnök és Tasnádi Edit főtitkáí, a könyv kontrollszerkesaője
mutatta be Izmitben (Thököly és Zdnyi Ilona utolsó éveinek színhelyén) az egyetemen és a
közelmúltban nyílt Thököly emlékházban, és résá vett a Thököly-héaaspár lakóhelyének
közelében felállított emlékmű felavatásán is. 1 {, . , i

Tasnádi Edit
főtitkár
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Budapest, 2009, jarruítr 24.


