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ORMOS ISTVÁN (1950) arabista és sémi ﬁlológus, a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett
diplomát 1978-ban. 1977-ben Bagdadban arab, 1978tól 1980-ig Kairóban etióp és arab tanulmányokat folytatott. 1980 óta a Sémi Filológiai és Arab Tanszék munkatársa; egyetemi tanár (2012). 1983 és 2006 között
mellékállásban dolgozott az MTA Könyvtárának Keleti Gyűjteményében. Publikációi magyar, angol, német
és arab nyelven jelentek meg. Tanulmányaiban foglalkozott az arab hangtan kérdéseivel, az arab-iszlám
orvostörténet problémáival, a korai magyar történelem
arab forrásainak kérdéseivel, az etióp hagiográﬁa probl, Etiópia nyelveinek tárgykörével, a magyar orientalisztika történetével.
ntősebb műve a kairói Francia Régészeti Intézet kiadásában 2009-ben megétkötetes nagymonográﬁa: Max Herz (1856–1919): His Life and Activities.
ű Herz Miksa magyar építész életét és tevékenységét dolgozza föl messzememaszkodva levéltári dokumentumokra. Herz műemlékvédőként, múzeumóként és magánépítészként dolgozott Kairóban 35 éven át (1880–1914) és
zerepet játszott az arab-iszlám műemlékekben az egész földön leggazdagabb
pítészeti emlékeinek megmentésében, megóvásában és helyreállításában. Az
pítmények kontextusában a mű tárgyalja Kairó, illetőleg Egyiptom kultúrtörek több fontos részletkérdését is.
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I. világháború alatti történelmének egy mindeddig szinte teljesen ismeretlen aspektusára,
amely ugyanakkor szervesen illeszkedik jelentős korabeli, Keletre tekintő szellemi, gazdasági és politikai áramlatokba-törekvésekbe.
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