Prof. Alexis Sanderson a szanszkritológia és az indiai vallástörténet egyik legnagyobb,
világszerte elismert szaktekintélye, a tantrikus vallásosság kutatásának vezető tudósa. 1992 óta
Spalding Professor of Eastern Religions and Ethics az Oxfordi Egyetemen, az All Souls College
fellow-jaként. Tucatnyinál is több doktorandusznak volt témavezetője, diákjai közül számosan
elismert tudósok a világ minden táján.
Prof. Sanderson munkássága meghatározó jelentőségű az indiai vallástörténet kutatásában. A
tudomány számára addig teljesen ismeretlen, csak középkori kéziratok formájában elérhető
forrásokat dolgozott fel, a tantrikus vallások szövegeit nála jobban talán senki sem ismeri a
világon. Alapkutatásainak eredményeit számos, monográfia méretű tanulmányban publikálta,
melyek alapjaiban változtatják meg a premodern India vallásos kultúrájáról alkotott képünket.
Publikációi megkerülhetetlenek minden tudósnak, aki Dél- és Délkelet-Ázsia saiva, vaisnava és
buddhista tantrikus tradícióival foglalkozik. Ugyanakkor a vallástudomány elméletéhez is
jelentősen hozzájárult a tantrikus rítusokról írt tanulmányaival (pl. Ritual for Oneself and Ritual for
Others (2010), Meaning in Tantric Ritual (1995)). A kora középkori India vallástörténetét teljesen új
megvilágításba helyezték az állam és a vallás viszonyáról írt tanulmányai (pl. Religion and the State:
Śaiva Officiants in the Territory of the Brahmanical Royal Chaplain (2005)).
Prof. Sandersont világ számos kiváló egyeteme hívta meg vendégelőadásra, nagy
megtiszteltetésnek kell tekintenünk, hogy elfogadta az ELTE Ókortudományi Intézetének
meghívását. Ez részben annak is köszönhető, hogy az Indoeurópai Nyelvtudományi Tanszéken
tanszéken végzett indológusok közül öten is doktorandusz-tanítványai voltak az Oxfordi
Egyetemen, közülük hárman jelenleg a tanszéken dolgoznak. 2010-től az Ókortudományi
Doktori Programban jelen van a szanszkrit nyelv és a klasszikus indiai kultúra is mint választható
lehetőség, és már van is egy doktorandusz ebben a témában; a témavezető, Dr. Dezső Csaba,
szintén Sanderson professzor tanítványa volt.
Prof. Sanderson látogatása kapcsolódik a karon szeptember 23–25 között Conversio címmel
megrendezett vallástudományi konferenciához is, amelyen két panel is indiai, illetve tibeti témákat
fog tárgyalni. Itt tartózkodása során Prof. Sanderson tart egy nagyelőadást The Myth of Unchanging
India: Radical Transformations in the Religions of the Subcontinent c. 500-1300 AD címmel (az előadás
ideje: 2011. szeptember 29., csütörtök délután 4 óra; helye: 1088 Múzeum krt. 4/F, mf., Kerényi
Károly terem), amely számos ponton érinti a konferencia témáját, és amely nem csak az
indológusok, hanem az orientalisztika, vallástudomány és vallástörténet, ókortudomány és
történelem kutatói és hallgatói számára is érdeklődésre tarthat számot. Ezen kívül Prof.
Sanderson szanszkritul tudók számára mesterkurzust tart, valamint az ókortudományi doktori
program szeptember 30-i, pénteki (11–12, F. ép. 217) szemináriumán is részt vesz.

