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                                                       Bevezetés

     Doktori értekezésem témaválasztásában nagy szerepet játszott az a lehetőség, hogy az 
MTA Könyvtára Keleti Gyűjteményének munkatársaként lehetőségem nyílt arra, hogy az 
Akadémián évtizedek óta feldolgozatlanul őrzött Stein Aurél kéziratos hagyaték első alapos 
tanulmányozója lehettem.
  
    Stein Aurél munkásságával magyarul megjelent műveit olvasva ismerkedtem meg, majd az 
ELTE indológia szakos hallgatójaként, Harmatta János professzor előadásain, életművének 
tudományos jelentőségéről is képet alkothattam. 
   1999-től egy új fejezet vette kezdetét: a vele való foglalkozás könyvtári munkám részévé 
vált azáltal, hogy tagja voltam annak a brit és magyar szakemberekből álló team-nek, amely a 
Stein Aurél által végrendeletében a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának 
hagyományozott kéziratos- és fotó-hagyaték feldolgozását végezte. Szép feladat volt ez, 
amelynek megvalósításában csupa lelkes, a témát ismerő és a munka fontosságát átérző 
kollégával dolgozhattam együtt. 
A sokféle kéziratos anyag között - melynek katalogizálásával megbíztak - volt Stein Aurél 
levelezése is, melynek másik része Oxfordban, a Bodleian Library-ben található, méghozzá a 
megosztás, úgy tűnik, nem követ semmilyen logikát. Sem időbeli, sem egyéb kritériumok 
alapján, pl. magán- levelezés, szakmai-levelezés stb. nem választható el a két gyűjtemény.
  Stein Aurél levelezésének mind a személyes, mind a szakmai része rendkívüli jelentőségű. A 
magánlevelekből képet alkothatunk a levél küldőjének vagy címzettjének életéről, 
személyiségéről, egyúttal a korszakról is, amelyben íródtak. A szakmai levelezés, amely a 
XIX. század végén és a XX. század első felében még a tudományos érintkezés egyik legfőbb 
formája volt, nagy tudománytörténeti értékkel bír.
    A két levelezési anyagot áttanulmányozva, kibontakozott előttem a tudós és az ember 
arcképe. Különösen megkapott a magyar tudósokkal és a Magyar Tudományos Akadémia 
tisztségviselőivel folytatott levélváltása.
 A lexikonok lapjait felütve szinte mindenütt ezt olvashatjuk róla: magyar származású angol 
nyelvész, régész és földrajztudós. Kétségtelenül, teljes pályafutása alatt brit tudósként 
működött. Azonban épp ez a levelezés is bizonyítja azt, hogy mindvégig jelentőséget 
tulajdonított annak, hogy a magyar tudományhoz való kötődését kifejezésre juttassa.
   
   Magyarországon még nem jelent meg életének és munkásságának összefoglaló elemzését 
adó mű. Az ő nevét hiába keressük a múlt magyar tudósait bemutató kötetek között, bár az 
elmúlt másfél évtizedben jól látható az a tendencia, amely ha szerény mértékben is, de helyet 
ad neki azon összeállításokban, kiállításokon, melyeknek célja az, hogy átfogó képet adjon 
azokról a magyarokról, akiknek munkássága hozzájárult a tudomány és a kultúra egyetemes 
fejlődéséhez.
    
    Disszertációm célja az volt, hogy a kézirattárakban, levéltárakban fellelhető 
dokumentumok, valamint a nyomtatásban megjelent írások felkutatásával, összegyűjtésével, 
rendszerezésével és elemzésével képet adjak arról, hogy mennyiben határozta meg pályájának 
alakulását az a Magyarország, ahol született és felnevelkedett, mit adott és adhatott 
tudományos munkájának indíttatásához, és milyen szerepet játszott Stein Aurél a magyar 
tudomány történetében. A dolgozat igyekezett kitölteni azokat a hiányokat, amelyek a róla 
megjelent írásokban mutatkoznak, széles körben feltárva a magyarországi vonatkozásokat.    



A téma kifejtésénél alkalmazott módszerem az volt, hogy a levelezést használva vezérfonalul, 
az egyes kérdésköröket a korszak történelmi, kultúrtörténeti, tudománytörténeti, politikai 
keretében elhelyezve igyekeztem megvilágítani.
       
   Az anyaggyűjtés során a Magyar Tudományos Akadémia Levéltárában, a Magyar Országos 
Levéltárban, az Evangélikus Országos Levéltárban, a Hadtörténeti Levéltárban és a Dunántúli 
Református Egyházkerület Levéltárában fellelhető Stein Aurélra vonatkozó iratokat 
tekintettem át.
   A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattára és Régi Könyvek Gyűjteménye 
gazdag anyagot szolgáltatott a Régi Akadémiai Levéltár (RAL) által. A Keleti 
Gyűjteményben a Stein-gyűjtemény mellett, Duka Tivadar és Goldziher Ignác levelezése 
adott sok fontos információt. Az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában elsősorban a 
Levelestárban találhatók rá vonatkozó dokumentumok.
Angliában a Bodleian Library, Oxford, Department of Special Collections and Western 
Manuscripts-ben őrzött levelezésben igen sok, a téma szempontjából fontos, magyar 
vonatkozású anyag található. 
 Munkásságának földrajztudományi vonatkozásai a Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára, a 
Magyar Földtani Intézet Tudománytörténeti Gyűjteménye, a Magyar Földrajzi Múzeum, (Érd) 
gyűjteménye, valamint Londonban, a Royal Geographical Society Archívumának 
áttekintetésével voltak feltárhatók. 
Az Akadémiai Értesítő évfolyamai több évtizeden keresztül rendszeres tájékoztatást adtak 
tudományos munkássága állomásairól, az Akadémiával való kapcsolatáról, adományairól.



A földrajzi nevek használatáról

 A dolgozatban teljesen kaotikusnak tűnhet a két fogalom: Közép-Ázsia és Belső-Ázsia 
használata. De ez nem valamiféle következetlenség eredménye, hanem abból ered, hogy 
napjainkban ugyanúgy, mint Stein Aurél életében is, ugyanarról a területről beszélve mindkét 
elnevezést használták és használják. Ha végiglapozzuk Stein Aurél művei fordításait, saját 
magyarul elhangzott előadásait, akkor is felváltva találkozunk expedíciói helyszínének 
megjelölésére a két fogalommal. Sőt, vannak írások, ahol a szerzők úgy váltogatják, mintha 
csak szinonimáról lenne szó.
Vásáry István A régi Belső-Ázsia története1 c. művében utal arra a terminológiai zűrzavarra, 
ami a nemzetközi irodalomban is létezik. A gyakorlati kérdést ő úgy oldja meg, hogy a 
magyar kutatás hogyan értelmezi: eszerint a Közép-Ázsia terminust csak a szűk értelemben, a 
mai Nyugat- és Kelet-Turkesztánra vonatkoztatva használja, míg a Belső-Ázsia szót ennél 
jóval tágabb földrajzi-civilizációs egységre. E felfogás szerint tehát Közép-Ázsia a nagyobb 
egységnek, Belső-Ázsiának központi része.
Belső-Ázsia határainak meghatározásakor az eljárás a következő: kulturális-civilizációs 
egységként felfogva a területet térben és időben változó határokkal rendelkezett.
Belső-Ázsia területi meghatározását inkább negatív, mint pozitív kritériumok alapján 
végezhetjük el. Délen a nagy letelepült civilizációk ugyanis az ázsiai kontinens szélein 
helyezkedtek el, nyugatról keletre haladva: közel-keleti sémi civilizációk, Irán, India, Hátsó-
India, Kína és Japán. Ázsia északi részén, a tajga és tundra öv népei most szintén kívül esnek 
érdeklődésünkön. Mindaz, ami e két déli és északi határ közé esik, az Belső-Ázsia. E tág 
meghatározásból következik, hogy Belső-Ázsiának a letelepült civilizációkkal való határa 
történetileg ingadozó, de az biztos, hogy hosszú történelmi távon Belső-Ázsia területe egyre 
zsugorodott. Legnagyobb kiterjedését a XIII. században érte el, a mongol világbirodalom 
idején, amikor ideig-óráig ráterpeszkedett még a kínai és iráni civilizációra is. A XX. 
században területén három ország osztozott: a Szovjetunió, Mongólia és Kína.
Természeti földrajzi szempontból Belső-Ázsia egy 8 millió négyzetkilométernyi óriási 
szárazföld, melyet minden oldalról szárazföld határol. Klímája szélsőségesen kontinentális. A 
világ legnagyobb folyórendszereinek a hazája. Hegyvonulatai: a Pamír, a Tiensan, a 
Tarbagataj és az Altaj, a Szaján, a Tannu-Ola, a Hangáj és a Jablonovij. Ez a hatalmas 
hegylánc vonulat nagyjából két részre osztja Belső-Ázsiát. A hegyektől észak-nyugati 
irányban helyezkedik el Nyugat-Turkesztán, a Volga-Urál vidék és a dél-orosz sztyeppe, dél-
keletre pedig Kelet-Turkesztán és a mongóliai felföld. Az utóbbi DK-i részén található még 
Tibet és Mandzsúria, melyek földrajzilag és kulturálisan is Belső-Ázsiától eltérő területek, de 
sok érintkezési pontjuk van.
Kelet- vagy Kínai-Turkesztán ma Kína területén található, kínai elnevezése Szinkiang. A 
Tien-san hegyvonulat élesen osztja két részre. Északi részén a Tien-san és az Altaj között van 
Dzsungária, míg a Tien-santól délre húzódik a Tarim folyó medencéje, amely ősidők óta 
termékeny oázisvárosok hazája volt. A Tarimtól délre a Kunlun és Altin-tag hegyláncig a 
Takla-Makán sivatag található. A Tien-san legkeletibb nyúlványainál van a turfáni depresszió 
154 méterre a tengerszint alatt.
Az Elbruz, Köpet-dag, Hindukus, Pamír és Tien-san hegyvonulatától északra terül el Nyugat- 
vagy Orosz-Turkesztán.
Az Amu-Darja és a Szir-Darja közötti terület, mely évezredek óta öntözéses gazdálkodást 
folytató termékeny oázisvárosok hazája, latin nevén Tranoxánia. Ez a felsorolás nem teljes, 
mert Belső-Ázsia teljes területéből csak azokat a részeket emeltem ki, amelyek a dolgozatban 
is szerepelnek.

1 Vásáry István: A régi Belső-Ázsia története. 2. átdolg. kiad. Bp., 2003



    Annak illusztrálására, hogy a fogalom mennyire változó időben és tudományos körökben 
is, sokszor egy-egy kiemelkedő kutató a saját maga által megfogalmazott értelemben 
használja, arra jó példa a belső-ázsiai tanulmányok egyik legfontosabb tengerentúli 
központjának, a Bloomingtoni Egyetemen (Indiana) működő Research Institute for Inner 
Asian Studies meghatározása. Itt működik a hatvanas évektől Sinor Dénes professzor, s több 
éve tanít Bloomingtonban Kara György professzor is. Sinor, aki Ligeti Lajos tanításait vitte 
RIFIAS-ba, a Belső-Ázsia fogalmat tág értelemben (Közép-Eurázsia szinonimájaként) úgy 
határozza meg, hogy az altáji népek (mongol, török, és mandzsu-tunguz) és az uráli népek 
(finn-ugor és szamojéd) hazája. A RIFIAS meghatározása egy kicsit más: Belső-Ázsia, azaz 
Eurázsia középső része történeti értelemben magában foglalja Közép-Ázsia, Mongólia és 
Tibet civilizációit, együtt azokkal a területekkel és népekkel, amelyek bizonyos időszakokban 
politikailag vagy etnolingvisztikai szempontból kötődtek ehhez a területhez. Régen a belső-
ázsiai világot a nagy eurázsiai sztyeppe pásztor-nomád közösségei uralták, és története a 
környező, letelepedett életmódot folytató civilizációkkal való kölcsönhatások révén alakult. A 
20. század folyamán Belső-Ázsia népei a Szovjetunió és a Kínai Népköztársaság határain 
belül, illetve befolyási övezetében éltek. Ma Belső-Ázsia magában foglalja az öt független 
közép-ázsiai köztársaságot: Üzbegisztán, Türkmenisztán, Tádzsikisztán, Kirgizisztán és 
Kazahsztán; Mongóliát, a Xinjiang Uygur területet, Belső-Mongóliát és a Kínai 
Népköztársaság Tibet Autonóm Területét, valamint Afganisztán, Pakisztán, Irán, Kína határos 
területeit, az Orosz Föderációból pedig Szibériát. Etnolingvisztikai és történelmi szempontból 
pedig Oroszországból a Tatár, Baskír és Kalmük Köztársaságokat, és Kína észak-keleti részén 
a mandzsuk által lakott részeket. 
Ha egy kicsit szétnézünk a világban, a nagy nyelveken a következő meghatározásokat 
találjuk:
Az orosz használatban Srednââ Aziâ egyrészt jelenti a négy közép-ázsiai köztársaságot 
Kazahsztán kivételével, mivel annak egy része Európában van, tehát külön teszik hozzá, ha 
beleértik, és a terminus néha magában foglalja Kelet-Turkesztánt (Xinjiang) is. Az ő 
használatukban Central’naâ Aziâ Mongóliát és Tibetet jelenti. A németek megkülönböztetik 
Zentralasien-t, amin Mongóliát, Tibetet, Kelet Turkesztánt és a mandzsu területeket értik, 
Mittelasien-ként pedig a közép-ázsiai köztársaságokat jelölik. Legkevésbé használják az 
Innerasien fogalmat. A franciáknál Asie Centrale egyaránt jelenthet Belső- és Közép-Ázsiát 
is. Mongólia és Tibet megjelölésére pedig a Haute Asie szót használják.2

A földrajzi nevek írásánál a Cartographia Világatlasz-ban található (1999/2000) névalakokat, 
illetve a Keleti nyelvek magyar helyesírása c. akadémiai kiadványt használtam. A kínai nevek 
esetében a magyar népszerű átírás szerepel a szövegben, mellette egyszer a pinjin alakot is 
megadom zárójelben. 
Természetesen, ettől nem lesz egységes a névhasználat, hisz az idézetek esetén megmarad az 
ott használt névalak.  Pl. Tunhuang, (Dunhuang), Tun-huang.

         I.  Stein Aurél szerepe és jelentősége a XX. századi keletkutatásban

2 http://www.indiana.edu/~rifias/RIFIAS_and_Inner_Asian_studies.htm



     Stein Aurél tudományos életművének jelentőségét nagyon jól mutatja az a tény, hogy 
a halála óta eltelt több mint hat évtized sem változtatta őt egy olyan tudóssá, akiről 
legfeljebb a tudománytörténet lapjai emlékeznek meg.
    A mai kutatók közül bárki, aki Észak-Indiától Belső-Ázsián át a Perzsa-öbölig terjedő 
terület történelmével, földrajzával, vallástörténetével, nyelveivel, művészettörténetével 
foglalkozik, mindenképp találkozik úttörő munkásságával.

    Az Európát és Ázsiát egy nagy kultúrkörré egyesítő tudósok közé tartozik, aki 
bemutatta hogyan hatott egymásra a négy nagy civilizáció: a mediterrán nyugati, az 
indiai, az iráni és a kínai - és vizsgálta találkozási pontjukat Belső-Ázsiában. A 
Selyemút, - melynek módszeres régészeti feltárása az ő kutatásaival vette kezdetét - a 
világ legősibb és legnagyobb szárazföldi kereskedelmi útvonala, amely nemcsak az áruk 
közvetítésében játszott szerepet, hanem eszmék, vallási tanok, művészeti stílusok 
terjedésének és meghonosodásának, egy szinkrétisztikus kultúra kialakulásának 
helyszínéül szolgált. 
A kutatóútjai alkalmával általa megtalált írott anyagok addig ismeretlen nyelvekről és 
írásokról adták az első tudósítást, általuk ismeretlen népek kultúráját és történetét 
ismerhettük meg, világvallások helyi változatai és helyi kultuszok emlékei kerültek a 
kutatás látókörébe. Az általa feltárt anyag feldolgozása még most is folyik, művei sem 
felnyitatlanul porosodnak a könyvtárak polcain, hanem állandó használatban vannak, 
sőt új kiadásban jelennek meg.

      Nem kétséges, hogy a régészet XX. századi történetének egyik legnagyobb és 
legeredményesebb képviselőjét tiszteli személyében a tudományos világ. 
Ugyanakkor, tevékenységének vannak olyan elemei is, amelyek megítélése még ma sem 
egységes, s olyan problémákat vet fel, melyek kívül esnek a kutató munkát végző 
tudósok vizsgálódásain, és inkább a nemzetközi jog és az etika tárgykörébe tartoznak, 
vagyis nem az eredményeket kérdőjelezik meg, hanem az elérés módját. Összetett 
probléma ez, amelynek helyes megvilágításához csak akkor jutunk közelebb, ha saját 
korában helyezzük el, rámutatva a történelmi, politikai összefüggésekre is.
   
    Stein Aurél munkásságának jellemzője a lenyűgöző sokoldalúság. Hisz a régészet, 
csak egy azon tudományágak közül, ahol beírta magát a tudomány történetébe.
A pályája kezdeti szakaszát jelentő filológiai munka, amelyet elsősorban az indológia és 
az iranisztika területén fejtett ki, jelentős művekkel gazdagította e két diszciplinát.
 A földrajztudomány ugyanúgy magáénak vallja őt, hisz Belső-Ázsia hatalmas 
területeinek feltérképezésével, természetföldrajzi, s különösképp történeti földrajzi 
munkásságával nagymértékben járult hozzá a tudományág fejlődéséhez.

     Ebből a sokoldalúságból természetesen az is következik, hogy mai, erősen 
specializálódott világunkban, amikor egy szakterületen belül is egy-egy szűk témával 
foglalkozik a kutató, már nincs egyetlen olyan tudós sem, aki képes lenne a teljes 
életművet, minden vonatkozásában áttekinteni.

A Selyemút kutatás ma reneszánszát éli, az utóbbi évtizedekben több erre szakosodott 
tudományos intézet jött létre, szakfolyóiratokat szentelnek a témának, ezáltal 
méginkább felértékelődik korszakalkotó tudományos munkássága. Könyvtárnyi 
irodalom foglalkozik életművével, tudományos eredményei további kutatások 
kiindulópontjaként szolgálnak. 



Mivel kutatási területei sok tekintetben a magyar tudomány érdekkörébe is tartoznak, 
gondoljunk csak a belső-ázsiai és az őstörténeti kutatásokra, életműve hazai 
szempontból is nagy jelentőséggel bír. 



II.  Családi háttér

   Stein Márk Aurél 1862. november 26-án született Pesten Stein Náthán és Hirshler 
Anna harmadik gyermekeként.
A Stein családról keveset tudunk. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Stein- 
gyűjteményében van egy 1887. június 26-i dátummal ellátott angol nyelvű feljegyzés, 
amelyben Stein Aurél egy kis családfát állított össze a XVIII. századtól kezdődően.3

A felsorolt ősök közül az első az 1750-ben a Trencsén megyei Szobochic-ben született 
Franz Stein, kinek testvérei Lob és Benedict, felesége Jettie Stein (Schön) Bonyhádon 
született. Berm Bruck 1760-ban szintén Bonyhádon, Malie Bruck 1758-ban Bisenz-ben. 
Az 1777-ben Gárá-ban, Zombor született és 1845-ben elhunyt Lazar Stein esetében van 
az egyetlen megjegyzés a születés helyének és idejének, illetve az elhalálozás idejének 
megjelölésén kívül: „Adventure in Rotterdam” 1794-ben – de nem tudjuk, hogy milyen 
kalandja lehetett a távoli holland kikötővárosban az akkor még csak 17 éves Lázár 
Steinnek.  Stein angol életrajzírója, Annabel Walker4 szerint megszökött otthonról és 
addig jutott el. Felesége, Rosalie Stein Bruck Bátaszéken látta meg a napvilágot, 
gyermekeik esetében csak az elhalálozás helye van megjelölve, s ez már egy 
földrajzilag szűkebb terület: Palánka, Újvidék, Vukovár. Mark nevű nagybácsija, akiről 
a családi levelezésből tudjuk, hogy 1885-ben bekövetkezett halálakor örökséget hagyott 
Aurélra, az ő neve mellett Puszta Aranyos helynév szerepel, elhalálozásának helyeként 
Zombort jelöli meg. Ez a kis felsorolás abban nyújt segítséget, hogy megállapíthassuk: 
A Stein család már a XVIII. században Magyarországon, Trencsén, Tolna és Bács-
Bodrog megyében élt.

   Stein Aurél édesapja 1813. február 2-án született, a helyet pontosan nem tudjuk, de 
valahol Észak-Magyarországon, a mai Szlovákia területén. Stein Aurél naplóiból 
ismerjük viszont a hónapot és a napot, mert soha nem felejti el a „drága Papa” 
születésnapját beírni. 1889. május 10-én halt meg, életének 77. évében, temetése az 
Akadémia utca 16. alatti otthonából 1889. május 13-án volt, mint arról a Pester Lloyd 
aznapi száma beszámolt. 
Foglalkozására nézve kereskedő volt, azonban nem a sikeres fajtából. Valószínűleg 
egykor gabona nagykereskedéssel foglalkozott, de vállalkozása Aurél születésének 
idején már csődbe ment. Aurél bátyja, Stein Ernő 1886-ban írt leveléből tudjuk, hogy 
éves jövedelme az életbiztosításából, kb. 500 forint és az általa adott 1000 forintból 
tevődött össze. Ezt annak kapcsán jegyzi fel, hogy attól tart, a Papa, akinek szenvedélye 
a vásárlás és az ajándékozás, nyakára hág annak az örökségnek is, amelyet a fent már 
említett nagybácsi hagyott Aurélra, s amelyet 1886-ban fia az ő rendelkezésére 
bocsátott.5

A kép, ami kibontakozik róla egy kedves, anyagi kérdésekben a családban felelőtlennek 
tartott, semmiképp sem családfői helyzetben lévő figura, akinek biztos megélhetésében 
nagy szerepet játszott először a Hirschler családnak az a  közös otthona, a Spiegelgasse 
2. számú házban, ahol felesége szüleivel és annak öccsével lakott együtt, majd pedig 
nagyobb fia gondoskodása. Fia nevelésében szerepe kicsit a nagypapákéhoz hasonló. 
Nagyon büszke és elégedett volt az ő „Benjáminjá”-val, csupa szeretet és megértés áradt 
3 Catalogue of the  Collections of  Sir Aurel Stein in the Library of the Hungarian Academy of Sciences 
(A továbbiakban: Cat. Stein HAS) Miscellanea 38/1 fol. 361 
4 Walker, Annabel : Aurel Stein: Pioneer of the Silk Road.- London : John Murray, 1995, p. 11
5 Stein Ernő levele Hirschler Ignáchoz.- Jaworzno, 1886. szept. 25.- Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtára Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye, Ms 1067-1069 (A továbbiakban: MTAKK) Ms 
(1069/56)



belőle későn született gyermeke iránt, de a jövőről való gondoskodás, a gyermek 
tanulmányainak irányítása- ez már nem az ő szerepkörébe tartozott a családon belül. 
   Édesanyja Hirschler Anna, akit a családban Netti-nek szólítottak, születési időpontját 
illetőn már nem tudunk biztosat mondani. Boros Vilma, aki a családi levelezés alapján 
rajzolta meg Stein Aurél ifjúságát és pályájának indulását6, 1814. március 30-át jelöli 
meg. Annabel Walker, az Angliában megjelent életrajz szerzője szerint három évvel 
később, 1817-ben született. Talán ez utóbbi a valószínűbb, annál is inkább, mert ha a 
másik időponttal számolunk, negyvennyolc és fél éves lett volna harmadik gyermeke 
születésekor. Halálozási dátuma biztos: tudjuk, hogy Stein Aurél Indiába indulása előtt, 
1887 októberében hunyt el. 
Életvidám, kedves teremtés volt, természetének másokra figyelő, érzékeny 
finomságából kisebbik fiába is sok átöröklődött. 
A Stein házaspár első gyermeke Teréz (Tercsi) volt, aki 1841-ben született és fiatalon, 
1882-ben tífuszban halt meg.  Egyetlen leánya, Helen Londonban élt, gyakran 
találkozunk nevével Stein Aurél első angliai tartózkodása során írt naplójában.

   Stein Ernő 1843-ban született és az a sors várt rá, hogy támogatója legyen mind 
szüleinek, mind 19 évvel fiatalabb testvérének. Megbízható, körültekintő, megfontolt, 
aggodalmaskodó típus, aki azonban kész az áldozatokra is. 
Az irodalomért, művészetekért rajongó ifjú volt, írói hajlamokkal megáldva, vígjátékot, 
majd egy színművet is írt. Megfelelő oktatásban részesült ő is, de nála határt szabott a 
családja iránti kötelesség: nem lehetett sokáig a tanulmányokkal foglalkozni, mert 
létkérdés volt, hogy minél előbb munkába álljon. Távol állt a fiatal Ernőtől az a bécsi 
pénzvilág, ahol, mint tisztviselő kezdett dolgozni, s nem is bírta, csak az1879-évi bank-
krachig. Utána Galíciában vállalt állást, egy nagy kőszénbánya társaság jaworzno-i 
telepének lett előbb titkára, majd igazgatója. Önkéntes száműzetés volt ez: a színházat, 
operát, zenét kedvelő, rendkívül széles kulturális érdeklődésű Ernőnek ebben a 
közegben egyetlen szórakozása maradt: az olvasás, de eleinte új könyvhöz is otthonról, 
a nagybátyja révén tudott jutni. 
A családi levelezésből kitűnik, hogy örök aggodalom volt az élete a felelősség miatt, 
amelyet öccse nevelése és taníttatása jelentett számára. Bár ott állt mellette a tapasztalt, 
megfontolt, jelentős kapcsolatokkal rendelkező nagybácsi, édesanyjának bátyja, dr. 
Hirschler Ignác, de sokszor még az ő véleménye, határozott egyénisége sem volt Ernő 
számára elég biztosíték arra, hogy jól végzi azt a feladatot, amelyet egy későn jött 
testvérről - aki akár a fia is lehetett volna - való gondoskodás jelentett. Kapcsolatuk nem 
is volt soha testvérinek nevezhető, hisz a generációnyi különbség, a nevelői szerepkör – 
amit ő igen szigorúan látott el – ezt nem tette lehetővé. Ugyanakkor élete egy bizonyos 
szakaszában ez a feladat élete értelmét is jelentette. 1881. május 28-i nagybátyjának írt 
levelében ezt így összegzi: Reménytelen és kilátástalan lenne az élet számára, ha Aurél 
nem lenne, és nem olyan lenne, amilyen.7 
A családalapításra is csak akkor mert gondolni, amikor már övéivel szembeni 
kötelességét teljesítette. 43 éves korában vette feleségül a bécsi születésű Henriette 
Rosalie Heint (1854-1934). Házasságkötése előtt áttért a református hitre, a 
keresztségben az Eduard nevet kapta. Az esküvőt Krakkow-ban tartották 1886. június 5-
én, az egyik tanú öccse, Aurél volt. 
A házasságból két gyermek született: Theresa (Thesa) 1887 májusában és Ernst 1891-
ben.

6 H. Boros Vilma: Stein Aurél ifjúsága. Hirschler Ignác és Stein Ernő levelezése Stein Aurélról, 1866-
1891.- Bp., 1970. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Közleményei 64.)
7 Stein Ernő levele Hirschler Ignácnak.- Jaworzno, 1880. május 28.- MTAKK, MS 1068/109



   Ernő nehezen tudott beletörődni öccse választásába, amikor az elindult Indiába, mert 
vágya mindig is egy biztos állás volt Aurél számára valamelyik német egyetemen. A 
családból, úgy tűnik, bele szorult a legkevesebb magyar érzelem. Németes kultúrájú 
ember maradt mindvégig, sem nyelvében, sem identitásában nem közeledett ahhoz az 
asszimilációhoz, amely Hirschler Ignác szerint oly fontos volt. Ő az öccsét is leginkább 
német környezetben tudta elképzelni, s mint egyik leveléből kiderül, csak akkor jöhet 
számításba az, hogy Aurél a nemzet legkiválóbb szanszkritistája legyen magyar földön, 
ha nem tud tisztességesen megtanulni németül, ugyanis soha nem volt elégedett testvére 
német nyelvtudásával. 
   Az Indiából szabadságra hazatérő Auréllal még kétszer találkozott, 1893-ban és 1897-
ben, majd még megérhette az első nagy sikert is: az első expedíciót, amelynek sikere 
megindította öccsét azon a fényes pályán, amit Ernő már nem tudott követni. 190l 
augusztusában még volt egy közös családi nyaralás Bad-Nauheim, Frankfurt mellett, 
ahol Stein Aurél, ahogy egy barátjának, P. S. Allen-nek írt levelében megfogalmazta, 
még mindig érezhette, hogy bátyja érzései nem változtak irányában, ugyanis „bátyám 
mindenre ügyelő jelenléte” kísérte. Aurél legközelebb már csak halálos ágyánál tudta 
meglátogatni, amikor egy agyvérzést követően a Rókus kórházban feküdt, s 1902 
októberében halt meg. Stein Ernő, akárcsak nővére, Teréz, Bécsben van eltemetve. 

    Bátyja halála után Stein Aurélra maradt a feladat, hogy testvére családját támogassa. 
Sógornője, Henriette (németes becéző formájában Hetty, majd később angolosan Jetty) 
és a két gyermek jelentették a továbbiakban Stein Aurél számára a családot, ő maga 
ugyanis soha nem nősült meg, de még egy szerelmi kapcsolatáról sem tudunk. 
   Hetty férje halála után örök gyászba borult, s magába zárkózott. Sógora arra kérte, 
hogy folytassa ő Ernő heti leveleit, amelyben családi hírekről számolt be. Hetty ezt 
teljesítette, közel húsz éven át kizárólag fekete keretes levélpapíron küldte kis 
beszámolóit, pontosan beszámolva a gyerekekről, a családi költségvetésről stb. Ugyan 
férje olyan anyagi körülmények között hagyta, hogy kényelmesen megélhetett belőle, ő 
szinte csak akkor tette ki a lábát otthonról, ha sógora vitte el valahova. Stein Aurél 
rendszert is csinált abból, hogy ha Európában volt, akkor lehetőség szerint az 
augusztust, vagy annak egy részét sógornőjével töltse a hegyekben, a tengerparton, vagy 
valamelyik fürdőhelyen. 1909 augusztusában Stein még a pater familiast is megpróbálta 
eljátszani egy nagy családi nyaraláskor Karlsbad-ban, majd Tirolban, pedig ez igazán 
nem volt az ő műfaja. A fiatalok - a bölcsészhallgató Thesa és a kamaszkor számtalan 
nehézségét megtestesítő Ernst - hosszúnak és fárasztónak találták a nagybátyjuk által 
„sétaként” aposztrofált túrákat, s Stein Aurél nagy örömmel pihente aztán ki egy olasz 
fürdőhelyen a családi nyaralás fáradalmait.
   Sok mindent tudunk Ernő családjával való kapcsolatáról, s ennek egyik oka az, hogy 
először Hetty őrizte gondosan a levelezést, majd ezt a szerepkört átvette Thesa. A két 
világháború viszontagságait, a kényszerű költözéseket átélt családi levelezést dr. 
Therese Stein 1966 novemberében a British Academy-nek adta.8 Ennek legnagyobb 
része nagybátyjának édesanyjához írt levelei, a többi apjához, illetve két levél 
nagyatyjához, Stein Náthánhoz íródott.
 Stein Aurél számára az első világháború jelentette az első nagy próbatételt a családi 
kapcsolatok fenntartásában. A levelek nehezen jutottak el a címzetthez, hosszú ideig 
nem tudott semmit Ernő családjáról. 1914-ben szerezte meg a PhD-t Thesa, Ernst is 23 
éves volt már, két sorozást sikerült alkalmatlanság címén megúszni a háború előtt, s épp 

8 Handbook to the Stein Collections in the UK. /Ed. by Helen Wang.- (British Museum Occasional 
Papers, No. 129.) p. 1. 



akkor lett volna a harmadik májusban, amikortól kezdve a levelezési kapcsolat is 
megszakadt, ami állandó aggodalmat jelentett a távolban élő nagybácsinak. Hetty-vel 
csak 1920-ban, 8 év szünet után tudott újra találkozni. Közben a fiatalok még mindig 
tanultak: Thesa elkezdte az orvosi egyetemet (a háború alatt kórházban dolgozott), a 
klasszika-filológus Ernst pedig nem kapott az elképzeléseinek megfelelő tudományos 
munkát. Ekkor nagybátyjuk felajánlotta édesanyjuknak, hogy amíg tanulnak, anyagilag 
is támogatja őket, emlékeztetve Hetty-t arra, hogy az ő kedves közös halottjuk mennyi 
áldozatot hozott érte az ő tanulmányai idején. Aztán a történelem fordulatai úgy hozták, 
hogy Stein Aurélnak valamilyen formában egészen élete végéig támogatnia kellett 
bátyja gyermekeit.
  Henriette 80 éves korában halt meg, egy nap híján 32 évvel élve túl szeretett férjét. 
1934-es európai látogatása során Stein Aurél a legtöbb időt az akkor már súlyos beteg 
Hettynél töltötte Bécsben. Amikor állapota az orvosok szerint valamelyest 
stabilizálódott, Budapestre jött, hogy az Akadémián megtartsa előadását, s még egyéb 
programjai is lettek volna. De amikor október 11-én az előadást követően visszatért 
szállodájába a Margitszigetre, Thesa telefonja várta, hogy anyja meghalt.
Henriette temetése Bécsben volt, s Stein Aurélnak még utána is ott kellett maradnia, 
hogy az örökség körül ne legyenek problémák, ugyanis Ernő két gyermeke szinte 
beszélő viszonyban sem volt egymással.
Ez nem meglepő. Természetüket tekintve nagyon eltérő volt a testvérpár, és 
nagybátyjuk érzelmileg – jóllehet egyformán támogatta őket – máshogy viszonyult 
hozzájuk.
Theresa mindig nagyon kedves volt szívének. Okos, szorgalmas, komoly teremtés, aki 
először összehasonlító filológiát kezdett tanulni, de nagybátyja legnagyobb örömére a 
Védákat is úgy tudta olvasni, hogy a száraz szövegek között sem vesztette el fiatalos 
humorát. De a tudományos fokozat megszerzése után nem maradt meg a bölcsészetnél, 
hanem új hivatást választott: orvos lett. Gustav Steiner neurológushoz ment feleségül, 
aki nála jóval fiatalabb volt. Thesa és Gusti egy egészen újszerű kapcsolatot jelentett 
Stein Aurél számára: az örökké szomorú, mindig a gyászra figyelmeztető Hetty helyett 
a két boldog, fiatal, munkáját szerető orvos életébe kapcsolódhatott be. Amikor Stein 
Aurél 1937 áprilisában Bécsben, a Rudolfhaus Klinikán prosztata műtéten esett át, 
Thesa és Gusti példamutatóan gondoskodtak róla.
1938-ban Hitler elfoglalta Ausztriát. Ezzel megkezdődődött Stein Aurél számára az az 
időszak, amikor a távolból kellett családtagjai életéért aggódni. Thesa és Ernst is 
protestánsként nőttek fel, de a náci ideológia számára ez nem jelentett semmit. Stein 
tudta, hogy a fiataloknak saját döntése, hogy miként folytatják életüket, de nagyon 
megnyugodott, hogy miután Gusti elvesztette neurológusi állását, megszűnt állami 
alkalmazott lenni, s ezzel jövedelem nélkül is maradt, Angliába távoztak. Ebben legjobb 
barátja P. S. Allen özvegye, Helen Mary és testvére Louis Allen segítették őket, és 
Helen Mary nyújtott számukra otthont is Oxfordban. Azáltal, hogy sikerült bátyja egyik 
gyermekét kimenteni, hosszú hónapok aggodalmait tudhatta maga mögött és azt, hogy 
valamit már sikerült törleszteni abból az adósságból, amit Ernővel szemben érzett.
   Ernst Stein volt Hetty kedvenc, elkényeztetett gyermeke. A családi hagyományok 
folytatásaként őt is, akárcsak Aurélt, Drezdába, a Kreuzschule-ba küldték tanulni, de 
elég volt a panasz, hogy nem érzi jól magát, három hónap után anyja hazavitte.
Tudósi pályája Berlinben kezdődött, majd Brüsszelben folytatódott. 1935-ben, mint a 
Katolikus Egyetem csereprofesszora egy évet az Egyesült Államokban töltött. 
1936-ban Jeanettel, német zsidó feleségével visszatértek Washingtonból Európába, és a 
bizánci történelem és irodalom professzora lett Louvain-ben, a Katolikus Egyetemen. 
Ernst felvette a katolikus vallást, ezzel elég nagy sokkot okozott a családjában, 



amelynek protestáns hite nem volt ugyan régi keletű, de nagyon határozott. Egyetemi 
tanárként is nagybátyjuk anyagi segítségével éltek. 
Stein Aurél kevés vonzó vonást talált a fiatal Ernst személyiségében: önző volt és 
hipochonder.
1940 májusában, amikor a németek elfoglalták Hollandiát, Montpellierbe menekült 
feleségével. Nagybátyja mindent megpróbált, hogy pénzt tudjon számukra átutalni és írt 
amerikai tisztelőjének, a bostoni Carl Kellernek, hogy próbáljon meg számára helyet 
szerezni valamelyik amerikai egyetemen. Keller több helyen is próbálkozott, de ez nem 
volt egyszerű dolog akkoriban: túlkínálat volt az Európából menekült tudósokból. 
Legközelebb 1943-ban kapott tőlük hírt Bernből: mint ebből kiderült, 1942-ben hamis 
papírokkal sikerült átjutniuk Svájcba, de majdnem hogy éheztek – írta Jeanne. Stein 
Angliából nem tudott számukra pénzt átutalni, csak egy olyan számláról, amelyen 
Lausanne-ban egy szerény összeg volt. Ezt tudta rendelkezésükre bocsátani, s igyekezett 
megmagyarázni Ernst-nek, hogy az összeg, amit neki és Angliában élő nővérének ad, 
már meghaladja havi nyugdíját. Felhívta unokaöccse figyelmét arra is, hogy egy ép testű 
embernek, bármi legyen is a foglalkozása, felkészülve kell lennie arra, hogy a maga 
keresetéből éljen meg, s aggódjon kevesebbet a saját egészsége miatt. Ez utóbbi 
azonban Ernst esetében – mint utólag kiderült - nem volt alaptalan: 1945 februárjában, 
54 éves korában, a második szívroham végzett vele.

    Az izraeliták anyakönyvezését Magyarországon csak a 19. század közepén kezdték 
meg. Ettől az időponttól kezdve sem tekinthető folyamatosnak, többször több év 
távlatából végezték. Szerencsére fönnmaradt az anyakönyv, amelyben Stein Aurél 
születéséről a következő áll: Aurel 1862. Nov. 26. Nathan Stein Anna geb. Hirschler
 Spiegelgasse 2
Name der Pathen oder Zeugen: Simon Neuschlosz9

Ki volt Neuschlosz Simon és milyen kapcsolatban állt a családdal?

   A Neuschlosz (más forrásokban Neuschloss) család kiemelkedő szerepet játszott a 
magyar ipar és építészet történetében. 
   A szerteágazó família kiindulási pontja Vágvecse volt, itt kezdtek azzal foglalkozni, 
ami később hírnevük és gazdagságuk alapja lett: a fa.
 A faáru-gyáros és építési vállalkozó Neuschloss Simon Vágvecsén születtet 1821-ben. 
Az 1840-es években bátyjával, Bernáttal fakereskedést és ácsüzemet létesített, néhány 
év múlva Pestre telepítette üzemét, ettől kezdve út- és vasútépítést vállalt. 1860-ban 
megalapította az Első Magyarhoni Parkettagyárat, majd üzemét gőzfűrészüzemmel 
bővítette.10

Neuschlosz Simon felesége Hirschler Josephin volt, Ignác húga.
Vállalatainak vezetését halála után felesége és testvére Neuschlosz Miksa folytatták, 
majd 1882-től fiai: Ödön és Marcel vették át. Ödönt (1851-1904) a hazai tanulmányok 
után a család Zürichbe küldte, ahonnan mérnöki diplomával tért haza. Marcel (1853-
1905) a középiskola befejezése után sokat utazott Európában, kitanulva az 
ácsmesterséget. Neuschlosz Ödön nem alapított családot, Marcel rokonát, Hirschler 
Rózát vezette oltár elé és házasságukból öt gyermek született. 

9 A 3558 Budapest – Neolog, A 3559 – 1858-1862. 950. sz. bejegyzés – Magyar Országos Levéltár, 
Anyakönyvek
10 Magyar Életrajzi lexikon, II. kötet, p. 298



A testvérpár igen sokirányú építési tevékenységet fejtett ki, több nagy vállalkozásban 
vettek részt, pl. híd- és kaszárnyaépítéssel is foglalkoztak. Részt vettek az 1885. és 
1896. évi országos kiállításokon és 1900-ban a párizsi világkiállításon. A Neuschlosz 
testvérpár jelentős építkezései közül is kiemelkedik az 1885. évi országos kiállítás 
épületeinek nagy része, köztük pl. a Vajdahunyad vár, a jáki templom, a renaissance 
főépület vagy az ősbudavár utcájának kivitelezése. Ezen munkáikról, a Klösz György 
felvételeivel készült album, a Stein-hagyatékkal került az Akadémiai Könyvtár 
birtokába.11

   A Neuschlosz név ismert a magyar szabadkőművesség történetéből is, a testvérek 
közül különösen Marcel játszott kiemelkedő szerepet. Az 1872-1920 között működő 
Régi Hívek páholy egyike volt a legnagyobbaknak. Ennek tagjai közé vették fel 1884-
ben Neuschlosz Marcelt. A belépésekor feltett kérdésre, hogy mi a szabadkőművesség 
célja így válaszolt: „Az emberek materiális nyomorának enyhítése, az előítélet és a 
hazugság ellen való küzdés, az erkölcsi elvek és a fölvilágosodás terjesztése.”12 

Működését ezen eszmék vezérelték. Hosszú ideig volt a páholy első szónoka, majd 
főmestere, később helyettes nagymestere, majd tiszteletbeli nagymesternek választották 
1900-ban. Halála után a páholy felvette a nevét, s ez a kiegészített forma vált azontúl 
hivatalos elnevezésévé : Neuschlosz, a Régi Hívek páholya. Ez az eljárás elterjedt volt 
szabadkőműves körökben, ugyanis így emlékeztek meg a szabadkőművesség elhunyt 
kiválóságairól. A páholynévként alkalmazott személynevek tiszteleti névként voltak 
használatosak. 
Ez a páholy szigorúan megmaradt a jótékonyság határain belül. Ők indították meg az 
Ingyen Kenyér mozgalmat, és a Hajléktalanok Menhelyét működtették. Ezek voltak a 
szabadkőművesek legnépszerűbb intézményei.13 

  A kiterjedt Neuschlosz családnak több vállalkozása volt. Neuschlosz Károly az 1858 
körüli években épületfa-kereskedő volt Pesten. Emellett megalapította az első magyar 
vagongyárat, amely később a Ganz-féle Rt. tulajdonába ment át. Fia, Emil (1840-1912) 
a cég egykori egyedüli tulajdonosa, a naschitzi tanin- és gőzfűrészgyár alapítója, az 
ország egyik legnagyobb fakereskedője, ő végezte a királyi palota ácsmunkálatait, 
épített vasutakat stb., amely működése elismeréséül úgy Ferencz József, mint a belga 
király részéről rendjel adományozásban részesült. 
 A Neuschloss Ödön és Marcel cég parkett- és bútorgyárat 1914-ben a Neuschloss-
Lichtig Repülőgépgyár és Faipari Rt. olvasztotta magába.14

Stein Aurél kapcsolata a Neuschlosz családdal, amely mint láthattuk nagyon szorosan, 
többszörös házassági kapcsolatok által kötődött a Hirschler családhoz, fontos szerepet 
játszhatott magyarországi kapcsolatrendszerében. Egyedül a gyermekkoráról és 
tanulmányairól a családi levelezés alapján író H. Boros Vilma említi őket, de csak a 
nevek szintjén, mint unokatestvérek, nagynénik, nagybácsik. Bizonyos, hogy nemcsak 
jelentős gazdasági szerepük, kiemelkedő építési munkáik tették nevüket ismertté, hanem 
a szabadkőműves mozgalomban betöltött szerep. Nem szabad elfeledkezni arról, hogy a 
korszakban, a szellemi és politikai élet kiemelkedő képviselői közül milyen nagy 

11 Ezredéves országos kiállítás. Neuschloss Ödön és Marcel építkezései. 
12 Gelléri Mór – Soltész Adolf: Neuschlosz Marczel.- Bp.: „Demokratia” páholy, 1905.- p. 18.
13 Berényi Zsuzsanna Ágnes: Szabadkőműves páholyneveink az ezredfordulóig. / 2. bőv. kiad.- Bp. : Új 
Érték, 2000, lapszám n.
14 Magyarországi zsidó és zsidóeredetű családok/szerk.: Kempelen Béla.- Bp.: Szerző, 1937. I. kötet. p. 
124



számban voltak különböző páholyok tagjai, s bizonyos, hogy nagyon sokat számított 
egy helyettes nagymester közeli rokonának lenni.     
 
 Stein Aurél családtagjai közül még Hirschler Ignác unokájáról kell megemlékeznünk. 
Ignácnak egyetlen leánygyermeke volt, Hirschler Teréz, később: Kremsir Gusztávné 
majd dr. Pollak Rudolfné. Első férjétől származó gyermeke, Pongrácz János nevével 
gyakran találkozunk mind a levelezésben, mind az akadémiai iratokban: ő volt Stein 
Aurél itthoni ügyeinek intézője.

Stein Aurél budapesti otthonai

 Stein Aurél az egyesített Budapest létrejöttét megelőző évtizedben született, s 
gyermekkorának azt a rövid időszakát, amikor itt élt, illetve később a szünidőket, az 
akkori Európa egyik legdinamikusabban fejlődő városában töltötte. Mert a kialakuló 
polgári Magyarországot épp ez a város testesítette meg az elkövetkező időszakban. A 
kiegyezést követően az új nemzetállam fővárosává váló három településből összevont 
nagyváros nemcsak az ország politikai központja volt, hanem az ország gazdasági és 
szellemi modernizációjának jelképe is.
A főváros polgárságának tekintélyes hányadát – akár a kispolgárságot, a középosztályt, 
vagy a nagypolgárságot tekintjük - a zsidó származásúak alkották. Az összlakosságon 
belül a népesség egyötödét képviselték a század vége felé, s az itt megtelepedettek 
zömében az izraelita felekezet neológ ágához tartoztak.
 
     Gyors mobilitásuk természetes következménye és elengedhetetlen előfeltétele volt 
ugyanakkor a kulturális asszimiláció (nyelvi magyarosodás) igenlése, amely a budapesti 
németség és zsidóság körében bizonyult a legegyértelműbbnek. Míg 1870-ben a három 
város népességének még kisebbik hányadát adták a magyar anyanyelvűek, addig 1890-
ben a budapesti népesség kereken kétharmada már magyarnak vallotta magát, vagy 
legalábbis azt jelölte meg anyanyelveként. Ez a gyors sodrású nyelvi, kulturális 
asszimiláció azt is jelentette egyúttal, hogy megindult a felekezeti-etnikai tömbök 
szétesése: a kis- közép- és a nagypolgár státusú budapesti zsidóság között már nem 
egyedül a vagyoni, jövedelmi, műveltségi, sőt olykor felekezeti (ortodox kontra neológ) 
különbségek húztak merev határokat, hanem immár az informális gátak is 
menthetetlenül elválasztották őket egymástól. Külön társadalmi egyesület tömörítette az 
egyiket és a másikat, és ami talán fontosabb volt: külön költöztek egymástól. 
A zsidó kispolgárság nagyobb része kitartott eredeti, a Király utcára és környékére 
korlátozódó lakóhelye mellett, ahol egyúttal a zsidóság kultuszközpontja is volt. Az ún. 
„pesti zsidó háromszög” adott ugyanis otthont a még 1859-ben épült Dohány utcai 
zsinagógának, amelyet a neológok használtak. A közelben, a Kazinczy utcában alakult 
ki jóval később az ortodoxia központja, az ortodox zsinagógával egyetemben (1912), 
melynek azt megelőzően a Rumbach Sebestyén utcai adott helyet.
A kultuszközpont azonban nem tarthatta fizikai tekintetben is sokáig együtt azt a 
budapesti zsidóságot, amely gyorsan megindult a mobilitás, vele együtt az asszimiláció 
(valamint a szekularizáció) rögös útján. Így azután, a vagyoni elitbe felemelkedő zsidó 
családok jellemző módon a Lipótváros újonnan kiépített előkelő negyedeibe húzódtak, 
hogy ezzel is kifejezzék határozott szakításukat az emancipáció előtti zsidóság gettó-
létével.15

15 Bácskai Vera-Gyáni Gábor-Kubinyi András: Budapest története a kezdetektől 1945-ig.- Budapest, 
2000, p. 170



Az itt élőket családi és üzleti kapcsolatai erősen kötötték Bécshez és a Monarchia 
iparosodó térségeihez, egymás között nem a jiddist használták, hanem németül 
érintkeztek, németes műveltségben éltek.

     A Stein és a Hirschler család mindvégig a Lipótvárosban élt.
A szülői ház a Spiegelgasse 2-ben állt, ami ma a Tüköry utca. Az épületet a II. 
világháborúban bombatalálat érte és megsemmisült. Egykori helyén ma az 
Egészségügyi Minisztérium épülettömbje áll /Arany János u. 6-8 sz./ 
Nagycsalád lakott itt együtt: Hirschler Márk, Stein Aurél anyai nagyapja otthona volt 
ez, ahol együtt élt fia, Ignác és leánya Anna, a családjával. Steinék azonban nem mindig 
tartózkodtak Pesten, hisz rokonaik éltek Bécsben is, s az év egy részét ott töltötték. 
Valószínűleg 1882-ig laktak együtt, utána Hirschler Ignác az Akadémia 
tőszomszédságába, az Akadémia utca 6-ba költözött. Az épületet átépítették, jelenleg 
egy bank működik benne. Stein Náthánék pedig egy kicsit feljebb a Parlament 
irányában, az Akadémia utca 16-ban rendezték be új otthonukat. Az épület ma is eredeti 
formájában megvan.  1883-ban már bizonyosan ott laktak, erről tanúskodik az a 
könyvtárközi kérés, amelyet Stein Aurél saját kezűleg töltött ki 1883. szeptember 30-án, 
amikor a müncheni könyvtárból: Pahlavi-Manuscripts: Karnamak-i Ardeshir, nach 
Hang’schem Catalog No.29. című művet kéri, lakcímeként a következő áll: 
Bp.V. Akademiestrasse 16.16

A szülői ház azonban hamar üressé vált. Édesanyja még Indiába utazása előtt meghalt, 
édesapja rá két évvel követte őt. 
Stein Aurél további budapesti látogatásai során még egy családi otthonban fordult meg: 
ez a Neuschlosz-villa volt a Rózsadombon, az Apostol utcában, ahol Neuschlosz 
Marcelné Hirschler Róza várta unokaöccsét. De gyermekkorában sokat megfordult a 
szomszédos Neuschlosz villában is.

    Híresen szép házak voltak a Neuschlosz villák. Neuschlosz Ödön mérnök és gyáros 
1891-ben vásárolta meg a rózsadombi telket, majd osztotta meg öcsével és üzlettársával. 
A mai Apostol u. 13/b alatt felépített villáját Alpár Ignác tervezte, s az épület akkor a 
Rózsadomb legjelentősebb és a közvélekedés szerint legszebb villája lett. 1901-ben az 
Architektur des XX. Jahrhunderts c. kiadványban Budapest legújabb épületeit 
Neuschlosz Ödön villája reprezentálta. Az építtető azonban nem sokáig élvezhette, mert 
1904-ben meghalt. Végrendelete szerint el kellett adni, hogy árából, valamint az e célra 
rendelt további 100.000 koronából munkások számára tüdőgyógyintézetet létesítsenek. 
Ez a rendelkezése nagyon világosan utal szabadkőműves kötődésére s arra, hogy 
öccsével azonos nézeteket vallva, a jótékonyságban látta ennek kifejezési eszközét. 
1909-ben Politzer tőzsdetanácsos vásárolta meg, majd 1930 körül Aschner Lipót, az 
Egyesült Izzó vezérigazgatója. A gazdag famunkákkal, ó-norvég-stílusban készült belső 
terű épületet 1944-ben állítólag Adolf Eichmann foglalta le magának. A villa jelenleg is 
áll. 
Az Apostol u. 11. szám alatt két évvel később épült fel Neuschlosz Marcel villája, 
amely hosszú ideig Stein Aurél látogatásai során budapesti szállása volt. Ezt a villát is 
Alpár Ignác tervezte, reneszánsz és barokk motívumokat is alkalmazó eklektikus 
modorban. Ez jóval nagyobb volt, mint a másik villa, amit az indokolt, hogy az 
egyedülálló Ödönnel szemben Neuschlosz Marcel nagy családdal rendelkezett. A II. 
Világháborúban olyan súlyos károkat szenvedett az épület, hogy 1948-ban lebontották.17

16 MTAKK, RAL, 469/1883.
17 Gál Éva: A rózsadombi villanegyed kezdetei (1880-90-es évek) p. 257.- in: Az egyesített főváros. Pest, 
Buda és Óbuda /szerk. Gyáni Gábor.- Bp. Városháza, 1998.



   Az évek múlásával egyre kevesebb rokon várta Stein Aurélt itthon, őt pedig egyre 
inkább zavarta a már millióssá vált nagyváros zaja és nyüzsgő élete. Ezért amikor 
néhány napos látogatásai alkalmával megszállt szülővárosában, általában a csendes és 
nyugodt Margitszigetet választotta. Az ottani szálloda biztosította számára a pihenésre 
alkalmas helyet. 

A családi háttér felvázolása nem lehet teljes anélkül, hogy részletesen beszélnénk dr. 
Hirschler Ignácról, arról a közeli hozzátartozójáról, aki a legtöbbet tette azért, hogy 
elindulhasson nagy ívű tudományos pályáján. Az orvosként, tudósként, közéleti 
emberként egyaránt ismert, nemes érzelmei, és humanitása miatt köztiszteletnek 
örvendő nagybácsi meghatározta életpályája alakulását. Nemcsak azáltal, amit 
konkrétan érte tett, hanem közvetett módon is : az ő révén került Stein Aurél 
ismeretségbe a hazai tudományos és politikai élet vezető képviselőivel, ezáltal egészen 
más pozícióból indult a társadalmi életben, mint tette volna egy tönkrement zsidó 
kereskedő kései gyermekeként. Hirschler Ignác megnyitotta előtte a lehetőségeket, s az 
már csak saját tehetségén és szorgalmán múlt, hogy élni is tudott ezekkel.

Nevelésének irányítója és a magyar tudományos élettel való első kapcsolatok 
megteremtője: Dr. Hirschler Ignác (1823-1891)



Stein Aurél nevelésében, életpályája alakulásában meghatározó szerepet töltött be anyai 
nagybátyja, Hirschler Ignác. Igaz, hogy a Stein család fenntartója Aurél bátyja, Stein 
Ernő volt, aki egyaránt gondoskodott idős szüleiről valamint öccséről is, de minden 
egyes döntéséhez kikérte nagybátyjuk véleményét. Az ő szerepe a "pater familias"-é 
volt, mindenki felnézett rá, megfogadta tanácsait. A társadalmi rangot is az ő személyén 
keresztül élvezhette a család - a pesti orvosi iskola kiemelkedő tagja, a magyarországi 
szemészet első jelentős képviselője, az Akadémia tagja, a pesti zsidó hitközség egyik 
megbecsült vezetője, a Főrendiház tagja volt.
Hirschler Ignác élete és működése nagyon jól jellemzi korát, a zsidó értelmiség 
helyzetét, lehetőségeit. Saját - sokszor keserű - tapasztalatai alapján szabott irányt 
unokaöccse tanulmányainak, felmérve mindazon körülményeket, amelyek későbbi 
életét befolyásolhatták. Ha megismerkedünk életútjával, világossá válik, hogy Stein 
Aurél előtt emberként, tudósként is példaképül állhatott.
   Hirschler Ignác Pozsonyban született 1823. március 3-án, ahogy az élete utolsó 
tavaszán, az MTA szabályzata által előírt életrajz beterjesztése miatt tollba mondott 
autobiográfiájában maga mondja: a hamisítatlan Gettóban. Egyes lexikonok18 a Pozsony 
melletti Stomfát jelölik meg szülőhelyéül, amely helyiség valóban szerepet játszott a 
család életében, s épp Hirschler Ignác volt az, aki 200 éve elhalt őse sírján ezt 
felfedezte.19 Apja Hirschler Márk posztó nagykereskedő volt. A család tehetős volt és 
nagy figyelmet fordított a gyermekek (tizenegyen voltak testvérek) taníttatására. 
 Iskolai tanulmányait Pozsonyban kezdte, majd 1833-ban a család Pestre költözött, s ott 
a piaristáknál fejezte be. Apja is orvosnak szánta, így 1840-ben beiratkozott a bécsi 
egyetem orvosi karára, ahol abban az időben nem egy későbbi orvos barátja is tanult - 
mint pl. Semmelweis Ignác, de ott volt tanársegéd Balassa János, aki köré tömörült az 
az orvos csoport, amelyet a magyar orvostörténeti irodalom a pesti orvosi iskola néven 
tart számon.20   Doktorrá avatása után a bécsi szemészeti klinikán kezdte működését, 
ahol Rosas Antal, magyar származású professzor mellé került gyakornoknak, hiszen 
kezdettől fogva szemész akart lenni. Egy esztendő után azonban búcsút mondott 
Bécsnek, mert úgy érezte, a klinika nem alkalmas a modern szemészet elsajátítására. 
Párizsba utazott, ahol a korszerű szemészet legkiválóbb képviselőjének, Desmarres-nak 
lett az asszisztense, aki már másfél év után rábízta a klinika rendelőjét. Szabad idejében 
sokat járt a kiváló képességű, bár kissé különc David Gruby21 laboratóriumába, - amit 
sok orvos kolléga látogatott, mivel Gruby zsidó származása miatt egyetemi katedrát 
nem kaphatott - hogy megismerkedjen a modern élettani kutatással és a mikroszkópos 
technika alkalmazásával.   
Hirschler Ignác karriert csinálhatott volna: kivívta Desmarres elismerését, jó híre volt a 
szembetegek körében. A szabadságharc hírére azonban úgy érezte, itthon a helye és 
elhatározta, hogy visszatér Magyarországra. Betegsége indulását hátráltatta, s Bécsnél 
tovább már nem tudott jönni, így csak a világosi fegyverletétel után lépett magyar 
földre. Ekkor már a magyar orvostársadalom színe java bujdosott vagy börtönben volt. 
A szabadságharcban nem vehetett részt, de a lakásán folyó kis összejöveteleken, 
melyeken részt vett a szabadságharcban való részvételéért a börtönből nemrég szabadult 

18 Ld. Magyar Életrajzi Lexikon
19 Csillag Sándor: Hirschler Ignác ifjúkori arcképéhez.- In: Évkönyv, 1979/80.- Bp.: MIOK, 1980, pp. 98-
100
20 Kapronczay Károly: Hirschler Ignác emlékezete születésének 175. évfordulójára = Orvosi Hetilap, 
1998 (24) 1481 p.
21 Gruby Dávid Kisbéren (Bács m.) született, a pesti piaristáknál tanult, egyetemi tanulmányait Bécsben 
folytatta, 1842-ben telepedett le Párizsban, ahol híres és keresett orvos lett. Hírességeket gyógyított, 
többek között Heine, az ifjú Dumas, Chopin voltak a páciensei, és sok magyar emigráns. (Magyar Zsidó 
Lexikon)



Balassa János, az állásától megfosztott Markusovszky Lajos, Bókay János, akinek 
mestere Merei-Schöpf  Angliába emigrált, valamint Balogh Kálmán, Czermák János és 
a Bécsből visszatért Semmelweis Ignác, valószínűleg nemcsak a Párizsban tanult 
mikroszkópiai vizsgálati módszerekről esett szó, hanem politikai kérdésekről is. 
Hirschlernek a forradalom iránti barátságos érzülete ismert volt, majd pedig a 
hitközségben végzett munkája miatt is azok közé tartozott, akik felkeltették a politikai 
rendőrség figyelmét, mint ahogy azt a Magyar Országos Levéltárban található 
belügyminisztériumi jelentés is bizonyítja.22

Pesten magánpraxisából élt, orvosi hírét hamarosan mindenki ismerte. Egyetemi állásra 
azonban nem számíthatott, oda zsidó származása miatt nem vették volna fel. 
Bókay János, a Pesti Szegény Gyermekkórház vezetője bízta rá a szemészeti rendelést. 
Hirschler csatlakozott azokhoz a magyar orvosokhoz, akik a Bach-korszak alatt a 
magyar orvostudomány, orvosképzés és a közegészségügy felemelésén fáradoztak.
1851-ben benyújtott magántanári kérelmét a vallási egyensúly miatt a pesti egyetem 
orvosi kara elutasította. A csalódás nem vette el kedvét, tudta, a hazai szemészet rossz 
állapota miatt nagy szükség van rá, s tudományos munkára a kórház beteganyaga is 
adott lehetőséget. Ő lett a Markusovszky Lajos által alapított Orvosi Hetilap (1857) 
Szemészet c. mellékletének szerkesztője, ezt a feladatot 16 éven keresztül látta el. A 
Bp.-i Királyi Orvosegyesület 1851-ben, Semmelweis Ignáccal egy időben fogadta tagjai 
sorába, később 1874-1880 között elnöke is lett.
1861-ben lett a Pesti Hitközség elnöke, 1868-ban a Zsidó Kongresszus elnöke volt.
1869-ben választotta levelező tagjai sorába a Magyar Tudományos Akadémia, 
székfoglalóját 1870-ben Tapasztalatok a szeszes-italokkal, valamint a dohánnyal való 
visszaélésről, mint a láttompulat okáról címmel tartotta. Az Akadémiára nem 
vonatkozott az egyetemi kinevezéseket korlátozó "vallási egyensúlyt" előíró rendelet. 
1868-tól tagja lett az Országos Közegészségügyi Tanácsnak. Javaslataival előkészítette 
azon törvényeket, amelyek alapjaiban változtatták meg a hazai köz- és egészségügyi 
állapotokat. Ő az 1876. évi közegészségügyi törvény szemészeti és szemorvosi 
vonatkozásainak kidolgozója, a szembetegségek és járványok elleni prevenció 
szervezője. E téren kifejtett munkássága közismertté vált, sőt Eötvös József és Trefort 
Ágoston barátságukkal is megtisztelték. A nemzetközi elismerés sem váratott magára. 
Európa nagynevű szemorvosai elismerték szaktudását, számos konzíliumra hívták, 
kikérték véleményét. 1880-ban, a Bécsben megtartott nemzetközi szemészkongresszus 
elnökévé választotta. Ezután azonban fokozatosan visszavonult az orvosi gyakorlattól, 
ennek oka látásának romlása volt. 1882-ben szürke hályog műtéten esett át, látása 
azonban az elkövetkező években egyre romlott, egészen a vakságig. 
   Közéleti tevékenységének elismerését jelentette 1878-ban a III. osztályú 
Vaskoronarend, 1885-ben főrendiházi tagsága, ahol a trachoma leküzdésével 
kapcsolatban elmondott törvényjavaslati beszéde volt utolsó nyilvános szereplése. 1891. 
november 11-én halt meg.

Hirschler Ignác, az orvos

Nem lehetett egyetemi tanár, de mégis őt tartják a magyarországi szemészet első 
jelentős képviselőjének. Volt ugyan szemészeti tanszék az egyetemen, de az oda 

22 Varga Lajos: Adatok Hirschler Ignác életrajzához = Orvostörténeti Közlemények, 1959, 15-16 sz. p. 
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kinevezett Lippay Gáspár sem a gyakorlatban, sem az elméletben nem képviselte a 
modern szemészetet.
 Hirschler Ignácot igen jó műtéti készség jellemezte, eredményes operatőr volt. Sok 
híres ember járt hozzá. Ő mentette meg a fiatal Munkácsy Mihály szeme világát, s 
Arany Jánosnak is kezelő orvosa volt.23

Imre József később így írt róla: „… lemondással vette mindenki szembaját, ha 
Hirschlerhez Pestre vagy Artlhoz Bécsbe nem mehetett „
Híressé vált Deák Ferenc levele Hirschler Ignáchoz, aki nemcsak rokonszenvéről és 
elismeréséről biztosította a jeles szemorvost, hanem figyelmébe ajánlott egy szegény 
pesti beteget. Valóban, a szegény betegeket ingyen operálta, később is gondoskodott 
gyógyulásukról, gyakran megélhetésükről is.24

1851-ben - az akkor bevezetett tanügyi reform értelmében - benyújtotta az egyetemre 
magántanári kérelmét, amit azonban elutasították. Ez azonban nem jelentette azt, hogy 
nem vette ki részét a jövendő szemorvos generáció oktatásában. Mivel az egyetemen 
nem taníthatott, kórházi osztályát látogatták az új módszerek iránt érdeklődő 
orvosnövendékek.
Schulek Vilmos, a következő korszak legnagyobb szemésze, Hirschler Ignác halála 
alkalmából az egyetemen tartott megemlékezésében ezt így foglalta össze:
 „Nagy akadálya volt, hogy tanári pályára nem léphetett. Hirschler sokkal nagyobb 
szellem volt, semhogy őt e kiszorítás sterillé tette volna, de mindenesetre hézag volt az 
életében, igazságtalanság az ő kapacitás voltára, veszteség a hazára, a tudományra, de 
különösen az orvosi világra nézve.  Különben a hol tehette, hirdette a tudomány 
elveit.”25

A sors iróniája, hogy az orvos, akinek ezer és ezer ember köszönhette szeme világát, 
1881-ben szürke hályog következtében megvakult, és műtét után is csak részlegesen 
nyerte vissza látását.
Vidor Zsigmond a Budapesti Királyi Orvosegyesület LV. évforduló nagygyűlésén 1892. 
október 14-én elmondott megemlékezésén felidézte Hirschlernek az őt sújtó vaksággal 
kapcsolatos reakcióját: „Tréfásan szokta volt megjegyezni, hogy valószínűleg enyhe 
vezeklés akar ez a vakság lenni azokért a szemekért, melyeket ő meggyógyítani nem 
volt képes.”26

A praxistól ezután visszavonult, de az elméleti munkától nem. A magyar szemészet 
fejlődéséhez nagyban hozzájárult az a több mint száz szakmai cikk, amelyet itthon és 
külföldön publikált.
Az Orvosi Hetilap Szemészet c. mellékletének szerkesztése mellett nagyhatású 
előadásokat tartott az Orvosegyesületben is. Lumniczer Sándor jegyezte meg: ”mily 
különös az, hogy Hirschler, ki talán valamennyiünk között a legkevésbé tud magyarul, 
szinte megbűvöli hallgatóit. Ezt bizonyára, bármily paradoxonnak látszassék is – épp 
azáltal érte el, hogy nem ura a nyelvnek, rabjává sem válhatott frázisoknak. Amire tehát 
ékesszólással nem, arra beszédjeinek tartalmasságával jutott.”27

Hirschler 1856-1880-ig az Orvosegyesület igazgatótanácsi tagja, 1874-1880 elnöke, 
1881-1891 között tiszteletbeli tagja volt.

 Hirschler Ignác, a közéleti ember

23 ld. Grósz Emil: Arany János szembaja = Budapesti Szemle, 1910, 282 sz. pp. 436-442 és Scheiber 
Sándor: Arany János levele Hirschler Ignác szemészhez = Irodalomtörténeti Közlemények, 1962/2 p. 193
24 Kapronczay Károly: Hirchler Ignác emlékezete születésének 175. évfordulójára = Orvosi Hetilap, 139 
(24) p.  1482 
25 = Pesti Hírlap 1891. november 14.
26 Vidor Zsigmond: Budapesti  Kir. Orvosegyesület, 1892-iki évkönyv,  p. 36 
27 Vidor: Bp-i Kir. Orvosegy. 1892-iki évkönyv,  p. 24 



Hirschler Ignác nemcsak, mint szemész orvos szerzett magának elismerést, hanem mint 
a zsidó emancipáció élharcosa, hitközségi elnök, a magyarországi zsidóság nagyhatású 
vezető egyénisége.

   Az 1850-60-as évek jelentős változásokat hoztak a magyarországi zsidóság életében.
A zsidó felvilágosodás, a haszkála eszméi, melyek a 18. század végén 19. század elején 
terjedtek Nyugat-Európában, eljutottak Magyarországra is. A mozgalom legnagyobb 
hatású gondolkodója Moses Mendelssohn (1729-1786) felismerte, hogy ha a zsidók 
teljes jogú állampolgárokká akarnak válni, a modern élet kihívásaival is tisztában kell 
lenniük. Az általa megindított haszkála (székel=ráció) mozgalom felvette a harcot a 
gettóélet ellen, átvette a környezet nyelvét (a hitéletben is), radikális reformokat indított 
a zsidó vallási életben is.
Hirshler Ignácnak a magyarországi zsidóság emancipációjáért folytatott küzdelemben 
betöltött szerepe jobb megértéséhez, tekintsük át az előzményeket:

Az izraelita felekezet - melynek betelepedése Magyarországra a 18-19. század 
fordulóján öltött tömeges méreteket - összefüggésben volt a polgári fejlődés 
kezdeteivel. 
Az izraelita felekezet nem képez hierarchikusan szervezett egyházat. A magyarországi 
zsidók ún. zsidó községeket alkottak, amelyek nem csupán vallási, hanem bizonyos 
mértékben közigazgatási és politikai egységet is alkottak. 
A magyarországi egyházak helyzetében jelentős változást hozó 1790-91-es 
országgyűlés a zsidókkal is foglalkozott: az 1790:XXXVIII. tc. a zsidókról (De Judaeis) 
megerősítette őket a II. Józseftől 1783-ban nyert jogaikban (Systematica Gentis 
Judaicae Regulatio). A 19. század első évtizedeiben a zsidóságon belül előtérbe került a 
zsinagógai, esztétikai reform kérdése, amelynek az volt a célja, hogy megkönnyítse a 
magyarországi társadalomba való jobb beilleszkedésüket, csökkentse 
idegenszerűségüket. A reform hívei szorgalmazták a bevett jiddis helyett a nemzeti 
nyelvű imák és hitszónoklatok tartását. A vallási reform az emancipáció és az 
asszimiláció irányában hatott volna, s ezért ezzel szemben a vallási hagyományokhoz 
szigorúan ragaszkodók ezt ellenezték.
A reformkorban a liberális magyar politika egyik alapvető elve, a jogegyenlőség 
kiterjesztése a zsidókra éppúgy, mint a protestánsokra, elvileg szinte teljesen elfogadott 
volt. A reformellenzék olyan kiemelkedő vezetői, mint báró Eötvös József, Kossuth 
Lajos vagy a tolnai követ Bezerédj István a feltétel nélküli zsidó emancipáció érdekében 
szállt síkra. Kossuth feltétele az volt, hogy az emancipáció csak akkor lehetséges, ha a 
zsidó községek politikailag is illeszkednek a liberális rendszerbe, ehhez pedig 
nyilvánvalóan bizonyos hitelvek reformjára is szükség volt. 
A magyarországi zsidóság teljes jogegyenlősége felé vezető úton, a reformkorban 
fontos állomás volt az 1840:XXXIX. tc., amely részben megerősítette az 
1790:XXXVIII. törvényt, azt némileg kiterjesztve. Ezek közül a legfontosabb a zsidók 
szabad költözködési jogának megadása: ettől kezdve a szabad királyi városokba is 
beköltözhettek. (Ez tette lehetővé, hogy a zsidóság jelentős része a mezőgazdasági 
központokból a polgári élet központjaiba telepedhetett. Ugyancsak a beilleszkedés és az 
emancipáció ügyét mozdította elő, hogy 1846-ban megszüntették az ún. "türelmi adót", 
s ezt követően már valóban a teljes polgári és vallási egyenlőségükért harcolhattak. 28

 A reformkor magyar elitjét erősen foglalkoztatta a nyugati nemzetekhez hasonló 
nemzetté válás folyamata volt. 

28 Gergely Jenő-Kardos József-Rottler Ferenc: Az egyházak Magyarországon.- Bp.: Korona, 1977.- p. 247 



A reformkori és dualista időszak nyugati mintájú államnacionalizmusának szelleme és 
logikája szerint a nemzethez tartozás kritériuma az állampolgárság, a honfitársi állapot, 
a közös haza, a nemzet államával szemben érzett és gyakorolt politikai lojalitás, a 
nemzettel való kulturális és gazdasági azonosulások voltak.29

Ennek az azonosulásnak volt példája tömeges részvételük a szabadságharcban, ahol a 
harctereken is kiválóan megállták helyüket, számosan kaptak tiszti rangot, a tábori 
orvosok és sebészek között nagy számban voltak és a hadsereg ellátásában és 
felszerelésében is kivették részüket. „ A lelkes szolgálatok elismerése is volt, midőn a 
szabadságharc utolsó napjaiban, július 28-án a szegedi országgyűlés kimondta a zsidók 
egyenjogúsítását. Ennek gyakorlati jelentősége már nem, csak üzenetértéke volt.
 A zsidók részesedtek a megtorlásból is. A zsidó közösség egészét Haynau 230000 
forint értékű hadisarc megfizetésére kötelezte. Ezt az összeget, a magyarországi 
zsidókat a birodalomtól túlságosan elidegeníteni nem akaró I. Ferenc József 1850 
szeptember 20-án kelt rendeletben 100000 forintra mérsékelte, s kikötötte, hogy a két év 
– utóbb négy évre mérsékelt – befizetési határidő leteltével az összegyűlt pénz egy zsidó 
iskolai és tanügyi alap létrehozására fordíttassék.”30

Az 1850-es években az osztrákok által bevezetett rendelkezések célja az volt, hogy 
nagyobb kontrollt nyerjenek a zsidóság felett. Felfüggesztették a hitközségek 
autonómiáját úgy, hogy a kormány által kinevezett személy kerülhetett vezető 
pozícióba. Ez természetes ellenérzéseket váltott ki a zsidókból, mert joggal érezhették 
azt, hogy nem bízhatnak meg egy olyan emberben, akiben megbízik a kormány. Ez a 
helyzet a pesti zsidó hitközségben 1861-ben változott meg, amikor a korábbi vezetőség 
helyett újat választottak, elnöknek pedig Hirschler Ignácot tették meg.31 
A megválasztás előzménye volt az, hogy 1861-ben a hitközség legtekintélyesebb tagjait 
Graefl Ferenc pestvárosi főbíró összehívja, mivel a következő országgyűlés 
valószínűleg az egyenjogúsítást fogja tárgyalni, hogy válasszanak olyan elöljárókat, 
akik műveltségüknél fogva alkalmasak e tisztségek betöltésére. Így került előtérbe a 
művelt és tekintélyes Hirschler, akiben széles rétegek ekkor vezérüket látták32 
Az 1861 április 2-án, Pesten megnyíló országgyűlésen a legfontosabb megtárgyalandó 
kérdések között az izraeliták politikai egyenjogúsítása is szerepelt. 
A felirati vita során mindkét tábor (felirati és határozati) támogatta, képviselőik közül 
Podmaniczky Frigyes, Szalay László, Trefort Ágoston, Jókai Mór – szót emeltek a 
zsidók egyenjogúsítása érdekében.

A magyarosodást illetően egyébként a pesti hitközség járt az élen. 1860 novemberében 
a hitközség elöljárói körlevelet intéztek az ország zsidóihoz, melyben a honi ifjúságot a 
magyar nyelv elsajátítására szólították fel. A pesti zsidó iskolákban 1860-tól újból 
bevezették a magyar nyelv oktatását, 1860-ban magyar hitszónokot fogadtak, de csak 
1866-ban vonult be a zsinagógákba újból a magyar nyelv, Kohn Sámuel rabbivá és 
hitszónokká választásával. 1860 augusztusában a pesti hitközség eredményes gyűjtést 
indított tagjai között a Tudományos Akadémia javára.
1860-ig azonban az ország már akkor legnagyobb hitközsége élén a dúsgazdag, az 
abszolút kormány készséges kiszolgálójaként ismert, Schossberger Simon Vilmos 
(korábban Szájer Wolf, ő kapott először zsidóként magyar nemességet) állt. Az 1860-as 
29 Béri-Lichtner János: Együttélés: a zsidóság szerepe Magyarország legújabbkori történetében 1790-
1918.-Bp., 1995, p. 28  
30 Gonda László: A zsidóság Magyarországon 1536-1945.- Bp., 1992.- p. 317
31 Patai: The Jews of Hungary.- Detroit, 1996.-  p. 289
32 dr. Grosszmann Zsigmond: Hirschler Ignác halála félévszázados évfordulóján.- IMIT évkönyv, 1941. 
pp. 143-158.- 145 p.



diplomát követően lemondott, s mikor a hitközség már szabadon választhatott 1861. 
augusztus 29-én az elnöki tisztséget Hirschler Ignác nyerte el, aki már akkor vezető 
szerepet töltött be, köréje csoportosultak mindazok, akik a régi magyarító egyletet 
Izraelita Magyar Egylet néven új életre keltették. Megválasztását követően került sor a 
hitközség autonómiájának visszaállítására és az új alapszabályok elfogadására. Ez a 
nagyhatású munka azonban csak 1863 tavaszáig tarthatott: ekkor a helytartótanács 
kimondta, hogy a Hirschler-féle szabályzatokat és ezek alapján a választást csak a 
helytartótanács, és nem a kormány vette tudomásul, ezért az elöljáróságot nem tartja 
törvényesnek. Ezt követően újra Schossberger lett az elnök. 1865-ben ugyan újra 
felkérték Hirschlert a hitközség vezetésére, akkor azonban már ő nem fogadta el. Tehát 
visszavonult a hitközség ügyeinek intézésétől, de nem a magyar zsidóság ügyeinek 
irányításától.
A 60-as években az egyenjogúsítást várva „Hirschler egyrészt latba vetette társadalmi 
tekintélyét a vezető politikai férfiak, elsősorban az őt különösen kegyelő Eötvös József 
felvilágosítására, másrészt buzdította az emancipáció zsidó harcosait.33

   A zsidók egyenjogúsítására vonatkozó törvényjavaslatot Gróf Andrássy Gyula 1867. 
november 25-én terjesztette az alsóház elé, ahol egységesen elfogadták, a felsőházban 
64-en szavazták meg, és 4-en szavaztak ellene
 Eredmény az 1867-es emancipációs törvény (1867:XVII. tc.): a törvény értelmében az 
izraeliták "minden polgári és politikai jog gyakorlása iránt" egyenlők a keresztényekkel. 
(Formailag a Hármaskönyv előírta zsidóesküt is csak ezután szüntette meg a 
törvényhozás, az 1868: LIV.tc.242§-a, illetve az erre épülő  későbbi rendeletek.)

1868. december 10. és 1869 február között ülésezett a magyar zsidóság első 
kongresszusa, hivatalos nevén az Izraelita Egyetemes Gyűlés, vagy a Magyarországi és 
Erdélyi Izraeliták Országos Kongresszusa. Ezen vezető szerepet töltött be Hirschler 
Ignác, akit a kongresszus elnökévé is választottak. 
A jogi egyenlőség megteremtése után ugyanis szükségessé vált, hogy a zsidó községek 
betagolódjanak az államszervezetbe. Báró Eötvös József vallás- és közoktatási miniszter 
kívánatosnak látta, hogy a zsidóságnak létrejöjjön egy olyan szervezete, amely a többi 
egyházakhoz hasonlóan tárgyalhat az állammal. Belső ügyeiben - a szervezeten belül - a 
zsidóság szabad, autonóm, önálló lenne, önmagát kormányozná.  A kongresszus 
feladata az volt, hogy döntsön az 1867-es osztrák-magyar kiegyezés és az emancipáció: 
a zsidóság polgári egyenjogúsítása után immár sürgetővé vált ügyekben, abban, hogy a 
magyarországi zsidó közösség milyen szervezeti keretben épüljön be a modern polgári 
államba. 
A kongresszus kezdeményezője, Eötvös mindvégig azon az állásponton volt, hogy a 
zsidóság szervezetéről való döntésnek nem kell érinteni vallási kérdéseket, hitelveket, 
nem is szabad. A konzervatívok minden szertartási vagy szervezeti újítást az évezredes 
vallási hagyományok megtörésének tekintettek; a haladó párt pedig szelíd, a 
korszellemnek megfelelő, a hagyománynak nem ellentmondó reformokat akart. A 
kongresszus, éppen a modernizáció vallási elemei miatt, nem az egyetemes rendezéshez 
vezetett, hanem a zsidóság két, illetve három irányzatra való szakadását eredményezte.34 

A kongresszusban maradók, a neológ irányzat, létrehozta központi szervezetét, a 
Magyarországi Izraeliták Országos Irodáját, a kongresszusból kiválók (ortodoxok) 
rövidesen szintén megalkották saját országos képviseletüket, míg az elenyésző 

33 Grosszmann: Hirschler Ignác = IMIT évkönyv 1941, p. 151 
34  A zsidó Budapest: emlékek, szertartások, történelem /szerk. Komoróczy Géza.- Bp., 1195.- pp. 167-
168



kisebbség a „kongresszus előtti állapotban” maradt, magát „status quo ante” irányzatnak 
nevezve. 
Az egyetemes gyűlés létrejötte a kormányzati akarat eredménye, összehívása azt a 
törekvést tükrözte, hogy az 1867-ben csupán személyében emancipált zsidóság 
rendezett, szervezetileg is egységes vallásfelekezetként a modern állam részévé váljon. 
Összehívása, lebonyolítása azonban a zsidóság haladó részének tevékenységét példázza, 
annak a haladó zsidóságnak a működését, mely a század közepétől következetesen 
felvállalta a környező nem zsidó társadalommal való érintkezést, a zsidóság 
beilleszkedésének lehetőségeit kutatta, ösztönözte a szellemi és fizikai gettóból való 
kilépést, s a zsidóság magyarosodásának legfőbb támogatójává vált. 
Haladók és konzervatívok között a választóvonalat formailag a valláshoz való eltérő 
viszony képezte. Az ortodoxok a zsidó identitás egyedüli hordozójának tekintették az 
ősök hitét, ennek megőrzése érdekében a XVI. században keletkezett szigorú 
törvénygyűjtemény, a Sulhan Aruch érvényesítését hirdették.
A neológ zsidóság ezzel szemben elvetette a Sulhan Aruch kizárólagosságát, az ősök 
hite alapján elgondolhatónak vélte a beilleszkedést, az érintkezést a környező 
társadalommal.
 A szentesítést megakadályozandó a konzervatív képviselők kampányba kezdtek és 
küldöttség járult az uralkodóhoz arra kérve Ferenc Józsefet, hogy ne szentesítse a 
kongresszus határozatait, de nem érték el céljukat, az uralkodó 1869. június 14-én az 
egyetemes gyűlés által hozott határozatokat aláírásával pecsételte meg.35 
 A Hirschler Ignác elnökletével megtartott Izraelita Egyetemes Gyűlés végül is eléggé 
ellentmondásosra sikerült:

„A kongresszus nem hozta meg a várt eredményeket, s érte Hirschler Ignácot szokták 
felelőssíteni, egyebek közt sok olyan dologért, mely nem az ő szellemében, sőt én 
tudom, tanácsa ellenére történt ottan. Lehet, hogy téves feltevésből indult, de akkor egy 
nagy szellemnek a tévedése volt, olyan, melyben egy Eötvös osztozott vele” 36– Kohn 
Sámuel, Hirschler bizalmas munkatársa reagált így a vádakra.

   A kongresszus lezajlása után is Hirschler maradt a zsidóság általánosan elismert 
vezető egyénisége, aki szüntelenül annak javán fáradozott és mintegy láthatatlanul 
irányította ügyeit. Eötvös József és hivatali utóda, Trefort Ágoston kultuszminiszter, 
akivel épp Eötvös révén régi barátságban volt, minden zsidó ügyben az ő tanácsát vette 
igénybe.
Miként buzgolkodására létesült a kongresszus idején az Országos Magyar Izraelita 
Ösztöndíjegylet, azonképp közreműködésével nyílt meg 1877-ben az Országos 
Rabbiképző Intézet és nyert 1885-ben kormányhatósági rendezést a felekezeti 
anyakönyvezés ügye, valamint a hitközségek jogviszonya.37 
Közéleti tevékenyégének elismerése volt, hogy ő lett az első zsidó, aki zsidóként került 
a Főrendiház tagjai közé. Sőt, William McCagg könyve szerint, Hirschler Ignác 
karrierje is bizonyítja azt a 19. századi magyarországi neológ zsidók közötti fordított 
nacionalizmust, amely a magyar nemességig vezetett. „1863-ig maradt a Neolog Pesti 
Hitközség vezetője, de talán azért, mert nem sikerült neki elérni azt, amit akart, s maga 
a törvény is arra késztette hitsorsosait, hogy válasszanak az ortodoxia és a túl-reformált 
neológ szekularizmus között, magyarosabbá vált, mint korábban. Mivel nem tudott 
visszatérni, előre ment. Cserében 1885-ben főrendiházi tagságot nyert, halála után 

35 Gonda László: i.m. p. 125
36 Grosszmann, i.m. p. 156
37 Grosszmann, i.m. pp. 156-157



formálisan is nemességet kapott fia. (Dr. Hirschler Ágoston 1909-ben kapott 
nemességet.)38

Hirshler Ignácnak nem volt fia, mint az előbbi fejezetben már említésre került, egyetlen 
leány utóda volt, Hirschler Teréz.
Hirschler Ignác házassága nem sikerült „1856-ban nősült. E frigy rövid ideig tartott. És 
a házas élettől várt boldogságának vége szakadt. Életének e nagy csapása alatt csak 
egyet mentett meg számára a gondviselés: leánygyermeket, atyai szeretetet, mi a nagy 
válságon túl nem mindenért, de sokért kárpótló vigasztalása. Gyöngéd, művelt, 
irányában is mindvégig puha, de biztos kezű húgával osztozott e gyermek 
nevelésében.”39

„ Dr. Hirschler Ágoston a pénzügyminiszter és Pénzintézeti Központ elnök báró 
Korányi Frigyes leányát vette nőül”40 – olvashatjuk róla Kempelen Béla családtörténeti 
munkájában. De a fenti, egy kortárs által írt megemlékezésből egyértelmű, hogy 
McCagg téved, amikor őt Hirschler Ignác fiaként említi teóriája bizonyítására.

  1862-ben, amikor Stein Aurél megszületett, Hirschler Ignác volt a pesti hitközség 
elnöke. A neológia szellemében, az asszimilációt tekintve a zsidóság számára a 
fennmaradás egyetlen lehetőségének, támogatta annak az evangélikus hitben való 
megkeresztelését. A gyermek névadásában részben megtartották a zsidó hagyományt, 
így a Márk a nagyapja neve, az Aurél már keresztnév és a kettő együtt a kor 
klasszicizáló stílusának megfelelően a Pannóniában elhunyt filozófus császárt, Marcus 
Aureliust idézi fel. Aurél bátyja Ernő, 1886-ban, házasságkötése előtt református lett. A 
családi levelezésből úgy tűnik, hogy nagybátyjuk - aki haláláig szilárdan megmaradt 
zsidó hitében - vallási dolgokat nem igen hozott szóba előttük 
 
Hirschler Ignác már nem érhette meg a recepciós törvény elfogadását, amellyel 1895-
ben a magyar országgyűlés a történelmi keresztény egyházakkal egyenjogúnak, azaz 
bevett felekezetnek nyilvánította az izraelitákat.
Végső búcsúztatásáról így számolt be a Pesti Napló:
Dr Hirschler Ignácz temetése a közönség óriási részvétele mellett ma ment végbe az 
akadémia-utcza 6. sz. alatti halottas házból.
A ház udvarán felállított ravatalnál ott volt Ráth Károly főpolgármester, és Gerlóczy 
Károly alpolgármester, Szily Kálmán az Akadémia titkára, dr. Fabiny Teofil, Neumann 
Ármin országgyűlési képviselők, dr. Bloch Mózes szemináriumi igazgató a tanári 
testülettel, Kovács József, Schulek Vilmos, Goldzieher Vilmos… egyetemi tanárok… 
Goldzieher Ignácz az izr. Hitközség titkára Dr. Kohn Sámuel a dohány-utczai zsinagóga 
hitszónoka tartott emelkedett hangú gyászbeszédet.41

38 McCagg, William O.: Jewish nobles and geniuses in modern Hungary.- New York, 1972, p. 88 és p. 94
39 Vidor Zsigmond: Megemlékezés Hirschler Ignácról. =Budapesti Királyi Orvosegyesület 1892. 
évkönyve, p. 38
40 Kempelen Béla: Magyarországi zsidó és zsidóeredetű családok.- Bp.: Szerző, 1937.- p. 125
41 = Pesti Napló, 1891. november 14.



III.  Magyarországi tanulmányok 
A Pesti Ágostai Hitvallású Evangélikus Gimnázium  - szerepe a korabeli 
oktatásban, hatása Stein Aurél pályájának alakulására. Az egykori diák és az 
Alma Mater

„Az elemi iskolákat a lipótvárosi templom melletti elemi iskolában végeztem, s innen 
1871-ben a piarista gimnázium I. osztályába kerültem. 1873 őszén Drezdában a Gelinek 
nevelőintézetben nevelkedve innen látogattam a drezdai Szent Kereszt-gimnáziumot 
1877 tavaszáig.42

 
Tanulmányairól az első dokumentum a Bodleian Library Nyugati Kéziratok Tárában 
található elemi népiskolai bizonyítvány, mely szerint a józsefvárosi Ősz utcai elemi 
népiskola 4. osztályát jeles eredménnyel végezte el.43 

   A piarista gimnáziumban csak az első két osztályt fejezte be, utána úgy döntött a két 
nevelő, akik hittek a német felvilágosodás racionális és önfejlesztő értékeiben, no meg 
valószínűleg azért is, hogy jól megtanuljon németül, hogy tanulmányait folytassa 
Németországban, mégpedig egy kisváros jó színvonalú gimnáziumában. Ezeknek a 
követelményeknek tökéletesen megfelelt az akkor közel 700 éves hagyományokkal 
rendelkező lutheránus gimnázium, a Kreuzschule. De mivel egy tíz éves gyereket 
küldtek a Monarchia határain túl tanulni, egy jó nevelőintézetre is szükség volt. A 
választás az Anna (Tina) Gelinek által vezetett intézményre esett, s hogy milyen 
kapcsolat alakult ki Stein Aurél és Tina között, azt bizonyítja a kettőjük levelezése, 
amely 1911-ig, az asszony haláláig tartott.44

A hatodik osztály befejezése után azonban hazahozták. Ennek oka a családi levelezésből 
derül ki. 45 A gyermek Aurél leveleinek komor hangjából és a bennük lévő gondolatok 
mélységéből Hirschler Ignác azt a következtetést vonta le, hogy valószínűleg magányos 
és talán koraéretté fog válni, amit meg kell akadályozni. Megfogalmazódott a döntés: 
„Der Junge muss nach Hause kommen” – és Stein Ernő eszerint járt el.

 A középiskolai tanulmányok folytatása:

   Stein Aurél 1877-ben kezdte meg tanulmányait a pesti evangélikus gimnáziumban. Az 
első bejegyzés az 1876/77 évi bizonyítvány könyvben arról tanúskodik, hogy az eddig 
német gimnáziumban tanuló fiúnak - mivel valószínűleg a többi tárgyból a Drezdában 
elért eredményeit elfogadták -  magyar nyelvből kellett vizsgát tennie, ami az elért 
eredmények alapján nem lehetett túl könnyű számára: a IV osztály anyagából jó, az V. 
és VI. osztály anyagából pedig elégséges eredményt ért el.46

 De mielőtt a levéltári dokumentumok alapján áttekintenénk az itthoni tanulmányok e 
fontos állomását, megválaszolásra vár a kérdés: miért épp ez a gimnázium, milyen 
szerepe és rangja volt a korabeli oktatás történetében és a pesti zsidó közösség 
életében?47

42 Stein Aurél önéletrajza, gépírással, autográf javítással. MTAKK, RAL 744/1937
43 Bodleian Library, Oxford, MSS Stein 283.
44 Cat. Stein HAS, 4 / fols 419-462
45 Hirschler Ignác levele Stein Ernőnek.- Bp. 1876. szeptember 29.- MTAKK,  Ms 1067/55
46 A pesti ágostai hitv. Evang. Gymnazium bizonyítványkönyvei, 1876/77. Evangélikus Országos 
Levéltár, (a továbbiakban EOL) Budapesti Evangélikus Gimnázium levéltára
47 Az iskola történetére, a tanárokra vonatkozó rész az alábbi munkák felhasználásával készült:



    Az evangélikusok számára az 1781. évi türelmi rendelet tette lehetővé, hogy Pesten 
letelepedjenek, önálló gyülekezetet és iskolát szervezzenek. Az oktatás 1788-ban indult 
meg, 1823-ban pedig már a gimnáziumi oktatás vette kezdetét, amikor a IV. 
„humanitas” osztály megnyitásával az iskola nagygimnázium-má vált. (Az alapítás 
sorrendjében így Pest-Budán a harmadik: a jezsuita, majd katolikus egyetemi (1688), és 
a piarista (1711) után.) Az iskola helye is változott, ahogy nőtt a tanulók létszáma. A 
gyülekezet 1799-ben tette le temploma alapkövét a mai Deák téren és 1811-ben 
fejeződött be az építkezés. Az oktatás eleinte a kántor szobájában folyt, majd az 
imateremben, 1815-ben megtoldották az addigi épületet egy kétszintes épülettel, 1822-
ben még egy emeletet húztak rá, 1861-ben a közelben sikerült azt a telket megvenni, 
ahol 1730-1861 között a katonai sütőház és élelmiszer raktár állt (innen a Sütő utca 
elnevezés), s itt épült fel az új iskola (1864), ahova később Stein Aurél is járt. Ezt azért 
is fontos megjegyezni, mert mind a mai napig gyakran előfordul, hogy a Stein Aurélról 
megjelenő cikkekben, mint a fasori evangélikus gimnázium diákjáról írnak. Ez téves, 
mivel az új iskola építését 1900-1901-ben fogadták el a Deák téri ág. hitv. evangélikus 
testvéregyházak, s az 1904 szeptemberében nyitotta meg kapuit a mai Városligeti 
fasorban!

   A zsidó hitközség és a pesti evangélikus egyház között a kezdetektől fogva igen jó 
kapcsolat alakult ki. Mindkét vallás hívei németül, illetve németül és magyarul is 
beszéltek és az elmagyarosodás útján jártak. Az evangélikus iskola vallási tekintetben 
igen nyitott volt. Az 1850-es évekig katolikusok nem igen látogatták, hiszen nekik 
megvoltak a saját iskoláik, viszonylag kis számban voltak reformátusok, de ez érthető 
is, hiszen a pesti reformátusok szétszórtabban éltek és más volt a társadalmi 
összetételük is. Feltűnő az izraeliták nagy jelenléte. A vallási türelem és a gazdasági 
fellendülés gyors polgárosodást indított meg a körükben, ami a szellemi igényeket is 
felfokozta. Zömük a Terézvárosban és a Lipótvárosban lakott, tehát az evangélikus 
gimnázium közvetlen szomszédságában. Már 1845/46-ban, amikor az iskola tanulóinak 
összlétszáma 377 volt, ebből 188 evangélikus, és 129 izraelita volt. Az 1860-as évek 
újabb változásokat hoznak. A főgimnáziummá alakulás eredménye az, hogy 
megjelennek a katolikusok is, akiket valószínűleg az iskola jó híre vonzott, a 
kiegyezéstől kezdődően pedig már az izraeliták nagyobb számban vannak, mint az 
evangélikusok. Ez visszavezethető az 1867. évi XVII. Törvényre, mivel az 
emancipációval az integrálódásnak minden akadálya megszűnt, a zsidóság számaránya a 
fővárosban gyorsan nőtt, számuk 1870-ben már 44890, a főváros lakosságának 16,6%-
a. Megfelelő iskolájuk ekkor még nem volt, így érthető, hogy gyermekeiket igyekeztek 
a legjobb hírű intézményekben neveltetni. Az iskolán belüli számarányuk csak 1919 
után csökkent, amikor megnyílt a Pesti Izraelita Hitközség Alapítványi Főgimnáziuma.
 
A gimnázium további fejlődését jelentette, hogy 1871/72-ben VII., a következő  évben 
VIII. gimnáziumi osztály indult, így 1871/1872-től a főgimnázium elnevezést 
használták, majd 1872/1873-as tanévben 17 tanuló tette le az első  érettségi vizsgát. 
Ebben az évben a tanulók vallás szerinti megoszlása a következő volt: evangélikus:100, 
református:20, katolikus 43, izraelita:175, görög katolikus 10 fő.  A diákok tandíjat 

Gyapay Gábor: A Budapesti Evangélikus Gimnázium.- Bp.: Tankönyvkiadó, 1989.- 155 p.
Zomboryné Bazsó Rozália: A pesti evangélikus oktatás krónikája 1788-1823-1998.- Bp. : A szerző 
magánkiadása, 2000.- 141 p. és Hittrich Ödön: A budapesti ágostai hitvallású evangélikus Főgimnázium 
első száz esztendejének története, Bp., 1923, 274 p.



fizettek. Az evangélikusok kevesebbet, évi 15 forintot, a más vallásúk többet, 25 Ft-ot 
fizettek.
 Ebben az időszakban az iskola irányítását a pesti ágostai hitvallású evangélikus magyar 
és német egyház látta el, és az állam felügyeletet gyakorolt. A presbitérium választotta 
meg az iskolai bizottságot, amelynek élén, mint legfőbb irányító, az iskola felügyelő 
állt.
Az iskolának szép könyvtára is volt, 1860-ban már a tanári könyvtár egyre gyarapodó 
állománya (6000 kötet) kezelésére könyvtárost is választottak. 1867-ben Szentiványi 
Bogumér mintegy 8000 kötetes könyvtárát hagyta az iskolára. Szénássy Sándor akkori 
könyvtáros (a könyvtár gondozását mindig egy tanár a teljes óraszámban való tanítás 
mellett, külön díjazás nélkül végezte) elkezdte a feldolgozást, 1885-re Fröhlich Róbert – 
aki később az Akadémia főkönyvtárnoka lett - elkészítette a teljes katalógust. A 
könyvtár számára ajándékozott az Akadémia, különböző könyvkiadók, a főváros és a 
magánosok is. Az iskola igyekezett a legújabb lexikonokat, szótárakat, kézikönyveket, 
kiadványsorozatokat azonnal megszerezni. A gyűjtőkört természetesen az egyes tanárok 
tudományos érdeklődése meglehetősen megszabta. Jelentős volt a folyóiratok 
gyűjteménye is. 1885-ben 19, 1900-ban 27 és 1914-ben 29-féle járt az iskolának.

Az evangélikus gimnázium iratai között Stein Aurél neve második alkalommal is a 
magyar nyelvvizsga miatt szerepel az 1877. január 27-i tanácskozási jegyzőkönyvben, 
amely Hunfalvy Pál elnöklete mellett zajlott: „Scholtz Ágoston átadott az újonnan 
választott igazgatónak, Fröhlich Róbertnek hivatalos okmányokat, melyek elintézésre 
várnak, még pedig Stein Aurél VI. oszt. tanuló bizonyítványát, ki a 7. osztályból 
magyarból vizsgát tenni szándékozik.”48 
Gimnáziumi előmeneteléről az iskola bizonyítványkönyvei tanúskodnak. Ezekben a 
személyi adatoknál mindig a következőket találjuk: a vallás rovatban m.v. vagy m. h. 
azaz mózes vallású vagy hitű. Jóllehet születése után megkeresztelték, és épp az 
evangélikus vallást vette fel, az iskola következetesen az izraeliták között tartja számon. 

1877/78
A vallás rovatban m. v. szerepel, apja Náthán kereskedő, fizető tanuló
Erkölcsi viselete: jó  Figyelme: feszült Szorgalma: ernyedetlen
Vallástan, latin, görög, magyar, német, történelem, földrajz, számtan, mértan, 
természettan, logika  - eredménye mindenből jeles, kivéve a magyart, abból jó.   
A második félévben változás: már magyarból is jeles
Irányi dolgozatok külalakja: csinos
1878/79 –es tanévben minden tárgyból jeles eredményű.

Tanárok névsora: VIII. osztály
Fröhlich Róbert igazgató, Bőhm Károly görög és bölcsészet, Elischer József: latin, Lehr 
Albert magyar nyelv, a magyar önképzőkör elnöke, Scholtz Ágost természettan és 
mennyiségtan + osztályfőnök, Weber Rudolf német, Batizfalvi István történelem.

Az Evangélikus Levéltár őrzi az érettségi vizsga eredményeit is: Az 1878/9-iki iskolai 
év végén június hó 27. és 28.ik  napján tek. Hunfalvy Pál felügyelő úr elnöklete alatt 
tartott érettségi vizsgálat eredménye:
17. Stein Aurél Bp. 1862   móz. hitv.    Náthán, kereskedő  

48 A tanári tanácskozmány jegyzőkönyve 1870/71-től kezdve. Evangélikus Országos Levéltár



      I., II. a bpi piarista főgymnasiumban, III-VI. a drezdai városi főgymn. VII., VIII. bp-
i ág. h. ev. főgymn.
Vallás, latin, görög, magyar nyelv, német nyelv, mennyiségtan, természettan, történet, 
földrajz, bölcsészet, természetrajz: jeles 

A vizsgáló bizottság tagjai: 
Dr. Scholtz Ágoston vizsgált a mathesisből és a physikából, Elischer József latin 
nyelvből, Batizfalvy István vallásból és történelemből, Weber Rudolf német 
irodalomból, Böhm Károly a görög és phil tanára, Lehr Albert a magyar nyelv tanára, 
igazgató-tanár Fröhlich Róbert49

Az érettségi vizsga egy részén apja és nagybátyja is jelen voltak. Mint Hirschler Ignác 
1879 június 28-i Stein Ernőnek írott leveléből kiderül, június 27-én 2 órán keresztül 
hallgatták Aurél feleleteit, aki igen jól szerepelt, értelmesen és világosan válaszolt. Mint 
nagybátyja írja, „csak apja kedvéért ment el, mert számára a vizsgák nem sokat 
jelentenek.”50

Érdemes megismerkedni tanárai szakmai és tudományos pályájával. Kiváló 
pedagógusokról van ugyanis szó, közülük sokan az egyetemeken folytatták 
munkásságukat, akadémiai tagságot nyertek. Biztonsággal lehet állítani, hogy Stein 
Aurél külföldi egyetemi tanulmányaihoz jó alapokat teremtettek az itthon töltött 
gimnáziumi évek is.

Osztályfőnöke Scholtz Ágoston volt, aki 1871-től mennyiségtant és természettant 
tanított, 1875-ben igazgatóvá választották, de csak két évig viselte tisztét. Folyamatosan 
írt tudományos cikkeket a Műegyetemi lapokba és a Grunert-féle Archiv für 
mathematik-ba. 1884-ben megvált az iskolától, mivel Peczval Ottó helyébe egyetemi 
tanárnak nevezték ki.
Fröhlich Róbert régész, aki Stein tanulmányai idején az iskola igazgatója volt, 1873-
1893 között tanított a gimnáziumban, melynek igazgatói posztját 1877-1883 között 
töltötte be. Baselben fejezte be teológiai tanulmányait, majd latin-német-görög szakos 
tanár lett, és vallástant is tanított. Ugyanakkor intenzív tudományos munkát végzett. 
Pannónia és Dácia római régiségeiről számos cikket írt, és munkatársa volt a Corpus 
Inscriptionum Latinarumnak (CIL) is. A tanulók sokat forgatták az Elischer Józseffel 
közösen szerkesztett szótárát Homérosz két eposzához, az Akadémia megbízásából 
lefordította Curtius „ A görögök történeté-t”. 1882-től a budapesti egyetem az ókori 
történelem és régészet magántanára volt. Tagja volt az Akadémiának, „1892 
novemberében az MTA Könyvtári Bizottsága őt ajánlotta a főkönyvtárnoki állásra a 
Teleki-nemzetségnek kinevezés végett. Ez meg is történt, s így az Akadémia második 
kinevezett főkönyvtárnoka lett – Hunfalvy Pált követve ebben a tisztségben, - de csak 
igen rövid ideje maradt a könyvtár ügyeivel foglalkozni, mert 1894 májusában 
meghalt.”51

 Bőhm Károly 23 évig tanított lélektant és filozófiát (1873-1896), és ebből 12 évig 
(1883-tól) volt igazgató. Tankönyveket írt a tapasztalati lélektan és a logika körében, 
síkra szállt a görög nyelv oktatása mellett. 1896-tól a kolozsvári egyetemen a filozófia 
rendes tanárává nevezték ki. Megalapította a Philosophiai Szemlét, tagja volt az 
Akadémiának. Főműve a több kötetes Ember világa c. sorozat.

49 Budapesti Evangélikus Gimnázium – Érettségi vizsgakönyv 1872/73-1882/83. EOL
50 Hirschler Ignác szemészorvos levelezése, MTAKK Ms 1067/82a
51 Fráter Jánosné: Az MTA könyvtárosai (1831-1949).- Bp. : MTAK, 1987.- p. 34  



Batizfalvy István részt vett a szabadságharcban. Termékeny tankönyvíró  volt, a 
történelem és földrajz könyvek mellett hit- és erkölcstant is írt. Egyúttal politikai 
lapokban publikált, s felelős szerkesztője volt a Magyar Nép Lapjá-nak. 1864-től 3 évig 
igazgató volt.
Lehr Albert irodalomtörténész, magyar irodalmat, nyelvészetet és esztétikát tanított a 
gimnáziumban 1873-1898 között. Arany Toldijához írt nagyszabású kommentárjai 
országosan hatottak. Fordított francia, német és latin nyelvből, és élete végén minden 
erejét a nagy Arany-szótár összeállítására fordította. Nevéhez két Arany-anekdota 
fűződik: amikor a költő a Toldi-magyarázatokat olvasta, állítólag széljegyzetben 
odaírta, hogy „gondolta a fene”. A második anekdota szerint, amikor a kommentár 
szerzője tisztelgett Aranynál, az így fogadta: ”Ön az, aki jobban ismer engem, mint én 
magamat.” Az MTA tagja volt.
Stein Aurélról tudjuk, hogy kedvenc költője Arany János volt, akinek verseskötetét még 
az expedíciókra is magával vitte. A költő szemorvosa nagybátyja, Hirschler Ignác volt, 
tehát családi emlékek is fűzték a nagy magyar poétához, irodalom órákon pedig Lehr 
Alberttől hallhatott sokat Arany költészetéről.
Stein Aurél német nyelvű környezetben nőtt fel, később is elég kevés lehetősége volt a 
magyar nyelv használatára. Levelei – amelyekből a dolgozat többet is idéz – 
bizonyítják, hogy választékosan, jó stílusban használta, annak ellenére, hogy egyszer 
egy magyar barátjának szabadkozott, hogy ’négy-öt nyelven forog rosszul a tolla’. Ez 
azonban csak szerénységét mutatja. Az évtizedeken át megőrzött szép magyarság 
középiskolai magyar tanárát is dícséri.

Weber Rudolf  német nyelvész 1870-től 1910-ig volt az iskola tanára, tankönyveket írt, 
magyarázatokat Goethe Hermann und Dorothea c. művéhez, szűkebb hazája, a 
Szepesség nagy kutatója volt, a Kárpát-Egyesületben buzgó tevékenységet fejtett ki, 
kiadta a Tátra első  feltárójának, Buchholcz Györgynek tudományosan kommentált 
iratait.

A tanári karon kívül még feltétlenül szólnunk kell Hunfalvy Pálról, hisz ezekből az 
iratokból derül ki, hogy nem véletlenül emlékezett meg Stein Aurél róla, mint „régi 
jóakarómról”, amikor 1921-ben felajánlotta kasmíri könyvtárának egy részét az 
Akadémiának. Valószínűleg az útmutatás és buzdítás, amelyről adományozó levelében 
szól, nem csupán a könyvtárost, hanem az iskola felügyelőt is illeti. 
Hunfalvy Pál 1853-1883 között volt az intézet felügyelője. Nagy szerepe volt a Sütő 
utcai új épületbe áttelepült gimnázium továbbfejlesztésében. Az ő felügyelősége alatt 
fejlődött ez az intézet háromosztályú szerény iskolából nyolcosztályú főgimnáziummá.
 
Hunfalvy Pál (1810-1891.) a Felvidékről származott, német eredetű családból. Jogi 
tanulmányokat folytatott, majd teológiát tanult és alapos jártasságra tett szert a héber és 
arab nyelvben. Széchenyi hatására kezdett a magyar valóság iránt érdeklődni, és erre 
komoly lehetőséget adott az, hogy 1833-ban, 23 éves korában a Podmaniczky család 
nevelője lett, így teljesen bekapcsolódott a magyar közéletbe. Az Athenaeum 
munkatársa volt, a folyóirat egyre-másra közölte írásait, 1840-ben a Bölcs Lokmán 
meséit folytatásokban, melyet Hunfalvy arabból fordított.52 1841-ben Bajza ajánlotta 
akadémia levelező  tagnak, a következő indoklással: több jeles philosophiai és 
philológiai értekezés írója, a görög és a keleti nyelvekben jártas ifjú férfi, kinek az 
Akadémia hasznát fogja venni a szótári munkálatokban. Egy év múlva a Kisfaludy-
Társaság tagja is lett. 1848-ban öccsével, Hunfalvy Jánossal, a jeles földrajztudóssal, a 

52 Domokos Péter –Paládi Kovács Attila: Hunfalvy Pál.- Bp.: Akadémai Kiadó, 1986,  p. 18



Magyar Földrajzi Társulat alapító, első elnökével, szívvel-lélekkel támogatta a 
forradalmat, az országgyűléssel Pestről Debrecenbe követte Kossuthékat, a 
képviselőház egyik jegyzője volt. A szabadságharc leverése után bujdosnia kellett, csak 
az 1850-es általános amnesztia keretében kapott kegyelmet. Az Új Magyar Múzeum 
megindulásakor az ő Igaz magyar bulla c. dolgozata volt a programadó cikk.
1842-től tanított a késmárki evangélikus főiskola jogtudományi tanszékén, de amikor 40 
évesen kérelmet nyújtott be, hogy az egyetemen taníthasson, azt visszautasították. 1851-
től ő volt az Akadémia könyvtárának első kinevezett főkönyvtárnoka. (Előtte Toldy 
Ferenc irodalomtörténész titoknokként látta el a könyvtárosi teendőket.) 
Nagy feladat állt előtte, s csak Repiczky Jánosra támaszkodhatott, mint 
alkönyvtárnokra, aki ezen feladata mellett még a Török-magyar történeti kútfők 
gyűjtésével és ismertetésével is meg volt bízva, s beteg ember lévén, nem volt nagyon 
terhelhető. Négy évig dolgoztak csupán együtt, s Repiczky betegsége miatt szinte 
minden munka Hunfalvy Pálra nehezedett. 1855-ben meghalt Teleki József, az 
Akadémia első elnöke, kinek könyvtára az Akadémia könyvtárába került, s ennek 
feldolgozása újabb nagy feladatot jelentett. A személyi ellátottság problémája csak 
1861-ben oldódott meg, amikor az Akadémiának az új palotába való belátható időn 
belüli költözésére való hivatkozással, Hunfalvy kéréssel fordult az elnökséghez 
alkönyvtárnok, illetve az érem és kézirattár őre kinevezések tárgyában. Az előbbi 
tisztségre Budenz Józsefet, „ki dr. philosophiae, a tudós külföld előtt is már ismeretessé 
vált philologus, jeles szanszkritista, hellénista, s a török nyelvben nagyon járatos, s ki 
mint magyar író az „Új Magyar Múzeum”és „Magyar Nyelvészet” olvasói előtt ismert, 
könyvtárnoki segédi munkakörében azon kötelezettséggel is megbízva, hogy a török 
oklevelek és codexek olvasója és értelmezője is legyen; utóbbira Rómer Flórist 
ajánlva.53 Mindkét jelölt kiváló választásnak bizonyult, Rómer 1869-ig, Budenz 1875-ig 
töltötte be e tisztséget.
Maga Hunfalvy 1891-ben bekövetkezett haláláig, vagyis 40 éven át volt az Akadémia 
könyvtárának vezetője, s az ő nevéhez fűződik, hogy egy zárt tudós testületi 
könyvtárból a kor igényeinek megfelelő nyilvános könyvtárat hozott létre.
Könyvtárosi munkája mellett a Magyar Nyelvtudomány folytatatását, a 
Nyelvtudományi Közleményeket 1878-ig szerkesztette. Szerkesztői tevékenysége 
mellett nyelvtudományi eredményei közé tartozik a finnugor nyelvhasonlítás, s 
Budenzzel karöltve a magyar nyelvtudomány első iskolájának megalapítása. Úttörő 
szerepet vállalt a rokon népek irodalmának megismertetésében is. 1861-ben visszatért a 
politikai életbe is, a szepes-szombati választó kerület, amelyik 1848-ban a parlamentbe 
juttatta, ismét országgyűlési képviselővé választotta. Közéleti tevékenységében 
nemcsak az evangélikus iskolaügynek volt fáradhatatlan munkása, de ő volt a Luther 
Társaság elnöke is. 
Nyelvészeti munkássága végső soron csak eszköz volt legkedvesebb diszciplínája, az 
őstörténet kutatásában. Cáfolta a hun-magyar rokonságot, foglalkozott a székelyekkel, s 
itt vitába szállt a székelyek szkíta-hun eredetéről vallott nézetekkel, behatóan 
foglalkozott a magyarságba beolvadt keleti néptöredékek kérdésével. Magyarország 
ethnográfiája. c. művében pl. kitért a kabarok, úzok, besenyők, jászok és kunok 
magyarrá válásának történetére, különösen a kúnoknak szentelt sok figyelmet, ő 
ismertette a Codex Cumanicust. Ő volt az, aki a korábban leíró szinten mozgó néprajzot 
elméleti síkra emelte. 
Életének utolsó tizenöt évében a román nép és nyelv eredetével foglalkozott, támadva a 
dákó-román elméletet. 
1883-ban az Akadémia I. Osztálya elnökévé választotta és igazgatótanácsi tag is volt.

53 Fráter i.m.  p. 31



Több orientalista kongresszuson vett részt. 1874-ben az Orientalisták II. Nemzetközi 
Kongresszusán Londonban a turáni nyelvek kutatásának metodikájáról tartott előadást, 
az 1881-es kongresszusokon azt fejtegette, hogy a nemzetiség princípiuma, alkotó elve, 
etnikai különállásának legfőbb tényezője a nyelv, 1883-ban is képviselte a magyar 
orientalisztikát a  leiden-i kongresszuson.
Munkásságának ezen momentumai bizonyítják, hogy Stein Aurél fiatal kori kötődése az 
Akadémia könyvtárához, nem csupán azzal magyarázható – ahogy azt életrajzírói teszik 
– hogy a könyvtár közel volt a lakáshoz és az akadémiai tag nagybácsi segítségével 
megvolt a lehetősége, hogy azt látogassa. Sokkal inkább lehet szó arról, hogy Hunfalvy 
Pál, már mint iskola felügyelő felfigyelt a tehetséges ifjúra,  s mint a keleti 
tudományokkal maga is foglalkozó tudós, tanácsokkal, útmutatással tudta ellátni, hiszen 
az orientalisztikai kongresszusok látogatójaként  tisztában volt a legújabb 
eredményekkel. Repiczky János, Budenz József, Hunfalvy Pál – e három név is 
garancia arra, hogy egy, az orientalisztikával ismerkedő ifjúnak nem is lehetett volna 
alkalmasabb helyet találni a tanulmányok megkezdésére, mint e kiváló férfiak 
munkájával épített könyvtár.     

   Az evangélikus gimnáziumot is Hirschler Ignác választotta Aurél számára. Az 
iskoláról a fentiekben leírtak után a döntést nem kell magyarázni: magas oktatási 
színvonal, jó tanárok, közel van a lakásukhoz, a zsidó közösség gyermekeinek nagy 
része látogatja, nincs megkülönböztetés a felekezeti hovatartozás vagy származás 
alapján. Hirschler Ignác számára igen fontos lehetett, hogy egy ilyen szellemű iskolába 
járathatja unokaöccsét, különösen annak tükrében, ahogy ő emlékezett vissza a piarista 
iskolában, igaz a 30-as években szerzett tapasztalataira. „A komor kolostori folyosók, a 
feszületek, melyekre csak oldalról mertem pillantani, a latin tanítási nyelv, az első  évek 
paposkodó tanárai, a külön zsidó pad, a durva és cinikus módon végrehajtott testi 
fenyítés, melynek rémképétől egy pillanatra sem bírtam szabadulni, a kaján és sértő 
megjegyzések vallásomra, a sok ütlegelés és taszigálás, amit vékonydongájú gyermek 
lévén, féktelen iskolatársaimtól elszenvedtem: mindez lidércnyomásként ült lelkemre 
(…)
A terem végében levő zsidópadban éreztem a megaláztatás mérges fullánkját, az érző 
ember szellem- és kedélyvilágára ez sokkal rosszabb hatással van, mint általában 
hiszik.” 54

    Stein Aurél a távolból is tartotta a kapcsolatot volt iskolájával. A fennmaradt levelek 
tanúsága szerint műveiből küldött az iskola könyvtárának. Mivel az Evangélikus 
Gimnázium egyik olyan címlistáján sem szerepel, amely külhoni megjelenésű 
könyveinek tiszteletpéldányként való küldéséről rendelkezik, elképzelhető, hogy csak a 
magyarul megjelent könyveiből küldetett. Mint azt a budapesti evang. főgimn. tanári kar 
1908. dec. 1-én tartott tanácskozási jegyzőkönyve is bizonyítja, melyben hálásan 
köszönik, hogy egykori növendékük a „Homokba temetett városok" c. nagybecsű művét 
az intézet könyvtárának ajándékozta. 55

A köszönőlevél mellett található, december 7-i feljegyzés aláírója Góbi Imre, aki 1884-
1909-ig volt az iskola igazgatója. Az ő javaslatára kezdődött el a fasori új gimnázium 
építése, ahova jeles tanárokat gyűjtött. 

54 Autobiographisches Fragment, 1891. 8. és 7. old. In: A zsidó Budapest, p. 126
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Az adományozás rendszeres volt. 1936-37-ben  az igazgató (Koch (Bélay) István) 
köszöni meg a "Méltóságod dedikációjával ellátott nagyértekű  műveket" 56

De nemcsak a könyvtárat gyarapította. Pénzadományt is küldött az iskola számára, a 
Stein Auréltól megszokott módon. Így írt Hittrich Ödön főigazgatónak 1923. április 15-
én Srinagarban kelt levelében: "őszinte köszönettel tartozom Nagyságodnak, hogy a 
főgimnázium százéves fennállásának közeli ünnepéről tudósítani méltóztatott. Hálás 
emlékezetemben él mindig az a harmadfél év (1877-79), melynek folyamában kitűnő 
tanárok vezetése alatt befejezhettem tanulmányaimat intézetükben. 
Sajnos, harmadik belső-ázsiai utam eredményeinek feldolgozásával járó munka meg 
nem engedi, hogy a jubiláris ünnepen személyesen részt vegyek. De benső 
megelégedésemre szolgálna, ha az ide zárt száz svájci frankra szóló utalvány összegét a 
jubiláris ünnepséggel összefüggő, a tanári kar által közhasznú célra fordítani 
méltóztatnék. Esetleges nyilvános számadásban kérem ez utalványból folyó összeget 
mint "egy magát meg nem nevező  régi tanítványtól eredőt feltűntetni."57 De érdekelte 
volt osztálytársai sorsa is. Kérte a főigazgatót, "ha a vele együtt érettségizettek sorsának 
további alakulásáról tájékoztatni tudná, majd a jegyzék kézhezvétele után "örömmel 
értesültem régi jó barátom Kopp Lajos főreáliskolai igazgató mostani működéséről, 
valamint Lyka K. úréról is." 
Az Evangélikus Gimnázium a főváros egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkező 
tanintézménye. Hosszú a lista, amikor felsorolják a híressé vált tanítványokat, akik a 
tudomány és a művészet területén kiemelkedőt alkottak. Stein Aurél mindenütt az iskola 
büszkeségei között szerepel.

56 Fasor 41. csomó, 1936/37 148. sz. EOL
57 Fasor, 31. csomó, 145 sz. EOL



IV.  Egyetemi tanulmányok külföldön - Trefort Ágoston és a magyar állami 
ösztöndíjak
 
"1886/1887-ig a közoktatási minisztérium ösztöndíjával - melyet már lipcsei tanévemtől 
kisebb-nagyobb összegekben élveztem - Londonban a British Museumban folytattam 
indológus és óperzsa tanulmányaimat. 1887-ben ezzel a segéllyel sikerült Indiába 
mennem." 58

      Stein Aurél életrajzi feljegyzése e mondatából az derül ki, hogy tanulmányai 
folytatásában nyolc éven keresztül (az 1880-81-es tanévtől kezdődően, amikor a lipcsei 
egyetemre járt egészen Indiába utazásáig) magyar állami ösztöndíj segítette, vagyis 
leszámítva a bécsi egyetemen eltöltött egy tanévet, ahol szanszkritot és összehasonlító 
philolológiát hallgatott, lipcsei és tübingeni tanulmányait, ahol indológiát és óperzsát 
tanult, valamint a londoni post-doktori kutatásokat állami pénzek tették lehetővé. Az 
ösztöndíjakat a Trefort Ágoston vezette Vallás- és Közoktatási Minisztérium biztosította 
számára. A VKM iratai a II. világháborúban elpusztultak, ezért forrásértékű az 
ösztöndíjra vonatkozólag az a családi levelezés, amelyet Stein Aurél 1921-ben 
adományozott a Magyar Tudományos Akadémiának, s melyet jelenleg az MTA 
Könyvtára Kézirattára őriz. Nagybátyja, Hirschler Ignác és bátyja, Stein Ernő 1866-
1891 közötti levelei – egyebek mellett – bepillantást nyújtanak ezen ösztöndíjak 
elnyerésének hátteréről, Trefort Ágoston miniszteri működésének és személyiségének 
néhány részletéről.
Az ösztöndíjak elnyerésében nagy szerepet játszott - még ha egy pillanatig sem vonjuk 
kétségbe azok kiérdemelt voltát - Hirschler Ignác, aki személyes kapcsolatait igénybe 
véve próbálta meg előteremteni unokaöccse külföldi tanulmányainak anyagi hátterét.
    A Stein szülők, mire Aurél befejezte középiskolai tanulmányait, már hatvanas éveik 
közepén is túl jártak, róluk, akárcsak 19 évvel fiatalabb öccséről, Stein Ernőnek kellett 
gondoskodnia, aki ezt – saját ambicióinak feladásával, s azon az áron, hogy hosszú ideig 
a családalapításról is lemondott – megtette.
   Hirschler Ignácnak Eötvös Józseffel, majd Trefort Ágostonnal is igen jó kapcsolata 
volt. A két centralista politikus, akik egymást követték a kultuszminiszteri tisztségben, 
sokat foglalkoztak a magyarországi zsidóság emancipációjának kérdéseivel, Hirschler 
Ignác ezen küzdelmeknek egyik élharcosa volt - ez lehetett az ismeretség egyik szála, a 
másik az Akadémia, melynek mindhárman tagjai, Eötvös és Trefort pedig vezetői is 
voltak.
   Mivel Trefort Ágostonnak, a reformkor kiemelkedő politikusának meghatározó 
szerepe volt abban, hogy Stein Aurél Európa legjobb egyetemein tanulhatott, érdekes 
annak rövid áttekintése, hogy elsősorban közoktatási miniszterként és az Akadémia 
vezetésében mi fűződik a nevéhez.
   
Trefort Ágoston (1817-1888) az 1830-as évek végétől vett részt a magyar közéletben. 
1837-ben ismerkedett meg báró Eötvös Józseffel, akihez annak haláláig szoros barátság 
fűzte, ezen kívül rokoni szálak is, mivel egy testvérpárt, a Rosty lányokat vették 
feleségül. Az Eötvös által felvetett ’Művészeti Egylet’ volt Trefort első fellépése a nagy 
nyilvánosság előtt. Kilépett az állami szolgálatból és kizárólag a tudományos és 
irodalmi tevékenységnek szentelte magát.
 A Centralista Kör (Eötvös József, Szalay László, Lukács Móric, Csengery Antal, 
Trefort Ágoston) először a Themis folyóiratot adták ki, majd 1840-ben jelent meg a 

58 Stein Aurél önéletrajza, gépírással, autográf javítással.- MTAKK. RAL 744/1937



Budapesti Szemle első kötete, amivel a nyugati "revue"-k típusát kívánták hazánkban 
meghonosítani. 
A folyóirat második kötetében jelent meg Eötvösnek a zsidók emancipációjáról szóló 
szép, emberbaráti, felvilágosult tanulmánya, amelynek előzménye Trefort cikke volt az 
oroszországi zsidó emancipációról. A 30-as években fordult Trefort érdeklődése a 
nemzetgazdaság iránt. Történelmi és közgazdasági tanulmányai elismeréseként az MTA 
levelező tagjává választotta, székfoglalóját 1841. december 6-án tartotta A nemzet  
gazdaságnak rendszerei címen. 
A Pesti Hírlap megalakulását örömmel fogadta, bár Trefort és barátai bizonyos 
fenntartásokkal éltek Kossuth elgondolásaival szemben. 1844-ben a Pesti Hírlap a 
centralisták kezébe került, és fontos szerepet töltött be a reformkor e szakaszában. 
1846/47-ben a centalisták közelítettek a Kossuth féle sikeres ellenzékhez és szerepet 
vállaltak az ellenzéki politika szervezetének megteremtésében és programjának 
kidolgozásában.
 
    Trefort a 48-as forradalmat visszás érzelmekkel fogadta. Az első felelős minisztérium 
megalakulásakor Eötvös tárcát vállalt a Batthyány-kormányban, Trefort Klauzál mellett 
volt államtitkár a földművelési, ipari- és kereskedelmi minisztériumban. A forradalmi 
helyzetben azonban nem találta helyét, Eötvössel együtt Bécsbe majd Münchenbe ment. 
A centralisták ezen lépése nem meglepő: tükrözi reformer, tehát forradalomellenes 
álláspontjukat. Eötvös és Trefort is az ország átalakulását mindvégig a monarchiával 
összhangban képzelte el, ezért visszavonult a politikától. Az abszolutizmus ideje alatt a 
nyilvánosság előtti működésre nem maradt más hely, mint az Akadémia ülései. 
A provizórium idején az Akadémia még szabadabb lett, s Trefort is kihasználta ezt a 
lehetőséget (kültaggá választása óta egyébként nem igen fordult elő az Akadémia 
felolvasó asztalánál) és a liberalizmus jelentős ideológusait, például Macaulay-t, akik 
külső tagok voltak, emlékbeszédeiben mutatta be a közönségnek.
Trefort, Eötvössel együtt, a kiegyezéshez vezető út lényeges kérdéseiben egyet értett 
Deák politikájával, de nem volt teljes a nézetazonosság. 1867-ben bekapcsolódott a 
kiegyezés gazdasági előkészítésébe. Eötvös halála után visszautasította Andrássy Gyula 
miniszterelnök felkérését, hogy sógora utódja legyen a miniszteri székben, de nem 
okozott meglepetést, amikor Eötvös utóda, Pauler Tivadar átvette az igazságügyi tárcát, 
akkor Trefort belépett a Lónyai kormány tagjai közé, s 1872 szeptember  4-től 1888-ban 
bekövetkező haláláig megszakítás nélkül a Vallás- és Közoktatási Minisztérium élén 
irányította a magyar kulturális életet.
    A közoktatásügy élén az Eötvös által megjelölt úton indult el, ami természetesnek 
tűnik, hiszen Trefort szabadelvű művelődéspolitikai szemlélete Eötvöshöz hasonlóan a 
reformkorban alakul ki, amikor a kor nagy politikusi nemzedékének 
gondolatrendszerében a művelődés kérdése jelentős szerepet kapott. A liberalizmus 
eszmerendszerének megfelelően Eötvös, de Trefort is a művelődés elsődlegességének 
eszméjét képviseli. Minisztériumi munkatársai jól ismert tudósok, pl. Szász Károly, 
utána Berzeviczy Albert miniszteri tanácsos (aki egy ideig a felsőoktatási osztályt 
irányította), 1887-től államtitkár, később miniszter, majd az Akadémia elnöke.
   Közoktatás politikájában az Eötvös-féle népoktatással szemben Trefort az új típusú 
ipari- és kereskedelmi iskolákat támogatta. Ennek oka: a kapitalizmus fejlődése, a 
magyar társadalmi-politikai életben bekövetkezett változások, az Eötvös-féle általános 
műveltséget, s nem képesítést adó oktatás már nem felel meg a dualista, polgárosodó 
Magyarország társadalmi igényeinek.
   Trefort nem volt Eötvös típusú politikus: őt nem annyira a kultúra tartalmi része, 
hanem a kultúrát hordozó intézményrendszer érdekelte. Tisza Kálmán hatalomra jutása 



után a 67-es gondolatok egyre jobban elsorvadtak a kultúrpolitika területén is. Trefort 
politikájában is egyre több konzervatív vonás jelent meg.
   A felsőoktatás területén az intézményrendszer fejlesztése fűződik Trefort nevéhez: 
Eötvös kezdeményezései következtében 1872-ben a Polytechnikum műegyetemmé vált, 
s megnyílt az ország második tudományegyeteme Kolozsvárott. Ezeken túlmenően is 
sok minden valóra vált Trefort időszakában Eötvös elképzeléseiből. Joggal nevezik ezt a 
korszakot a modern magyar felsőoktatás megszületése korának. 
Trefort különösen a természettudományi és az orvostudományi (Markusovszky Lajos59 

dolgozott mellette, Hirschler Ignác kollégája és jó barátja)) oktatásnak tulajdonított 
nagy jelentőséget. Működése során új épületeket kapott a műegyetem, a 
természettudományi kar, klinikák épültek, emelkedett a hallgatói létszám, kiváló 
professzorok tanítottak. De a művészeti oktatás területén is jelentős eredmények 
születtek: a Zeneakadémia létrejötte, a Mintarajz tanoda továbbfejlesztése, a 
képzőművészetek támogatása, állami ösztöndíjak biztosítása művészeknek – mind-mind 
a Trefort nevével jelzett időszak, építő, fejlesztő tevékenységének eredményei. 
   Másfél évtizedes miniszteri tevékenysége átfogta a magyar kultúra egészét. A 
nyolcvanas évektől azonban egyre nehezebben tudott megküzdeni a rossz pénzügyi 
helyzettel, amely lehetetlenné tette közoktatási terveinek megvalósítását. A 
költségvetési keret túllépése visszatérő probléma abban a családi levelezésben is, amely 
Stein Aurél ösztöndíjaival kapcsolatos problémákat is tárgyalja.
   Az Akadémiának 1841-től volt levelező tagja, 1867-ben vált rendes taggá. 
Székfoglalóját Az 1848-ki törvények közgazdasági momentumairól címmel tartotta, 
1885-ben, Lónyai Menyhért halála után az Akadémia elnöke volt 1888-ig. Egyre jobban 
kiábrándult belőle, utolsó beszédei már az érdektelenséget tükrözik.
Egyházpolitikájának lényege volt, hogy "minél kevesebbet avatkozik az állam az 
egyház ügyeibe, annál jobb” - szíve és szelleme inkább a közoktatás és a tudomány 
ügyeinek fejlesztése felé vonzotta. Egyforma mértékkel teljesítette valamennyi felekezet 
kívánságát, sőt kiemelkedő szerepet játszott a Rabbiképző Intézet megteremtésében. 
Ami az izraelita felekezetet illeti, gyakran kérte ki Hirschler Ignác tanácsát.

   Trefort művelődéspolitikáját - bár azt idősebb korára kialakuló konzervatizmusa, s a 
hatalom gyakorlásából következő kompromisszumok bizonyos fokig eltorzították - a 
"tudomány, vagyonosság és egészség" elérésére irányuló törekvés hatja át. Ezt 
bizonyítják az általa emelt intézmények, a nagy jelentőségű alkotások sorozata, a 
reformkori örökség továbbadása.60

   H. Boros Vilma 1970-ben megjelent Stein Aurél ifjúsága61 című kötetében publikálta 
és dolgozta fel annak a családi levelezésnek Stein Aurélra vonatkozó részleteit, amelyet 
1955-ben adott át az Akadémia Főtitkári Hivatala az Akadémiai Könyvtár 
Kézirattárának, s amely anyag Hirschler Ignác szemészorvos levelezése címen nyert 
felvételt az ideiglenes naplóban. E levelekből az ösztöndíjra vonatkozó részleteket, 
utalásokat időrendbe fűzve Stein Aurél külföldi tanulmányainak állami támogatásáról 
képet alkothatunk. Kiolvasható belőlük az a Hirschler számára sokszor lelkiismereti 
kérdéseket is felvető probléma, hogy tudja: unokaöccse egyrészt még nem igazán 
bizonyított, ezért újabb és újabb jelét is kell adni annak, hogy megérdemli a támogatást. 
Másrészt pedig tisztában volt azzal is, hogy a magyar közoktatásügynek sok fontos 
problémáját nem tudja Trefort az állandó pénzügyi keret túllépés ellenére sem 

59 Markusovszky Lajos (1815-1893) orvos, egészségügyi szervező, az MTA tagja
60 Mann Miklós : Trefort Ágoston.- Bp. : Akadémiai Kiadó, 1978, 199 p.
61 H. Boros Vilma i. m.



megoldani, s ő unokaöccse külföldi tanulmányai, azaz egy személyes dolog miatt kell, 
hogy zavarja a gondokban őrlődő minisztert.
 
   Stein Aurél érettségi évében, egy Treforttal Schopenhauerrről folytatott beszélgetésről 
beszámolva, 1879. novemberében találjuk az első említést arról Hirschler Ignác 
levelében, hogy reméli, egy-két éven belül ösztöndíjat tud Aurél számára szerezni, 
amennyiben Trefort miniszter marad. 62 A következő évben már be is számol Ernőnek, 
hogy sikerült az ösztöndíjat megszerezni, s nagyon örül, hogy gondolatban Ernő háláját 
is megjósolhatja magának: ez örömét kétszeresé teszi. De a siker nemcsak az ő érdeme, 
- ezt gondolni igazságtalanság lenne fiatalemberrel szemben, mert az ő bemutatottt 
’pompás’ bizonyítványának Trefortra tett hatása félreismerhetetlen volt. Közvetlenül 
utána Trefort azt mondta: "Küldje el hozzám az öccsét, személyesen meg akarom 
ismerni. Ilyen fiatalembernek a hóna alá nyúlni végre is mindig kifizetődik."
 Talán még a ’fiatalamber’ által választott téma iránti személyes érdeklődés is 
belejátszhatott a támogatásba, hisz Trefort önéletírásából tudjuk, hogy 1839-ben őt is 
megérintette India varázsa: 
"Nagy érdeklődéssel olvastam el ebben az évben Ritter ’Erdkunde’-ját s több más 
könyvet Indiáról, s közel voltam ahhoz, hogy a szanszkrit nyelv tanulására adjam a 
fejem"63   

   Azonban ismételten beszélt arról, hogy milyen nehéz megkerülni a szabályzatot. A 
most engedélyezett csekély összegű ösztöndíj legfőbb értékét mindketten abban látják, 
hogy ez "gradus ad parnassum". Maga Trefort is megvallotta, hogy ez már magában 
véve elég arra, hogy Aurélt a következő miniszternek is beajánlja. És sajnos Trefort 
utódjára gondolni nagyon is okuk van, a túllépett költségvetési keret miatt annyira 
nehéz helyzetbe került, hogy talán távoznia kell a miniszteri székből. Hirschler sajnálja 
őt, mert tele van jóakarattal és minden szép iránti lelkesedéssel.64

Stein Ernő május 8-i levelében köszöni meg, amit nagybátyja Aurélért, s ez által 
mindnyájunkért tett. Az ösztöndíjjal egyszerre szilárdan meg van alapozva Aurél 
bizonytalan egzisztenciája. Bámulja nagybátyja ez ügyben tanusított szeretetét és 
önmegtagadását, s bevallja: nem hiszi, hogy képes lett volna hasonlóra valamilyen 
hozzátartozója érdekében. 65

   Stein Aurélnak Trefort miniszternél való bemutatkozásáról nem tudunk meg többet. 
De két év múlva Hirschler azt írja Ernőnek, hogy Trefort két ízben is nagy 
együttérzéssel beszélt Aurélról: úgy találta, előnyére változott.66

Az ösztöndíj ügyéről legközelebb 1884-ben találunk adatokat. Stein Ernő január 15-i 
keltezésű levelében megírja nagybátyjának, hogy Aurél attól teszi függővé terveit, hogy 
a stipendiumot megkapja-e. Ernő azonban a legfontosabbnak nem a pénzkérdést tartja, 
minthogy öccsét tudja még segíteni. Azt tartaná helyesnek, ha Aurél Rudolf von Roth 
professzor segítségével minél előbb megszerezné Tübingenben a docentúrát és majd 6-9 
hónap szabadságot kérne és úgy menne Oxfordba. Erre nézve kéri ki nagybátyja 
véleményét.67

62 Hirschler Ignác levele Stein Ernőhöz. Bp. 1879. nov. 17. MTAKK  Ms (1067/84)
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Hirschler január végi válaszlevelében azt írja, hogy Markusovszky szerint, aki 1867-
1892 közt a Közoktatási Minisztériumban az orvosi, majd az összes egyetemi ügyek 
előadója volt, Aurél neve nem szerepel a költségvetésben, és másutt sincs említve. Attól 
fél, kérvényét az egyetemre küldték át, mert abban nosztrifikációról is szó esik. Még 
ebben az esetben sem tartja elveszettnek az ösztöndíjat, legfeljebb eltolódik egy évvel. 
Hirschler nem a pénz elvesztését sajnálná ebben az esetben, mint inkább az bántaná, 
hogy az általa nagyrabecsült Trefort könnyelmű ígéretet tett, amit aztán nem tart be.
Szerencsére ez nem következett be. Erre való tekintettel Ernő - Hirschler javaslata 
szerint - nyomatékosan kérje öccsétől, hogy írjon a közeljövőben egy tanulmányt az 
Akadémia számára, s ezzel rója le háláját a miniszter és saját hazája iránt. A tárgyról 
tanácskozott Goldziher Ignáccal, aki szerint az Aveszta-kérdésről érdemes írni, mai 
megvilágításban. Ezt felolvasnák az Akadémián, és utána kinyomtatnák a Budapesti 
Szemlében. Ez az írás hiányt pótolna a magyar szakirodalomban.
 Ernőt kéri közvetítőnek, hogy ezt Aurélnál elérje. Ami a docentúrát illeti, Goldziher 
teljesen egyetért Ernővel. Az egyedül ésszerű érvnek azt tartja, hogy Aurél igyekezzék 
rendes tanárrá válni valamelyik német egyetemen. Hazája iránti kötelességét teljesítené, 
ha aztán annak idején a miniszter hívására hazatérne valamelyik magyar egyetemre.68

 A mű el is készült Cambridge-ben, s felolvasva ugyan nem lett az Akadémián, de 
megjelent a Budapesti Szemle 1885 decemberi számában Az óperzsa vallásos 
irodalomról címen.

   Természetesen a németországi docentúra csak egy lehetőség volt, mert Hirschler 
mindenekelőtt azt szerette volna, ha magyar egyetemen tud elhelyezkedni. Ez abból a 
levélből is látszik, amelyet akkor írt unokaöccsének, Ernőnek, amikor szóba került, 
hogy Pozsonyban lesz esetleg az ország következő egyeteme. De a Magyar Királyi 
Erzsébet Tudományegyetem csak 1912-ben a XXXVI. tc. által jött létre. Hirschler az új 
egyetem létrehozásával Aurél magyarországi elhelyezkedésének esélyeit látta 
növekedni, amikor azt írta, hogy Pozsonyban most állítanak fel egyetemet, ott esetleg 
lehetne katedrája az összehasonlító nyelvészetnek. Alkalmilag ezt megemlíti 
Trefortnak.69  
1886. január 19-én Hirschler Ignác igen fontos levelet írt Ernőhöz az ösztöndíjjal 
kapcsolatban. Örömmel állapítja meg, hogy Ernő Aurélnak írt leveléből - amelyet neki 
is megküldött- látja, mennyire egyetértenek: csaknem ugyanezt mondta Aurélnak, 
miután a miniszter ismét megígérte az ösztöndíjat. Markusovszkytól tudja, hogy 
Trefortnak erre az esztendőre már egy fillérje sincsen, s szerinte ahhoz, hogy Aurél 
útiköltséget kaphasson, az kellene, hogy előbb kinevezzék, s utána szabadságot kérjen. 
De a kinevezéshez jelentősebb teljesítmények felmutatására lenne szükség, ezért 
Hirschler Ignác azt sürgette Aurélnál, hogy zend szótárának legalább egy részét 
jelentesse meg minél előbb, s ennek alapján szerezze meg a docentúrát itthon vagy 
Tübingenben.70

    1886. szeptemberében a Ludovika Akadémia egyéves önkéntesi tanfolyamának 
elvégzésével Stein Aurél katonai szolgálatát befejezte, előtte halt meg nagybátyja, 
Márk, aki örökséget hagyott rá. Hirschler tájékoztatta Ernőt Aurél Trefortnál tett 
látogatásáról."Mondja meg nagybátyjának - így bocsátotta el a miniszter, - hogy legyen 
egészen nyugodt." 
Hirschlert azonban ez a szólam korántsem nyugtatta meg, s ezért személyesen is 
felkereste Trefortot, a szokott időben, ebéd után. De éppen ott volt Pulszky Ferenc is, 
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így két óra hosszat kellett várnia, amíg a vendég végre elment. Ekkor Trefort maga 
kezdett Aurélról beszélni, hogy mennyire örül egészséges kinézésének stb. Csak fejezze 
be megkezdett művét, s akkor a továbbiak felől majd intézkedik. Bármennyire nehezére 
esett is - írja Hirschler - a gondok súlya alatt gyötrődő  minisztert kínozni, mégis 
szárazon eléje tárta ígéretét, mire Trefort előbb félhangon, majd határozottan 
megismételte, hogy Aurélnak a segélyben részesülők közé kell jutnia. Hirschler 
tisztában volt azzal, hogy ez milyen nehéz, hiszen a kassza üres és a büdzsét óriási 
mértékben túllépték. Erről már tavaly értesült Markusovszkytól, aki az egyedül járható 
útnak a már említett egyetemi kinevezést és az onnan való azonnali szabadságot tartotta. 
Hirschler azonban úgy véli, ez a terv nem megfelelő: sem Pesten, sem Kolosvárt 
nincsen szükség az összehasonlító nyelvészet előadására, és az ilyen kinevezés nem 
csekély botrányra adna alkalmat, nemcsak a pénzügyi bizottságban, de még az 
országgyűlésen is. Különösen amikor olyan fiatalember kinevezéséről van szó, aki 
eddig még nem mutatott fel semmiféle eredményt. 71

Ez időben Stein Aurél már megszerezte a docentúrát Tübingenben és 1886 őszén 
előadást tartott Hindukusch und Pamir in der iranischen Geographie72 címmel Bécsben 
a VII. Orientalista Kongresszuson, mint magántanár. 
 Ekkortájt  találkozik Hirschler a Főrendiházban Trefort miniszterrel, s az ismét 
biztosította őt afelől, hogy Aurél érdekében minden lehetőt megtesz.73 
Az ösztöndíj minden aggodalom ellenére, váratlanul mégiscsak megvalósul 
novemberben. Hirshler Ignác Trefortnak leánya, Ágnes útján fejezi ki köszönetét. Maga 
egészen megifjúltnak érzi magát, úgy, hogy a kínzó gyötrődés ellen szedett 
morphyumot mérsékelheti, sőt talán majd egészen el is hagyhatja.74

   Stein Aurél 1887 áprilisában bejegyzi naplójába, hogy Trefort ígétetét mégsem 
teljesítették és hogy ez kellemetlen érzéseket támaszt benne a jövőre nézve. A Mamát is 
nagyon bántja a dolog, ez Stein Ernő leveléből derül ki. De lehet, hogy Trefort valóban 
nem tudta kiharcolni azt, amit túlságos lelkesedésében megígért. Reméli, hogy 
Mamának lesz még alkalma a Trefort iránti hálára.75 
Júliusban Markusovszky felesége útján értesíti Hirschlert arról, hogy Aurél pénze 
biztos. Hirschler, hogy a miniszernek bizonyítsa, milyen jó véleménnyel vannak 
unokaöccse munkájáról szakmai körökben, szeretné megmutatni azt az elismerő hangú 
levelet, amelyet  James Darmesteter76, a kiváló orientalista Aurélhoz intézett. Azt is írja 
még, hogy Markusovszkynak akarna egypár írásbeli dokumentumot megmutatni annak 
bizonyságára, hogy Aurél érdeme és nem csupán a pártfogása szerezte meg számára a 
miniszter jóindulatát. Ezeket Markusovszky közölné az államtitkárral. A minisztérium 
12000 forintos büdzsé-túllépése rendeződött - és minthogy a miniszter e miatt 
szüneteltett minden kiutalást - most már nincs akadálya annak, hogy Aurél is megkapja 
az ígért anyagi támogatást Markusovszky éppen Hirschlernél tartózkodott St. 
Ulirichban, így az egész ügyet átbeszélték.77 

S végül az Indiába való utazás utiköltsége, 500 forint is – Markusovszky hathatós 
támogatásával – biztosítva lett. Ez az egyetlen olyan dokumentum, ahol Hirschler 
leírása alapján megtudhatjuk, milyen összegben kapott támogatást eddig Aurél: 
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    “Az utiköltségre az 500 forint biztosítva van, hála Markusovszky erélyes 
segítségének, e nélkül nem is sikerült volna, mert Trefort ismét nagyon túllépte a 
büdzsét és az új államtitkár nagyon szigorúan ellenőriz mindent. Ezt nem is veszi 
rossznéven tőle, hiszen belátja, hogy a kiadott 3400 forint ellenértékeként a teljesen 
hasznavehetetlen nyelvészeti kutatást látja bejegyezve, amikor nincs pénz arra, hogy 
néhány hasznavehető gimnáziumi tanárt képezzenek ki, ami talán mégis közelebbi és 
fontosabb cél lenne.78

Kemény mondat ez az utolsó, egy olyan ember megnyilvánulása, aki érez némi 
lelkiismeret furdalást azért, hogy amikor az ország számára közvetlenül hasznosuló, 
fontos kiadásra, mint a jövendő nemzedék oktatásának biztosítása jól képzett 
szakemberek által, anyagi problémák miatt nem biztosított, ő arra használta fel 
összeköttetését és befolyását, hogy unokaöccsének szanszkrit és óperzsa tanulmányai 
támogatására szerezzen, ami esetleg csak akkor kamatozna, ha valamelyik 
magyarországi egyetemen tanítana.
  
   A Stein Aurél életére vonatkozó magyar szakirodalomban gyakran olvashatjuk azt, 
hogy nem volt igény hazánkban az indoeurópai nyelvészetre, a róla megjelenő 
újságcikkekben pedig egy nagyon hatásos fordulat, hogy tudására nem tartottak igényt, 
ő is azok közé tartozik, akiknek kényszerűségből kellett külföldi lehetőséget találni. 
Mindkét állítás csak részigazságokat tartalmaz. 1873-tól ugyanis volt tanszék a 
budapesti egyetemen s épp egy másik tübingeni Roth tanítvány, Mayr Aurél kapott ide 
kinevezést, mint az indogermán összehasonlító nyelvészet rendkívüli tanára, 1895-től 
pedig rendes tanár lett.
   Mayr Aurél a pesti piaristáknál folytatta gimáziumi tanulmányait, majd jogot tanult a 
budapesti egyetemen 1867-ig. Nyelvészeti tanulmányokkal külföldi egyetemeken 
kezdett foglalkozni, 1870-ben a berlini egyetemről ment át Rudolf von Roth 
professzorhoz tanulni és 1871-ben doktorált nála két témával, majd pedig Roth 
ajánlásával nyerte el állását s lett az indoeurópai nyelvészet első professzora 
Budapesten. Első jelentős munkája az Indisches Erbrecht Bécsben jelent meg 1873-ban, 
nyelvészeti munkái, A lágy aspiráták kiejtése a zendben és Az un. lágy aspiráták 
phonetikus értékéről az óindben79 Budapesten kerültek kiadásra. 
Stein Aurél hagyatékában három cikke is megtalálható, dedikáció nélkül, és a 
levelezésben sincs tőle származó levél sem Oxfordban, sem Budapesten, ami arra enged 
következtetni, hogy a két Roth tanítvány között nem volt semmilyen kapcsolat. 
   Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy Budapesten a hely be volt töltve, Kolozsvárott 
valóban nem volt lehetőség – s talán igény sem, mert a hazai igényeket valószínüleg egy 
tanszék kielégítette. 
    Stein Aurél soha nem emlegette fel, hogy hazájában nem kapott állást, ő inkább 
haláláig arról beszélt csak, hogy mennyivel tartozik azért a támogatásért, amelyet 
diákként kapott.
Mert a magyar állam segítsége biztosította számára - most már ennek a segítségnek a 
hátterét és személyes vonatkozásait is megismerhettük - azt, hogy tanulmányait Európa 
legjobb egyetemein végezhette és részesülhetett olyan oktatásban, aminek 
eredményeként olyan sokoldalú és mély ismeretanyagot tudott elsajátítani, ami több 
tudományterületen is kiváló alkotásokat eredményezett. 1887 novemberében pedig 
ennek segítségével indulhatott Indiába.
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      Stein Aurél mindig nagy hálával gondolt Trefort Ágostonra. 1888-ban, amikor már a 
Punjabi Egyetem keleti kollégiumának igazgatója és az egyetem hivatalának vezetője 
volt, mely feladatok igencsak nagy lekötöttséget és rengeteg adminisztratív munkát 
jelentettek, tudományos munkára és némi kikapcsolódásra csupán a nyári szünidő adott 
alkalmat. Ezt a szabad időt kihasználva az önéletrajz szerint „… Kasmirban mégis 
sikerült a régi kasmiri történetre vonatkozó kutatásokat végezni s ezen kutatások 
eredményét a Kalhana írta kasmiri szanszkrit krónika fordításának és kommentárának 
kiadásával közzétenni.”80 
Ennek az 1888. augusztus másodika és október tizennegyedike közötti időszaknak volt 
egy másik hozadéka is, ami újra családjának közreműködésével valósult meg. 
Stein Aurél a heti rendszerességgel családjának küldött levelekben beszámolt erről a 
kalandos, gyönyörű tájakra vezető, európai ember számára ismeretlen és érdekes 
építészeti emlékekkel teli útról, s a leírásokhoz természetesen a megfelelő történeti, 
földrajzi stb. tudnivalókat is megadta – ráadásul élvezhető stílusban, érdekfeszítő 
módon. Ezek a leírások nagy hatást gyakoroltak a családra, s Ernőben 
megfogalmazódott egy ötlet: közzé kell tenni e leveleket, méghozzá az Allgemeine 
Zeitungban. Minthogy szokása szerint nem volt megelégedve öccse németségével, 
először nagybátyját kérte fel a szöveg átsimítására, de miután az visszautasította, maga 
vállalkozott a szöveg átfésülésére”. 81 Az Allgemeine Zeitung vállalta a levelek közlését, 
melyek 1889. augusztus 2. és október 14. között folytatásokban jelent meg Eine 
Ferienreise nach Srinagar (Kashmir) 82 címen.  

    Trefort Ágoston haláláról 1888. szeptember 14-én Srinagarban a Timesból értesült és 
a kasmíri levelekben a következő sorokkal fejezte ki háláját és köszönetét a nagy 
nyilvánosság előtt: „[...] Amikor tegnapelőtt este az olvasóteremben a frissen érkezett 
angol újságokat átlapoztam, a „Times“-ban teljesen váratlan s engem mélyen 
megrendítő hírre bukkantam a tiszteletre méltó magyar oktatásügyi miniszter, Trefort 
haláláról. A gyászhír szüntelenül foglalkoztat, hiszen az elhunytban olyan jóakarómat 
veszítettem el, akinek tevékeny  támogatása nélkül biztosan nem fejezhettem volna be 
egykönnyen tanulmányaimat, s nem érhettem volna el mai hivatalomat; noha az utóbbit 
elsősorban az India Office tisztelt könyvtárosának, dr. R. Rostnak és más angliai 
jóakaróimnak köszönhetem, mégsem kerültem volna soha kapcsolatba velük, ha Trefort 
az állami támogatás segítségével nem tette volna lehetővé számomra, hogy Angliába 
mehessek. Amíg csak élek, mélységes hálával fogom őrizni ama nemes lelkű, minden 
szépért és jóért lelkesedő férfiú emlékét, aki mindig oly szíves barátsággal viseltetett 
irántam.“ 83

   1888-ban jótevőjét veszítette el, a következő évben pedig azt a személyt is, akihez 
talán mindenkinél jobban ragaszkodott: édesapja 1889. május 10-én hunyt el. Az 
utilevelekről megjelent különnyomatot apja emlékének dedikálta:  „Dem Andenken 
seines heissgeliebten, am 10-ten Maj. 1889 in der fernen Heimath aus dem Leben 
geschiedenen Vaters in tiefer Wehmut gewidmet“ - „Forrón szeretett, 1889. május 10-
én messzi hazámban elhunyt atyám emlékének ajánlom, mély fájdalommal, a szerző.“ 
A családi levelezésből kiderül, hogy a dedikáció nem volt Hirschler Ignác ízlése szerint 
való, de végül konstatálta, hogy nem is hat olyan rosszul, mint gondolta. 
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Különlenyomatokat kért, amelyeket először Aurél jóakarói és saját ismerősei között 
szétoszt, de szeretne küldeni Hunfalvy Pálnak, illetve az Akadémia könyvtárának, 
ugyanúgy, mint más nyilvános könyvtáraknak és a Természettudományi Társulatnak is. 
Hirschler-t nagy örömmel töltötte el, hogy ismerősei érdeklődéssel olvasták a leveleket, 
s levelében külön is említi, hogy Pulszky Ferenc veje, Hampel József régész, a Nemzeti 
Múzeum régiségtárának igazgató-őre nagyon elismerően nyilatkozott Aurélról, 
különösen dicsérve írásában Trefort apotheozisát.84 

V.  A Ludovika Akadémia – útravaló a földrajzi kutatáshoz és a térképezéshez
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Stein Aurél magyarországi tanulmányainak fontos és egyben utolsó állomása volt a 
Ludovika Akadémián eltöltött egy év. Ő így írt erről a rövid életrajzban: 

„1885-1886-ig a budapesti Ludovika Akadémián végeztem egyévi önkéntesi 
szolgálatomat s ennek alapján megkaptam a szolgálaton kívüli hadnagyi rangot. Itt 
Rónai Horváth Jenő és Csanády századosok, későbbi tábornokok voltak tanáraim; 
Kuess százados tereptani oktatásának sokat köszönhetem.”85

    A Ludovika Akadémia mindig említésre kerül a Stein Aurél munkásságát méltató 
írásokban, amikor róla, mint földrajztudósról beszélünk, aki Belső-Ázsia területének 
egyik legfontosabb feltérképezőjeként vonult be a tudományág történetébe.
Életrajzírói, e rövid, de életében jelentősséggel bíró időszakról így számolnak be: 

Halász Gyula, műveinek egyedüli magyar fordítója, aki kortárs volt és értesüléseinek 
nagy részét magától Steintől szerezte, pontos és hiteles adatokkal szolgál:

„Önkéntesi évét 1885-86-ban ugyancsak Budapesten, a Ludovika Akadémián szolgálta 
le és ezután 1889-ig szabadságolt állományú honvédhadnagy volt. Máig is meleg 
elismeréssel és hálával emlékezik meg katonai kiképzéséről. Kivált a térképrajzolásban 
és telepleírásban szerzett gyakorlati jártassága támogatta nagy mértékben későbbi 
tudományos utazásain.”86

„Következik az önkéntesi esztendő, a Ludovika Akadémián, azon az egyéves 
tanfolyamon (1885-86), amelyet akkor szerveztek elsőízben Budapesten. Jó szerencséje 
úgy akarta, hogy itt is jó tanárai legyenek. Horváth Jenő, a későbbi tábornok, és a korán 
elhunyt Kuess utász-százados, aki a „tereptan”-t tanította, bizonyára büszkeséggel 
hallottak később tanítványuk nagyszerű fölfedező útjairól – mint ahogy a tanítvány is 
maiglan hálásan emlékezik vissza a Ludovika Akadémián szerzett gyakorlati és elméleti 
kiképeztetésre – a terepfelvételben.”87

 
Jeannette Mirsky, az első nagy Stein életrajz amerikai szerzője az anyaggyűjtés során 
eljutott Magyarországra is, s az Akadémia Keleti Gyűjteményében - Ligeti Lajos 
engedélyével - tanulmányozhatta az akkor még feldolgozatlan levelezést és egyéb 
kéziratos anyagot. Azonban valószínűleg a nyelvismeret hiánya is szerepet játszott 
abban, hogy leírása nem pontos: így lesz a Ludovika Akadémia egyszerűen a magyar 
hadsereg térképészeti iskolája, amelynek vezetője egy századosi rangban lévő tiszt. 
Bizonyára jó gyakorlati ismereteket kapott Stein Kuess Károlytól, azonban azt nem 
lehet állítani, hogy őt a nagy magyar kartográfusok között tartanák számon.

„1885-ben Stein megszakította ösztöndíjat, hogy visszatérjen Budapestre egy éves 
katonai szolgálatát letölteni. Általában egy ilyen év elvesztegetett idő egy olyan ifjú 
ember számára, aki  szakmai tanulmányoknak szenteli idejét és ez köti le. Bárhogy is 
történt, elvégezte a feladatot a Ludovika Akadémián, a magyar hadsereg térképészeti 
iskolájában. Annak igazgatója, Kuess Károly kapitány, egy kiváló térképész, 
megismertette vele a katonai térképészek számára abban az időben ismert legjobb 
módszereket. Stein gyermekkori hobbija, a régi topográfia, új értelmet kapott: 
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86 Halász Gyula bevezetője az általa fordított Stein Aurél: Romvárosok Ázsia sivatagjaiban /Bp. : Kir. 
Magyar Természettudományi Társulat, 1913, p. 1
87 Halász Gyula: Stein Aurél – hatvanadik születésnapja alkalmából. = Nyugat, 1922, 1324 p.



megismerte azokat az elméleti fogalmakat és gyakorlati szaktudást, amelyek egy térkép 
elkészítéséhez szükségesek. Egy térkép. Mint egy könyv, kifejez egy bizonyos 
gondolatot; de ellentétben a könyvvel, egy grafikai megjelenítés. Abban az időben a 
legjobb módszer egy térkép létrehozására - amely a földfelszín egy bizonyos része 
alakjának, kiterjedésének, elhelyezkedésének kifejezésére szolgál - a terepfelmérésben a 
háromszögelés és a trigonometriai számítások felhasználását igényelte. Azokat a 
technikákat, amelyeket Stein a Ludovikán sajátított el, három belső-ázsiai expedíciója 
során használta fel a gyakorlatban. Mindhárom alkalommal, kis csapata magában foglalt 
két indiai földmérőt (akiket az Indian Survey Department képzett ki), s akiknek 
térképészeti munkáját ő irányította és koordinálta.88        

Annabel Walker, a második nagy Stein életrajz angol szerzője nem megy bele a 
részletekbe, de amit leír a képzésről és annak helyszínéről, az megfelel a tényeknek:

 „Kötelező katonai szolgálatát a Ludovika Akadémián a földfelmérés és térképkészítés 
megtanulásával töltötte, olyan szakismeretek elsajátításával, amelyhez valószínűleg 
topográfiai érdeklődése miatt is vonzódott. Az Akadémia látogatását a fiatal, tanult 
civilek a kötelező katonai szolgálat letöltésének egy viszonylag civilizált formájának 
tekintették, amely eredményeként tiszti rangot lehetett szerezni.
A tanulók ismereteiket az erdős budai hegyekben szerezték, ahol a módos pesti családok 
nyaralói álltak. Nagyon eltér ez környezet Ázsia hegyeitől, ahol Stein ismereteit 
átültette a gyakorlatba. De ez egy jól megtanult lecke volt. A következőkben az óvatos 
indiai hatóságokkal való kapcsolataiban ezen ismeretei mindig meghatározó 
jelentőségűek voltak az engedélyek megadása, az expedíciók finanszírozásának 
kérdésében. Cserében ludovikás képzettségét látványos eredménnyel kamatoztatta, 
feltérképezve olyan hatalmas területeket, amelyek addig a kartográfusok számára csak 
fehér foltok voltak.”89

     A Ludovika Akadémia még egy fiatal intézmény volt, amikor Stein Aurél a hallgatói 
sorába lépett.  Ugyan az 1808-as pozsonyi országgyűlés már megszavazta egy 
tisztnevelő intézet felállítását, de csak 1872-ben – 64 év politikai harc és várakozás után 
indult meg a tisztképzés, tanfolyamok keretében.
 Az intézmény névadója Mária Ludovika királyné, I. Ferenc felesége. Ő a magyar 
nemzettől kapott koronázási ajándékát, 50.000 forintot, a rendek pedig 800.000 forintot 
ajánlottak fel a magyar tisztképző intézet felállítására.
  Az alapkő letételére - József nádor jelenlétében - 1830-ban került sor. Építése Pollák 
Mihály tervei alapján 1830-36-ig tartott. Az épület sokáig üresen állt, majd más célra 
használták. 
 A szabadságharc alatt, 1849. január 7-én megnyitotta kapuit a Magyar Hadi Főtanoda, 
de csak rövid ideig működhetett.
1869-ben megszületett a Magyar Királyi Honvédség, amelynek szüksége volt magyarul 
beszélő tisztikarra, s e tisztikar képzésére 1872. novemberében megnyitotta kapuit a 
Ludovika Akadémia.
Az 1883. évi XXIV. törvénycikk alapján 3 tanfolyamon folyt a képzés: 4 éves tényleges 
állománybeli tisztképző tanfolyam, 1 éves szabadságolt állománybeli tisztképző 
tanfolyam és felsőbbtiszti tanfolyam.

88 Mirsky, Jeannette: Sir Aurel Stein. Archeological explorer.- Chicago, London : University of Chicago 
Press, 1977, 585 l.- p. 31. 
89 Walker, i.m.  p. 21



A Ludovika parancsnoka 1883-1895 között – tehát akkor is, amikor Stein Aurél 
folytatta tanulmányait - nemes ságodi Szvetics József ezredes/tábornok, altábornagy 
volt.90

  Mit jelentett a Ludovika Akadémia működése abban a korban, milyen szellemiséget 
képviselt, kik voltak a tartalékos tisztek és milyen célból jött létre az egyéves önkéntes 
képzés?
 
    Az osztrák-magyar hadsereg tényleges tisztképzése két részre oszlott. Az 
akadémiákon vezető pozíciók számára képezték a hallgatókat, a hadapródiskolákról 
pedig főleg a leendő csapattisztek kerültek ki. A katonai akadémiák rendeltetése az volt, 
hogy a tiszti pályához megkívánt szakismereteket nyújtsanak, s megvessék azt a 
tudományos alapot is, amely a felsőbb szakképző intézetek későbbi hallgatásához 
szükséges. A közös hadseregnek két akadémiája működött: a Terézia katonai akadémia 
Bécsújhelyen és a műszaki katonai akadémia Bécsben (utóbb Mödlingben).
 Ami közös volt a két intézményben: az uralkodóház és a haza, ebben az esetben a 
közös tisztek számára a „közhaza”, az összbirodalom iránti hűség hangoztatása. 
Más volt a szellem a budapesti magyar királyi honvédségi Ludovika Akadémián és a 
soproni honvéd főreáliskolán. Ezek ugyanis nem osztrák-magyar, hanem magyar 
intézményként működtek, s nem annyira a birodalmi eszmét plántálták növendékeikbe, 
mint inkább a nemzeti gondolatot, pontosabban a magyar nacionalizmust. 

A „tettlegesek és a tartalékosok” a korabeli hadseregben:
 „A tartalékos tiszti intézményt a kiegyezés után hozták létre. A régi hadseregben, ha a 
tiszti létszám fogytán volt – például háború esetén – az ezredparancsnokok az altisztek 
vagy polgári egyének közül töltötték be a századkeretet. A békelétszámra leszállított 
seregre később szerfölött nagy terhet rótt a létszámfölötti tisztek sokasága, a 
kormányzatnak végkielégítéssel lehetett csak elérnie, hogy az érintettek „kvietáljanak”, 
azaz tiszti rangjukról lemondjanak és kilépjenek a hadseregből.
A modern tömeghadseregben a mozgósításkor jelentkező tiszti többletigényt a 
tartalékos tisztek köréből elégítik ki. Ezek utánpótlására a Monarchia hadseregében 
bevezették az úgynevezett egyévi önkéntesek rendszerét. Maga a kifejezés hamar 
idejétmúlttá vált, az 1889. évi védtörvény életbelépése után ugyanis az egyévi 
önkénteseket ugyanúgy sorozták, mint mindenki mást.
     Az egyéves szolgálati forma (nagy könnyebbség az átlag háromévi tényleges 
szolgálathoz képest!) nyitva állt minden „védképes” osztrák vagy magyar állampolgár 
előtt, aki valamilyen belföldi középiskola, főgimnázium vagy főreál iskola nyolc 
osztályát elvégezte, gyakorlatilag tehát érettségi vizsgát tett. Az egyévi önkéntes 
megválaszthatta a csapattestét, amelyben szolgálni kívánt (a helyőrséget azonban már 
nem), s ha valamely felsőbb tanintézetben folytatta tanulmányait, kívánsága szerint 
tölthette le az egyévi tényleges szolgálat évét. 
A szolgálatot rendszerint a saját költségére kellett teljesíteni, amin, túl az élelmezésen, a 
ruházkodáson és a felszerelésen, a lovasságnál a ló beszerzését és tartását is értették. 
Laktanyai elszállásolásra – hacsak  szolgálati és fegyelmi megfontolások, továbbá a 
kiképzés azt meg nem kívánták – az egyévi önkéntest nem lehetett kötelezni, vagyis 
magánszálláson lakhatott. Vagyontalan jelöltek egyébként kivételesen államköltségen is 
szolgálhattak (ám kizárólag a gyalogságnál).

90 Rada Tibor: A Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia és testvérintézetek története 1830-1945.- 
Calgary-Budapest  1998.- I. köt.,  p.8



Az egyévi tényleges szolgálatot teljes egészében a katonai kiképzésre szánták. Az 
alapkiképzésen kívül december 31-től május 31-ig elméleti oktatás folyt, gyakorlatilag 
tartalékos tisztképzés, amelynek színvonaláról a tényleges tiszti karban – megoszlottak 
a vélemények. A nyári gyakorlatozások után szeptember második felében az egyévi 
önkénteseket elméleti és gyakorlati vizsga elé bocsátották. Akik ezt „sikerrel 
megállták”, azokat a „szükség mérvéhez képest” tartalékos tisztté vagy hadapróddá 
léptették elő. A vizsgánál meg nem felelteknek viszont még egy évet kellett 
szolgálatban letölteniök, mialatt megtarthatták egyévi önkéntesi jellegüket, s az 
esztendő végén ismétlő vizsgát tehettek.

Ahogy nőtt a középiskolai oktatás, úgy nőtt az egyévi önkéntesek és tartalékos tisztek 
száma. Ez pedig gyökeresen megváltoztatta a tisztikar nemzetiségi, társadalmi és vallási 
összetételét. A világháború előestéjén már körülbelül ugyanannyi volt a tartalékos tiszt, 
mint a hivatásos, 1918-ra pedig már 150 ezer tartalékos tisztet számláltak, szemben a 34 
ezres hivatásos állománnyal. A tartalékosok lényegesen magasabb műveltséggel 
rendelkeztek, mint a ténylegesek, és soraikban a magyarok, csehek, olaszok, lengyelek 
jóval nagyobb arányban képviseltették magukat. A délszlávok, a ruténok és a románok 
esetében ez az eltérés nem volt ennyire jelentékeny. Ami a felekezeti eltolódást illeti, itt 
a zsidóság nagy száma ötlik szembe: mivel a zsidók jóval számarányukon felül jártak 
középiskolába, megmutatkozott ez a zsidó tartalékos tisztek magas arányában is. 

   A liberálisok abban reménykedtek, hogy a tartalékos tisztek révén a polgári, a 
szabadelvű gondolkodás utat tör majd magának a tisztikarban. A valóságban ennek a 
fordítottja történt. A tettleges tisztek, akik kezdetben ódzkodtak a tartalékosoktól és 
kiváltképp zokon vették, hogy ugyanúgy megillette őket a tiszti kardbojt (no meg amit 
az jelképezett) egy idő után befogadták a civileket (akik aztán a világháborúban 
messzemenőkig bebizonyították, hogy a katonai képzésüket illető minden fenntartás  és 
aggodalom dacára a hivatásosokkal egyenértékű teljesítményre képesek), s végül nem 
azok oltottak haladó gondolatokat a hadseregbe, hanem ők alkalmazkodtak hozzá.”91

  A fentiek is rávilágítanak arra, hogy a korabeli Ludovika miért lehetett Stein Aurél 
számára egy olyan intézmény, amelyre mindig szívesen emlékezett vissza, és amellyel a 
kapcsolatot is fenntartotta, sőt adományaival támogatta.
    Vannak arra utaló jelek, hogy apja, Stein Náthán részt vett a szabadságharcban, s 
tudjuk, hogy Hirschler Ignácot is csak betegsége akadályozta abban, hogy hazatérve 
aktívan részt vegyen a függetlenségért vívott küzdelemben. A piarista gimnázium, 
ahova járt, szintén híres volt a nemzeti érzelmű nevelésről.
 Fennmaradt naplói bizonyítják, hogy a gyermek Stein Aurélban éltek a hazafias 
eszmék: október 6-át, az aradi vértanúk kivégzésének napját mindig bejelölte.
      Az 1874-es naplóban, amelyet egyébként németül vezetett, augusztus 13-án, a 
világosi fegyverletétel napján egy 12 éves gyermek határozott meggyőződésével a 
következő magyar bejegyzés áll: Majd vissza adjuk a kölcsönt a kutya orosznak. Föl, 
Föl magyarok!! Éljen a haza! Estye Polska nye zgenyela!92

   Büszke volt arra, hogy egyik őse harcolt Garibaldi seregében Itáliában. Amikor 
Szicíliában járt, így írt erről Balogh Jenőnek, a Magyar Tudományos Akadémia 
főtitkárának:
„Nagyon örültem annak is, hogy annyi irányban tapasztaltam haladást és javulást az 
olasz viszonyokban. Kár, hogy egyik boldogult nagybátyám, a ki Garibaldi alatt öntötte 
91 Józsa György Gábor: Ferenc József zászlai alatt (1848-1914) - Bp. : Corvina, 1990, p. 116 és pp. 124-
125
92  Cat. Stein HAS, 36 Personal Diaries



vérét sziciliai és nápolyi harcokban, nem láthatta e nagymérvű fejlődést e szép 
földön.”93 

A MTAK Keleti Gyűjteményében őrzött levelezésből az is kitűnik, hogy igyekezett 
adatokat szerezni erről. Lodovico Corio-nak, a milánói Museo del Risorgimento 
Nazionale első igazgatójának leveléből kiderül, hogy Stein Aurél Isléry Zsigmondról 
kért adatokat, aki az 1860. októberi volturno-i csatában egy egység vezetőjeként tüntette 
ki magát és sebesült meg.94 

   Tehát egy, a magyar nemzeti tudatot erősítő intézmény nem állhatott távol a fiatal 
Steintől. 
A családi levelezés tanúsítja, hogy bátyja, Ernő mekkora hangsúlyt fektetett arra, hogy 
alkalmas időben kötelező katonai szolgálatát teljesítse. Erre pedig megfelelőbb hely 
nem is lehetett, mint a nemrégiben beindított egy éves önkéntesi tanfolyam és a 
budapesti Ludovika. 
  
 „A szabadságolt állománybeli tisztképzés egy évig tartott, a már besorozott vagy 
önként jelentkező, vagy az 1871. évi VI. törvénycikk alapján behívandó honvédeket 
képezték ki. A rendelet lényege az volt, hogy a tisztképző tanfolyamot kettéválasztották. 
A honvédségnél szolgáló egyévi önkénteseket azonban, kisebb létszámuknál fogva (a 
cs. kir. közös hadseregbe sorozott egyévi önkéntesek létszámához viszonyítva) az 
állomáshely szabad megválasztás jogából  kizárták, mert az 1883/84 – 1889/90 
tanévekben a gyalogságbeliek kiképzésüket csakis Budapesten, a Ludovika 
Akadémiában, a lovassághoz törekvők a jászberényi központi lovastiszti iskolában 
nyerték.”95 
Az egyévi önkéntesek katonai kiképzésük végett évenként okt. 1-én a Ludovika 
Akadémiába vonultak be és ott külön iskolában nyertek oktatást. Újonc kiképzésük után 
megkezdődött az elméleti és gyakorlati oktatás.

A Hadtörténeti Levéltár őrzi az 1885/1886 évi egyévi önkéntes tanfolyam 
dokumentumait. Stein Aurél ottani szerepléséről a következőket találjuk:

 Az „Egy évi önkéntes tanfolyam”-on a rangsorban Stein Aurél az 5. helyen szerepel, 
rendfokozata cz. tizedes, eredménye igen jó, előléptetési javaslata: czimzetes 
szakaszvezetővé
Czimzetes tizedes: 1886. április 1-től
Mestersége rovatban: bölcsészeti tudor
Nyelvtudás: magyar, német, francia, angol és perzsa
1885. október 1-e óta tényleges szolgálatban van és pedig: 8 heti ujoncz sorványban 
részesült és 1885. dec. l-től az egyéni önkéntes osztag tanfolyam hallgatója.
 Az 1886. július 17-én  lezárt a kimutatás aláírója: Fülöp százados, osztagparancsnok96

Stein Aurél tiszti képzésében résztvevő tisztek közül meg kell emlékeznünk Rónai 
Horváth Jenőről és Csalány Gézáról, mint a korszak két kiemelkedő, jelentős szakmai 
publikációt megjelentető, a katonai gondolkodást meghatározó személyekről, valamint 
93 Stein Aurél Balogh Jenőnek, Paris, 1935. március 2. MTAKK, Magy. Ir. lev. 2, 14
94 Corio Lodovico Stein Aurélnak, Cat. Stein HAS 2/ fol. 234
95 A Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia története az alapkőletétel 100 éves évfordulója 
alkalmából. Bp.: M. Kir. Ludovika Akad. kiadása, 1930.- p. 398
96 Hadtörténeti Levéltár, M. Kir. honvédségi Ludovika Akadémia 347.



Kuess Károlyról, Fülöp Mártonról és Balzam Győzőről, akikkel Stein tartotta a 
kapcsolatot, levelezésben állt velük és magyarországi előadásai alkalmával a 
meghívottak listáján szerepeltek.

  A Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia történeténe1930-ban megjelent kötet 
II. függelékében az alábbi áll a Stein Aurélt is tanító tisztekről:

 Tiszti és tanári kar 1872-1930

Rónai Horváth Jenő főhadnagy, százados, 1883-1891. Szolgálati szabályzat, harcászat, 
hadtörténelem.

Csalány Géza százados, 1880-1888. Katonai földrajz, szolgálati szabályzat, harcászat, a 
Ludovika Akadémiai Közlöny szerkesztője.

Fülöp Márton százados, 1883-1887. Fegyvertan, gyakorlati szabályzat, szolgálati 
szabályzat, gyakorlati kiképzésvezető, egyévi önkéntes tanfolyam parancsnoka.

Balzam Győző főhadnagy, százados 1886/1896. Tereptan, tereprajz és fényképezés.

Kuess Károly százados, őrnagy 1885-1894. Tereptan és tereprajz, földmértan, 
évfolyamparancsnok, terepfelvételi gyakorlatok vezetője.

Kuesz  (vagy Kuess) Károlyról sajnos semmi többet nem lehet tudni. A Hadtörténeti 
Intézetben a Ludovika megmaradt irataiban nem szerepel, az 1930-as Ludovika 
történetben viszont igen. Itt nem lehet szó név elírásról, mert a fent idézett helyen 
Halász Gyula is említi, sőt még azt is hozzáteszi, hogy „a korán elhunyt Kuess 
utászszázados” pedig ő egyrészt kortárs volt, másrészt, ahogy az már említésre került, 
sok információját közvetlenül Stein Auréltól nyerte. 

Balzam Győző esetében fontos kiemelni, hogy a tereptan mellett fényképezést is 
tanított. Stein Aurélnak több mint húszezer felvételét őrzik a különböző gyűjtemények. 
Ezek közül a legnagyobb a British Library-ban található, ezt követi a Magyar 
Tudományos Akadémia Könyvtárában őrzött anyag. Stein az 1890-es években kezdett 
el intenzíven és magas szinten foglalkozni a fotózással, elsősorban, mint régészeti és 
földrajzi munkássága dokumentációs eszközével, több könyve saját fotóival jelent meg. 
Életrajza szerint Fred Andrews, barátja és asszisztense közreműködésével kezdett el 
fotózással foglalkozni. De a fentiek alapján nagy a valószínűsége, hogy a Ludovika 
Akadémián szerezte eme ismeretének alapjait is.
  
„Csalány (Csalányi) Géza m. kir. honvédszázados, Ludovica-akadémiai tanár 1848. 
szept. 29-én Pozsonyban született. A hainburgi cs. és kir. hadapród iskolában tanult, 
innen 1863-ban a bécsújhelyi katonai akadémiára került.” Ezzel a mondattal kezdődik 
Szinnyei Magyar Írók élete és munkái-ban annak a tisztnek az életrajza, aki Stein Aurél 
önéletrajzi feljegyzései alapján mindenütt Csanády századosként kerül említésre. Már 
pedig ilyen nevű tiszt az Akadémián nem szolgált, és nem volt később ilyen nevű 
tábornok sem. Talán Stein részéről egy egyszerű gépelési hibáról lehet szó, vagy nem 
emlékezett már pontosan a nevére, egy bizonyos, 1885/86-ban Csalány Géza tanított az 
önkéntesi osztályban.

1880-tól szolgált a Ludovika Akadémia tisztképző és tiszti tanfolyamaiban. 1881-től 
jelentek meg kisebb dolgozatai a Ludovika Akadémia Közlönyében hadi földleírási és 
harcászati témákban. 1885-ben, amikor Stein Aurélt tanította, több közleménye is 



napvilágot látott ott: A hadi földleírás rövid elmélete, Az aldunai medencze hadi 
földleírása, A magyar államterület hadi földleírása

 Rónai Horváth Jenő (1852-1915) kiemelkedő szerepet játszott a korszak hadtörténet 
írásában.
Idézzük Szendrei János méltatását:
„A magyar hadi történetírás egyik legbuzgóbb és leghivatottabb munkása volt, a ki 
katonai állásánál és rangjánál fogva szerencsés kézzel munkált azon, hogy a magyar 
hadtörténelem  a katonák között is mind szélesebb körben váljék ismertté. 
Hadtörténelmi munkáinak kiváló becset kölcsönöz az, hogy a történetírói kritikát a 
tudományosan képzett katona tollával egyesítette. 
Katonai pályáját a Ludovika Akadémia tisztképző tanfolyamában kezdte meg, honnan 
1876-ban hadnagygyá neveztetett ki.  1885-től kezdve pedig hat éven át a Ludovika 
Akadémián mint a harczászat és hadtörténelem tanára, utóbb 1894-ben a törzstiszti 
tanfolyamon mint a harczászat tanára működött.
Irodalmi tevékenységét 1876-ban a Ludovika Közlönyében kezdte meg. Dolgozatainak 
egy része német és franczia folyóiratokban is megjelent.
A Ludovika Akadémia számára több tankönyvet írt, így a Harczászat kézikönyve 2 
kötet, Az egyetemes hadtörténelem vázlata és az Újabbkori hadviselés történelme 
(1895)
1886-ban az MTA hadtudományi bizottságába előadóul hivatván meg, kiadta a Magyar 
Katonai Évkönyvet és 1888-ban megindította a Hadtörténelmi Közleményeket, melynek 
tíz évfolyamát is szerkesztette, majd ugyancsak az akadémiai bizottság megbízásából 
kiadta Zrínyi Miklós a költő és hadvezér hadtudományi munkáit, megindította a Magyar 
Hadtörténelmi Könyvtárt s a millenium évében 2 vaskos kötetben megírta a Magyar 
hadi krónika a honfoglalás korától napjainkig c. művét.
Tudományos érdemei méltánylásául az MTA 1888-ban levelező, 1910-ben tiszteletbeli 
tagjai sorába emelte, s mikor egyszersmind az újonnan szervezett Hadtörténelmi 
Bizottság elnökévé is megválasztatott.97

Első művei még harcászati témában jelentek meg, utána tért át a hadtörténelemre. Az 
egyetemes hadtörténelem vázlata c. munkája csak 1889-ben jelent meg, de előadásai 
során biztos már korábban elhangzottak az ott nyomtatásban megjelent témák. S ha 
fellapozzuk ezt a könyvet, láthatjuk, milyen részletesen foglalkozik az ókor 
hadtörténelme fejezetben Nagy Sándor hadjárataival, a macedon hadművészettel stb. 
Nem nehéz elképzelni, mekkora érdeklődéssel hallgatta előadásait Stein Aurél, aki már 
középiskolás kora óta nagy érdeklődést tanúsított a világhódító keleti hadjárata iránt, s 
egy életen át foglalkoztatta e hadjárat egyes helyszíneinek beazonosítása, amelyet 
bravúrosan végre is hajtott, gondoljunk csak az Aornosz meghatározására. 

 
Mivel a Ludovika Akadémia célja a magyar honvédség számára magyar nyelven történő 
tisztképzés volt, magyar nyelvű terminológiát kellett megalkotni, könyveket 
megjelentetni. Ezek egy része először német nyelvű munkák magyar fordítása volt, 
majd egymás után jelentek meg az eredeti magyar művek. Tehát nagy valószínűséggel 
Stein már ezekből a magyar nyelvű könyvekből tanulhatott a Ludovikán:
Korponay János: Hadi földírás (2 kötet), Kecskemét, 1845-1848
Kránitz János: Tereptan Pest, 1871, Ráth

97 Szendrei János: Rónai Horváth Jenő, = Századok, 1915, 227-228 p.



Novák Lajos: Tereptan, tekintettel a terep katonai megbirálására. Tankönyv. Pest, 1872, 
Légrády
Újhegyi Béla: A magyar királyság katonai földleirata Bp., 1875
Csalány Géza: A hadi földleírás rövid elmélete Bp., 1885

   A magyar nyelvű könyvek megjelentetésén kívül a magyar katonai gondolkodást a 
leghatékonyabban a Ludovika Akadémia Közlönye szolgálta, amely 1873-1899 között 
havonta jelent meg.
A hivatalos hadügyi törekvéseket támogató és a honvédségnél folyó elméleti munka 
mellett a magyar katonai gondolkodás fejlődését elősegítette a Magyar Tudományos 
Akadémia is.
Kápolnai Pauer István indítványozta 1882. május 22-én a Hadtudományi Bizottság 
felállítását, melyet az MTA III. Matematikai és Természettudományi Osztálya 
bizottságaként alakítottak meg. Rónai Horváth Jenő százados különösen sokat tett, mint 
a HB előadója: az ő nagy érdeme, hogy szerkesztésében látott napvilágot 1888-tól az 
Akadémia Hadtudományi Bizottságának negyedévenként megjelenő folyóirata, a 
Hadtörténelmi Közlemények, Zrínyi Miklós hadtudományi művei (Bp., 1891) és a 
Magyar Hadtörténelmi Könyvtár négy kötete. A század végére azonban a 
Hadtudományi Bizottság megszűnt, aminek oka az volt, hogy az Akadémiának a 
katonai gondolkodást fejlesztő törekvése kiváltotta az e területen monopóliumát 
féltékenyen őrző hadügyi vezetés rosszallását.98

A levéltári dokumentumok alapján Stein Aurél az alábbi eredményeket érte el az 
önkéntesi év során:

1069 sz. elh.  Bp., 1886 augusztus hó 3-án A honvédségi Ludovika Akadémia egy évi 
önkéntes tanfolyamának hallgatói közül
czimzetes szakaszvezetővé Stein Aurél   l. féldandár , 1/1-ik
M. kir. honvédségi Ludovika Akadémia
Osztályozási jegyzék az 1885/86. évi egy évi önkéntes tanfolyamról  
(Összesen 46 vettek részt, ebből l főt eltávolítottak, l szabadságolt 1 évre)

Stein Aurél
Vallása: izraelita                                  
Magánviszony: bölcsésztudor
Isk.: 8 év gimn. és egyetem
Egészségi viszonyok: egészséges, hadi fáradalmakra alkalmas
                                                              

                                   I. félév                                       II. félév

Magaviselet:              igen jó                                       jeles

Szorgalom:                jó                                               igen jó

Tehetségek: igen jó, alapos, gyors felfogású
Kedély és jellem: komoly, csendes, önérzetes
Magatartás: illedelmes, előzékeny

98 Ács Tibor: A XIX. századi magyar katonai gondolkodás irányzatai.- In: A magyar katonai gondolkodás 
története, pp. 101-103



Öltözet: rendes, csinos és tiszta

Elméleti tantárgyak -  szolgálati szabályzat, gyakorlati szabályzat, katonai közigazgatási 
irálytan: jó, igen jó és jeles; Tereptan - igen jó, Terep ábrázolás - jó, Hadseregszervezés, 
Fegyvertan jó, igen jó, Utásztan és erődítések elgs.,majd jó, Harczászat jó.

Katonai gyakorlatok és ügyességek - gyakorlatok és csapatszolgálat: jó; tornászat  és 
vívás:                           elgs.               
Összeredmény:  I. félév: jó        II. félév: igen jó
Osztályrang: 45/44 hallgató között 5. mindkét félévben.

Századparancsnok: Fülöp szds.                               Az igazgatóság: Szvetics ezrds.
1886. május 25-én kineveztetett lövészszé. 99

Egyévi önkéntes tanfolyam 1885/86 tanév
Kineveztettek 1887. évi január 1-től számítandó ranggal a gyalogság szabadságolt 
állományába hadnaggyá.

Egy nem ABC-ben lévő listán 5 másik társával együtt Stein Aurél neve előtt 1. van. 
(Ennek a rangsorozati jegyzéknek az ad jelentőséget, hogy ha első helyen végzett, 
későbbiekben is meghatározta katonai karrierjét, tisztet magasabb rangfokozatba 
ugyanis akkor helyeztek, ha a jobb eredménnyel végzett már előre lépett.)100

A gondosan megőrzött jegyzéket volt évfolyamtársa, a szintén első helyen végzett 
Pelczer Károly, későbbi gyárigazgató küldte meg számára.101 Osztálytársai közül ő volt 
az egyetlen, akivel később is tartotta a kapcsolatot, előadásaira meghívta.
 
Tehát leszámítva az „ügyességi tárgyakban” azaz a tornában és a vívásban szerzett 
gyengébb osztályzatát, a „szobában kuporgó” (Zimmerhocker) könyvmoly, ahogy néha 
tréfásan Hirshler Ignác nevezte, igazán megállta a helyét a katonai kiképzés során. 

Nem kis büszkeséggel jegyezte be naplójába 1887. január 7-én: found letter from home, 
being first addressed „m. k. hadnagy.”102 /Levelet kaptam otthonról, először címeztek m. 
k. hadnagynak. /

 Hogy később is mennyire komolyan vette azt, hogy ő egy képzett tiszt, nagyon jól 
mutatja szolgálatra jelentkezése. Amikor 1939-ben az India Office kiküldött egy 
kérdőívet azon, már nyugdíjban lévő, korábban Indiában és Burmában szolgálatot 
teljesítő tagjai számára, akik jó fizikai állapotban vannak, 60 év alattiak, és hajlandóak 
lennének visszatérni a keleti szolgálatba (a felmérés National Service Central Register-
nek kellett), Stein azonnal felajánlotta térképészeti ismereteit és az Északnyugati 
Határtartományban megszerzett nagy helyismeretét, remélve, hogy tudása miatt 
eltekintenek a korhatártól. 
A 77 éves Stein Aurél a kérdőívet az India-ügyi államtitkárnak egy levél kíséretében 
küldte vissza, amelyben hangsúlyozta, hogy ő szülőhazájában, Magyarországon 
rendszeres katonai oktatásban részesült a budapesti katonai akadémián, tartalékos 
hadnagyi rangot kapott, tiszti ragjáról állampolgárságával együtt mondott le. Belső-
Ázsia, Beludzsisztán, Perzsia stb. területén szerzett terepismerete, valamint ez a korai 

99 Hadtörténeti levéltár, Magyar kir. Honvéd főparancsnokság 377 
100 Nagy Miklós hadtörténész szíves közlése
101 Pelczer Károly Stein Aurélnak.- Bp., 1929. okt.24.- Cat. Stein HAS, 6/fols. 214-215
102 Cat. Stein HAS, 36 Personal Diaries



képzés csak megerősíti, hogy a kérdőív szerinti elvárásoknak megfelel, s alkalmassá 
teszi speciális munka ellátására.103

    
    A Ludovika Akadémián eltöltött egy év adott egy használható ismeretet a 
térképezésben – ez egy helytálló megállapítás és minden róla szóló műben olvashatjuk. 
De véleményem szerint van még egy eredménye, ami szintén nem mellékes. Stein Aurél 
expedícióinak színhelyei nem tartoznak a Föld vonzó, barátságos, veszélytelen tájaihoz. 
Nehéz körülmények között, szélsőséges időjárásban, feltérképezetlen területeken haladt. 
Sivatagban, ahol nem lehetett biztos abban, hogy mikor talál vizet, hogy vajon jól 
kalkulálta-e a távolságokat, mert egy kis tévedés is végzetes lehet. Vagy sok ezer 
méteres magasságban, szélben, hóban, lavinaveszélyben vezette azt a kis csapat embert, 
az expedíció helyi lakosokból verbuvált tagjait, akik közül - s ez nagyon fontos - mindig 
mindenki épségben visszatért, az ellátáshoz szükséges élelmiszer és víz elegendő volt. 
Gondoskodott mind az emberek, mind a teherhordó állatok pihenéséről, az 
utánpótlásról, pontosan megtervezve és kiszámítva mindent – ez nem egy bölcsészt, 
inkább egy jól képzett tisztet juttat eszünkbe, aki megtanulta a csapatok szervezésének, 
ellátásának és mozgatásának minden fortélyát. 
Nem egyszer fordult elő, hogy expedíciói során egy-két embere eltévedt, s ilyenkor - 
sokszor saját életét is veszélyeztetve - maga indult keresésükre: ez a mozzanat is azt a 
legjobb értelemben vett tisztet idézi fel, aki tudja, hogy parancsnoknak lenni 
felelősséget is jelent az embereiért. Biztos, hogy alapvető emberi tulajdonságai is 
szerepet játszottak abban, ahogy ’levezényelte’ ezeket az expedíciókat, de nem lehet 
nem meglátni benne a Ludovikán eltöltött egy év eredményét is.

Stein Aurél itthon címmel Felvinczi Takács Zoltán így ír a Ludovikával való 
kapcsolatáról:

„[…ő, aki a háborút a legnagyobb mértékben kárhoztatja és tudni sem akar egy közeli 
háború lehetőségéről, kegyeletesen ragaszkodik a Ludovika Akadémiához, hol az általa 
alapított díjat évről évre kiosztják a legjobb térképező növendéknek és a kashmiri 
stílusban készült ezüstkanna, melyet ő ajándékozott a honvéd önkéntesi év alatt nyert 
kiképzés emlékére, legérdekesebb dísze a tiszti asztalnak.
Sir Aurél, a brit állampolgár, ki életét teljesen a tudománynak szentelte, maga az öröm 
és megelégedés, ha önkéntesi évének színhelyén bajtársi környezetben érzi magát. Sokat 
magyaráz meg ebből az örömből mindenesetre az, hogy itt tanulta meg a térképezést, 
melyet azután felfedező útjain oly nagy eredménnyel művelt. Jóízűen beszél most is 
régi századosáról, ki azzal igyekezett lehűteni buzgalmát a háromszögelés iránt, hogy 
annak úgysem fogja hasznát venni az életben. A régi katonai emlékekhez való 
ragaszkodása azonban nem fejezi ki csupán a hála érzetét egy hasznos tudományos 
művelet elsajátítása fölött. Stein Aurél az ifjúságát és régi hazáját látja bizonyára a 
legszebbnek e katonaév tükrében. Nagyon kevés ember van a világon, ki annyit 
valósított meg terveiből, mint ő. De van-e egyetlen mélyen érző ember a világon, ki 
tagadni merné, hogy az ifjú elképzelések varázsa minden beteljesülésnél szebb.” 104

  Az ezüst kancsó egyébként épp Felvinczi Takács Zoltán közreműködésével jutott el 
Budapestre és a felirat elkészítésében is az ő segítségét kérte Stein Oxfordban, 1929. 
június 24-én kelt levelében, amelyben beszámolt arról, hogy elkészült a Ludovika 

103 Walker, i.m. p. 327
104 Felvinczi Takács Zoltán: Stein Aurél itthon. = Műgyűjtő, 1930, pp. 104-105



Akadémia tanári ebédlőjének szánt ezüst kávé kancsó, amit Srinagarból rendelt. Az ő 
címére küldte el, kéri, hogy a vámot és egyéb költséget tudassa, és kifizeti. Az ajánló 
feliratokat Budapesten kell majd bevésetni, arról, hogy miként gondolta egyelőre egy 
mellékelt lapon leírta, (ez hiányzik!) S végül egy Stein részéről szokatlan megjegyzés, 
talán már nem volt biztos magyarságának helyességében: „Hálát adnék szíves 
javításokért!”105

    Egy adalék a hazai előadások történetéhez: az MTA-n és a Földrajzi Társaság-on 
kívül, a Tiszti kaszinóban is tartott előadást, mint erről a Magyarság c. újság 1929. 
november 3-i száma beszámol Stein Aurél Leidenben c. tudósításában:
„E hó 25-én, péntekeken este tartotta Stein Aurél a leideni egyetem zsúfolásig telt nagy 
auditóriumában vitett(!) képes előadását On Alexander’s Track to the Indus  címmel. Az 
előadás nagyjában ugyanaz volt, mint amelyet Budapesten magyar nyelven tartott előbb 
a Zeneakadémiában, majd a tisztikaszinóban. „ 
Bár lehetséges, hogy ez az előadás is a Magyar Földrajzi Társaság szervezésében került 
megrendezésre, mivel a Társaság, valamint az Országos Honvédtiszti Kaszinó 
vezetősége megállapodott abban, hogy a Kaszinó pompás előadótermét, amely 
nagyszerű vetítőgépekkel rendelkezett, átengedi népszerű előadások tartására. „Ezeken 
külföldi előkelőségek is szerepeltek, pl. Sven Hedin és Stein Aurél”- írja önéletrajzi 
visszaemlékezéseiben Cholnoky Jenő, az MFT akkori elnöke.106

A Ludovika Akadémia  parancsnokainak levelei, amelyek az MTAK Keleti 
Gyűjteményében őrzött Stein hagyatékban találhatók, bizonyítják a mindkét részről 
változatlanul ápolt kapcsolatokat.107

Budapest, 1929. május 18.
Üdvözlöm az ország elhagyása alkalmából és biztosítom, hogy a viszontlátás és a 
fogadás – Méltóságodnak is jóleső – melegét az a szeretetteljes ragaszkodás 
eredményezte, mellyel az ősi Alma Mater vissza-visszatérő hű fiait büszke önérzettel 
üdvözli.
Hiszem és remélem, hogy immár idegenbe küldött üdvözletem ez alkalommal sem az 
utolsó, sőt a volt tanítványnak a meghitt falak közötti utolsó látogatása záloga lesz az 
egyre jobban kimélyülő nemes kapcsolatnak és mielőbbi viszontlátásnak. 
Fogadja Méltóságod kiváló nagyrabecsülésem kifejezését. 

Őszinte igaz híve            Vitéz Szinay Béla

A következő levél pedig bizonyíték arra, hogy műveiből küldött az Akadémia könyvtára 
számára is: 
Bp., 1929. június 14.
A Ludovika Akadémiának megküldött On Alexander’s Track to the Indus című művét 
köszönettel megkaptam.
E nagy értékű művet az Akadémia múzeumában fogom elhelyeztetni, ahol az akadémia 
egykori hallgatóinak műveiből összeállított könyvtárnak díszeként fogja hirdetni 
Méltóságodnak a Ludovika iránt érzett és oly sok alkalommal bebizonyított vonzódását.

Köszönetemet megújítva kérem, fogadja igaz nagyrabecsülésemnek és őszinte 
tiszteletemnek kifejezését

105 Stein Aurél Felvinczi Takács Zoltánnak, Oxford, 1929. június 24. Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Múzeum 
Könyvtára, Adattár : A 4994/13
106 Cholnoky Jenő összeállítás.- in: Vár ucca tizenhét, 1998/2 p. 289
107 Cat. Stein HAS 6/ fols. 209-216



Ludovikás üdvözlettel
Vitéz Szinay Béla

Vitéz Jány Gusztáv ezredes levelei:

Budapest, 1932. június 30-án

Méltóságos Uram!
Őszinte örömmel töltött el az a hír, hogy a Royal Asiatic Society Méltóságodat keleti 
felfedező utjai során végzett örökértékű szolgálataiért nagy aranyérmével tüntette ki. 
A tudományos világnak Méltóságod személye és munkássága iránt nyilvánított 
elismerés ragyogásából egy fénysugár a Ludovika Akadémiára is esik, hiszen ez az ősi 
Alma mater szeretetteljes büszkeséggel hirdetheti, hogy a világhírű tudós és felfedező 
egykor hűséges tanítványa volt.
Amidőn magas kitüntetése alkalmából Ludovika Akadémia és a magam 
szerencsekivánatait tolmácsolom, isten áldását kérem további tüneményes 
pályafutására.

A Ludovika Akadémia Stein jutalma:

Budapest, 1933. március 20.-án
Köszönettel nyugtázom Méltóságodnak ez évben újból hozzánk juttatott adományát, 
amelyet a múlt évivel együtt fogok felhasználni, a tanév végeztével az arra érdemes 
akadémikusok jutalmazására.
Nagy örömmel veszem tudomásul Méltóságod azon közlését, hogy jövő évben 
Európába való visszatérte alkalmával szándéka Akadémiánkat felkeresni és alkalmam 
lesz Méltóságodat személyesen is megismerni és üdvözölhetni. Ezt az alkalmat arra is 
fel fogom használni, hogy a Ludovika Akadémia részletes történetét összefoglaló 
könyvet Méltóságodnak intézetünk iránti őszinte ragaszkodásáért emlékül átnyújtsam. 
Megköszönöm egyben Méltóságod meleghangú levelét, melyből igaz Ludovikás 
érzések sugároznak az Alma Mater és annak fiai felé.
Fogadja Méltóságod kiváló nagyrabecsülésem nyilvánítását.

   A Ludovika Akadémia iratanyagának egy része megsemmisült, ezért nincs adatunk 
arról, hogy mennyi ideig és milyen összegben támogatta Stein Aurél az Akadémián a 
térképezésben legjobb eredményt elért hallgatókat. 
Az itt a levélben említett album megtalálható az MTA Könyvtár állományában, a Stein-
hagyaték darabjaként: A Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia története. Az 
Akadémia alapkőletételének 100 éves évfordulója alkalmából vitéz nemes Szinay Béla 
tábornok…. Parancsnok igazgatása alatt. / Szerk. dezséri Bachó László.- Bp., 1930, a 
M. Kir. Ludovika Akadémia kiadása
A belső címlapon Steinnek szóló kézírásos bejegyzés:” Az „Alma mater” világhíres 
fiának tisztelettel vitéz Szombathelyi a Ludovika Akad. I. parancsnoka Bp. 1938, újév. 
Az átadásban valószínűleg azért volt ez a nagy szünet, mert Stein Aurél ugyan valóban 
Magyarországon járt 1934-ben, de sógornőjének halála miatt váratlanul távoznia kellett. 
Legközelebb 1937 végén látogatott szülőhazájába, és január első napjaiban távozott.
 

A Ludovika Akadémia előcsarnokában emléktábla állítja meg a szemlélődőt. 32 név 
díszlik ezen az emléktáblán. A nevek viselői valamennyien a „Ludovika akadémián 



végezték tanulmányaikat, s azzal lettek az Alma Mater büszkeségei, hogy 
katonapályájuk során elérték a legmagasabb katonai rendfokozatot, vagy miniszterek, a 
honvéd vezérkar főnökei, hadseregparancsnokok lettek, vagy kimagasló 
fegyvertényekkel elnyerték a legmagasabb katonai kitüntetés: a Mária Terézia-rend 
lovagkeresztjét; de azoknak a nevei is itt ragyognak, akiket tudományos munkásságuk 
elismeréséül a Magyar Tudományos Akadémia tagjai sorába választott, végül akik 
olympiai bajnokok lettek.

Büszkeségeink az avatási év sorrendjében a következők:

(második helyen, neve előtt már kereszttel) Stein Aurél szkv. hadnagy, világhírű utazó 
és felfedező. A Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, Angol „Sir”. Avatási éve: 
1886108 

Stein Aurél a Ludovika Akadémia önkéntesi tanfolyamának elvégzése után még 
visszatért Angliába, hogy folytassa kutatásait Oxfordban, Cambridge-ben és 
Londonban, amelyet azért szakított félbe, hogy kötelező katonai szolgálatát letöltse. 
1887-ben elindul Indiába, utána Magyarországra már csak látogatóként tér vissza.

 Az előző fejezetekben áttekintettük a családi hátteret és a magyarországi 
tanulmányokat. Összefoglalva bátran lehet állítani, hogy hazájában megkapta mindazt a 
lehetőséget, amellyel tehetségét kibontakoztathatta, az állami ösztöndíjak lehetővé tették 
számára, hogy európai legjobb egyetemein, az általa választott tudományterületek 
legkiválóbb képviselőinek vezetése mellett tanulhatott, de azt, hogy megszerzett tudását 
a gyakorlatban hasznosítsa, már választott hazája tudta számára biztosítani. 

A továbbiakban ismerkedjünk meg ezzel a több tudományterületen kifejtett nagyhatású 
és eredményekben gazdag pályával, ami után visszatérünk a magyar tudománnyal való 
kapcsolatára. 

VI.  Stein Aurél tudományos pályája

    Stein Aurél hat évtizedet felölelő tudományos pályáját két szakaszra oszthatjuk: az 
első, rövidebb időszakban a filológus dominál, a második részben pedig előtérbe kerül a 
régész és a földrajztudós.

   Fontos megjegyezni, hogy tudományos munkáját egészen nyugdíjazásáig (1917 – 
hivatalos nyugdíjazása, amikortól is szolgálatát meghosszabbítják, hogy a III. expedíció 
anyagát feldolgozza, 1928. november – tényleges visszavonulás az indiai szolgálatból) 
úgy művelte, hogy mellette az Indian Civil Service különböző területein dolgozott. 
1888-1899 a Punjabi Egyetem Hivatalának vezetője és az Oriental College igazgatója, 
1899-1900 a Calcutta Madrasa vezetője, 1901. novembere és 1903. decembere között 
tanfelügyelő a Punjab-ban, 1904-1910 tanügyi főfelügyelő és régészeti felügyelő az 
108 Az 1943-as Ludovikás évkönyv 99. oldaláról. In: Rada Tibor i.m. p. 634 



Északnyugati Határtartomány és Beludzsisztán területén, 1910-1917 régészeti 
főfelügyelő az Északnyugati Határtartományban és a Peshawar-i Múzeum tiszteletbeli 
kurátora. Tehát az expedíciókhoz, a leletek feldolgozásához, könyvei megírásához 
külön engedélyekért kellett folyamodni munkaadójához, hogy erre külön szabadságot 
kapjon, vagyis egy olyan lehetőséget, hogy egy bizonyos időszakban nem a mindennapi 
feladatát végzi, hanem különleges szolgálatot (special duty) teljesít. Ezt persze ki kellett 
érdemelni, s Steinnek ki is alakult az a külön érzéke, amivel kezelni tudta a hivatalos 
szerveket, állandó kérelmekkel, programokkal bombázva feletteseit – és hozzá tartozott 
az állandó bizonyítási kényszer is: természetes, hogy egy újabb engedély csak akkor 
jöhetett szóba, ha az előző alkalommal megadott lehetőség eredményeket hozott. Mint 
írta, ezzel függött össze az a tény is, hogy az expedícióinak tudományos feldolgozását 
jelentő kötetek előtt – amelynek megjelentetése hosszabb időt vett igénybe, hisz ezeket 
nem egyedül, hanem az egyes szakterületek legkiválóbb képviselőinek a bevonásával 
írta – mindig publikálta az expedíció népszerű formában történő feldolgozását. Erről így 
írt 1903-ban az Akadémia főtitkárának hotani útleírásának megküldésekor: ezek a 
személyes beszámolók (personal narrative), amelyek a nagyközönség számára íródnak, 
de úgy, hogy az adatok és a leírások tudományos megbízhatóság és pontosság 
tekintetében kielégítsék a szaktudóst is, egy további célt is szolgálnak:
 „Csak azt kívánnám, hogy a könyv némileg segítségemre volna ama küzdelemben, 
melyet a tudományos kutatáshoz szükségelt szabadságért és munkaidőért a jövőben is 
kell folytatnom.”109

Amikor Stein Aurél 1887-ben Indiába érkezett, ez egyben azt is jelentette, hogy 
befejeződött életének a tanulmányoknak szentelt időszaka. A Tübingeni Egyetemen 
1883-ban védte meg Rudolf von Roth-nál110 doktori disszertációját Untersuchungen 
über die Zendische Nominalflexion111 címen. Megjelent már néhány cikke: 1885-ben 
Londonban az Academy c. lapban Afganistan in Avestic Geography címen egy rövid 
közlés, majd az első hosszabb tanulmány a Budapesti Szemlében Az óperzsa vallásos 
irodalomról. A következő évben a bécsi nemzetközi orientalista kongresszusra 
készítette a Hindukusch und Pamir in der iranischen Geographie-t.
Majd 1887-ben látott napvilágot az Oriental and Babylonian Recordban az Angliában 
folytatott numizmatikai kutatás eredménye: Zoroastrian Deities on Indo-Scytian Coins.
1888. február 2-án kezdte meg működését Lahore-ban, amely az akkori India egyik 
legfontosabb tudományos és kulturális központja volt. 
A University of Punjab egyike volt azon öt egyetemnek, melyeket 1857 után - vagyis 
amikor a Kelet-indiai Társaságot felszámolták és India koronagyarmat lett - alapítottak 
azzal a céllal, hogy nyugati műveltséggel is rendelkező olyan indiai értelmiséget 
képezzenek, amely különböző területeken részt vesz Brit-India adminisztrációjában, az 
oktatásban stb. 
   Stein Aurél itt egy kettős funkciót töltött be: mint az Egyetem hivatalának vezetője az 
adminisztratív irányítás volt a feladata, hisz maga az egyetem inkább egy számon kérő, 
vizsgáztató intézmény volt, az oktatás a hozzá tartozó College-okban folyt. Egyike volt 
ezeknek az Oriental College, amelynek igazgatója volt, s egyben tanított is. Ez a kettős 
feladatkör nagyon kevés időt hagyott a tudományos munka végzésére. A szünidőket 
felhasználva ismerkedett meg Stein a közeli Kasmírral, s ez a terület vált kutatásainak 
első színhelyévé. De nemcsak mint tudóst érdekelte a „boldog völgy országa”, hanem itt 

109 Stein Aurél Szily Kálmánnak.- MTAKK, RAL 508/1903
110 Roth, Rudolf von (1821-1895) indoeurópai nyelvész, vallástörténész, a kor legnagyobb Véda tudósa, a 
hét kötetes szanszkrit-német szótár társszerzője 
111 A disszertáció kézirata a Keleti Gyűjteményben található. Cat. Stein HAS 17/2.



találta meg azt a helyet is, amelyet indiai otthonának tekintett. A Srinagartól 15 
mérföldre, északi irányban 3300 méter magasságban fekvő, általa „kedves alpesi 
tanyám”-nak nevezett Mohand Marg-on felállított sátortábora volt az a hely, ahova 
mindig visszatért. Itt találta meg azt a nyugodt környezetet, ahol háborítatlanul tudott 
írni, feldolgozni kutató útjainak eredményeit.

   Indiai tudományos munkájának első szakaszában szanszkrit kéziratok gyűjtésével 
foglalkozott. Ebben Georg Bühler-t,112 egykori professzorát követte, aki 13 évvel 
korábban a Bombay Education Department alkalmazásában maga is Kasmírban gyűjtött 
szanszkrit kéziratokat. Stein tudta, hogy Bühler kutatásai során milyen nagy jelentőséget 
tulajdonított Kalhana-nak, a 12. században a kasmíri királyi udvarban élő tudós-költő 
Rājataranginī című műve egy bizonyos példánya megtalálásának. Miért volt olyan 
jelentős ez a mű? Kalhana munkája egy Indiában szinte nem létező műfaj egyetlen 
képviselője, s ez az európai értelemben vett történeti munka. A Rājataranginī nyolc 
könyvben leírja Kasmír történetét a kezdetektől 1148-ig. Az addig előkerült 
példányoknak volt egy közös hibája: devanāgari betűkkel írt szövegük a másolások 
alkalmával romlott, s a cél az volt, hogy találni egy olyan kópiát, amely az eredeti 
śāradā betűkkel íródott. Ennek a codex archetypusnak megszerzése – Dāmodar pandit 
segítségével – Stein Aurélnak sikerült pandit Keśavrām örököseitől – 1899-ben.113 Ezzel 
kezdetét vette Stein Aurél életében az a hosszú időszak, amelyet a mű kritikai 
kiadásának, majd angol fordításának szentelt. 114 Ebben a munkában, egészen 1899-ben 
bekövetkezett haláláig, kiváló segítőtársa volt Govind Kaul pandit. A kasmíri 
krónikával  kapcsolatban tovább folyt a szanszkrit kéziratok gyűjtése, elsősorban olyan 
szövegeké, amelyek elengedhetetlenül szükségesek voltak a kiadáshoz, fordításhoz, a 
kritikai apparátushoz. Egyúttal elkezdődtek azok az utazások is, melynek során 
megismerkedett Kasmír régészetével, történeti földrajzával, folklórjával. Ezáltal tudta 
meghatározni a krónikában előforduló földrajzi helyneveket és népneveket, a 
társadalom életének és szokásainak, a vallásnak és különböző hiedelmeknek leírása és 
értelmezése is ezúton vált lehetségessé.
A Rājataranginī kritikai kiadása és fordítása megjelenése közötti időszakban látott 
napvilágot e kutatások egyik nagyon fontos eredménye Kasmír történeti földrajzáról.115

1893-ban mestere, Rudolf von Roth tiszteletére megjelenő gyűjteményes kötetben jelent 
meg tanulmánya116. 
 A szanszkrit kéziratok feldolgozásának következő állomása az a katalógus volt, 
amelyet szintén Govind Kaul közreműködésével és több indiai pandit részvételével 
készített Jammu és Kasmír uralkodójának a Raghunātha templomban őrzött kéziratairól, 
a munka 1894-ben jelent meg.117 
 1896-ban még arra is szakított időt, hogy kasmíri népmeséket gyűjtsön a hivatásos 
mesemondó, Hatim Tilawon elmondása alapján, ezzel örökítve meg a Szindh folyó 
völgyének nyelvét és folklórját.118

112 Bühler, Georg J. (1837-1898) indológus, az ind paleográfia egyik legkiemelkedőbb képviselője. 
Bombayben majd Bécsben egyetemi tanár, az MTA külső tagja. Stein Lipcsében hallgatta előadásait.   
113 Wojtilla Gyula: Stein Aurél kasmíri szanszkrit kutatásai.= Magyar Tudomány, 2003/2, pp. 217-221
114 Kalhana’s Rājataranginī, or Chronicle of the Kings of Kashmir/ed by M.A. Stein.- Vol. 1. Sanskrit 
Text with critical notes .- Bombay, 1892.- Kalhana’s Rājataranginī, or Chronicle of the Kings of 
Kashmir /transl. with an introd. comment. and appendices by M. A. Stein.- vol. I-II. London: Constable, 
1900  
115Memoir on the Ancient Geography of Kashmir. JAS Bengal, 1899, (68) Part 1, extra no. 2, pp.1-232 
116 Zur Geschichte der Cahis von Kabul. Festgruss an Rudolf von Roth.- Stuttgart : Kohlhammer, 1893.- 
117 Catalogue of the Sanskrit manuscripts in the Raghunatha Temple Library of His Highness the 
Maharaja of Jammu and Kashmir.- Bombay-London-Leipzig, 1894.   



   Ugyanez évben látogatott Indiába Alfred Foucher119 francia indológus, hogy a 
gandhárai művészetet tanulmányozza. Vele együtt utazott Szvát-ba, az ősi Udyāna 
földjére, amelyet Nagy Sándor is meghódított Baktriából az Indus felé vezető útján. Az 
utazást erre a Brit-India és Afganisztán között fekvő, politikailag nagyon érzékeny 
területre annak politikai tisztje, Harold Deane őrnagy tette lehetővé, aki maga igen 
lelkes amatőr epigráfus volt. Ez a rövid látogatás is elég volt Stein számára, hogy 
felmérje milyen fontos ez a terület a kutatás számára. 1898-ban aztán lehetősége nyílt 
arra, hogy újra eljusson Szvátba, sőt még Buner területére is. Egy büntető katonai 
expedícióhoz (Malakand Field Force) csatlakozhatott. Ez volt az első találkozása az 
Északnyugati Határtartománnyal, amelynek ősi története oly kevéssé volt ismert, s 
ugyanakkor oly gazdag volt. A feliratok, érmék, a görög, latin, kínai történetírók 
feljegyzései körvonalazták a hely történelmi jelentőségét, de Bunerba, ahonnan a Deane 
őrnagy által gyűjtött és majd Stein, illetve Sénart120 által publikált feliratok származnak- 
ahova európai ember még nem tette be a lábát – s így ez volt utolsó terület, ahol 
megmaradtak háborítatlanul görög-buddhista szobrok. Erről az útról készült 
beszámolójában121 említi először az Aornosz szikla  beazonosítását, amelyhez Nagy 
Sándor egyik legfényesebb katonai győzelme kapcsolódik. Ekkor még nem tudott 
eljutni a Mt. Mahabanhoz, amivel azonosítani próbálták, de 1904-ben visszatért a 
helyszínre és kizárta az azonosságot.

   Az Indiában töltött első évtizedet összefoglalva elmondhatjuk, hogy nemcsak jelentős 
filológiai munkát végzett, hanem a kasmíri utazások és az északi határvidéken végzett 
kisebb kutató utazások már azokat az előtanulmányokat jelentik, amelyek az útvonal 
tervezésében, a terepen való munka szervezésében és végrehajtásában előkészítik és 
megtanítják Steint sok olyan fontos dologra, amelyet aztán már kiválóan tud 
hasznosítani, amikor eljön a nagy expedíciók időszaka.
   1898-ban nagy változások kezdődnek Stein Aurél életében. Rudolf Hoernle122 

utódaként kinevezést kap a Calcutta Madrasa vezetésére, ami több szempontból is 
fontos számára: helyzete megszilárdul Indiában azáltal, hogy ez a kinevezés már az 
Indian Educational Service tagjává tette, ami azt is jelenti, hogy nyugdíjra feljogosító 
állása van. Ez egzisztenciális szempontból igen fontos volt számára, s még volt ennek a 
lehetőségnek néhány olyan vonatkozása is, amelyek reményekre jogosították fel, már 
ami a tudományos munkát illeti: nem járt tanítási, csak adminisztrációs kötelezettséggel, 
és évi négy hónap szabadság járt vele. Nem lényegtelen ez a Lahore-hoz képest 
majdnem dupla szabadidő. Annál is inkább, mert 1898-ban benyújtotta az indiai 
kormányhoz a hotani expedícióra vonatkozó előterjesztését.  
 Az expedíció szükségességét és az indiai támogatást azzal hozta összefüggésbe, hogy 
az ősi Hotan területe – az eredetében és jellegében indiai – buddhizmus egyik központja 
volt. Az utóbbi időben előkerült leletek, kéziratok, érmék, szobrok – amelyek helyi 
kincskeresők esetleges keresésének eredményeiként, nem ellenőrzött helyekről 
származnak – indokolják a módszeres tudományos vizsgálat megindítását, melynek 
eredményeként a hely története tisztázható és ellenőrzött gyűjtemény állítható össze. 
Mikor ez az előterjesztés készült, Stein már gyakorlott volt abban, hogy mivel tud hatni 
a döntéshozó bürokratákra: így nem véletlenül került be a szövegbe az, hogy az orosz 

118 Hatim’s tales: Kashmiri stories and songs, recorded with the assistance of Pandit Govind Kaul (ed. 
with G. A. Grierson).- London : John Murray, 1923.
119 Foucher, Alfred C. A. (1865-1952) indológus, a Sorbonne professzora. 
120 Senart, Émile (1847-1928) indológus, az Académie des Inscriptions et Belles Lettres tagja
121 Detailed report of an archaeological tour with the Buner Field Force.- Lahore, 1898.
122 Hoernle, Rudolf (1841-1918) orientalista, az Indiai Kormány tanácsadója 



akadémia most szándékozik három tudóst küldeni Turfánba  és Sven Hedin is tervezi 
visszatérését. 

Stein Aurél belső-ázsiai expedícióinak színhelye, a történelemben elfoglalt szerepe 

  Az a terület, amely Stein Aurél expedícióinak színteréül szolgált, Ázsia 
legbarátságtalanabb vidéke, vagy ahogy kicsit költőibb megfogalmazással nevezik: 
Ázsia halott szíve.
Kínai- vagy Kelet-Turkesztán területe földrajzi szempontból  a nehezen megközelíthető 
vidékek közé tartozik. Mintha a természet csupa akadályt állított volna annak 
érdekében, hogy elzárja a környező világtól. 
A Takla-Makán sivatagot három oldalról a világ legmagasabb hegyei veszik körül: 
északon a Tien-san, „a mennyei hegység”, nyugatra a Pamír, a „világ teteje”, dél felől 
pedig a Karakorum és a Kunlun hegységek vonulatai. De keleti irányból sem könnyű 
megközelíteni: ott az égig érő csúcsok helyett a Lop és a Góbi sivatag terül el. 
A Han-korból származó kínai feljegyzések bizonyítják, hogy több mint kétezer évvel 
ezelőtt a Takla-Makán neve Liu Sa (Liu Sha), azaz „Mozgó homok” volt, maga a 
Taklamakán turki szó, ami egy olyan mozgást, görgést jelent, amelyből már nincs 
tovább lépés, azaz jelentését úgyis lehet értelmezni, hogy „bemégy és nem fogsz 
kijönni”. Ha a mostani térképre nézünk, akkor ez a terület a központja a Hszincsiang-
Ujgur Autonóm területnek (Xinjiang Uygur Zizhiqu).
Stein idejében ez a terület Kelet- vagy Kínai Turkesztán néven volt ismeretes 
(Turkesztán nyugati része Orosz-Turkesztán volt) és a kínaiak uralma alá tartozott 
évszázadok óta. A legnyugatibb tartomány lakói azonban inkább török, mint kínai 
eredetűek voltak. Többször csúszott ki, majd került vissza kínai fennhatóság alá az 
évszázadok folyamán. A XIX. században épp a Mandzsu ellenes muszlim felkelést 
kihasználva egy Jakub bég nevű kalandor igyekezett egy önálló államot létrehozni úgy, 
hogy időlegesen ki tudta használni a két nagy birodalom, az angolok és az oroszok 
szembenállását, amelyek az un. „Great Game” időszakában szinte egymással 
farkasszemet nézve igyekeztek saját birodalmi érdekeiket védeni, s befolyásukat 
kiterjeszteni erre a Kínához tartozó területre.
  
Miért oly fontos mégis e terület az emberiség kultúrtörténetében? Azért, mert itt vezetett 
a Selyemút, amely évszázadokon keresztül az összeköttetést biztosította Kína és a 
Földközi-tenger medencéje között. 
   A Selyemút elnevezés esetében az egyes szám használata csak abban az esetben 
indokolt, ha mint gyűjtőfogalmat használjuk, hisz a valóságban ez több útvonalat is 
jelent. A fő ágak mellett léteztek kiegészítő útvonalak, s a szárazföldi út folytatásaként 
tengeri útvonalak is. A teljes úthálózat magában foglalja azt a hatalmas területet, amely 
a Sárga-tengertől a Mediterráneum központi részéig vezet és a Dél-Uraltól egészen az 
Indiai Óceánig. A Kr. e. II. és I. században két útvonal vezetett át Kelet-Turkesztán 
területén nyugati irányba, amelyből az egyik délre fordult India felé, a másik tovább 
haladt nyugatra és Iránon, Mezopotámián át ért Antiochiába. Politikai, vagy klimatikus 
okokból ezek az útvonalak is változtak az évszázadok folyamán. A Kr. u. V.-VII. 
században például három út szelte át Kelet-Turkesztánt. Az északi út az Iszik-köl tó 
irányában haladt és utána nyugat felé a Kaszpi-tenger északi partvidékén, a Kaukázus és 
a Fekete-tenger vidékén át vezetett Kis-Ázsiába és Bizáncba. A középső út átszelte a 
Turfáni-mélyedést és a Tarim-medence északi szegélyén át a Fergánai-medencén át 



Szamarkand, Buhara és Merv irányába, aztán Iránon át vezetett a Földközi-tenger 
vidékének keleti részébe. A déli út a Lop-nór vidékéről Hotanon és Váhánon át 
Toharisztán területére vezetett, aztán Bámijánon és India észak-nyugati részén haladt át, 
hogy végül a dél-indiai kikötőkből indulva az Indiai-óceánon keresztül elérjen a 
Földközi-tenger vidékére.123     
Ha a régészeti emlékeket rejtő kelet-turkesztáni oázis-városok szerint követjük az 
útvonalat, akkor a kiindulási pontként számító kínai Csangan-ból (mai nevén Hszian, 
Xi’an) észak-nyugati irányban haladt Tunhuang-ig (Dunhuang, régi neve Sacsou), majd 
elhagyva a híres Jade-kaput (Yü-men-kuan, Yumen guan) kétfelé vált, a Takla-Makán 
sivatag északi és déli peremén át haladva. Az északi út a sivatagon keresztül Hámi felé, 
majd a Tien-san lábainál a Takla-Makán peremén lévő oázis városok során át haladt – 
Turfán, Kara-sahr, Kucsa, Akszu érintésével jutott el Kasgárba. A déli út a következő 
oázis városokon át vezetett: Miran, Endere, Nija, Kerija, Hotan és Jarkend. Kasgártól a 
Selyemút nyugat felé folytatódott, egy hosszú és veszélyes útszakasz a Pamír 
megmászásával elhagyta Kína területét és Közép-Ázsián keresztül Kokand, 
Szamarkand, Buhara, Merv érintésével jutott el a Földközi- tenger partjához.
A másik ág elhagyva a déli utat a Takla-Makán végén Balh felé fordult (ma Észak-
Afganisztán) és Mervnél találkozott újra a nyugati irányú úttal.
Volt egy további út India felé, amely Jarkendnél tért le a déli útvonalról s megmászva a 
veszélyes Karakorum hágókat Leh majd Srinagar irányába folytatódott. Ezen kívül még 
egy –a kínaiak által központi útnak nevezett - szakasz létezett, amely a Jade-kapu 
elhagyása után a Lop-nór északi szélén haladva, a fontos oázis városon, Loulanon 
keresztül csatlakozott a fő északi úthoz.
A Selyemút léte az oázis városokon nyugodott, amelyek néhány napi járóföldre 
feküdtek egymástól és létük a gleccserek által táplált folyóktól függött. Ahogy 
növekedett az út forgalma, úgy váltak ezek a városok fokozatosan a kereskedelem 
központjaivá, s a gazdag városok egyre nagyobb vonzerőt és egyben célpontot 
jelentettek először a hun támadások számára, majd később a tibetiek és más 
népcsoportok is szerettek volna részesülni a Selyemút javaiból. Mivel jelentős hasznot 
hozott Kínának az itt folyó kereskedelem, megkezdődött a véget nem érő harc a kínaiak 
és azok között, akik ezt veszélyeztették.

   Az emberiség történetében mindig fontos szerepet játszottak a nagy kereskedelmi 
útvonalak. Nemcsak gazdasági szempontból, hanem az eszmék, technológiák terjedése 
miatt is. Ezen utak mentén minden állandó változásban, mozgásban volt, a 
kölcsönhatások az élet minden területére kiterjedtek. 
Eljutni a Selyemúton a Mediterrán térségből Kínába azt jelentette, hogy a világ 
legmagasabb hegységein, a legszárazabb sivatagain kell átkelni, a klíma szélsőségesen 
kontinentális, a különböző évszakokban az elviselhetetlen hőség ugyanúgy jelen van, 
mint a nagy hideg. Az utazáshoz a legjobb mód a karaván, amelynek biztonságát a 
nagysága is adja, s meghatározott útvonalon, szabályos pihenőkkel halad. A Selyemút 
mentén kialakult oázis városok gazdagságát épp az áthaladó karavánok biztosították: a 
karavánszerájok szállást, élelmet, cserelehetőséget biztosítottak. Egy idő után a vallások 
terjedésében is jelentős szerepet játszottak ezek a karavánok, azáltal, hogy csatlakoztak 
hozzájuk nemcsak kereskedők, hanem a különböző vallások terjesztői is.
 Nagyon fontos volt a zarándokok szempontjából is a Selyemút. Amikor például 
Kínában már meghonosodott a buddhizmus, a hívek elkezdték keresni a kapcsolatot 
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vallásuk eredeti hazájával, Indiával. Fa-szhien (Faxian) az V. században, vagy Hszüan-
cang (Xuanzang) a VII. században a Selyemúton haladva jutott el Indiába.
A vallások terjedésében nagy szerepet játszottak a kereskedő népek. Ezek közül Közép-
Ázsiában a legsikeresebbek közé tartoztak a szogdok, akik egy összekötő kapcsot 
jelentettek a Kelet és a Nyugat között. Az ő példájuk nagyon jól mutatja, hogy egy nagy 
térben mozgó, a kereskedelem miatt sok nyelvet ismerő közösség milyen nagy szerepet 
tud játszani a vallások terjedésében is. Ez az iráni eredetű népcsoport, amely a 
baktriaiakkal való kereskedés során ismerte meg a buddhizmust, elterjesztette azt 
egészen Kínáig, később lelkes hívei lettek a manicheizmusnak és a nesztoriánus 
kereszténységnek. Széles nyelvtudásuk, valamint az, hogy sok volt közöttük az írástudó, 
a szogd évszázadokon keresztül egyfajta lingua franca szerepét töltötte be a Selyemút 
mentén, nagyon sok volt a szogd fordító és tolmács, s ők ültették át a buddhizmus, 
manicheizmus, vagy keresztény szent szövegeket a különböző prákrit nyelvekből, 
arameusból, párthusból, baktriaira, tokhárra, hotánira, törökre vagy éppen kínaira. Ezen 
okból épp a szogdok voltak, akik közvetítették a papír előállítás technikáját is a nyugat 
felé. 1907-ben Stein Aurél találta meg a legkorábbi rongypapírt, amely a IV. századból 
származik, szogd nyelven, arameus írással üzleti leveleket tartalmaz.

A buddhizmus különféle iskolái és irányzatai voltak jelen a Selyemúton. A 
mahászanghika, dharmaguptaka és a szarvasztivádin iskolák után megjelent a mahájána 
buddhizmus, amely aztán Kínát is elérte, hogy aztán később új irányzatoknak adjon 
helyet, amelyek már magukon hordozzák a kínai befolyást, elsősorban a taoizmus 
hatását a csan, illetve Japánban a zen buddhizmus formájában.
A buddhizmus jelenléte a Selyemúton egy egészen egyedülálló művészeti irányzat 
megszületéséhez is vezetett. Baktria területe az indiai és iráni világ találkozási pontja 
volt.  Kr. e. 332-327 között Nagy Sándor hódítása nyomán több mint két évszázadon 
keresztül egy hellenisztikus központ jött létre a területen a Szeleukida-dinasztia vezetése 
alatt.
 Baktria korábban a buddhizmus egy központja volt, a görög telepesek pedig magukkal 
hozták az ókori görög pantheon isteneit, vallási hagyományaikat Baktria és Gandhára 
területére. Kr. e. 130 körül Baktriában megszűnt a görög uralom, helyüket a sakák 
foglalták el, majd őket követték a kusánok, akik később India területén is jelentős 
hódításokat végrehajtva egy hatalmas államot hoztak létre. Mivel ez az állam indiai, 
iráni, görög elemeket egyesített magában, a művészetben a hellenizmus görög és a 
buddhizmus indiai kultúrájának sajátos ötvözetét hozta létre. A kusán korban ábrázolták 
először Buddhát emberi alakban, s a létrejövő gandhárai művészet, amely e két 
örökséget egyesíti magában, annak a buddhista művészetnek adott alapot, amely aztán a 
kínai művészettel keveredve Serindia művészetét teremtette meg.

   A buddhizmus azonban csak egyike volt a Selyemút vallásainak. Mert itt találtak 
menedéket azon vallások is, melyeket eredetük helyén eretneknek tartottak, és ezért 
üldöztek.
A III. században született meg a manicheizmus, a vallás alapítója a párthus királyi 
ősökkel rendelkező Mani volt, aki 216-ban született, s egy olyan aszkétikus vallási 
környezetben nevelkedett, amelyben a keresztény és zsidó hagyományok, a 
gnoszticizmus vallási-filozófiai dualizmusával együtt voltak jelen. Első térítő útja a 
Kusán Észak-Indiába vezetett, ahol a buddhizmus volt uralkodó, s ennek hatása is 
meglátszik vallási tanaiban
A Szászánida uralkodóház több tagját megtérítve, vallása egy ideig uralkodói 
támogatásban részesült, de ezt természetesen nem nézte jó szemmel a zoroasztriánus 



főpapság, s Mani követői egy idő után üldözöttekké váltak. A manicheizmus már a 
vallásalapító életében elterjedt a Földközi-tenger vidékén is. A Római Birodalomban a 
kereszténység felvétele előtt, még mint idegen, ’perzsa vallást’ üldözték, de igazán 
veszélyesnek a kereszténység államvallássá válása után tartották. A kegyetlen üldöztetés 
ellenére a manicheizmus bizonyos eszméi a középkori Európában is éltek tovább, 
például Provanszban a kathar és a Balkánon a bogumil mozgalom keretében. A vallás 
keleti irányban történő terjedése sikeresebb volt.   
  Ebben ismét a szogdok játszottak jelentős szerepet. Ők fordították a manicheus 
szövegeket szírből, közép-perzsából, párthusból szogdra, majd abból törökre, sőt 
kínaira. A Selyemút mentén terjedt a vallás, s eljutott Kínába is. A Tang uralkodók 
gyanakodva figyelték terjedését és 732-ben egy rendelet  csak az ország nem kínai 
lakosai közötti terjesztését engedélyezte. Igazi virágzását a manicheizmus az ujgur 
törököknek köszönheti. 763 és 840 között ugyanis ez a sokat üldözött vallás az 
államvallás szerepét tölthette be. A legtöbb fennmaradt manicheus szöveg is épp ebből 
az időszakból származik. Amíg a németek Turfán környékén nem fedeztek fel egész 
manicheus könyvtárakat, addig ennek a vallásnak nem voltak ismert irodalmi emlékei, s 
jóformán csak ellenfelei, elsősorban a kezdetben maga is manicheista, majd e vallás 
legharcosabb ellenfelévé váló  Szt. Ágoston írásai alapján volt ismert.

   A Nestorius konstantinápolyi püspök által alapított ókeresztény irányzat azt tanította, 
hogy Jézus Krisztusban az isteni és az emberi személy csak külsődlegesen egyesült. 
Ennek következtében Mária nem is az isten anyja (theotokosz), hanem csak az ember 
(anthrópotokosz), illetve Krisztus szülője (Khrisztotokosz). A nesztorianizmust 431-ben 
az epheszoszi zsinat ítélte el, követőit a római birodalomból száműzték. A Selyemút 
vidéke menedéket jelentett ezen vallás követőinek is. Ismét a szogdok játszottak jelentős 
szerepet ennek a vallásnak további terjedésében. 650-ben már nesztoriánus püspökség 
létezett Szogdia szívében Szamarkand központtal, s egy másik Kasgárban. A vallás 
elterjedt a türkök között is és Kínában is létrejöttek nesztoriánus közösségek.
A Tarim-medencében előkerült nesztoriánus szövegek legnagyobb része, amelyek 
alapjában járultak hozzá a vallás teljesebb tudományos megismeréséhez, a négy német 
turfáni ásatás nyomán 1902-1914 között került elő. 
Mivel zsidó közösségek is éltek a Selyemút mentén, vallásukban kimutatható az iráni 
népekkel való kapcsolat hatása.124

Első expedíciója során épp Stein Aurél talált egy VIII. századból származó 
fragmentumot, amely egy Hotanban élő, perzsa nyelvet beszélő zsidó üzleti 
dokumentuma, héber betűkkel lejegyzett perzsa szöveg – a legkorábbi az eddig ismertek 
közül.   
A Selyemút tehát olyan volt, mint egy olvasztótégely. Multi-etnikus, soknyelvű 
társadalma, vallási sokszínűsége, az eszmék, tanok, ismeretek egymásra hatása egy 
egyedülálló és virágzó kultúrát hozott létre. Az iszlám megjelenésével ez a sokszínűség 
megszűnt, a szárazföldi kereskedelmi út a Szung (Song)-dinasztia idejében (960-1279) 
elvesztette jelentőségét, mivel akkor már a sokkal olcsóbb és biztonságosabb tengeri 
útvonalak egy életképes alternatívát jelentettek. Homok temette be az egykor virágzó 
kultúrájú oázis városokat. Évszádokon keresztül háborítatlanul őrizték a régmúlt idők 
emlékeit ezek a kihalt helyek, s amikor a XIX. század végén, a XX. század elején 
megkezdődött feltárásuk kiderült, hogy olyan kincseket őriznek, amelyek történelmi, 
nyelvészeti, vallástörténeti, művészettörténeti tudásunk újraírását teszik szükségessé.    
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Stein Aurél kutatásainak előzményei

  A Selyemút mentén található oázisvárosok romjai közül előkerülő kéziratok 
megszerzéséért folytatott verseny a XIX. század utolsó évtizedében vette kezdetét. 
1890-ben az indiai hadsereg egy fiatal hírszerző tisztje, Bower főhadnagy (később Sir 
Hamilton vezérőrnagy) azt a megbízást kapta, hogy keresse meg egy fiatal skót utazó 
gyilkosát, s e feladata teljesítése közben jutott el Kucsa oázis városhoz, amely a Tien-
santól délre, a Takla-Makán északi csücskénél fekszik. Itt vételre kínáltak neki egy 
nyírfakéregre írt kéziratot, amelyet megvásárolt és megküldte Calcuttába a Bengáli 
Ázsiai Társaságnak. A kéziratot először olvashatatlannak tartották, megfejtése és 
publikálása Rudolf Hoernle nevéhez fűződik. 1891-ben Hoernle nyilvánosságra hozta az 
azóta a szakirodalomban „Bower-kézirat” néven ismert szöveggel kapcsolatos 
vizsgálódásainak eredményét, amely hatalmas izgalmat váltott ki orientalista körökben. 
S nem véletlenül. A Bower-kézirat nemcsak régibb volt minden ez idáig ismert indiai 
dokumentumnál, hanem bizonyítéka volt annak is, hogy az indiai műveltség jelen volt a 
pre-muszlim Kínai-Turkesztánban. A kézirat hét, nem teljes szöveget tartalmazott, 
szanszkrit nyelven, bráhmi írással, a kézirat tartalma orvosi illetve mágikus, a Kr. u. V. 
században keletkezett, valószínűleg indiai buddhista szerzetesek írták. Két évvel később 
Weber, a leh-i Morva Misszió tagja vásárolt egy alig valamivel fiatalabb hasonló 
kéziratot, de ennek az anyaga már papír volt. Ő is Hoernle-nek küldte meg, ugyanúgy, 
mint George Macartney125, a kasgári angol megbízott az általa vásárolt kéziratokat. De a 
Kucsa körül felfedezett kéziratok nemcsak az angolokat érdekelték. A kasgári orosz 
konzul Nikolaj Petrovskij is vásárolt és küldött Szentpétervárra belőlük szép számmal. 
Hoernle érezte, hogy milyen jelentőségűek ezek a kézirat leletek, ezért kérésére 
felhívták a térségben járó katonákat, állami feladattal utazó személyeket stb., hogy 
vegyenek részt ezek gyűjtésébe, mielőtt még az oroszok elvinnék előlük. 
Stein 1886-ban találkozott először Hoernle-vel, aki akkor a bécsi 7. nemzetközi 
orientalista kongresszuson egy nyírfakéregre írt és az Északnyugati Határtartományból 
származó kézirat megfejtéséről számolt be. Stein folyamatosan figyelemmel kísérte a 
felfedezett dokumentumokkal kapcsolatban a folyóiratokban publikált cikkeket, (ezek 
már Hotan környékéről származtak) sőt az első ismeretlen írásokkal írt, s Macartney 
által vásárolt kéziratok esetében már az első gyanú is megfogalmazódott benne.
 De még nagyobb jelentőségűek voltak Stein számára azok a nyírfakéregre írt 
töredékek, amelyeket Jules Dutreuil de Rhins, francia felfedező papírjai között találtak, 
aki Kínai- Turkesztánon utazott keresztül és 1894-ben Kelet-Tibetben ölték meg. Mert 
ezek a töredékek- a Bower és a Weber kéziratokkal ellentétben - nem bráhmi, hanem 
kharosti írással íródtak, azzal az észak-nyugat Indiában használt írással, amelyet a 
bráhmival együtt  Aśoka  Kr. e. 3. századi ediktumaiból ismertek, s melyeket kb. ötven 
évvel korábban fejtett meg James Prinsep. De a kharosti eddig csak feliratok és érmék 
írásaként volt ismeretes, kéziratot eddig még ezzel az írással nem találtak. A francia 
tudósok megállapították, hogy páli nyelven íródtak és a buddhista szent irat, a 
Dhammapada egy részletét tartalmazzák. S ezek is Hotan környékéről kerültek elő. 
Itt volt az ékes bizonyítéka annak, hogy Gandhára buddhista kultúrája eljutott kínai 
Belső-Ázsiába, a Selyemút-mentén fekvő településekre. 
   A tudósok előtt már egy ideje ismert volt Hszüan-Cang kínai zarándok útleírásának 
francia fordítása, amelyben beszámol arról, hogy látogatása idején buddhista 
közösségek léteztek ezen a vidéken.  Stein képzeletét megragadták ezek a felfedezések. 
Ő már látta a gandhárai művészet emlékeit a Pandzsábban és az Északnyugati 

125 Macartney, Sir George (1867-1945)- a kínai ügyek különmegbízottja, majd főkonzul Kínai 
-Turkesztánban



Határtartományban, s amikor a görög-buddhista művészet emlékei megjelentek a szeme 
előtt, egészen biztos lehetett abban, hogy a sivatag mást is rejt a kéziratokon kívül is. 
Ennek hatására született meg benne a terv, hogy expedíciót kellene indítani e távoli 
sivatagi vidékre és a nyugati kutatási módszerek alkalmazásával megvizsgálni, hogy 
mennyiben igazak a kincsvadászok elbeszélései. Ehhez neki minden képesítése 
megvolt: megfelelő filológiai háttér, Gandhára művészetének és feliratainak elsőrendű 
ismerete és a történeti topográfia területén Kasmír hegyei között megszerzett egy 
évtizednyi gyakorlat. A francia tudós, M. E. Senart126 előadása a Dutreuil de Rhins 
kéziratokról, amely az 1897-es párizsi nemzetközi orientalista kongresszuson hangzott 
el, még csak tovább fokozta lelkesedését.
De nemcsak a kéziratok szempontjából volt csábító Hotan területe. A Macartney 
gyűjteményben található kis terracotta figurák, stukkó relief részletek, pecsétek stb.- 
melyek mind magukon hordozták a görög művészet hatását, ugyanúgy, mint a 
Gandhárában találtak.  De felkeltette a kíváncsiságát Sven Hedin is rövid cikkével 
1897-ben, amelyben egy sivatagi romvárost ír le. 1898-ban pedig már a konkrét tervei is 
megvoltak az első belső-ázsiai expedíciónak.

 Nemzetközi verseny a terület régészeti feltárásában

    A XX. század első negyedében Stein Aurél csak egyike volt azon különböző 
nemzetekhez tartozó földrajzi felfedezőknek és régészeknek, akik a Selyemút mentén 
fekvő romhelyek felkutatatásával és az ott felfedezett kincseknek (falfestmények, 
kéziratok, szobrok) a saját nemzetük múzeumai számára történő megszerzésével 
foglalkoztak, egészen addig, amíg a kínai hatóságok pontot nem tettek ezeknek a 
’régészeti rohamoknak’ a végére. Mint ahogy azt fentebb jeleztem, Stein már az első 
expedíció terveinek benyújtásakor említi Sven Hedint és az orosz érdeklődést, de ez 
még csak a kezdet volt. Amikor a hasonló céllal érkezőket számba vesszük, Stein 
Aurélon kívül még öt személy nevét kell megemlíteni: a svéd Sven Hedin, a német 
Albert von Le Coq, a francia Paul Pelliot, a japán Otani gróf és az amerikai Langdon 
Warner. Ők azok, akiket a kínai tudományos világ fekete listáján is, különböző 
mértékben megtalálunk, mint olyan idegenek, akik elrabolták a saját kulturális 
örökségük részét képező emlékeket. 
    Az úttörő kétségtelenül Sven Hedin127 volt. Egy igazi felfedező utazó, aki először a 
stockholmi egyetemen tanult geológiát, földrajzot és zoológiát, majd Berlinben folytatta 
tanulmányait Ferdinand von Richthofen-nél a történeti földrajz és paleontológia 
tudományában mélyülve el. Expedíciói a Takla-Makánban 1895 február illetve 
december és 1899 szeptemberétől kezdődően bizonyították, hogy - bár igen veszélyes - 
mégis lehetséges sikeres kutató utakat tenni Belső-Ázsia eme területén. Első útja kis 
híján az utolsó is volt: amikor célul tűzte ki a Takla-Makán átszelését és délkeleti 
részének a Jarkend és a Hotan folyó közötti részének feltérképezését, nagyon megbízott 
helyi vezetőjében, végül víz nélkül maradt az expedíció, melynek következménye az 
lett, hogy emberei és a teherhordó állatok közül is áldozatokat követelt a nem kellően 
átgondolt és előkészített vállalkozás. Stein Aurél sokat tanult Sven Hedin kudarcából, s 
az ő minden tényezőt figyelembe vevő és maximális körültekintéssel szervezett 
expedíciói során soha semmi hasonló nem fordult elő.
Jóllehet Hedin nem volt régész, a romvárosok felkutatása és a tárgyi kultúra emlékeinek 
gyűjtése a szenvedélyévé vált. Ásatásokat azonban nem végzett, a feltárást a szakértőkre 
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hagyta, neki elég volt az a tudat, hogy munkássága a régészet egy új területét nyitotta 
meg. Egyébként ő volt az, aki a legtovább tudott a területen dolgozni: amikor a kínaiak 
kizárták a különböző országokból érkező kutatókat a területről, Hedin még a harmincas 
években is a kínaiakkal közös helyszíni kutatásokat folytatott. 
Egyik legnagyobb felfedezése a kínai katonai helyőrség, Loulan volt. Harmadik útja 
során csónakon tett hosszú utazást a Takla-Makánban, a Jarkend folyó, majd annak 
folytatásában a Tarim folyó környékét térképezve fel a Lop-nórig. 
Stein Aurél első (1900-1901) expedíciójáról tartott előadása nagy visszhangot váltott ki 
a 13. nemzetközi orientalisztikai kongresszuson Hamburgban. Párizs, Szentpétervár és 
Berlin orientalistái sürgették kormányaikat, hogy tegyék lehetővé expedíciók helyszínre 
küldését. Az elsőként megjelenők azonban közelebbről érkeztek: 1902 augusztusában 
már japán buddhisták járták a homoksivatagot. 1902-től pedig beindult a nagy 
versengés a Takla-Makán és a Góbi homokja által rejtett buddhista emlékek 
megszerzéséért. 1902 és 1914 között Stein legnagyobb riválisai a Berlini Etnográfiai 
Múzeum munkatársai voltak. Expedícióik első vezetője Albert Grünwedel, a múzeum 
indiai részlegének vezetője, a buddhista művészet szakértője volt, őt kísérte a 
művészettörténész George Huth és a ’mindenes’, a német expedíciók elmaradhatatlan 
tagja, Theodor Bartus. Fő kutatási területük Turfán és környéke volt, amit előttük öt 
évvel az orosz Klementz látogatott meg, s freskókkal, kéziratokkal, feliratokkal tért 
vissza Szentpétervárra. 
Az első német expedíció – jóllehet csak öt hónapot töltött Turfán vidékének feltárásával 
és ásatással, jelentős eredményeket hozott. Ez arra sarkallta az érintett német köröket, 
hogy anyagilag támogassák hosszabb expedíciók helyszíni kutatásait. Huth halála, 
valamint Grünwedel betegsége egy új és minden tekintetben jelentős személyiséget 
állított a kutatás élére, s ez Albert von Le Coq128 volt, aki a Selyemút régészetének 
meghatározó alakjává vált. 
1904-ben csak Bartus társaságában a Turfántól keletre fekvő Kara-hodzsa (vagy korábbi 
nevén Kocso) egy a VIII. században virágzó manicheus közösség központjának 
feltárásába kezdett. A leletek igen nagy jelentőségűek voltak: freskók, gyönyörűen 
illusztrált kéziratok, textil festmények- s mindezek természetesen erős perzsa hatásról 
tanúskodtak, hisz Mani követői onnan indultak Belső-Ázsiába üldözött vallásuk 
gyakorlására nyugodt helyet keresni. A különböző íráshordozókon (selyem, papír, 
pergamen) előkerült dokumentumok nagyban járultak hozzá e rég megszűnt vallás 
megismeréséhez. Fontos eredmény volt még a régi városfalon kívül fekvő kis 
nesztoriánus templom feltárása. A következő célpont Bezeklik buddhista kolostor 
együttese volt, ahonnan csodálatos falfestményeket távolítottak el és küldtek Berlinbe.
Grünwedel felépülése után újra átvette az expedíció vezetését, s az ő csatlakozása után a 
Kucsától mintegy 30 mérföldre fekvő sziklatemplom, Kizil volt kutatásaik tárgya.
Stein Aurél közben második expedíciójára készült, s mivel célja máshova szólította, 
ugyancsak örült annak, ha a németek megmaradnak Turfán környékén. A nagy veszélyt 
számára az akkor már Párizsban útra készülődő Paul Pelliot jelentette. 
Érdekes megjegyezni, hogy az „érdekkörök” - bár mindannyian egy más ország 
területén dolgoztak - eléggé pontosan meghatározást nyertek. A Selyemút déli része volt 
az angoloké, azaz Stein Aurél kutatási területe, az északi rész felosztásra került az 
oroszok és a németek között. Ezért fordult elő például az, hogy amikor az orosz 
Berezovskij testvérpár megjelent Kucsában, összetűzéshez vezetett, hogy a két ország 
közötti megállapodás értelmében a turfáni terület felosztása szerint, kinek van 
elsőbbsége az ásatás folytatására. 
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A 4. német expedíció kétségtelenül legnagyobb eredménye a Kizil-ben talált freskók 
voltak, amelyeket szinte érintetlen környezetből sikerült megszerezni. Ezek az alkotások 
a belső-ázsiai művészet egyik csúcsát jelentik s teljesen egyediek is, mivel mielőtt 
Kucsa elfogadta volna 658-ban a kínai fennhatóságot, egy helyi festészeti iskola 
központja volt. 
A német expedíciókra árnyat vetett két vezetője, Grünwedel és Le Coq  személyi 
ellentétei, amelyek részben szakmaiak is voltak: míg Grünwedel nem volt híve a 
freskók leválasztásának és az ilyen jellegű tevékenység szerinte nem sokban 
különbözött a kincskeresők barbár módszereitől, s ezért ő inkább rengeteget rajzolt és 
részletes leírásokat készített, addig Le Coq igazán akkor érezte jó helyen a műtárgyakat, 
ha azok már biztonságosan  elhelyezésre kerültek a berlini múzeum falai között. 
A franciák viszonylag későn csatlakoztak a belső-ázsiai oázis-városok kincseinek 
megszerzéséért folytatott nemzetközi versenyhez.  A briliáns fiatal sinológus, Paul 
Pelliot129 csak 1906. augusztusában érkezett Kínai-Turkesztánba. Pelliot a korszak egyik 
legragyogóbb francia orientalistájának, Sylvain Lévinek130 volt tanítványa, s amikor 
kinevezését megkapta, akkor épp a francia keletkutatás egyik fellegvárának számító, 
Hanoiban működő École Française d’Extrême Orient munkatársa volt. 
 Kasgárból induló expedíciójának célpontja Kucsa volt, de útközben még megállt 
Tumcsuk-ban, amelyet Hedin említett, de ő a romhelyet rosszul ítélte meg, s későbbi 
eredetűnek gondolta. Pelliot kiderítette, hogy egy korai buddhista kolostor város, amely 
legalább a VIII. század végéig virágzott. Kucsa-ba érve kiábrándultan tapasztalta, hogy 
nemcsak a németek, de az oroszok és a japánok is megelőzték a helyszínen, de mivel ez 
egy régészetileg oly gazdag terület volt, a rendszeres ásatás még így is szép 
eredményeket hozott, többek között nagy mennyiségű buddhista kézirat formájában, 
amelyek között addig ismeretlen nyelvűek is akadtak. Ezek között volt a kucsai nyelv is, 
melynek megfejtésén később Sylvain Lévi dolgozott. Nyolc hónapi munka után indultak 
tovább Tunhuang felé, céljuk csak a festmények és szobrok lefényképezése és 
tanulmányozása volt, mivel nem jutott el hozzájuk Stein Aurél hat hónappal korábban 
tett nagy felfedezésének híre. Urumcsiban-ban azonban értesültek a tunhuangi 
kéziratokról. Miután Pelliotnak is sikerült Vang taoista szerzetesnek, a kincsek 
felfedezőjének és őrzőjének bizalmába férkőzni, feltárult előtte a titkos könyvtár ajtaja. 
Pelliot-nak, a kiváló sinológusnak volt egy nagy előnye Stein-nel szemben: kitűnően 
ismerte a régi kínai nyelvet, így ő tudott válogatni a dokumentumok között, kb. három 
hetet töltve azzal, hogy kinyitotta, s két részre választotta az anyagot: a feltétlenül 
megszerzendő és a kívánatos, de kevésbé fontos dokumentumok csoportját alkotva meg. 
Stein Aurél, mivel nem tudott kínaiul, ezért Csiang-ra, kínai titkárára kellett 
hagyatkozni, akinek azonban nem volt meg az a tudományos képzettsége, ami egy 
kézirat értékének meghatározásában vezethette volna. 
Végül Pelliotnak 500 tael-ért sikerült a kiválogatott anyagot megszerezni Vang taositól, 
a templomok önkéntes őrétől és gondozójától. Amikor már kollégája hajóra szállt az így 
megszerzett anyaggal és úton volt Franciaország felé, akkor ő, néhány mintadarabbal 
elindult Pekingbe. Amikor azokat megmutatta a kínai tudósoknak, ugyancsak 
megdöbbentek az anyag rendkívüli értéke láttán. Az intézkedés sem késett: Pekingből 
utasítás érkezett a tunhuangi elöljárónak, hogy zárolja az összes anyagot. 
Amíg Pelliot a kéziratok átvizsgálásával és válogatásával foglalkozott, vele utazó két 
társa sem volt tétlen.  Nouette, a fotográfus több száz felvételt készített, amely aztán 
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később hat kötetben megjelent. Sorszámozással is ellátta az üregeket, megalapozva 
ezzel a művészettörténeti feldolgozás munkáját. Máig is az egyik legfontosabb 
dokumentáció az Ezer Buddha barlangjaiban található festmények és szobrok 
tekintetében ez a munka, annál is inkább, mert az alig néhány év múlva ott tanyát verő 
fehér orosz katonák vandalizmusa hihetetlen károkat okozott.
Pelliot soha többé nem tért vissza Belső-Ázsiába.
Már többször volt szó a japán érdeklődésről is a régészeti versenyben, s arról, hogy 
1902-ben az elsők között jelentek meg. 1908-ban két japán régész kutatott a Selyemút-
mentén, s tevékenységük ugyancsak kételyeket ébresztett az angol hírszerzés 
embereiben. Mindketten a Kozui Otani131 spirituális vezetése alatt álló Jodo Shinzu 
(Pure Land) szekta tagjai voltak, mely csoport épp Kína ezen területéről eredeztette 
magát, s 1910-ig több expedíciójuk is járt a területen, s e buddhista szerzetesek szellemi 
örökségük eredetét kutatták. Kizilbe is ők jártak először, de egy földrengés során 
elvesztették a gyűjtött anyagot, azért lett a németeké az elsőbbség.
1908-ban, a második Otani misszió alkalmával azonban nemcsak az angolok, hanem az 
oroszok is szemmel tartották a ’szerzeteseket’, Zuicho Tachibanát és Eizaburo Nomurát, 
akik feltételezésük szerint a japán haditengerészet, illetve a hadsereg tisztjei voltak, s a 
régészkedés csak a szokásos fedőtevékenység volt. Urumcsiból indulva Turfán 
környékén kezdtek ásni, majd a Lop-nór felé indultak, s a Selyemút déli vonalán (Nija, 
Kerija, Hotan) is dolgoztak.
Végül nem szabad elfeledkezni az oroszokról sem. Itt elsősorban Nikolai Przheval’ski-t 
kell említeni, aki katonatiszt volt, nem érdekelte a régészet, fő területe a zoológia volt, 
de azért úgy tartják számon, hogy 1876-ban az elsők között volt azok közül, akik régi 
romokról számoltak be, ő épp a Lop sivatag esetében. Dr. Albert Regel, a botanikus volt 
az első, aki Kara-hodzsá-t felfedezte. A következő Dmitrij Klementz volt, aki az Orosz 
Tudományos Akadémia küldött a térségbe 1898-ban, s aki olyan nagy jelentőségű 
romvárosokat írt le Turfán környékén, mint Kara-hodzsa, Asztana és Jarhoto – rengeteg 
fényképet, rajzot készítve, lemásolva feliratokat és kézirat mintákat gyűjtve. 
A Selyemút mentén azonban az oroszok igazi nagy felfedezése Kara-hoto volt, amit 
Marco Polo Etzina-jával szoktak azonosítani.  Felfedezése, vagy inkább újra felfedezése 
Petr Kozlov ezredes, Przheval’ski pártfogoltja nevéhez fűződik. Az általa a városban 
gyűjtött kéziratok, érmek, selyemfestmények és egyéb tárgyak Szentpétervárra kerültek. 
A második, az Orosz Akadémia által támogatott expedíció vezetője Sergej Oldenburg 
volt, indológus és a buddhista művészet kiemelkedő szakértője. Ő 1910-ben indult és 
Kara-sahr, Kucsa, Bezeklik és egyéb északi útvonal mentén fekvő romokat látogatott 
végig. Ő azonban - s ebben talán Grünwedelhez hasonlítható - elítélte a művészeti 
emlékek eltávolítását, s mivel szerinte jobb ’in situ’ hagyni, bőségesen fényképezett, 
rajzolt és mért. Néhány tárgy azonban általa is Oroszországba került, például egy Le 
Coq által lebontott, de túl sérültnek tartott falfestmény és néhány szobor. Az ő, valamint 
Klementz, Kozlov és a kasgári orosz konzul Petrovskij által vásárolt műtárgyak egy 
része az Ermitázsban van kiállítva.132 

   Stein Aurél egy kiváló orientalista filológus volt, aki tulajdonképp saját teóriái 
bizonyítása miatt fordult a régészet felé, magát „régészeti felfedezőnek” nevezve. 
1900-ban, vagyis 37 éves korában indult első expedíciójára Kínai-Turkesztánba. 
Addigra már Hedin újra vissza akart térni, hírek keringtek orosz és német expedíciós 
tervekről is, tehát az idő sürgette Steint. Szerencsére, amikor tudományos indokokkal 
megalapozott kérvényét benyújtotta, hogy szabadságot és anyagi támogatást kapjon 
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tervezett expedíciójához, két kiemelkedő pártfogót is talált: Dr. Rudolf Hoernle-t, 
valamint sikerült megnyernie India legbefolyásosabb emberét, az újonnan kinevezett 
alkirályt, Lord Curzont.133 Curzon maga is utazgatott már Belső-Ázsiában, sőt 
élményeiről egy könyvet is megjelentetett. A régiségek, a műemlékek volt a 
szenvedélye: ő állította fel, illetve szervezte újjá az Indiai Régészeti Felügyeletet és 
támogatására saját (illetve gazdag amerikai felesége vagyonából) is áldozott.
Lord Curzon segítségével kapta meg Stein Aurél a kínai útlevelet és azt a lehetőséget is, 
hogy útja során számíthatott a helyi kínai tisztségviselők támogatására. 1900. május 31-
én hagyta el Srinagart és átkelve a Karakorumon Kasgárba érkezett, ahol az ottani 
rezidens, George Macartney házában készülhetett fel a hosszú sivatagi tartózkodásra. A 
rezidensben igaz barátra is lelt, belső-ázsiai expedíciói során mindig számíthatott a nagy 
helyismerettel rendelkező, a kínaiakkal szót érteni képes Macartneyra (anyja kínai volt), 
és bázisául is szolgált annak otthona, a Csini-Bágh, amelyen keresztül levelezését is 
bonyolította, amíg a sivatagban dolgozott.
Az első expedíció úti célja Hotan és környéke volt. Ennek több oka is volt: egyrészt 
állítólag innen származtak azok a kéziratok, amelyek már brit és orosz gyűjteményekbe 
kerültek és megfejtésükön számos tudós dolgozott, másrészt szerette volna meglátogatni 
és komoly ásatásokat folytatni a Hedin által leírt „Taklamakan” város romjainál.
Steinnek meggyőződése volt, hogy ha kincsvadászok által összeszedett, vagy véletlenül 
felfedezett iratok között ilyen értékű leletek kerülnek elő, akkor a nyugati módszerekkel 
végzett, módszeres régészeti feltárás felbecsülhetetlen értékű anyaggal fogja a 
tudományos megismerést gazdagítani.
1900-ban kezdetét vette pályájának az a második szakasza, amelyben a régészeti 
tevékenység dominál és ezt egészíti ki a Survey of India számára végzett térképészeti 
munka.134

    
I. expedíció (1900-1901)

   Stein Aurél 1900 májusában indult Kasmírból, Gilgiten és Hunzán keresztül haladva s 
júniusban a Kilik-hágón át (4800 m) jutott kínai területre.  Rām Singh, a Survey of India 
földmérője végezte a terepasztal felvételeket, a csillagászati megfigyelésekkel és 
teodolittal végzett háromszögeléssel együtt, s ezt egészítette ki Stein fotógrammetriai 
felvételeivel. A Vahdzsir-hágón át az Áb-i Pandzsa felső folyásának völgyén keresztül 
felmérésre került az a nagy gleccserek által határolt terület, amely az Oxus forrásvidékét 
képezi.  A Tagdumbás Pamírból leereszkedve Szarik-kol ősi topográfiáját sikerült 
meghatározni azáltal, hogy megtörtént azon helyeknek beazonosítása, amelyeket 
Hszüan-cang írt le 649-ben, amikor visszatérőben volt Indiából. A Pamír kínai oldalán 
leereszkedve a Gez szorosain át júliusban ért el Kasgárba, ahol a terület politikai 
rezidense segítségével nagyon jó kapcsolatokat tudott kiépíteni azokkal a kínai 
tisztségviselőkkel, akik az általa meglátogatni szándékozott vidékeket igazgatták. Itt 
tapasztalta először, hogy a művelt „mandarinok” között mekkora segítségére van 
Hszüan-cang (Xuanzang), a kínai buddhista szerzetes nevének felemlítése, aki a VII. 
században Kínából Indiába ment szent szövegeket gyűjteni és útjáról részletesen 
beszámolt, az általa felkeresett vidékek földrajzi, történeti leírását, az ott élő népek 
133Curzon, George Nathaniel, Marquess Curzon of Kedleston (1859-1925) India alkirálya 1898-1905, 
külügyminiszter 1919-1924, a Royal Geographical Society elnöke 1911-1914
134 A három belső-ázsiai expedíció rövid ismertetése Stein Aurél összefoglaló írása alapján készült, amely 
az 1939-ben megjelent Revailing India’s Past c. kötetben található. A földrajzi nevek esetében, a Stein 
által használt angol alakok helyett a Keleti nevek magyar helyesírása-ban, ill. a Cartográfia 
Világatlaszában  található neveket  használtam.



vallását, szokásait stb. leírva. Stein Aurél számára – aki Hszüan-cangot védszentjének 
nevezte – műve egyben útikalauzul is szolgált, ezt nagyon jól mutatja az a sok lapszéli 
jegyzet, amelyet a hagyatékkal az Akadémia könyvtárába került saját példánya 
tartalmaz. 135

  Szeptemberben elhagyta Kasgárt és a Jarkend folyót követve felmérte a még nem 
feltérképezett területeket  s Takla-Makán déli szegélyén egymást követő oázis 
városokon át jutott el Hotanba.  Itt ismerkedett meg a sivataggal, a szél pusztító 
eróziójának hatásával és a száraz alluviális talajjal. Megfigyelései, valamint az 
oázisokban szerzett információi fokozták kétségeit ’az ismeretlen írású’ 
dokumentumokkal szemben. Amikor Ilcsi-be, Hotan fővárosába érkezett, már szinte 
bizonyos volt abban, hogy hamisítványokkal van dolga. Miközben várta, hogy a 
kincsvadászok visszatérjenek a sivatagból, felhasználta az időt arra, hogy a felmérje a 
Kunlun hegységnek Hotantól délre eső, még feltérképezetlen vidékét, a Jurung-kás 
folyó felső folyását.
Ezután Hotan környéke következett, majd decembertől elindult távolabbra, észak-
nyugati irányban, hogy felkeresse azt a helyet, amelyet a kincskeresők a Dandan-uilik 
névvel illettek. A károk ellenére, melyet nem szakszerű munkájuk okozott, Stein 
bőséges leletekkel gazdagodott. Majdnem minden rom buddhista szentélynek bizonyult, 
vagy hozzájuk csatlakozó szerény szerzetesi lakoknak. A maradványok jól mutatták a 
graeco-buddhista művészet hatását. Talált pothi-kat kurzív bráhmi írással, a hely 
elhagyása időpontjának meghatározását kínai dokumentumok segítették, amelyek által 
azt a 8. század elejére tudta datálni. Tang-kori érmék is megerősítették ezt a 
kormeghatározást.
Ezután Ravakot kereste fel, ahol két sztúpát talált. A Kerija folyó mentén eljutott a 
hasonló nevű oázis városhoz, s itt hallott egy kone-sahr-ról, azaz egy régi városról, s 
ezért Nija lett a következő ásatási helyszín. A rendkívül száraz homok itt több mint 
kétszáz fára írt dokumentumot őrzött meg, a rajtuk lévő kharosti írással együtt. A 
téglalap, illetve ék alakú, írásra használt falapok általában párosával voltak: egyiken a 
szöveg, míg a másik borítékként szolgált, lezárásukat pedig agyag pecsétek 
biztosították.
  A dokumentumok nyelvüket tekintve a korai prákritnak egy India észak-nyugati részén 
használt válfajában íródtak, tematikájuk szerint világiak: levelek, feljegyzések, gyakran 
évszámmal ellátva. 
A kéziratokon kívül talált még fából készült faragványokat, amelyek az épületeket 
díszítették, faragott bútorokat és használati tárgyakat is. Nemcsak fára, de bőrre írt 
kharosti kéziratok is előkerültek, valamint keskeny falapokra írt kínai szövegek, 
amelyek leginkább adminisztratív és a mindennapi élet dolgaival kapcsolatos 
szövegeket tartalmaztak, s azáltal a korabeli Belső-Ázsia életére és kultúrájára is fényt 
vetnek. Később Rapson, Senart és Boyer publikálták ezeket a szövegeket az Enderében 
és Loulanban talált kharosti feliratokkal együtt.136

 A következő állomás Endere volt. Itt buddhista szövegeket talált szanszkrit és tibeti 
nyelven és egy kínai sgrafitto-t 714-ből, ami arra utal, hogy ezt az erődöt is akkor 
foglalták el, amikor Tarim-medence tibeti fennhatóság alá került. Innen Karadong felé 
folytatta útját, amely egy erődítés lehetett a Kucsa felé vezető úton, de itt a leletek nem 
voltak bőségesek. Sikerült azonosítania a Hszüan-cang által említett Pi-mo-t Hotantól 
észak-nyugatra, valószínűsítette azonosságát Marco Polo Pein-jével.
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Trübner Oriental, 1884.-1.köt. CVIII, 240 l. 2. köt. VII, 369 p.
136 Boyer, A.- Rapson, R. J.- Senart, E.: Kharosthi inscriptions discovered by Sir Aurel Stein in Chinese 
Turkestan.- Oxford : Clarendon Press, I-III.1901-1927



Visszatért Ravakba, hogy feltárja a hatalmas graeco-buddhista szobrokat. Aztán a 
következő állomás újra Hotan volt, ahol sikerült szóra bírni a hamisító Islam Akhunt, 
akiről kiderült, hogy először a fáradságos sivatagi kincskeresést cserélte fel a már 
meglevő kéziratok betűről-betűre történő másolásával, majd saját betűket talált ki 
meglepő változatosságban. Amikor már ezt is nehézkesnek találta, áttért a 
hamisítványok sokszorosítására fanyomatok útján, persze nem feledkezve meg arról, 
hogy egy kis füstöléssel, s némi finom homokkal teleszórva réginek tűnjenek. 
Expedíciójának befejezése után Angliában Stein első és minden valószínűség szerint 
legkínosabb látogatása Rudolf Hoernle-hez vezetett, akinek el kellett mondani, hogy a 
rengeteg idő és munka, amit az ’ismeretlen írású’ kéziratok és fanyomatok 
megfejtésének szentelt hiábavaló volt, s az általa publikált eredmények hitelüket 
vesztették azáltal, hogy kiderült: az írások egy tanulatlan hamisító pénzéhségének 
szülöttei voltak. Érdekes megjegyezni, hogy Stein, aki annyira gyanakvó volt első 
expedíciója alkalmával, később maga is beszerzett hamisítványnak bizonyuló 
kéziratokat137, ami arra enged következtetni, hogy ha Islam Akhun be is fejezte 
tevékenységét, az üzletág teljesen nem szűnt meg.
  
Karavánja feloszlatása után hindu kísérői a topográfiai eredményekkel visszatértek 
Indiába, ő Kasgárban újra csomagoltatta a leleteket 12 hatalmas ládába, melyek 
Oroszországon keresztül jutottak Londonba a British Museumba, majd ő is a 
transzkaszpi vasúttal Oroszországon keresztül tért vissza Londonba.

Az orientalisták nemzetközi kongresszusa 1902 szeptemberében memorandumban 
mondott köszönetet India alkirályának és az indiai kormánynak az orientalista tudomány 
és kutatás felkarolásáért, és meleg szavakban fejezte ki elismerését az elért rendkívüli 
fontosságú eredményekért, s kívánatosnak nevezte, hogy Stein Aurélt újabb 
kutatásokkal bízzák meg.
1901-ben publikálta a Preliminary report of a journey of archaeological and 
topographical exploration in Chinese Turkestan- t, az expedíció története, a Sand-
buried Ruins of Khotan 1903-ban, az expedíció régészeti, földrajzi és nyelvészeti 
eredményeit is feldolgozó Ancient Khotan 1907-ben jelent meg. 

II. expedíció  (1906-1908)

1906 áprilisában indult a Szvát és a Pandzskora folyók határhoz közeli részéről, majd a 
Hindukus völgyei következtek, Csitrál és Masztudzs, ahol buddhista maradványokat 
vizsgált és etnográfiai adatokat is gyűjtött. A Darkót hágón (4700 méter) át, annak 
gleccserén leereszkedve annak a Tang-kori annalesekben megörökített katonai 
expedíciónak az útvonalára igyekezett világosságot deríteni, amelyik 747-ben egy kínai 
tábornok, Kao Hszien-cse (Kao Xianzhi) vezetésével a Pamíron kelt át és ereszkedett le 
Gilgit területére. Ezen alkalommal Afganisztán királya, Habibullah engedélyezte Stein 
és kísérői számára, hogy Vahán területén és az afgán Pamíron szabadon átvonulhasson. 
Kasgárban Macartney vendégszeretét élvezte ismét, s itt fogadta fel kínai titkárául 
Csiang Szü-jet (Qiang Xuye), akinek szolgálatairól és tudományos segédkezéseiről 
mindig oly nagy elismeréssel nyilatkozott a későbbiekben.
Kasgárból Jarkendon át ment Hotanba, majd a nyár folyamán a Kunlun térképezetlen 
magas öveibe. Ezt követően Hotan környékén még addig nem ismert romhelyeket 
kutatott át. Utána visszatért Nijába, ahol ismét jelentős kharosti írásos emlékeket talált, 
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ezen kívül használati tárgyak, szövet maradványok és faragott épület díszek jutalmazták 
az ismételt, alaposabb kutatást.  Innen útja Csarcsanon át Csarklikba vezetett, amely az 
utolsó lakott település volt, s felkészült egy régóta tervezett expedícióra Loulan 
romjaihoz, melyeket Sven Hedin fedezett fel. Itt már a Lop sivatag véget nem érő 
jardangjaival kellett megküzdeni mind az embereknek, mind a teherhordó állatoknak. 
Útközben is bőven találtak kőkorszakbeli emlékeket. Írásos emlékek: fán, papíron és 
selymen nagy számban kerültek elő, s bizonyították, hogy Loulan kínai csapatok 
állomáshelye volt és egy fontos útvonal ellenőrzésére szolgált. A Kr. e. 2. század vége 
felé hozták létre, amikor Kína politikai hatalma először terjedt ki a Tarim-medencére, s 
annak az útnak biztosítására szolgát, amely Tunhuangból Kanszu (Gansu) legnyugatibb 
széléhez vezetett a Tien-san lábánál fekvő oázisokon keresztül, s amely használatban 
volt még a negyedik század első részében is.
Az előkerült kharosti írásos dokumentumok, melyeknek nyelve azonos volt a Nijában 
találtakéval bizonyította, hogy annak használata az adminisztratív és kereskedelmi 
célokra elterjedt egészen a Lop régióig. Ugyanígy a hellenisztikus művészet hatása is 
felfedezhető volt a fafaragványokon, textíliákon, bútorokon stb.
 Januárban Mirán romhelyet kereste fel, s a hidegben és a szüntelen erős szélben végzett 
három hetes munkát siker koronázta: a nagy romos erődből, amely egy tibeti helyőrség 
állomáshelye volt a 8. században, mintegy ezer tibeti nyelvű, fára és papírra írt, 
elsősorban hivatalos szövegeket tartalmazó (csapatmozgások, határőrsök stb.) 
kéziratokat talált. Itt jelentőséggel bírt a kínai dokumentumok teljes hiánya, s ugyancsak 
egy csomagnyi papírra írt, rovásírásos török dokumentum felfedezése. Ennél jóval 
régebbiek és érdekesebbek voltak azonban azok a művészeti emlékek, amelyek a közeli 
buddhista szentélyből kerültek elő, s melyek esetében a régészeti feltárás bizonyította, 
hogy a tibeti uralom idejében is már romokban álltak. A nagyméretű stukkó 
domborművek a graeco-buddhista szobrászattal való rokonságot példázták, a 
falfestmények, köztük gyönyörű szárnyas angyalok a hellenisztikus festészet hatásáról 
tanúskodtak. Kharosti feliratok datálása arra utal, hogy a 3. században a templomokat 
már nem használták. Miután a falfestményekből, amit lehetett, leszedett, 1907 
februárjában tovább indult kelet felé. Az út, melyet Marc Polo és korábban Hszüan-cang 
is használt, Tunhuangba, a valódi Kína legnyugatibb határára kellett, hogy vigye. A 
Szu-lo-ho folyó medrének végső szakaszán őrtornyokat vett észre és hamarosan 
felismerte, hogy egy ősi fal részeit fedezte fel. Mivel a római határok őrzésére szolgáló 
falakra emlékeztette, limes-nek nevezte el. Két hónap alatt mintegy 240 km 
hosszúságban felmérte a limest. Közben mintegy kétezer kínai írásos dokumentum 
került elő, s mivel ezek közült datáltak is voltak, kiderült, hogy a Kr. e. 2. század 
második feléből valók, egészen a Kr. u. 2. század közepéig, s a fal célja az volt, hogy az 
észak felöl betörő hunokkal szemben nyújtson védelmet. Az írásos leletek feldolgozásán 
E. Chavannes138 munkálkodott.
 Azonban nemcsak a katonai írásos adminisztrációról képet adó dokumentumok, hanem 
igen jó állapotban megőrződött használati tárgyak, ruhadarabok stb. kerültek elő, 
melyek egy nagyon szemléletes képet adnak arról a mindennapi életről, amely ezen az 
elhagyott határszakaszon folyt. De egyéb érdekességek is fennmaradtak a kereskedelmi 
útvonalak révén, pl. mintegy tucat régi szogd nyelven írt levél.
De miután már befejeződött május közepén a limes-ek vizsgálata, Stein egyre nagyobb 
izgalommal indult a következő cél felé. S ez nem volt más, mint az Ezer Buddha 
barlangok, melyekről Lóczy Lajostól értesült 1902-ben. S a várakozások, amelyet az ő 
leírásai keltettek, tökéletesen beigazolódtak. A több száz grotto ékesen bizonyította az 
indiai festészet hatását, amely a buddhizmus által eljutott a Tarim-medencébe. De 
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szobrokban is gazdagok voltak ezek a barlangok. Mindazon pusztítás ellenére, amelyet 
az évszázadok során a természetes állagromlás, majd még inkább a képromlók kezétől, 
valamint a kegyes „restaurálás” révén a műalkotások elszenvedtek, nagyon jól 
bizonyítják annak a szobrászati hagyománynak a továbbélését, amelyet a görög-
buddhista művészet fejlesztett ki, és a belső-ázsiai buddhizmus közvetített.
Koruk is jól meghatározható volt: a nagyobb szentélyek mind a Tang-dinasztia korában 
a 7. században keletkeztek, amikor ez a szent hely, ugyanúgy, mint maga Tunhuang is 
virágzott.

 Tunhuang jelentőségét az adta, hogy a Selyemút déli és északi útvonalának 
találkozásánál fekszik. A kínai fennhatóságot a 8. században megtörte Tibet, majd újra 
visszakerült Kínához. Utána az ujgurok, egy török eredetű nép alakított itt ki 
királyságot, őket a tangutok, egy a tibetivel rokon nép űzte el. A 4. és a 14. század 
között buddhista szerzetesek kb. 45000 falfestményt és mintegy 2000 szobrot 
készítettek 500 körüli barlangba. A befalazott könyvtár több mint 50000 kéziratot 
tartalmazott.

   A befalazott könyvtár hozta aztán a legnagyobb felfedezést Stein életében. A XI. 
században rejtettek el itt nagy mennyiségű írásos anyagot, amelynek létét néhány évvel 
Stein érkezése előtt véletlenül fedezte fel a szent hely önkéntes őre, Vang tao-si, aki 
takarította és javítgatta a szentélyeket.  Miután a felfedezésről értesítés és néhány 
kézirat minta is ment a körzet kínai elöljárójához, Vang azt az utasítást kapta, hogy zárja 
le és őrizze a kéziratokat rejtő cellát. Steinnek tehát nagyon megfontoltan kellett eljárni 
ahhoz, hogy megtörje Vang bizalmatlanságát és félelmét. Hszüan-cang jött segítségére: 
Stein elmondta, hogy neki a kínai buddhista zarándok védőszentje, s most is az ő 
nyomában jár ezen a vidéken. Ennek hatására Vang éjjel titokban átvizsgálásra 
átnyújtott Csiangnak, a kínai titkárnak néhány kínai kéziratot. Mintha csak ’égi jel’ 
lenne, kiderült, hogy „hogy azok a tekercsek bizonyos buddhista vallásos szövegek 
kínai fordításai, a rajtuk talált záradékjegyzet szerint maga Hszüan-cang hozta őket 
Indiából és fordította le kínaira. Nem a szent zarándok szelleme maga volt-e, aki a 
kéziratkincs rejtekhelyét az alkalmas pillanatban fölfedte, hogy engem ezzel egy a 
régésznek kedves ajándékra előkészítsen?!”139 Miután így sikerült Vang bizalmát 
megnyerni, most már lehetett válogatni és a szentélyek javítására felajánlott némi ezüst 
árán becsomagolni – persze teljes titoktartást ígérve – jó néhányat  a befalazott könyvtár 
kincsei közül.
   Tunhuangból Stein Aurél 3000 többé kevésbe teljes tekercset és közel 6000 kéziratot 
ill. töredéket vitt el a British Museumba, melyek legnagyobb része kanonikus szöveg, 
de van benne néhány világi jellegű és néhány száz helyi feljegyzés. Datálás az 5.-től a 
10. századig található. A tibeti dokumentumokon kívül bráhmi írásos szanszkrit, 
valamint hotani szaka és tokhári nyelvű szövegek kerültek elő. A buddhizmus terjedése 
és a kultúrák keveredésének bizonyítékai az ősi Szogdiana iráni nyelveinek, valamint 
korai török szövegek megléte. A manicheizmus vallási és kulturális jelenlétét kínai és 
török nyelvű kéziratok bizonyítják, köztük egy teljes rovásírásos török könyvecske. A 
Stein által elhozott anyag egyik nagy értékű darabja a 868. május 11-re datált Gyémánt 
Szútra: a világ legrégibb nyomtatott könyve. A selyemfestményeket - eléggé 
gondatlanul - a kéziratok közé tették be, de nagyon sok meglepően jó állapotban 
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őrződött meg így is. Az összes festmény140 – több mint 400 – áldozati felajánlások 
voltak.
 Ezután a Nan-sanban kezdett térképészeti felvételeket készíteni, majd következett a 
második téli ásatási szezon a Tarim-medencében. Anszi-tól Kara-sahr-ig 900 mérföldön 
keresztül követte azokat a katonai és kereskedelmi útvonalakat, melyeken keresztül 
Kína a nyugattal érintkezett a Tang időktől kezdődően. Hámi és Turfán területén fontos 
ásatási helyszíneket vizsgált át, anélkül, hogy régészeti munkát folytatott volna – lévén 
ez a rész a német-orosz ’felségterülethez’ tartozott. Decemberben elérte a Tarim-
medence észak-keleti határát, ahol a Kara-sahr-tól délkeleti irányban fekvő Ming-oi-ban 
kezdett ásatásokat, az ott lévő buddhista szentélyeknél, amely ismét szép eredményeket 
hozott: stukkó reliefek, falfestmények, finom faragványok képében. Kucsa felkeresése 
után átszelte a Takla-Makánt a Kerija folyó irányában, itt nem régészeti munkáról volt 
szó, de fontos topográfiai megfigyeléseket hozott ez az út.  
 További útja során kisebb buddhista szentélyeket tárt fel, amelyek során újabb 
falfestmények és kéziratok kerültek elő, bizonyítva, hogy akárcsak Dandan-uilik és 
Domoko esetében, ezeket a helyeket is VIII. században hagyták el. Március és április 
hónapokban a Hotantól észak-nyugat és északi irányban fekvő sivatagi helyeket 
átvizsgálva Akszuig jutott el. Akszuban Pan ta-zsen (Pan Zhen) engedélyével Lāl Singh 
átvizsgálhatta a Tien-san hegység külső részét egészen Kasgárig. Stein maga pedig Ucs-
Turfán és Kelpin közötti feltérképezetlen területeken dolgozott, ahol őrtornyok romjait 
fedezte fel, bizonyítékul arra, hogy a Kasgár felé vezető kínai út valaha arra vezetett. A 
növekvő hőség azonban arra kényszerítette, hogy befejezze munkáját és visszatérjen 
Hotanba, ahol 6 hétig tartott az ásatási eredmények becsomagolása, amely ötven teve-
rakományt tett ki. 1908. augusztus elsején indította útjára a konvojt a Karakorum hágói 
felé. Ezután elindult Lāl Singh társaságában a Jurung-kás forrásvidéke felé és magas 
fennsíkokon át a Kara-kás folyó felső szakaszához. Nagy gleccserek sorozatán át, ahol a 
Kerija forrásvidéke van, és magas fennsíkokon keresztül a fő Kun-lun lánc mentén, 
amelyet 7000 méteres csúcsok koronáznak, egy ősi útvonalat derített fel, amely 
vészhelyzet esetén az összeköttetést biztosította Hotanból Ladak felé. Amikor a Jangi-
davan hágón át vezető utat térképezte fel érte a baleset: jobb lábának ujjai lefagytak, 
aminek következtében azokat amputálni kellett. A műtéthez Ladakba kellett magát 
vitetni, ahol Leh-ben, az ottani Morva misszióban kapott orvosi ellátást. 1909 
januárjában érkezett Londonba. A hatalmas anyag feldolgozása, amely sértetlenül 
megérkezett a British Museumba, hosszú időt vett igénybe. Az indiai kormánytól ehhez 
szabadságot kapott, ami természetesen nem volt elég az összes feladat elvégzéséhez. 
1911-ben visszatért Indiába. Sir John Marshall támogatása lehetővé tett, hogy átkerüljön 
az Indiai Régészeti felügyelet állományába, ahol az Északnyugati Határtartomány 
felügyeletét kapta meg. A 2. expedíció népszerű leírása a Ruins of Desert Cathay 1912-
ben jelent meg.  Az 5 kötetes Serindia (1921) foglalja össze ezen expedíció tudományos 
eredményeit. 
Az Archeological Survey of India munkatársaként végzett régészeti munka mellett is 
egy újabb visszatérés foglalkoztatta: benyújtotta a 3. belső-ázsiai expedíció terveit, s 
miután megkapta a szükséges engedélyeket, 1913 júliusában elindult Kasmírból.

A III. expedíció (1913-1916)
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Utolsó, s egyben leghosszabb belső-ázsiai expedíciója során útja Darél és Tangír 
érintésével vezetett Kínai-Turkesztánba. Ez az útvonal, amelyet kínai zarándokok is 
bejártak, de európai ember nem járt arra, azáltal vált lehetővé, hogy Rāja Pakhtūnvālī 
biztosította számára a dard törzsi területeken való biztonságos átkelés lehetőségét. 
Útközben a mohamedán hódítás előtti civilizáció emlékeit tudta tanulmányozni és egy 
fontos buddhista szentélyt meghatározni. A Tagdumbás Pamíron keresztül egy eddig 
nem feltérképezett úton haladt a Karatás folyó szurdokán keresztül. Ezen az expedíción 
még működött a Macartney által adható segítség, annak ellenére, hogy az 1911-es kínai 
forradalmat követően ugyancsak megváltozott a helyzet az ’Új tartományban’. Sikerült 
azonban kihasználni azt a helyzetet, hogy a központi kormány nem tudott igazi kontrollt 
gyakorolni az ország e távoli részében. A Tien-san lábainál haladva, majd keresztül 
vágva a Takla-Makánon novemberre elérte Hotan oázist. Újból megvizsgálta Domoko 
romjait. A Kr. e. 3. században elnéptelenedett hely ismét gyarapította kharosti 
kéziratainak számát. Innen a régi karavánutat követve haladt a Lop-nór felé. Majd 
Mirán következett, és új útvonalon közelítette meg Loulant.  Útközben egy erődöt és 
mellette egy települést fedezett fel, ahol kharosti írású, kínai és korai szogd nyelvű 
kéziratokat talált. Lou-lanban a szemétdombok alaposabb átvizsgálása ugyanilyen 
nyelvű leleteket eredményezett. De ennél is fontosabb volt egy észak-keletre fekvő kínai 
temetkezési hely felfedezése. Itt gyönyörű mintázatú selymek, hímzések és egyéb textil 
maradványok tanúskodtak a kínai selyemkészítés magas színvonaláról. A kereskedelmi 
kapcsolatokat pedig nagyon jól példázták azok a gyapjú kárpitok, melyek 
összetéveszthetetlen görög jelleget mutattak, s nagy valószínűséggel a közel-keleti 
kereskedem révén kerültek ide.
Fontos lépés volt annak az ősi kínai kereskedelmi útvonalnak a meghatározása, amely a 
Han-kori limesek keleti határától a kiszáradt Lop-nóron keresztül Loulanig vezetett, 
majd innen a Tarim- medence észak-keleti szegélye felé. Ezt 10 napos meneteléssel 
sikerült megoldani, s közben újabb őrtornyokat fedezett fel, s a szerencse úgy hozta, 
hogy a megtalált pénzérmék bizonyították, hogy kínai politikai, katonai és kereskedelmi 
célra használt úton jár. 1914. májusa ismét Tunhuangban találta, majd folytatta útját és 
300 kilométeren át az Ecin-gol folyóig vizsgálta át az egykori határszakaszt.  Az ottani 
őrtornyok is nagyon változatos leletekkel szolgáltak: fára írt kínai feljegyzések, fegyver 
és bútor maradványok stb. Ezeket azok a kínai őrcsapatok hagytak hátra, amelyek a Kr. 
e. és utáni az első században őrizték e lehangoló határszakaszt. Az Ecin-gol folyót 
követte ezután egészen annak deltájáig, és májusban elérte Khara-khoto-t. Ekkor 
határozottan azonosította a Marco Polo, - aki Hszüan-cang mellett legfontosabb 
útikalauza volt - által Etzina-nak nevezett településsel. Előtte Kozlov ezredes járt itt, és 
a romos sztúpákban buddhista szövegeket és festményeket talált.  A romok, valamint a 
szemétdombok szisztematikus átvizsgálása újabb buddhista papír kéziratokkal és 
táblanyomatokkal ajándékozták meg a régészt: kéziratokat talált tibeti és tangut 
nyelven, valamint feljegyzéseket tibeti, ujgur és tangut írással. Miután júniusban a 
növekvő hőség már lehetetlenné tette a további munkát a sivatagban, figyelme a Nan-
san hegységre fordult. Lāl Singh társaságában kiterjesztették az 1907-en megkezdett 
térkép felvételeket. Itt történt az újabb balesete, amikor a lova ráesett és bal combjának 
izomzata súlyosan megsérült. Szeptemberben azonban - még rokkant állapotban - 800 
kilométeres útra indult a Pei-santól a Tien-san legkeletibb részére. Eközben érintette 
Dzsungária egy részét is, amely, mivel fontos szerepet játszott az indo-szkíták, jüecsik, 
hunok és törökök nagy vándorlásában – ugyancsak jelentős történeti érdekességgel bíró 
terület. 
1914 novemberében érte el Turfánt, és 3 hónapos eredményes régészeti munka 
kezdődött. Kara-hodzsa és Tojuk romjainak ásatása- melyeket a németek,  Grünwedel 



és von Lecoq érintetlenül hagytak, sok, leginkább ujgur művészeti emlékkel szolgált. A 
murtuk-i buddhista barlang szentélyeknél nagy mennyiségű buddhista falfestményt 
választott le. 
1915 januárjától egy teljesen újszerű és ugyanakkor nagyon gyümölcsöző feladathoz 
látott: az Asztana mellett fekvő hatalmas temető feltárásához. Jóllehet a sírok nagy része 
már fel volt forgatva, mégis jelentős régészeti eredményt hozott, már csak azért is, mert 
a rendkívüli szárazság a tetemeket, valamint a melléjük elhelyezett tárgyakat igen jól 
konzerválta. A halottak mellé temetett ételeket, ruházatot, személyes használati 
tárgyakat gyűjtött össze. Akár eredeti méretű, akár kicsinyített tárgyakról volt szó, 
nagyon jól reprezentálták a turfáni mindennapokat a 6.-7. században. Ez a datálás még 
értékesebbé teszi a sírokból előkerült  textil maradványokat. Ezután dél-keleti irányt 
tartva, kisebb régészeti emlékeket feltárva eljutott Korlába, amely Tarim-medence 
észak-keleti csücskében fekszik. Utána expedíciója három csoportra vált szét és 
elindultak a hosszú, Kasgárba vezető úton. A városba érve 1915. júniusában nyolcvan 
teverakomány nagyságrendű régiséget indított útjára Indiába. Ő pedig elindult, hogy a 
Pamíron eljusson Orosz Turkesztánba. Ez az út történeti földrajzi vizsgálódásokra adott 
lehetőséget, valamint antropológiai méréseket végzett, érdekes Homo alpinus populációt 
találva a helyszínen. Három hónap alatt gyalog és lóháton 1700 mérföldet tett meg, s 
végül 1915 októberében érkezett Szamarkandba. A transzkaszpi vasúton jutott el innen 
a Perzsa határra, ahonnan Horászán, Meshed és a perzsa-afgán határ mentén 
decemberben perzsa Szisztánba érkezett. Itt az ősi Szakasztana-ban, amely az indiai 
történelemben olyan nagy szerepet játszó sakák nevét idézi, kezdte meg a 3. téli 
régészeti szezont. Koh-i-Hvádzsa-ban - amely szent hely a zoroasztrianus 
hagyományban - olyan falfestményeket talált a palota romjaiban, amelyek az Iránban 
előkerültek közül a legrégebbieknek bizonyultak. A Rusztem mondakörbe tartozó 
alakokat ábrázolnak a Szászánida korból. De talált olyan hellenisztikus alkotásokat, 
valószínűleg a pártus időkből, amelyek nagyon jól illusztrálják az iráni összeköttetést 
Északnyugat-India görög-buddhista és Belső-Ázsia buddhista művészete között. A 
sivatagban pedig ettől jóval korábbi leletek kerültek elő, a kő- és rézkorból festett 
cserepek és kőeszközök, amelyek a felszínen feküdtek. Egy másik érdekes felfedezés 
volt, egy őrtorony láncolat, amely Hamum-tól Gaudi-Zirre-ig terjed. Ez a Han-
limeseknek a pontos megfelelője, valószínűleg a pártus időkből. 
A 3. expedíciójából származó leletei is épségben megérkeztek Indiába, ahol a hűséges 
barát, Fred Andrews szakértelmére bízhatta leírásukat.
A 3. expedícióról népszerű alakban megírt mű nem készült, a tudományos eredményeit 
feldolgozó Innermost Asia 1928-ban jelent meg.

A 3. expedíciót követő néhány év nem a terepmunkáé, hanem leginkább az írásé volt: 
még nem készült el a Serindia és dolgozott a Thousand Buddhas c. köteten, amely a 
Csien-fo-tung művészeti kincseit illusztrálta, a hozzá való magyarázatokkal. Majd 
elkezdte a harmadik expedíció tudományos feldolgozását.  
Rendszeresen látogatott Delhibe, mivel tervezés alatt állt az akkor még Museum of 
Ethnology-nak nevezett (majd Museum of Central Asian Antiquities, a Delhi Nemzeti 
Múzeum része) múzeum épülete - amely majd a 3. expedíció anyagát fogja befogadni, 
miután Fred Andrews és F. M. G. Lorimer befejezték a leletek katalogizálását 
Kasmírban. Sokat foglalkozott a hely kialakításával, ahol majd a freskók kerülnek 
felállításra, s felügyelte az építkezést ezen az épületrészen. 



1926-ban egy kilenc hetes útra ment Szvát területére, az ókori Udjáná -ba, ahol sok 
buddhista emlék található. Majd ezt követte a Nagy Sándor témakör egyik legfontosabb 
pontja, az Aornosz-probléma megoldása.141

Az 1920-as évek a régészet történetének aranykorát jelentik. Szinte egymást érték a 
régészeti szenzációk: pl. Tutanhamon sírjának megtalálása (1922), a korszakalkotó 
felfedezés az Indus völgyében (1924-ben jelentette be Sir John Marshall), amely az ind 
kultúra eredetéről addig alkotott képet változtatta meg, ekkor folytak Sir Leonard 
Woolley ásatásai Ur-ban. 
Stein is követte az eseményeket, értesült kisebb ásatásokról is (pl. Morgan Szuszá-ban, 
vagy Mockler a Makrán partvidéken), s mivel maga is talált érdekes leleteket 1916-ban 
Szisztánban, elhatározta, hogy kutatni fogja az Indus-völgyi kultúra terjedését, 
kapcsolatait nyugat felé, a Tigris folyó irányában. 1927-1936 között több kutatóutat tett 
e célból a Pandzsáb határától Vazirisztán, Beludzsisztán, Makran területén és tovább 
Iránban egészen az Urmia-tóig.
 1927-28-ban Vazirisztánban, Beludzsisztánban és Makranban több olyan helyet 
fedezett fel, amely bőséges lelettel látta el az általa chalcolitikus-nak nevezett 
periódusból. Ezen kutatóutak eredményei, az illusztrációs anyag és a térképek a 
Memoirs of the Archaeological Survey of India köteteiben jelentek meg.
 

A IV. expedíció  (1930-1931)

   Ez volt az utolsó belső-ázsiai expedíció, amely egy olyan megalázó kudarc volt Stein 
Aurél számára, hogy később sem ő nem utalt rá, sem a halála után megjelent 
megemlékezések nem igazán foglalkoztak vele, sőt két életrajzírója sem oldotta meg a 
problémát.  Sokáig nem lehetett tudni, hogy mi húzódott meg annak a szinte 
feleslegesen eltöltött évnek a hátterében, amiről Stein sajnálkozva csak annyit írt 
szponzorainak, hogy „kellő haszon nélkül elköltött pénz, neki pedig személy szerint 
pótolhatatlan időveszteség.”142

    A megoldás a Harvard archívumok mélyén feküdt: többszörös rivalizálás egyrészt a 
Kínában szolgáló angol és amerikai diplomaták, a Harvard Fogg Museum és a British 
Museum, valamint az expedíció két Harvard szponzora között. A másik tényező pedig 
az volt, hogy Kínában az ébredő nacionalizmus megváltoztatta a régészeti kutatás 
szabályait is.
Stein Aurél 1929-ben amerikai előadókörúton járt. Paul Sachs és Langdon Warner a 
Fogg Museumból  szerették volna túlszárnyalni a Selyemút lelőhelyeiről oly gazdag 
leletanyagot összegyűjtő angolokat, oroszokat, franciákat, japánokat és svédeket azzal, 
hogy megszerzik maguknak  a terület régészetének nagy öregét, a már 67 éves Stein 
Aurélt. Megcsillantották előtte a lehetőséget egy 4. belső-ázsiai expedícióra.
Lagdon Warner 1923-24 és 1925-ben két expedíciót is vezetett a Selyemúton: először 
sikerült Tunhuangban a barlangok faláról leválasztani 12 Tang-kori freskó részletet, 
valamint elvinni egy, a VII. század végéről származó Bodhiszattva szobrot is, a második 
alkalommal azonban üres kézzel kellett távoznia. Egy dühös tömeg fogadta az 
amerikaiakat, megakadályozva őket abban, hogy akárcsak fotókat készíthettek volna. 
   Warner expedícióját egy amerikai alumínium mágnás pénzelte, aki a Harvard 
Yenching Institut-ot is alapította, valamint anyagilag támogatta a Yenching University-

141 Részletesen ld. Stein Aurél és a földrajztudomány c. fejezetben.
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t, amely egy keresztény misszionárius intézet volt Pekingben. Ennek dékánja volt 
William Hung, aki Amerikában szerezte diplomáját. 1978-ban, 85 éves korában fedte 
fel, hogy ő állt Langdon Warner kudarca mögött. Egyik tanítványa kísérte el az 
amerikaiakat tolmácsként, s jelentette, hogy freskókat választottak le. Amikor 
visszatértek a következő évben, Hung arra bíztatta diákjait, hogy kövessék Warneréket, 
a kulturális tárca vezető helyettesét pedig ösztönözte, hogy a helyi közigazgatási 
szervekhez küldjön táviratokat, hogy az arra haladó expedícióval legyenek nagyon 
udvariasak, de még csak a műkincsek közelébe se engedjék őket. Hung már az új típusú 
kínai tudós megtestesítője volt, aki nem nézte tétlenül, hogy a világ minden tájáról 
érkező régészek megfosztják Kínát történelmi emlékeitől. 
Langdon Warner 1929 nyarán hallotta Stein barátjától, Carl Kellertől, hogy a régész 
most talán elérhető. Amikor Stein értesült a lehetőségről, vagyis egy kizárólagosan a 
Harvard által fizetett expedícióról, először kételyeinek adott hangot a leletek elvitelét 
illetően, utalva arra, hogy a ’Young China’ részéről egy ilyen akció ellenállásba fog 
ütközni. Stein Aurél emellett azt is jelezte, hogy szeretné a British Museum támogatását 
is ebben az expedícióban, ezáltal élvezhetnék a brit diplomácia tapasztalatait. Az 
amerikaiak ettől nem voltak lelkesek, mert eddigi közös ásatásaikat mind szakmai, mind 
szélesebb körökben úgy tartották nyílván, mintha azok kizárólag brit expedíciók 
lennének.
De végül is belementek, hogy egy kis résszel - (az expedíció finanszírozásához az 
amerikaiak 100.000 $-al, a britek az igencsak szerénynek mondható 5000 $-al járultak 
hozzá ) -  részt vegyenek, s ezáltal a leletekből is jogosultak az arányos részre. 1930 
márciusában Hung a Yenching Institute-ban tartott előadást, és Stein Aurél is visszatért 
Cambridge (Massachusetts), mielőtt elindult volna tájékozódni Kínába. A kettőjük 
találkozása nem volt sikeres: Hung próbálta Steint lebeszélni, reménytelennek ítélve 
vállalkozását, de csak egy kioktatásban részesült.  
Volt még egy feltétel a Harvard Yenching Institut részéről: Paul Sachs a Fogg Museum 
igazgatója és Stein Aurél vegyék fel a kapcsolatot az akkor újonnan alakult Műemlékek 
Megőrzése Nemzeti Bizottságával Pekingben. Itt jöttek a diplomaták különböző 
tanácsokkal: ki kell hagyni, mert különben úgy jár, mint Sven Hedin, akinek teljesen át 
kellett szervezni és svéd-kínai közös vállalkozássá alakítani expedícióját. Stein végül is 
1930. május 1-én felkereste a kínai külügyminisztert, s előadta útjának tervét, szokása 
szerint kínai védszentjére Hszüan-cangra hivatkozva. Azt is felvetette, hogy szükséges 
térképészeti felvételeket is készíteni, a ’történeti kutatással’ kapcsolatban. Hat nap 
múlva megkapta vízumát, abban azonban csak arra volt engedély, hogy tanulmányozzon 
történeti emlékeket, beleértve műtárgyakat és kéziratokat is - de szó sem volt ásatási 
engedélyekről!
   1930-ra nagyon megváltozott a helyzet Kínában. Csang Kaj-sek szakított a 
kommunistákkal, befejezte nacionalista kampányát az északi hadurakkal szemben, és 
fővárosát áthelyezte Pekingből Nankingba.
 Hszin-csiangban szabadon kószáltak a hadurak, ahol Stein javaslata arról, hogy 
térképez, ráadásul egy idegen hatalom (India) által fizetett topográfusok segítségével, 
csak további gyanúra adott okot.
Stein Aurél azonban, mintha minden a régi forgatókönyv szerint zajlana, júniusra 
befejezte Kasmírban felkészülését az útra. Hung barátai pedig a Kulturális Bizottságban 
csak arra vártak, hogy lecsaphassanak rá. 
 Megszólalt a Kínai Külügyminisztérium is, hogy a Központi Kutatási Intézet 
szükségesnek tartja, - mivel Stein három korábbi expedíciója során értékes műtárgyakat 
vitt ki az országból,- hogy felvegye velük a kapcsolatot még a munka megkezdése előtt, 
tervei bemutatatása és a velük való egyeztetés elengedhetetlen.



Közben a kínai lapokban több cikk jelent meg arról, hogy előző útjai alkalmával milyen 
nagy értékű buddhista emlékeket vitt ki az országból és feltérképezte az utakat Hszin-
csiangból és Kanszuból egészen Tibetig. 
Júniusban törvényt is hoztak Kínában a műemlékek védelméről és szabályozták a közös 
expedíciók működését olyan formában, hogy a leletek az országban maradnak. 
Stein még Indiában értesült a Kulturális Bizottság azon határozatáról, hogy kutatási 
terveit be kell nyújtani, de ő úgy gondolta, szerencsét próbál a nélkül, és elindult 
augusztus 11-én Kasmírból. Mire a kínai határra ért, már arról értesült, hogy a hszin-
csiangi kormányzónak utasítása van arra, hogy tartóztassa őt fel. Ekkor még a 
diplomáciai erőfeszítések eredményre vezettek. Stein október 6-án szíves fogadtatásban 
részesült Kasgárban, de kapott egyben egy felszólítást is, hogy menjen Urumcsi-ba 
(Ürümqi, Ulumuqi) és terveiről tárgyaljon a tartomány kormányzójával. Ezt ő 
visszautasította azzal, hogy ez csak hat hét késedelmet jelentene a munkájában, viszont 
elfogadta, hogy egy kínai hivatalnokot, egy bizonyos Csang urat magával visz. Csang öt 
hónapon keresztül minden lépését figyelte, miközben körbejárták a Tarim-medencét, és 
szorgalmasan küldte jelentéseit megbízóinak.
Decemberben egy újabb akcióba kezdett a pekingi bizottság, s azt állította, hogy Stein 
stratégiai fontosságú helyeket térképez fel, s közben leleteket is gyűjt. Egyben tiltakozó 
levelet küldtek a Harvardra is, amelyben Stein korábbi munkásságát nem tudományos 
alapokon nyugvó régészeti munkának, hanem egyszerűen kereskedelmi célú 
vandalizmusnak nevezték. Állításaik alátámasztására saját műveiből idéztek. A 
tunhuangi kéziratok szerepeltek többek között példaként, melyeket Stein – egy szót sem 
tudva kínaiul – egyszerűen úgy vitt el, hogy kiválogatta a ránézésre értékes darabokat, 
nem törődve azzal, hogy elválaszt összetartozó kéziratokat, csökkentve ezáltal azok 
valós értékét. Ráadásul példáját követték a franciák és a japánok is, s így az értékes és 
egyedülálló gyűjtemény ma London, Párizs és Tokió között van megosztva stb. Ezek 
után a Harvard Yenching Institute nem tehetett mást, mint táviratozni Stein Aurélnak, 
hogy a munka kizárólag akkor folytatható, ha felveszi a kapcsolatot a kínai bizottsággal. 
De mire a távirat megérkezett, a játszma már be is fejeződött: útlevelét 
érvénytelenítették. Visszatért Kasgárba, lefényképezte, majd átadta az ottani brit 
főkonzulnak azt a néhány régi kéziratot és fatáblát, amelyet Nijá-ban mégiscsak sikerült 
titokban összegyűjteni, vagy amelyeket a helyi lakosoktól vásárolt. Ezeket a brit 
diplomata átadta a kínaiaknak. Mind a nyugati, mind a kínai tudósok erőfeszítéseket 
tettek később ezek feltalálására, eredménytelenül.  A fotókat is elveszettnek hitték, de 
végül megtalálták a közelmúltban a British Library-ben.
 
   Az egész történetből nyilvánvaló, hogy Stein Aurél nem értette meg az idők 
változását. Ha ő is beleegyezik Sven Hedinhez hasonlóan a közös expedícióba a 
kínaiakkal, talán a svéd tudóshoz hasonlóan sikeresen folytathatja régészeti 
tevékenységét a Selyemút mentén.
Ezzel szemben önmagát tisztázandó egy közleményt jelentetett meg a Times-ban143, 
amelyben tiltakozott a bizottság alaptalan állításai miatt, s azt hangsúlyozta, hogy eljön 
majd az idő, amikor a kínai tudósok is belátják, hogy milyen sokat tett ő azért, hogy 
rávilágítson arra a nagy és jótékony szerepre, amelyet az ősi Kína játszott Belső-Ázsia 
történetében. 
Kínai-Turkesztán kapuja egyszer és mindenkorra becsukódott előtte, de a régészeti 
munka folytatódott: Indiában, Iránban, Irakban, egészen haláláig.

143 Stein, Aurel: Into Chinese Turkestan – Obstruction from Nanking  =The Times, 1931. július 16.



  Mielőtt folytatnánk időrendben Stein tudományos működésének áttekintését, itt kell 
megemlékezni egy olyan ajtóról, ahol már régóta kopogtatott, de soha nem nyert 
bebocsáttatást: Afganisztán. 
Egy gyermekkori álom megvalósulását jelentette volna számára, ha kutatásokat 
végezhet az ókori Baktria földjén. 1902-ben próbálkozott először, benyújtva egy balhi 
kutatóút tervét, majd 1912-ben volt a második kísérlet. 1919-ben az afgán krízis 
időszakában úgy gondolta, hogy elérkezett az idő egy újabb próbálkozásra. Ismét 
elküldte Szimlába 1912-es terveit. Úgy gondolta nem késlekedhet,– hisz már közel járt 
hatvanadik évéhez és évtizedek óta hiába próbálkozott – s a háborús állapot ellenére 
engedélyt kért, hogy ellátogasson Kabulba, a Pandsir és a Gorband völgyébe, s remélte, 
hogy kiterjesztheti kutatási területét egészen Bámijánig és Balhig. 
A 3. afgán háború azonban rövid volt: a britek nem akartak belemenni egy elhúzódó 
konfliktusba és Kabul, valamint Dzsalálábád bombázása meghozta a várt eredményt egy 
tűzszünet, majd az azt követő tárgyalások megindulásával. Francia kollégája, Foucher, 
akivel ez idő tájt találkozott, felajánlotta, hogy felkéri francia orientalista kollégáit, 
támogassák  afganisztáni tervét. 1922-ben azonban az emír visszautasította Stein 
kérelmét, hogy Afgán-Turkesztánba utazhasson, 1923-ban ezt a határozatot 
véglegesítették is, ugyanakkor Foucher szívélyes fogadtatásra talált Kabulban, a 
franciák pedig régészeti monopóliumot kaptak.

India - Irán - Irak
 
     A negyedik belső-ázsiai expedíció meghiúsulását követően Stein visszatért a 20-as 
években megkezdett munkájához. Nem volt igazi nagy szerelme az őskori régészet, azt 
pedig egyenesen elképzelhetetlennek tartotta, hogy egy területen elkezdjen ásni, s 
folytassa azt egyre mélyebb rétegekbe jutva. De volt még lehetőség olyan nagy 
területeken mozogni, ahol általa ’ archeological reconnaissance’-nak nevezett 
tevékenységet végezhet. Szász és száz kilométert bejárva, régészeti terepszemlét, 
felderítő tevékenységet folytatni, legfeljebb kis próbaásatás végzésével, azt 
dokumentálni és az adott terület térképészeti felvételét is elkészíteni: ez ízlésének 
megfelelő munka volt. 
Az ebben a korszakban végzett kutatóutak egyik legnagyobb élménye számára a 
kötöttségektől való mentesség volt! Már nyugdíjban volt, maga osztotta be idejét, 
anyagilag is megengedhette magának, hogy bizonyos kisebb expedíciókat maga 
finanszírozzon, ami egyben azt is jelentette, hogy lehetősége volt nemcsak azt 
megválasztani, hogy mikor és mennyi ideig marad egy bizonyos helyen, hanem utána 
sem volt kötelessége beszámolókkal, jelentésekkel, pénzügyi elszámolásokkal bajlódni 
az expedíciót szponzoráló intézmények felé.

 Az első iráni expedíciót megelőzően még megállt a Jhelum folyó (Hydaspes) mellett, 
újra Nagy Sándor útvonalának meghatározásától vezettetve.144 Ez a téma változatlanul 
foglalkoztatja, bár ez irányú kutatásairól 1929-ben könyve is megjelent On Alexander’s  
Track to the Indus címen.

 Ezen útján volt kísérője Fábri Károly. 1932 januárjában léptek iráni földre, s Bampurtól 
Kermánig vizsgálták át a területet, majd októbertől kezdi meg Stein a 2. expedíciót 
Mináb, Hormuz, Bandar Abbász irányában és Láresztán partmenti részét egészen 
Busehr-ig. Ez egy hatszáz mérföldes út volt a Perzsa-öböl mentén. Tahiri közelében az 

144 The site of Alexander’s passage of the Hydaspes and the battle with Poros = Geographical Journal,Vol. 
LXXX,1932



arab geográfusok által gyakran emlegetett Siraf romjait vizsgálta át, amely a IX.-X. 
században fontos kikötővárosként India, Kína és Irán kereskedelmi forgalmában játszott 
szerepet. 
A harmadik expedíció során Fársz keleti részét kutatja át, a 4. iráni expedíciója 
alkalmával, amelyhez a British School of Iraq is hozzájárult anyagilag, Fársz nyugati 
része és Iráni Kurdisztán tartomány vált vizsgálatának tárgyává. Nemcsak khalkolitikus 
(kő- és rézkori) és neolitikus telepeket, hanem sok érdekes emléket fedezett fel a 
Szászánida korból is. 
1935. májusában Sirázból indulva utolsó, s egyben leghosszabb nyugat és észak-nyugat 
iráni kutatóútja vette kezdetét, Khuzisztánon keresztül, Bahtijár tartomány, Lurisztán, 
Kermánsáh, területén az Urmia tóig vizsgálta a rommezőket. Siráztól mintegy 50 
mérföldre északnyugatra Nagy Sándor történetírói által Perzsa-kapuknak nevezett 
szorost vizsgálta át alaposan, és a történeti dokumentumokat összevetve a topográfiai 
adatokkal világította meg a Világhódító hadmozdulatait. Kuhgalu vidékén (Tang-i 
Sarvak) egy kevéssé ismert, késő pártus időkből származó sziklareliefet írt le. A Sámi 
völgyében egy előkerült nagyméretű bronzszobor ragadta meg figyelmét, melynek 
ruházata és hajviselet iráni volt, de a fej kétségtelen görög hatásról tanúskodott. A 
szobor helyén ásatásokat végzett, feltárt egy pártus szentélyt, ahol hellenisztikus 
jegyeket viselő bronz és márványszobrokat talált. Kiemelkedő jelentőségűek a Perzsa-
Kurdisztánban, a Karafto-barlangokban végzett kutatásai, melyekre W. Tarn hívta fel a 
figyelmét. 1816-ban Ker Porter másolt itt le egy görög feliratot, amely Heraklesz nevét 
tartalmazza. Tarn feltételezte, hogy ez azonos egy Tacitus által említett Heraklesz 
szentéllyel. Stein vizsgálatai ezt a feltételezést igazolták, s megállapította, hogy egy régi 
időktől fogva kultikus helyről van szó, s így Heraklesz az iráni Veretraghnával avagy 
Mithrával azonosítható.

Iráni expedícióinak eredményei az Archaeological Reconnaisances in NW. India and 
SW. Iran (1937) és utolsó nagy megjelent munkája, az Old Routes of Western Iran 
(1940) lapjain láttak napvilágot.

  Stein Aurél figyelme ezután új terület felé fordult. Mivel ő volt az, aki Kanszuban a 
Han-kori limeseket felfedezte, nagy érdeklődéssel figyelte azokat a munkákat, melyeket 
Père Antoine Poidebard (Bejruti Egyetem) folytatott Szíriában 1925-1932 között a 
római limesek mentén, légi felvételek készítésével.145 Elhatározta, hogy hasonló munkát 
végez Irak és Transzjordánia területén. Voltak már előzetes tapasztalatai: 1929-ben és 
1935-ben is végzett megfigyeléseket repülőről. A Royal Air Force gépeivel felszállva 
1938-1939-ben repülőről és földön végzett megfigyeléseket a Tigristől az Agabai-
öbölig. Ezek során számos római korból származó utat, erődítményt, gátakat, 
vízvezetékeket, mérföldköveket fényképezett. Eredményei két közleményben jelentek 
meg a Geographical Journalban.
1940-ben további utazások következtek Kasmírban, melynek célja az volt, hogy új 
kiadásban kívánta megjelentetni a Rājataranginī-t, s ehhez kellettek az új fotó 
felvételek.
 A következő év első két hónapját a Gaggar folyó mentén töltötte. A Védákban sokat 
emlegetett Szaraszvatival, az elveszett folyóval azonosítják a holt medret, s nyomokat 
keresett Stein Bikaner és Bahávalpur sivatagos területén.146

145 La trace de Rome dans le désert de Syrie. Le limes de Trajan à la conqête arabe. Recherches 
aériennes /1925-1932/.- 1-2 P.- Paris: Geuthner, 1934.
146 A survey of ancient sites along the „lost” Sarasvati river = Geographical Journal, XCIX, 1942



Volt még egy addig nem kutatott terület Darel és Szvát között, ahol az Indus folyó 
csodálatos szurdokokon át jut el a pandzsábi síkra. Az V. és a VII. században kínai 
zarándokok ezen az útvonalon keltek át és a kínai annalesek a „függő láncok útjának” 
nevezik, annyira meredeken állnak itt a folyó mentén a hegyek, hogy az átkeléshez 
kellett köteleket vagy láncokat használni. Mivel ez egy politikailag érzékeny törzsi 
területen feküdt, amely már kívül esett az indiai kormány hatáskörén, így a látogatás 
csak úgy jöhetett létre, hogy Szvát válija, aki Stein hűséges barátja volt, miután a 
hegyes területet 1939-ben elfoglalta, meghívta őt. Először a RAF gépéről nézte meg a 
vidéket és elbűvölte a havas hegycsúcsok által övezett szurdok látványa. 1941-ben a 
terepen végzett kutatásokat a szurdok nyugati részén, 1942 júliusa és szeptembere 
között az Indus keleti partján fekvő részeket mérte fel. Hihetetlen erőről és 
állóképességről tanúskodik ez a munka: Stein már 80. életévében volt, s ez a terep, 
3500-4000 méter magasságban fekvő hágóival és szakadékaival, sokszor több mint 10 
órás gyalog megtett mászásokkal nála sokkal fiatalabbakat is meghátrálásra késztetett 
volna. 
1943 elején még Nagy Sándor útját követte Las Bela-ban, hogy felkutassa hol haladt 
seregével az antik Gedrosia területe felé, amint visszavonulóban volt az Industól Perzsia 
felé.

 A beteljesületlen álom : Afganisztán

  1943 március utolsó napján olyan hírt kapott, amitől egy gyermekkori álom valóra 
válásának lehetősége csillant meg előtte: eljutni Ariana antiqua földjére. Távirat érkezett 
régi Harvard egyetemi barátjától, Cornelius van Engerttől147, aki már 1922-ben is 
bíztatta, hogy balhi terveit ne adja fel. Engert most az USA nagykövete lett Kabulban. 
Látogatásra hívta őt, megemlítve, hogy az afgán külügyminiszter is szívesen látná a 
híres vendéget. 1943. október 19-én érkezett Kabulba. Tele volt lelkesedéssel és 
tervekkel, ahogy John Squires-nek, a brit követnek megjegyezte:’ három alkirály 
próbálta ezt a látogatást számára megszervezni, sikertelenül,’ de végül mégis itt van. A 
Helmand völgyében kívánta a telet tölteni és remélte, hogy tavasszal, amint az idő 
enyhül, megkezdheti munkáját Baktriában. 
3 nappal később – miután hosszú időket töltött a hideg kabuli múzeumban – 
meghűléssel ágynak esett (október 23. szombat). Vasárnap állapota rosszabbra fordult, 
éjszaka volt egy szívrohama, igazán már nem nyerte vissza eszméletét. Kedden egy 
kicsit jobban lett, de délutánra hirtelen ereje elhagyta, délután 5.30-kor halt meg. Már 
vasárnap reggel valószínűleg érezhette, hogy nem fog felépülni és elég ’jó kedvűen’ 
beszélt Engertnek a temetésével [anglikán temetést kért] kapcsolatos rendelkezéséről148 
 „Csodálatos életem volt, ami nem is fejeződhetett volna be boldogabban, mint 
Afganisztánban, ahova hatvan éve vágytam eljutni” – voltak utolsó szavai. 

A teljes tudományos pálya áttekintése azért is szükséges volt, mert a továbbiakban a 
magyar tudományos élet szereplőivel, intézményeivel való kapcsolata, a magyar 
tudományban betöltött szerepe kerül tárgyalásra, és ez szorosan kötődik munkássága 
különböző területeihez és állomásaihoz.

147 Engert, Cornelius van Heinert (1887-1985) amerikai diplomata
148  J. Squire a Royal Geographical Society-nek – Royal Geographical Society, London, Archives, Corr. 
Block, 1941-1950



 Először három olyan magyar tudóssal való kapcsolatát kísérjük végig, akikkel családi 
kapcsolatok révén került ismeretségbe. Duka Tivadar, Goldziher Ignác és Vámbéry 
Ármin nagybátyja barátai voltak, fiatal korától támogatták őt és mindhármukkal 
halálukig ápolta a gyermek- vagy ifjú korban kialakult jó kapcsolatot. 

VII.  A tudós ’atyai barátok’ : Duka Tivadar, Goldziher Ignác és Vámbéry Ármin 

Duka Tivadar   (1825-1908)

Duka Tivadar személyében Stein Aurél egy olyan támogatót és atyai jó barátot tisztelt, 
akinek nagy szerepe volt abban, hogy tudományos működését Indiában kezdhette.
Több olyan, a maga szakterületén kiváló idősebb férfit találunk az ifjú Stein életében, 
akikhez tanácsért, támogatásért tudott fordulni. Ezen férfiúk általában Hirschler Ignác 
baráti, ismeretségi körének tagjai, akadémikus társai voltak. Ezek közé tartozott Dr. 
Duka Tivadar, az indiai hadsereg nyugalmazott orvos ezredese, Kőrösi Csoma Sándor 
első életrajzírója is.
1884-86 között Stein Aurél magyar állami ösztöndíj segítségével Londonban, 
Oxfordban és Cambridge-ben végzett kutatómunkát. Megérkezése után nagybátyja 
ajánló levelével felkereste Duka Tivadart Nevern Square-i otthonában, az Earls 
Courtban. Londonnak ezt a negyedét abban az időben Asia Minor néven emlegették, 



mivel nagyon sok, korábban a Brit Birodalom keleti országaiban szolgálatot teljesítő 
tiszt és hivatalnok otthona volt.
Duka kiterjedt baráti körébe az indiai brit adminisztráció sok jeles képviselője tartozott, 
otthonában az akkor 22 éves ifjú fontos, pályája alakulását is meghatározó 
ismeretségeket köthetett. Itt találkozott pl. azzal a két tudós férfiúval, Sir Henry 
Rawlinson-al149 és Sir Henry Yule-al150, akik a nagyhatalmú India Council tagjaként 
segíteni tudták, hogy Indiában alkalmazást nyerjen. 
Duka személyében igaz patrónusra lelt, élete és munkássága pedig példaként állhatott az 
idegenben szárnyait próbálgató fiatal orientalista előtt, aki már doktorátussal 
rendelkezett ugyan, de bármilyen konkrét állás lehetősége nélkül, nem tudott dönteni 
arról, hogy hol és milyen területen kezdje munkásságát.
Duka Tivadar bemutatásához nincs szükség arra, hogy életrajzi lexikonok cikkeit, 
méltatásokat, előszókat kelljen átnézni. Az ő életét legteljesebben és hitelesebben 
magától Stein Auréltól tudhatjuk meg, aki a Magyar Tudományos Akadémia kérésére, 
Duka önéletrajzi feljegyzései, valamint a családja által rendelkezésére bocsátott 
dokumentumok alapján megírta Duka Tivadar emlékezetét, amely megjelent az 
Emlékbeszédek sorozatban 1913-ban,151 majd saját költségén Oxfordban angolul is 
publikálta 1914-ben. Mivel harmadik belső-ázsiai expedíciója miatt személyesen nem 
tudta az Akadémián felolvasni, ezt a kegyeletes feladatot Szily Kálmán teljesítette 1913. 
október 27-én.
Vezérfonalként használva Stein megemlékezését, Duka tartalmas és áldozatos életéből 
elsősorban azokat a momentumokat tárgyalom részletesebben, amelyek valamiképp 
hatással lehettek, illetve példaként állhattak ifjú barátja előtt, és ahol a lelki közösséget 
is lehet érezni kettőjük között. Ha Stein Aurélról valaha is elhangzott volna 
emlékbeszéd a Magyar Tudományos Akadémia falai között, őt jellemezve a szónok akár 
idézhetett volna ebből a méltatásból.
„A pietas – a szó igazi értelmében – ez volt erőteljesen kifejezett vonása Duka 
jellemének. Kegyeletes ragaszkodás azokhoz, a kiknek törzséből fakadott; ragaszkodás 
a régi hazához, a melyben született és a hol ifjúságát töltötte és mindazokhoz, a kik ő 
előtte a neki kijutott munkakörben dolgoztak.” 152

    Duka Tivadar földbirtokos családban született 1825. június 22-én a Sáros megyei 
Dukafalván. Iskoláit Sárospatakon, majd Eperjesen végezte, ez utóbbi kollégiumában, 
majd a pesti egyetemen – a kor szokásainak megfelelően – jogi tanulmányokat 
folytatott. 1848-ban belépett a nemzetőrség budai zászlóaljába, a harcmezőn tanúsított 
bátorsága elismeréseként hadnagyi rangot és Görgey tábornok személyes táborkarában 
hadsegédi kinevezést nyert. A világosi fegyverletételt követően önkéntes száműzetésbe 
vonult, 1850-ben csatlakozott a párizsi emigrációhoz, de nem maradt itt soká, mivel 
nem akart sem szülei segítségére támaszkodni, még kevésbé a forradalmi alapok 
jótékonyságát elfogadni. Türr István, a későbbi hírneves tábornok társaságában 
Londonba ment tovább, ahol azonnal orvosi tanulmányokba kezdett a St. George’s 
College-ban. Angliában rokonszenvvel fogadták a magyar szabadságért küzdő 
hazafiakat és egy évfolyamtársa és barátja édesapjának támogatásával, aki a brit-indiai 
hadsereg generálisa volt, elérte, hogy amint 1853-ban megkapta orvosi diplomáját, a 

149 Rawlinson, Henry (1810-1895) a brit-indiai hadsereg tisztje, majd diplomata, az India Council tagja, a 
British Museum kurátora. Ő fejtette meg a behisztuni feliratot, kiválót alkotott az asszíriológia területén. 
Stein az ő emlékének ajánlotta Innermost Asia c. művét
150 Yule, Henry (1820-1889) a brit-indiai hadsereg tisztje, a Hobson-Jobson szótár társszerzője, a 
középkori Kínára vonatkozó művek fordítója és kiadója. Emlékének dedikálta Stein Ancient Khotan c. 
művét.
151 Magyar Tudományos Akadémia.= Emlékbeszédek. XVI. kötet. 9. szám
152 Emlékbeszéd,  p. 266 



Kelet-Indiai Társaság kinevezte a Bengal Presidency orvosává.  1854. január 14-én tette 
lábát először India földjére és hamarosan nagy elismerést vívott ki magának, mint jeles 
katonaorvos és adminisztrátor. Házasságkötése (angol nőt vett feleségül) után a Ganges 
melletti Monghir orvosi főnöke lett, 1862-ig töltötte be e tisztséget. Ezen idő alatt 
kezdett el érdeklődni az orientalisztika iránt. Indiai szolgálata alatt felismerte, hogy a 
modern indiai nyelvjárások terén való kutatómunka megköveteli egy klasszikus nyelv 
ismeretét. Mivel a szanszkrit elsajátítása nagy időt és energiát igényel, helyette a perzsa 
nyelvet választotta, amely a muszlim India udvari nyelve volt. De megismerkedett más 
indiai nyelvekkel is, legkimerítőbb nyelvészeti munkája a brahui nyelvről jelent meg a 
Journal of the Royal Asiatic Society-ben153 
„Indiai szolgálatának kezdete óta igyekezett a művelt magyar közönség érdeklődését 
annak az indiai világnak múltjára és jelenére terelni, a mely oly varázserőt gyakorolt reá 
s a melyről akkoriban épenséggel semmi eredeti ismertetés nem jelent még meg magyar 
nyelven. Magyar lapokba és folyóiratokba az 50-es és 60-as években bőven ontotta 
Duka az indiai életről, szokásokról, Bengália fizikai viszonyairól és a meglátogatott 
tájakról szóló népszerű czikkeit. 
Hasonló buzgósággal küldött haza – a mennyiben alkalma nyílt hozzájutnia – indiai 
iparművészeti és természetrajzi tárgyakat a magyar gyűjtemények gazdagítására. 
Valószínű, hogy az elsők egyike volt, a ki trópusi orvostudományi tárgyú 
közleményeket írt és adott ki magyar nyelven.” 154

   A másik feladat, amelynek Indiába érkezése óta szentelte magát, és egész életében 
munkálkodott, Kőrösi Csoma Sándor életére és munkásságára vonatkozó emlékek és 
adatok összegyűjtése volt.  Már 1854-ben, Calcuttába érkezésekor elkezdte gyűjteni a 
kevés személyes emlék és szál kinyomozását. Habár csak 12 év telt el akkor még 
Csoma halálától (1842. ápr. 11.) Dukának nem volt könnyű a feladata, hisz tudós 
honfitársa mindenütt - így Calcuttában is - remete módjára élt. Nagy szerencsével ugyan 
egy elhagyott hivatali levéltárban megtalálta azt a vasládikát, amelyben személyes 
iratait hagyta a nagy vándor, mielőtt utolsó utjára indult volna, a sors azonban úgy 
hozta, hogy azok a pontos feljegyzések, amelyeket akkor Duka készített ezek 
tartalmáról maradjon az egyedüli nyom: három évvel később, amikor visszatért, a ládika 
tartalmát más egyéb okmányokkal együtt megsemmisítették.
Ennek ellenére nem mondott le arról, hogy a magyar közönség és az orientalisztika iránt 
érdeklődök számára megmentse a nagy tudós emlékezetét.
Az 1870-es évek elejétől áthelyezést nyert Darjeeling-be, vagyis ott működhetett, ahol 
Kőrösi Csoma hamvai nyugszanak.
1864-ben kapott először szabadságot, hogy Európába is visszatérhessen, s ekkor 
meglátogatta szülőhazáját és megtartotta székfoglalóját az Akadémián, amely egy évvel 
korábban, érdemei elismeréséül levelező tagjai sorába választotta. Akadémiai 
székfoglalójának címe: A gangai delta földleirati és éghajlati viszonyai. 
 „Ettől az időtől fogva negyvennégy évvel később bekövetkezett haláláig a legmelegebb 
rokonszenv és érdeklődés fűzte Dukát e tudós társasághoz. Tagjai közül sokan, nemcsak 
a harmadik, hanem a többi osztály tagjai közül is, közeli személyes barátaivá váltak. 
Sohasem mulasztott el egyetlen alkalmat sem, hogy támogassa az Akadémia 
munkásságát, a mikor ez érdeklődésének és befolyásának körében lehetséges volt. És az 
a szerencsés adománya, hogy mindenütt barátokra lelt, ezt a kört valóban szélesre 
terjesztette. Fáradhatatlanul törekedett kapcsolatokat teremteni a Magyar Akadémia és 

153 Essay on the Brahui language = Journal of the Royal Asiatic Society, Vol. 19. P.1.  1-77 p.
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mindama tudományos törekvések között Angliában és Indiában, a melyek a tudományos 
munka javára szolgálhattak idehaza és kijjebb tolhatták ennek határait.” 155

Meglátogatta itthon töltött esztendejében nagyhírű vezérét Görgey-t Klagenfurtban, s 
még szorosabb baráti kapcsolatba került annak öccsével, Istvánnal. Amikor 1867 után 
Görgey tábornok hazaköltözött, Budára való érkezésekor, az őt fogadók között ott volt 
Markusovszky Lajos is (egyike Duka legbizalmasabb barátainak, s tegyük hozzá, 
Hirshler Ignácnak is) – aki Görgey orvosa volt az 1848-49-es harcok idején. Ezt az 
epizódot Stein azért említi, mert egy, a család által neki átadott levélben olvasta, s így 
egyúttal a Duka levelezésről is megemlékezhet: „Az elégtétel némi érzésével tölt el 
tudnunk, hogy hála az Akadémia kegyeletes gondosságának, ezek a levelek, Duka 
egyéb ereklyéivel biztos helyre kerültek abban a gyűjteményben, a melyet ő maga 
Csoma emlékének ajánlott az Akadémia könyvtárában.” 156

1866-ban Duka elnyerte a simlai orvosi állást, ami orvosi és közigazgatási szolgálata 
elismerésének tekinthető, hisz az alkirály és a kormány nyári szálláshelyének orvosa 
lenni kitüntetés számba ment, majd munkásságát Darjeelingben folytatta, ahol 
közvetlenül tanulmányozhatta a tibeti buddhizmust is. 1874-ben innen tért haza 
Angliába, miután elérte a nyugdíjazáshoz szükséges időt, orvos-ezredesi rangban. South 
Kensingtonban, London nyugati részében telepedett le.
Fölszabadulva a hivatali munkától most már teljes mértékben a Csoma kutatásnak 
szentelhette magát. Folytatta a nagy tudósra vonatkozó anyag gyűjtését. „Csoma 
születésének századik évfordulója, a melyet a Magyar Akadémia méltó kegyelettel 
ünnepelt meg, a legjobb ösztönző volt a teljes harmincz éve megkezdett mű bejezésének 
és az eredmények közzétételére.” 157

Duka 1883 telén visszautazott Bengáliába, hogy további kutatásokat folytasson. 1885-
ben jelent meg a Magyar Tudományos Akadémia kiadásában a mű: Csoma kisebb 
értekezéseinek és cikkeinek gyűjteménye magyar fordításban, a szerényen ”életrajzi 
vázlat”-nak nevezett biográfiával.  Ugyanebben az évben a Trübner kiadó Oriental 
Series sorozatában angolul is megjelent: Life and Works of Alexander Csoma de Kőrös: 
A biography compiled chiefly from hitherto unpublished data.158

Bőkezű alapítványt is tett Duka Tivadar Csoma emlékének megőrzésére. „Az ő 
igyekezetének köszönhető, hogy a Magyar Tudományos Akadémia lassanként birtokába 
jutott a Csoma ereklyék – könyvek, levelek és egyéb hozzáférhető emlékek – 
legnagyobb részének. …
A Magyar Tudományos Akadémiában alapítványt tett, hogy háromévenként áprilisban, 
Csoma születésének és halálának hónapjában az Akadémia valamely tagja „Kőrösi 
Csoma előadást” tartson az orientalis tudományok köréből….
Duka legelső és legfőbb vágya maradt mindvégig, hogy Csoma alakja méltó 
szoborműben örökítessék meg az elkövetkezendő nemzedékek számára. Hűséges 
barátja, az Akadémia akkori főtitkára, mindent elkövetett a terv megvalósítása 
érdekében. De csak 1910-ben, Rust József bőkezűsége tette lehetővé, hogy az Akadémia 
nagy üléscsarnokában felállíthassa Csoma méltó márványszobrát és annak bronz 
másolatát a Bengal Asiatic Society-nek adományozhassa.” 159

A szobrot Holló Barnabás készítette 1909-ben, akinek több műve is található az 
Akadémia épületében, így pl. a Tudományos Akadémia alapítása és az Erzsébet 
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királyné koszorút helyez Deák Ferenc ravatalára c. domborművek. Kőrösi Csoma 
szobra jelenleg a Keleti Gyűjtemény mellett található.

Duka Tivadar nyugdíjba vonulása után (1874) is nagyon aktív életet élt: tudományos 
munka, tudományszervező- és népszerűsítő tevékenység, s mindenek előtt a szülőföld és 
a fogadott haza életének, eredményeinek kölcsönös megismertetése: ez töltötte ki életét.
A Brit Birodalom hűséges alattvalójaként is megmaradt magyar hazafinak: „Az 1860-as 
évek elején alakult Londoni Magyar Egylet elnökeként minden Londonba érkező 
honfitársát pártfogolja, emellett jótékonysági gyűjtéseket folytat itthoni rászorulók 
számára (pl. a szegedi árvízkárosultak részére) 160

 1897-ben egykori iskolái, a Sárospataki Kollégium könyvtára részére 1000 Ft-ot 
adományozott, az Eperjesi Kollégium részére pedig 1000 Ft-os ösztöndíj-alapítványt 
tett. 
Cikkeivel, előadásaival nagymértékben hozzájárult a magyar tudomány külföldi 
elismertetéséhez: elég itt csak nagyhatású Semmelweis megemlékezését említeni, vagy 
azt, hogy ő volt az, aki angol tudományos lapokban Hunfalvy Pálról161és Hirschler 
Ignácról162 írt munkásságukat méltató nekrológokat.  De kötelességének érezte, hogy a 
magyar olvasóközönség is értesüljön arról, ha egy Angliában élő tudós honfitárs 
távozott az élők sorából. Így volt ez Schiller (Szinessy) Salamon Márk163esetében, aki 
cambridge-i egyetem díszdoktora, kiváló bibliográfus volt, ő készítette el az egyetem 
héber kéziratainak katalógusát, a Talmud és a rabbinikus irodalom első kinevezett 
tanára volt, s mindamellett – ami nagyon fontos Duka számára, - ’egy régi honvéd’-, aki 
századosi rangot szerzett az 1848-49-es szabadságharcban.

 A Magyar Tudományos Akadémia felkérésére 1898-ban és 1900-ban a Nemzetközi 
bibliográfiai Kongresszuson ő képviselte hazánkat Heller Ágosttal. 
 
 Az orvosi pályától való visszavonulását követően Duka Tivadar tudományos testületek 
tanácsainál töltött be tiszteleti állásokat: a Royal Asiatic Society-ben, és a British and 
Foreign Bible Society-ben.
Minden alkalmat megragadott arra, hogy a saját tagságából adódó lehetőségeit 
kihasználva, a magyar tudományt pártolja. Az ő ajánlására választotta például a Royal 
Asiatic Society tagjává Goldziher Ignácot, Vámbéry Ármint és Stein Aurélt is.
Ugyanakkor az ő tagajánlására lett az MTA külső tagja több neves angol és indiai tudós, 
mint S. W. Atkinson, E. Atkinson, Rajendralála Mitra, A. Grote, S. Wells.
Idős korában többször látogatott haza, s ezen alkalmak szinte kizárólag valamilyen 
tudományos, akadémiai eseményhez kötődtek: 1881-ben az Atkinson megemlékezés 
megtartása, 1885-ben a Budapesten ülésező nemzetközi orvos kongresszuson a forróövi 
betegségekkel foglalkozó osztálynak az elnöke volt. 1890-ben a British and Foreign 
Bible Society képviseletében járt Magyarországon a Károli Gáspár halála 300. 
évfordulójának megünneplése alkalmából, 1892-ben emlékbeszéd tartása az Akadémián 
Rajendralála Mitra és Arthur Grote felett, 1899 pedig Sir Thomas Spencer Wells-ről 
emlékezett meg az Akadémia ülésén. 164

160 Terjék József: Kőrösi Csoma dokumentumok az Akadémiai Könyvtár gyűjteményeiben.- Bp. : MTAK, 
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  A magyar tudományos szervek köszönetüket és elismerésüket kifejezendő 1899-ben a 
bölcsészettudományok díszdoktorává, 1900-ban pedig az MTA tiszteleti tagjává 
választották.

A magyar érdekek képviseletének elismerését jelentette, amikor 1883-ban a 
Vaskoronarend lovagjává avatták. 
1908 május 5-én halt meg. „életét nemes odaadás és meleg rokonérzés hatotta át. 
Szerencsés sorsa megengedte neki, hogy két országnak szentelhesse élete munkáját s 
mindkettőben méltó elismerés jutalmazza.”165 

   Stein Aurél és Duka Tivadar barátsága életre szóló volt. Ahogy teltek az évek, egyre 
kevesebbet tudtak találkozni, de Duka haláláig rendszeres levelezésben álltak. Ez egy 
kétnyelvű levelezés volt – legalábbis Duka Tivadar részéről, aki hol magyarul, hol 
angolul, hol a két nyelvet egy levélen belül is váltogatva írt. Soha nem szűnt meg atyai 
jó barátként segíteni, örülni a sikereinek, s tájékoztatni az itthoniakat, hol és mit csinál 
Stein Aurél, milyen jelentőségű tudományos munkát végez. Másfelől – akár Indiában, 
akár Belső-Ázsiában járva, ő volt az, akitől Stein sok otthoni dologról értesülhetett – 
mert London mégiscsak közelebb volt Budapesthez, s így több hír jutott el Dukához.
 
Tudjuk, hogy Stein Aurél hosszú időn keresztül dédelgetett álma volt, hogy magyar 
egyetemen fog tanítani. Nem volt hiány pártfogókban sem, akik igyekeztek ebben a 
törekvésében támogatni. Közéjük tartozott Duka Tivadar is, aki igyekezett itthoni 
tudományos és politikai kapcsolatait arra felhasználni, hogy eme célját megvalósíthassa.
Már tíz éve élt Stein Indiában, amikor még mindig folytak a próbálkozások az állással 
kapcsolatban :

… Remélem utolsó levelem, melyben az otthoniak tervéről értesítettem Kegyedet, hogy 
vagy Budapesten vagy Kolozsváron fogunk önnek helyet találni, kezéhez érkezett; 166

„Én csak egy dologra vagyok büszke e tekintetben, t.i. arra, hogy a budapesti urakat 
évek óta figyelmeztettem arra, hogy „ne engedjék a Stein Aurélt más, a hazán kívül 
levő, tehát idegen „köröknek” – s ezen ismételt figyelmeztetésem végre sikert nyert s 
ettől a jövőben, a midőn én és kortársaim többé nem élnek, sok szép eredményt várok a 
magyar tudományos Akadémia hírnevére….
Hogy Csoma emléke a feledéstől megmentessék, én a múlt hó 6n két ezer koronából 
álló alapítványt ajánlottam az Akadémiának, hogy Csoma születése v. halála 
évfordulóján minden második v. 3. évben a Keleti Ázsia tudományosságáról s ide értve 
Buddha vallását előadás tartassék az Akadémia ülésében, s az alapítvány kamatai az 
értekezőnek rendelkezésére bocsátassanak. Hozzáadván levelemben, hogy sanskrit, pali 
és tibeti tárgyakról értekezni nem lesz nehéz, ha Stein Aurélnak egy méltó állás lesz 
ajánlva s így Magyarországon, Csoma hazájában egy orientativ oskola jön létre, mely 
bármely külföldivel lesz egyvonalban álló. Ezt én őszintén remélem. A tudományos 
Akadémia elfogadta az alapítványt. Igaz, hogy 2 v. 3 évi összegyűjtött kamat, nem lesz 
nagy összeg. De lehet reményünk, hogy e czélra fog adakozás jöni…167

Amikor pedig már világossá vált, hogy nem fog hazajönni, annál is inkább, mert 
Indiában megtalálta azt a területet, amelynek a kutatásával foglalkozni szándékozott, és 

165 Emlékbeszéd p. 297
166Duka Tivadar Stein Aurélnak, Monte Carlo, 1897. Febr. 24.- Bodleian Library, MSS Stein, 70, fol 99.
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már megjelentek első, a szakmában visszhangot kiváltó publikációi, Duka Tivadar volt 
az, aki először ajánlotta a Magyar Tudományos Akadémia tagságára:

„Dr. Stein Aurél urat, a lahore-i collegium vezértanárát (Principal and Registrar) külső 
tagul ajánlja Duka Tivadar l. t. tekintetbe véve a Zendavesta és a brahmáni irodalom 
területén kifejtett kitűnő munkásságát.  III./A alosztály 168

Javaslata azonban nem került elfogadásra, s erről Dukát így tájékoztatta Goldziher 
Ignác, az I. osztály akkori elnöke:

„Stein Aurélt formahiba miatt nem lehetett kültagnak megválasztani. Az alapszabály azt 
kívánja ugyanis, hogy ugyanazon osztálybeli tagtól induljon ki a javaslat. Minthogy 
igen tisztelt ajánló a III. osztály tagja, az I. osztálynak félre kellett tenni a javaslatot. De 
hát ezen úgy segítünk, hogy legközelebb én belső tagnak ajánlom Aurélt. Abszurdum 
volna, hogy magyar ember kültag legyen a magyar Akadémiában. Szász Károly püspök 
úr is ezen a nézeten van, és úgy hiszem, hogy mától egy esztendő múlva biztosan 
megválasztjuk belső tagnak. Legalább is azt elnyerjük vele, hogy Stein köteles lesz hébe 
korba mint magyar akademikus magyarul is írni.”169

Stein Aurél is aktív szerepet vállalt a Kőrösi relikviák összegyűjtésében és emlékének 
szülőhazájában, az Akadémián való megőrzésében, s tette ezt nemcsak külföldön, 
hanem rövid itthoni tartózkodásai alkalmával is. Szívügye volt a Kőrösi Csoma szobor 
elkészítése és erre Lockwood Kiplinget, a világhírű író, Rudyard Kipling édesapját 
szerette volna felkérni.
Lockwood Kipling-el (1837-1911) Stein Aurél Lahore-ba érkezése után ismerkedett 
meg. Az idősebb Kipling 1875-től élt a városban és a Mayo School of Art igazgatója, 
valamint a Lahore-i Múzeum  - vagy ahogy azt fia, Kim című regényében nevezte „a 
csodák háza”- kurátora volt. Stein nagyon sokat köszönhetett neki, mivel ott és az ő 
vezetésével mélyedhetett el az ind ikonográfiában és alapozta meg ismereteit a 
gandhárai görög-buddhista művészetben. 

Szily Kálmán, az Akadémia főtitkára 1903 decemberében az alábbiakról tájékoztatta 
Dukát:170   

  „Stein Auréllal kinéztük a csarnokban és a corridoron a helyet, a hová a Kőrösi-emlék 
jöhet s ő fel fogja kérni az id. Kiplinget, készítsen mintát, indiai motívumokkal. Kipling 
téged és engem is értesíteni fog: vállalkozik-e a feladatra.
A Kőrösi-szekrény már föl van állítva az Olvasó teremben. Erős tölgyfából van, 
amerikai zárral. Benne van minden, a mit a könyvtárunknak ajándékoztál. A szekrény 
fölött Kőrösi Csoma arczképe s magán a szekrényen arany betűkkel az a fölírás: „Duka 
Tivadar t. tag ajándéka.

1906-ban még változatlanul téma volt a Kipling szobor: 
„Valószínű kap alkalmilag híreket otthonról. Szily barátunk többé nincs a titkárságon, 
hanem elfogadta a könyvtárosi hivatalt és megígérte, hogy törődni fog Csoma ügyével. 

168  M. T.A. Tagajánlások, 1893
169 Goldziher Ignác Duka Tivadarnak. Bp. 1893. május 13. A Magyar Tudományos Akadémia Keleti 
Gyűjteménye (A továbbiakban: MTAKKGy), Duka-levelezés
170 Szily Kálmán Duka Tivadarnak. Bp. 1903. dec. 21. - MTAKKGy Duka-levelezés



Április utolsó hetében meg lett tartva a harmadik „Csoma ünnepély”. Thúry József 
tartott előadást a közép-ázsiai török nyelvről. 
Kipling írt nekem és visszaküldte az adatokat amiket szíves tanácsa szerint neki 
megküldtem, kijelentve, hogy nem tudja megvalósítani a medál gondolatot, azt írta, 
hogy szándékozik Kegyednek is levelet írni, tehát bizonyára értesülni fog tőle is a 
dologról…
Csoma emléke most már megőrződik, egészen addig, amíg a Magyar Akadémia 
fennáll.”171

Végül is  megoldódik a szobor kérdés, s ez a levél azért is fontos, mert az itt leírtakból 
világosan látszik, mi is volt  Duka célja a Kőrösi életrajzzal: felhívni a magyar 
közvélemény figyelmét arra, hogy az ember, akit ők egyszerűen egy álmodozónak 
tartanak, akinek nem sikerült a célját elérni, azaz megtalálni az őshazát – a világ 
szemében egy új tudományág  becsben tartott megalapítója: 

    „Nem válaszoltam Khotanból küldött szeptember 19-i levelére, mert úgy gondoltam, 
hogy annak tartalmát mindenek előtt meg kellene ismertetni az Akadémiával, ezért 
lefordítottam és elküldtem közös barátunknak, Szily Kálmánnak, itt következik 
válaszából egy rész: Stein levele megküldését köszönöm, átadtam a főtitkárnak, ki 
bejelentette,’ az Akadémiai Értesítőben közzéteszi s a napi lapoknak is átadja közlés 
végett. Ha írsz Steinnek üdvözöld a nevemben is. Én gondoskodni fogok, hogy az 
Értesítőt és egy napi lapot is megküldjenek neki.’ 
Az Akadémia éppen a tegnapi ülésén határozta el, hogy indítványod értelmében Kőrösi 
Csoma mellszobrát megcsináltatja ülésterme számára”…
Ez egy érdekes hír, ezért sietek informálni Kegyedet, akinek szintén régóta szívügye 
Csoma emléke és tudja értékelni küzdelmeit és szenvedéseit abban az úttörő munkában, 
amely először csak nevetség tárgya volt, utána pedig majdnem feledésbe merült csak 
azért, mert nem fedezett fel egy magyar nyelvű népet valahol Mandzsúriában vagy 
Tibetben.
[…] Egy új mánia van terjedő félben Magyarországon, szobrokat állítanak fel mindenütt 
az országban, elsősorban Kossuth szobrokat, ezért talán hálásnak is kell lennünk, hogy 
az akadémiai emberek inkább Csomára gondoltak.”172

Duka Tivadar nagy hangsúlyt fektetett arra is, hogy a hazai közönség tájékoztatást 
kapjon Stein Aurél munkájáról, eredményeiről, külföldi elismeréséről. Mindenek előtt 
az Akadémiát tájékoztatta, ha akár milyen formában olyan információ jutott birtokába, 
amelyről kötelességének érezte, hogy akadémiai tagtársai vagy a széles közönség 
értesüljön.
  
Az első expedícióról:

Tisztelt barátom!
 Nagyon érdekes czikkedet Stein Aurél collegánk turkesztáni kutatásairól 
előterjesztettem a M. Tud. Akadémia III. osztályának tegnapi ülésén. Nyomban az 
előterjesztés után a Budapesti Hírlap magyar és  a Pester Lloyd német referense 
fölkértek: engedném meg, hogy az előterjesztést a két lapban egész terjedelmében 
közölhessék. A mint meg fognak jelenni, az illető számokat meg fogom neked küldeni.

171 Duka Tivadar Stein Aurélnak. London, 1906. június 26.- Cat. Stein HAS 3 / fols. 154-155
172 Duka Tivadar Stein Aurélnak.- Cat. Stein HAS 3/ fols. 159-160



Stein Auréltól a Geogr. Soc.-ban tartott felolvasásának különnyomatát köszönettel 
megkaptuk. A f. hó 22-én tartandó összes ülés fogja hivatalosan megköszönni. 
Ha Stein collega még Londonban van, mondd meg neki, hogy a Preliminary Report-ot 
is igen szívesen vennök, s hogy ha visszautazik Budapesten át Indiába, igen örülnék, ha 
kezet szoríthatnék vele.173

Könyvküldeményedet örömmel várom s Hellebrand könyvtárnok úrral abban 
állapodtunk meg, hogy a Csoma  iratokat egy külön szekrényben magában az olvasó 
teremben fogjuk elhelyezni, buzdításul az olvasó ifjaknak.
Az áprilisi vagy talán a márcziusi összes ülésen fogja Goldziher megtartani a Csoma-
memorial felolvasást.

Stein Aurél hálás volt Duka közléseiért:

 Mélyen tisztelt Doktor Úr,
  
 Fogadja őszinte köszönetemet tegnapi fölötte szíves soraiért és Szily Kálmán főtitkár úr 
érdekes levelének közléséért. Megilletődve gondolok arra, mennyi fáradságot vett 
Kegyelmed, hogy utazásom eredményeiről hírt juttasson a hazába.
Különösen örülök annak, hogy közleménye első sorban az Akadémiának lett bemutatva. 
E megtiszteltetést csakis Kegyed befolyásának köszönhetem, ép úgy mint annak idején 
a kültagul való megválasztásomat
Budapesti tartózkodásom folyamán mindenesetre személyesen fejezem ki köszönetemet 
Szily főtitkár Úrnak. Ugyanakkor át is adom a Preliminary Report-ot, ha ugyan a múlt 
év végén elküldött példány nem jutott volna az Akadémia birtokába174

Az első expedícióról is Duka Tivadar számolt be rövid előterjesztésben, majd az 
Akadémiai Értesítőben közlése napvilágot is látott:

Stein Aurél tanulmányútja a chinai Turkesztán sivatagjain ( Duka Tivadar t. tag. 
deczember 15-én felolvasott előterjesztése)

Ennek apróját az adta, hogy Stein Aurél előadást tartott a londoni Geographical Society 
előtt, amelyen beszámolt az indiai kormány megbízásából 1901/2-ben végzett kutató 
munkájáról.
Duka a magyar hallgatóságnak is beszámol az útról, annak eredményeiről.  Aztán idézi 
Sir Clements Markhamnek az ülés elején elhangzott mondatát, amely  Stein számára 
nagyon hízelgő lehetett, s Dukának is biztos jól esett az a tudat, hogy ő hozta össze azon 
kiváló férfiakkal, akikhez most hasonlítják az előadót: „Uraim, úgy hiszem, hogy olyan 
előadást ígérhetek, a mely emlékeztetni fogja önöket Sir Henry Rawlinson és Sir Henry 
Yule idejére.” És  zárószavait: 
„A mi dr Stein egyéniségét illeti, mindnyájan méltányolni fogjuk előadásának nagy 
becsét, első sorban a geographiai munkálataiért, nemcsak  a Kasgar felé vezető útjában, 
hanem folytatólag dél felől Khotan területéig, a hol igen becses földrajzi méréseket 
végzett és összeköttetésbe hozta azokat az indiai háromszögelési eredményekkel. 
Lehetetlen az ő archaeologiai  és történeti kutatásainak érdemeit és fontosságát 
túlbecsülni és nekünk mint geographusoknak, Stein munkálata tanúsítja első helyen azt, 
hogy mennyire fontos, ha az utazó teljesen képesítve indul munkájára, melynek 
foganatosítását magára vállalta.  

173 Szily Kálmán Duka Tivadarnak. Bp. 1902. dec. 16.- MTAKKGY Duka-levelezés
174 Stein Aurél Duka Tivadarnak. Oxford, 1902. dec. 19.- MTAKKGy, Duka-levelezés 



Meggyőződtünk, dr. Stein előadásából, mennyire behatóan bírja ő – mintegy a keze 
újjain – nemcsak Hiuen Csiang és más chinai zarándokok ezer évek előtt megírott 
hagyatékait, de alkalmasint tudja mindazt is, a mit azóta írtak e területről, a hol ő most 
járt. Stein elkészülten indult azon világrészbe, és igen nagy nehézségek között 
tökéletesen bevégezte feladatát.
Ilyen elismerés és ilyen helyről, mely a magyar tudományos Akadémia egyik tagjának 
szól, figyelmet érdemel a hazában. E rövidre szabott előterjesztés ennél egyebet elérni 
nem is kívánt.”175 

Vagy a második belső-ázsiai expedíció alkalmával, a szenzációs tunhuangi felfedezést 
követően:
 
„Az „Ezer Buddha barlang-templomból küldött kedves és érdekes levelét megkapva 
azonnal írtam Dr. Lóczynak, továbbítva Kegyed üzenetét, miszerint az ő tanácsa szerint 
elérte An-shi-t Kansuban és felfedezte a barlangokat, s általuk busásan lett kárpótolva 
mindazon nehézségekért, amellyel a kopár, elhagyatott országban az embert próbáló 
évszakban viselnie kellett. Utána elküldtem levelét dr. Lóczynak, hogy értékes tartalmát 
ossza meg az Akadémiával, amit ő bizonyára meg is tett.”176

   Stein Aurél folytatta a Duka által megkezdett módon az MTA Kőrösi-gyűjteményének 
gyarapítását. Ennek egy példája az a Kőrösi Csoma levél, amely az ő közreműködésével 
gazdagította a gyűjteményt. Erről Szily Kálmán számolt be Kőrösi Csoma Sándor egy 
leveléről c. közleményében az Akadémia Értesítő 21/1910 számában. Ebben Szily 
leírja, hogy Pest-Pilis-és Solt- vármegye Karai és Rendei 1830-ban gyűjtést indítottak 
Kőrösi Csoma Sándor ázsiai utazásának támogatására, s a befolyt 300 aranyat 
megküldték Eszterházy Pál herceg, londoni nagykövet számára, aki azt továbbította 
Calcuttába. A küldeményt 1832. április 30-án Csoma megkapta, s még aznap egy 
köszönőlevelet küldött báró Neumann követségi tanácsoshoz Londonba. Ennek a 
levélnek egy sajátkezüleg írt duplikátumát pedig átadta Horace Hayman Wilsonnak, a 
híres orientalistának, aki épp akkor utazott vissza Európába, hogy Oxfordban elfoglalja 
a szanszkrit tanszék vezetői posztját. Csoma óvatossága nem volt indokolt, hisz az 
eredeti levél eljutott a címzetthez, aki azt továbbította József nádorhoz, a nádor pedig 
megküldte Pest-vármegyéhez. Horváth István, aki abban az időben a Tudományos 
Gyűjteményt szerkesztette, ezt a levelet lapjának 1833. évi I. kötetében közzé is  tette. 
Innen elevenítette aztán fel Thúry József, amikor az MTA Kőrösi-emlékünnepén 1906. 
áprilisában előadást tartott. E levélnek az ad rendkívüli jelentőséget, hogy Kőrösi 
Csoma itt jelenti ki egész határozottan ázsiai utazásának igazi célját: ’indagare primas 
Hungarorum Sedes, colligere Facta Historica rerum gestarum eorum atque observare 
analogiam, quam plures lingueae Orientales habent cum nostra vernacula.’
Az eredeti levelet azonban már Thúry és Szily is hiába kereste a levéltárban: vagy 
lappang, vagy nem került vissza Horváth Istvántól.
„tegnapelőtt kaptam Stein Auréltól, Akadémiánk külső tagjától levelet Oxfordból, 
melyben írja, hogy Alexandre Hayman Wilson, az Asiatic Society ügyésze, 
nagyatyjának, a híres orientalistának levelei között rátalált Kőrösi Csomának egy 
levelére, melyet 1832 április 30-án báró Neumann osztrák nagykövetségi tanácsoshoz 
intézett Londonba. E levél nem egyéb, mint az 1832-ben Horace Hayman Wilsonnak 
átadott duplicatum, amelyről föntebb szólottam. Alexandre H. Wilson megtudván Stein 
Auréltól, hogy a M. Tud. Akadémia könyvtárában külön szekrényben őrzik a Kőrösi 
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Csomára vonatkozó ereklyéket, átadta Kőrösi e levelét Stein Aurélnak, hogy ajánlaná 
fel ajándékképen a M. Tud Akadémia ereklyetára számára.
Most említett levelében Stein Aurél társunk e nagybecsű ereklyét teljesen ép állapotban 
meg is küldötte, mit ezennel szerencsém van tisztelettel bejelenteni.
Indítványozom, hogy az Akadémia mai üléséből fejezze ki köszönetét mind Alexandre 
H. Wilson úrnak, mind pedig Stein Aurél társunknak.177

A fent leírtak ékesen bizonyítják, hogy Stein Aurél mennyire támogatta és segítette 
Duka Tivadart a Kőrösi relikviák gyűjtésében, munkásságának megismertetésében, 
emlékének fenntartásában. 
De vajon mi volt az ő véleménye nagy elődjéről? Hisz még életében és utána is sokszor 
vontak párhuzamot kettőjük között. Kőrösi példakép volt számára, vagy éppen csak egy 
olyan híressé vált magyar tudós, aki épp azon a földrajzi területen fejtette ki 
tevékenységét, mint ő? Megfogta-e fiatal korában képzeletét Kőrösi életútjának 
romantikája, az áldozatokkal teli, nehéz élet és a rejtélyes halál egy távoli tájon, a 
Himalája lábainál, amikor épp népének eredetét akarta tisztázni?
Jeanette Mirsky idézi Stein Aurél 1896. szeptember 27-én bátyjának, Ernőnek írt 
(jelenleg a British Academy birtokában lévő) levelét, amelyben a harmincas évei elején 
járó fiatalember  kifejti véleményét Kőrösiről:
 „Csoma jelleméről véleményem megegyezik a tiéddel. Ő lett a tibeti irodalom 
felfedezője azáltal, hogy véletlenül találkozott Moorcrofttal. Ki tudja, hogy az utazás 
iránti vágya hova nem vitte volna! Aszkéta élete és vas akarata Anquetil-Duperron a 
párszi irodalom felfedezőjére emlékeztet. Etimológizálása, amelyet gyakran neveznek 
gyerekesnek, valószínűleg hiányos metodológiai képzésének eredménye. Bizonyos, 
hogy Calcuttában nem volt hiány lehetőségekben, hogy megismerkedjen a modern 
összehasonlító nyelvészettel, de Csoma talán már túl öreg volt ahhoz, hogy 
fellelkesüljön új módszerektől.178

Ebből a levélből látszik, hogy valószínűleg azokkal volt egy véleményen, akik 
gyerekesnek tartották Kőrösi munkásságának ezt a kicsiny, de talán akkor többek által 
jobban megítélhető részét, de ami fontos, ezt nem lekicsinylően mondja, hanem 
megértéssel. A tudomány már tovább haladt azóta, hogy Kőrösi felhagyott 
tanulmányaival és vándorútjára indult.
A Dukáról írt emlékbeszéd lehetőséget adott arra, hogy Kőrösire vonatkozóan 
részletesen kifejtse véleményét, ami, mint láthatjuk, nem sokban különbözik az 
évtizedekkel korábban megfogalmazottól. 
Stein szerint, mielőtt Duka könyve megjelent volna, a köztudatban kétféle kép élt 
Csomáról:

   „Magyarországon a hazafias érzés a kalandos tudós emlékét szerette benne, a ki a 
legcsekélyebb eszközökkel és a maga lelkesedésén kívül semmitől sem támogatva útra 
kelt gyalogszerrel a messze keleti országok felé, hogy Közép-Ázsia vadonaiban a 
magyar nemzet őshazáját kutassa.” 179

 Tudományos eredményei, amelyek kizárólag a tibeti buddhista irodalomra vonatkoztak, 
természetesen nem váltottak ki különösebb érdeklődést honfitársaiból. A nyelvészek 
viszonyulása sem volt hazai földön pozitív, de egész más okból: „De természetes volt, 
hogy azok a komoly nyelvészek, a kik a XIX. század utolsó harmadában oly sokat tettek 

177 =Akadémiai Értesítő 21/1910, pp. 389-390 
178 Mirsky, i.m., p. 20 
179 Emlékbeszéd,  p. 22



a magyar nyelv igazi rokonainak, a modern összehasonlító nyelvészet alapján 
rendszeres kutatással való földerítésére, hajlandók voltak Csoma czéljairól és 
eredményeiről valami szánakozó türelmetlenséggel beszélni. Megadván a kellő 
tiszteletet önfeláldozó kitartásának, mégis csak azok közé a nemes rajongók közé 
sorozták, a milyenekből sohsem volt hiány magyar földön, a kik kritikai módszerektől 
függetlenül egyedül csak a képzelt etymologia fata morganaitól vezettetve, igyekeztek 
ad majorem gloriam patriae a magyar nemzet eredetét sorjában az ősi ázsiai művelődés 
minden székhelyével, Assyriával, Khínával, Indiával és a többi, egybekapcsolni.”180

A nyugati orientalisták, kik maguk is a buddhizmussal foglalkoztak tisztelték Csomát, 
mint az első európait, ki tudományos jártasságot szerzett a nyelvben, s hozzáférhetővé 
tette Tibet irodalmát. De amikor kiderült, hogy a tibeti egyházi irodalom legnagyobb 
része nem más, mint szanszkrit művek fordítása, a tibeti tanulmányok háttérbe 
szorultak, s velük együtt, s ezzel együtt az érdeklődés is Kőrösi személye iránt.  Stein 
szerint Duka kutatásai alapján vált világossá, hogy „[…] a látszólag eltérő szerepek, a 
melyeket a magyar hazafias hit és a tiszta orientalista tudomány tulajdonít Csomának, 
mindegyike egyformán jogosult volt pályája különböző időszakaiban.” 181

A következő mondattal pedig saját kutatásaival is összefüggésbe hozza ezt a problémát, 
hiszen tudjuk, hogy belső-ázsiai expedícióit épp azáltal érezte a magyar tudomány 
körébe tartozónak, hogy olyan területen dolgozik, amely „… régi magyar és török 
vándorlások történeti háttere gyanánt a hazai tudományos kutatás érdekkörét is közelebb 
érinti.”182

„Az idők még nem értek meg arra, hogy igazolják Csoma álmait és felderítse a mi 
emléket a Taklamakán és a körülötte eltemetett romvárosok rejtegetnek azokból a 
régmúlt korokból, a melyek tanúi voltak az indo-szkíták, húnok, hefthaliták, turkok és 
mongolok egymást követő vándorlásainak Közép-Ázsián át nyugat felé.”
A Moorcrofttal való találkozást ugyanolyan fontosnak tartja, mint másfél évtizeddel 
korábban írt levelében „[…] a magyarság őshazáinak álmodozó kutatóját átalakította 
azzá az igazi tibeti tudóssá, a ki kitartással és a philológiai mélyrehatolás ritka 
adományával két évnél rövidebb idő alatt úrrá lett egy nehéz nyelv minden 
bonyolultsága és egy titokzatos, idáig teljesen ismeretlen irodalom rejtélyei fölött.” 
Moorcroftnak tulajdonítja azt is, hogy ösztönösen megérezte  Csoma kivételes 
tehetségét és sajátságos lelki alkatát : „a melynek elsősorban tulajdonítják azt, hogy 
ugyanaz a vándorló tudós, a ki megelőzőleg beérte vele, hogy átutazzék Közép-
Ázsiának legbűvölőbb s akkor még valósággal ki nem kutatott részein  anélkül, hogy 
valamivel is járuljon e területek népeiről, földrajzáról és archaeologiájáról való 
tudásunkhoz , végül hozzáfogott ahhoz a munkához, a mely időkre emlékezetessé tette 
nevét a keleti kutatások történetében.”
Stein Aurél – aki minden útjáról részletes feljegyzéseket készített, s a helyi 
megfigyeléseket később kiegészítette az írásos dokumentumok alapján hozzáférhető 
legváltozatosabb adatokkal – nem véletlen, hogy nem hagyta említés nélkül azt, hogy a 
Moorcrofttal való találkozásig a vándorlásoknak a tudomány számára semmi eredménye 
nem volt.
„Duka életrajz-írói buzgósága megőrizte számunkra tanúságát azoknak a furcsa 
etimológiai ábrándoknak, a melyeknek Csoma a tibeti tanulmányok komoly munkája 
mellett is oly szívesen adta át magát és a melyekkel, úgy hitte, kimutathatja a magyar és 
a szanszkrit nyelv valami speciális rokonságát. Nem szabad túl szigorúan ítélnünk 
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ezekről a testetlen képzelgésekről. Az összehasonlító philologia, mint exact tudomány 
még meg sem született a mikor Csoma útjára indult és elmerülve tibeti tanulmányaiba, 
aligha szerezhetett tudomást az egészséges nyelvészeti kutatás ama módszereiről, a 
melyek ekkoriban indultak lassú fejlődésnek Európán.”183  

   Halász Gyula, műveinek magyar fordítója hosszasan ostromolta Stein Aurélt, hogy a 
rádióban mondjon el egyet s mást kalandos életéből. Ő ezt szerényen mindig 
visszautasította azzal, hogy lehetséges mondanivalói (azon kívül, amit elmondott 
könyveiben) aligha érdekelhetnék a magyar közönséget.184 Végül is vállalkozott egy 3 
perces előadásra, amelyet 1937 szilveszter napján rögzítettek és jelenleg is megtalálható 
a Magyar Rádió hangarchívumában. Az általa választott téma: Kőrösi Csoma Sándor. 
Az akkor 75 éves Stein Aurél ismét visszatért az Emlékbeszédhez, s annak egy rövid 
részletét olvasta fel, természetesen egy olyan összefoglalást adva, ahol a nagyközönség 
számára már nem a filológia képzés és az összehasonlító vizsgálati módszer hiánya, 
hanem a népe eredetét áldozatok árán kereső Csoma alakja elevenedik meg:  
„Amikor Csoma, a szegény székely diák a humanista tudományok tanulmányozásának 
szentelt küzdelmes ifjú évek múltával elhagyja Nagyegyedet és elindul kelet felé 
bevallott célja volt a magyarok eredeti lakóhelyének felkutatása, történelmi adatok 
gyűjtése viselt dolgaikról és a különféle orientalista nyelvek és a mi nyelvünk között 
mutatkozó analógiák megfigyelése. Ahogyan ezer küzdelem és nélkülözés között 
Törökországon, Egyiptomon és Perzsián át Buharába, onnan Kabulon át Lahorba és 
Kasmírba küzdötte magát olyan utat járva be, amelyet manapság is bajos lenne 
elképzelnünk, ez valósággal regénybe illő cselekedet. 
Kasmíri kedves alpesi tanyámról letekintve a másfél ezer méterrel lejjebb kanyargó 
Szind folyó zöldellő völgyébe mind gyakran ráterelődtek gondolataim a szegény 
magyar vándorra.
Eredeti célja az volt, hogy a Karakorum hágóin át Kínai Turkesztánba hatoljon Közép-
Ázsia legbelsőbb medencéibe, ahol úgy remélte ráakad nemzete vándorlásának és 
azoknak a hunoknak nyomaira, akikkel a székely néphitre támaszkodva szerette 
összeköttetésbe hozni a magyarság eredetét. Kétségtelen, hogy ami a szegény magyar 
tudóst Scythia ultra Imaum-ba  vonzotta nem volt egyéb vakmerő reménységnél 
olyasvalamire, amire nézve az ő idejében bajos lett volna még csak hozzávető alapra is 
találni. De nem gyakori jelenség-e a fölfedezések történetében, hogy a valóság egy 
álomnak köszönheti fölbukkanását. „

Lírai szépségű ez a Kőrösiről festett kép, szinte tálcán kínálja a lehetőséget az utolsó 
mondattal, hogy akár sikerülhetett volna is, de ugyanakkor nagyon jól megfigyelhető az 
a mesteri fogalmazás, ami mindig szigorúan az utazó hitéről, vágyairól beszél. 
Stein Aurélról tudjuk, hogy a magyarok eredete, az őshaza körül dúló viták esetében 
csak csöndes szemlélő volt, hisz követte a magyar tudományos életet, megkapta mindig 
az Akadémiai Értesítőt és még számos szakmai folyóiratot, levelezésben állt sok 
kiemelkedő tudóssal. Azonban ebben a kérdésben soha nem foglalt állást, mint olyan 
témában, amellyel nem foglalkozott és ezért nem is érezte, hogy véleményt kellene 
nyilvánítani.
Kőrösi Csoma személye azonban megragadta képzeletét, s Kasmírban, a Mohand 
Margon, több mint 3000 méter magasságban fekvő „kedves alpesi tanyájá”-n felállított 
sátortáborában a „dolgozó asztalom mellől letekinthetek a Szind folyó völgyére, s 
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gyakran gondolok ilyenkor szegény Kőrösi Csoma Sándorra, aki 1822-23-ban vagy 
háromszor tette meg az utat e völgyben, Kasmír és Ladak között.”
   1899 május 6-án érkezett Calcuttába, hogy elfoglalja állását a Madrasa-ban és három 
nap múlva már Darjeelingbe ment felkeresni híres honfitársa sírját.
Amikor Magyarországon tartózkodásával egybe esett, részt vett a Duka által indított 
Kőrösi  emlékülésen: így történt ez 1909-ben, amikor a 4. ilyen felolvasásra került sor, 
első esetben az alapító nélkül, aki előző év májusában halt meg. Berzeviczy Albert 
megnyitó beszédében külön üdvözölte a körükben megjelent Stein Aurélt:  „A midőn 
így mai emlékünnepélyünkön rég elhunyt jelesünknek az őt megillető kegyeletet immár 
az ő emlékét megörökítő újabb halottunkkal kell megosztania, a halandóság e kétszeres 
emlékeztetésével szemben, lelkünk bizalmat merít a tudományos törekvések 
folytonosságába, halhatatlanságába vetett hitéből, melynek éppen e napok nyújtanak új 
tápot. Annak a rejtélyes földnek, a melyet kikutatni Csomának nem sikerült, 
föltárásában világraszóló érdemeket szerzett egy épp most körünkben időző tudós 
hazánkfia, kinek nagyarányú tudományos munkásságát, fájdalom, elhódította tőlünk 
Anglia, de ki szívében megmaradt magyarnak.”185

 Angliai tartózkodása során is, ha lehetősége nyílt rá, képviselte Magyarországot, ha 
Csomáról emlékeztek meg. 
1934-ben ünnepelték Kőrösi Csoma Sándor születésének 150. évfordulóját. 1934. 
november 14-i levelében Balogh Jenő, az Akadémia főtitkára az alábbiakról értesítette:
„Tegnap keresett fel Somogyi József bp-i tanár úr, aki a Journal of the Asiatic Society 
munkatársa. Felmutatta Mr. Hoysted titkár úr levelét amelyben Somogyi úrtól 4 oldalas 
cikket kér Kőrösi Csoma születésének 150.-ik évfordulója alkalmából.
Erről az évfordulóról – amint az Akad. Ért. 450. f. 8 és a következő lapjain olvasható – 
a f. évi március 26-án tartott ülésen tisztelt elnökünk megemlékezett s ugyan akkor a 
Kőrösi Csoma emlékezetére 3 évenként megújuló hagyományos szokásunkhoz képest 
Németh Gyula olvasott fel. Somogyi úr közléséből arra a következtetésre jutottam, hogy 
az Asiatic Society-ben Sir Denison Ross fog Kőrösiről megemlékezni.”
Stein Aurél, mivel épp Angliában volt, még el tudott menni a megemlékezésre, s mint 
írta, mivel csak egy nappal korábban kapta az értesítést, ezért ideje nagyon szűkre 
szabott volt, s így csak „az ülés végén és röviden szólhatott, hogy mivel tartozik a 
magyar nemzet Csoma emlékének.”186

 Egy hónap múlva a főtitkár már arról számolhatott be „Az elnök úr köszönő levelet 
küldött Sir Denison Rossnak a Kőrösiről mondott megemlékezéséért” 187– s tehette ezt 
azért, mert Stein Aurél megküldte az Akadémiának az ülés meghívóját.

A Bodleian Library Oxfordban jelentős Stein-levelezést őriz. Itt található 102 folióban a 
Memoir on Theodor Duka , correspondence 1902-1914, közte van az a levél, amelyben 
Szily Kálmán felkéri az emlékbeszédre 1910. május 31-én, valamint  III. osztály külön 
felkérő levele Kőnig Gyulától  1910. december 19-i keltezéssel. 
Egyéb elfoglaltságai miatt az emlékbeszéd megírása hosszú időt vett igénybe, s mikor 
Duka Tivadar testvére, Duka Ferenc érdeklődött, Stein az alábbi levelet küldte: 

  „Augusztus 11-én kelt szíves levelét megilletődéssel vettem utolsó postámmal itt 
alpesi táboromban Kasmírban. Fogadja hálás köszönetemet szíves érdekelődéséért azon 
akadémiai emlékbeszéd iránt, melyet boldogult testvérbátyja, régi jóakarómról tartani 
185 Elnöki megnyitó beszéd Berzeviczy Albert akadémiai elnöktől =Akadémiai Értesítő, 20(1909) p. 360.
186 Stein Aurél Balogh Jenőnek.- Barton House, Lower Guiting, 1934. dec. 28.- MTAKK, Magyar 
Irodalmi Levelezés 
187 Balogh Jenő Stein Aurélnak. Bp. 1934. november 14 és december 14. - MTAKK Magyar Irodalmi 
Levelezés 



elvállaltam. Szívem mélyében érintett azon megtiszteltetés, midőn 1910. deczember 
havában az Akadémia megbízott e pium officium-mal. Annyi drága visszaemlékezés 
fűz boldogult bátyja fiatalkorom óta nagyon becsült nemes alakjához.
Régen feleltem volna e megbízatásomnak, ha a közép-ázsiai utazásom tudományos 
eredményei nem róttak volna rám sürgős és nehéz feladatok egész tömegét. Csak 
megfeszített és központosított fáradozással végezhettem el belőlük a legsürgősebbet 
európai tartózkodásom alatt. Indiába való visszatértem óta is teljesen elfoglaltak e 
feladatok hivatalos teendőim mellett.
De egy napra sem feledkeztem meg a pietas-beli tartozásomról. Az anyag kezemben 
van, és jövő hónap folyamán remélem az alkalmat arra, hogy két nagyobb feladatot 
elválasztó időszakban felszabadulok az emlékbeszéd megszerkesztésére. Örömmel 
gondolok arra, hogy Nagyságod megtisztelni óhajtja felolvasását jelenlétével.
Csak azt sajnálom, hogy személyesen nem róhatom le tiszteletemet ez alkalommal.”188

 
A Bodleaina-ban található Dukával kapcsolatos anyagban van még egy 33 oldalas 
gépirat: Copy of Autobiographical notes written by dr. Theodor Duka and received 
from his son Mr. Frank Duka in April, 1909. Ennek másolatát Stein Aurél megküldte a 
Magyar Tudományos Akadémiának:

Szily Kálmán főkönyvtárnok úr az Akadémia 1921. évi nov. 2-i ülésén Stein Aurél k. 
tagnak 1921 június 2-án Srinagarban (Kashmir) kelt leveléből a következő részleteket 
terjesztette elő:
„Dr. Duka Tivadar, Akadémiánk 1908-ban elhalt tiszteleti tagja önéletrajzi 
följegyzéseket hagyott maga után, melyeket fiának, Franknak engedelméből 1909-ben 
lemásoltattam s e másolat egyéb iratokkal együtt a British-Museumban akkorában 
rendezés alatt levő régiséggyűjteményében maradt. Mikor Indiában 1913-ban 
Akadémiánk megbízásából Dukáról irandó emlékbeszédemre készültem s e jegyzetek 
végett Londonba írtam, a  British Museumban sajnos nem akadtak rájuk. Csak a mult 
őszszel találtam meg magam, a British-Museumban maradt írásaim között. Azt hiszem, 
e följegyzésekben van elég olyan adat, mely megérdemli, hogy az utókor számára 
fennmaradjon. E végből több másolatot készíttettem róluk. Az első példányt ide zárom 
azon kéréssel, hogy azt az Akadémia könyvtára őrizze meg. Két másik példányt a 
Bodleyan Library és a British Museumban fog biztos elhelyezést találni.”
Az Akadémia e becses küldeményt köszönettel fogadja s a könyvtár olvasótermében 
levő Kőrösi Csoma-szekrényben helyezteti el.189

Duka Tivadar halálhíre Khotanban, 2. nagy expedíciója alatt ért el Stein Aurélhoz. Erről 
így írt P.S. Allen barátjának: „Gyakorlatilag legrégibb angliai barátomat vesztettem el 
benne & egy igazi atyai barátot. Azt hiszem keveset beszéltem neked arról a 
kedvességről és szimpátiáról, mellyel mindig is követte életemet… kétszeresen is 
egyedül fogom érezni magam ezentúl Londonban, hogy már nem térhetek be az Earl’s 
Court melletti kedves otthonába, amely egy békés mennyországnak tűnt a napi rohanás 
után.” 190 
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Goldziher Ignác (1850-1921)

  Amikor a magyar orientalisztika azon neves személyiségeiről esik szó, akik 
nemzetközi elismerést vívtak ki maguknak szakterületükön, három személy neve kerül 
mindig említésre: Kőrösi Csoma Sándor, Goldziher Ignác és Stein Aurél. 
   Stein Aurél több szálon kötődött a modern iszlámtudomány megalapítójának és 
egyben azóta is legnagyobb képviselőjének tartott Goldziher Ignáchoz. Kapcsolatuk 
eredete családi jellegű volt, áthatotta egymás munkájának kölcsönös elismerése és 
tisztelete, s jóllehet egész más területen működtek, barátságuk alaphangjában mindig 
volt valami a mester és tanítvány  viszonyból. Goldziher csupán tizenkét évvel volt 
idősebb Steinnél, de mivel már egész fiatalon jelentős helyet vívott ki magának a 
tudományban, ifjan vált akadémikussá –vagyis Hirschler Ignác tagtársává – Stein Aurél 
számára mindig a „Mélyen tisztelt Tanár Úr” maradt, ahogy általában levelezésükben is 
szólította őt. Goldziher Ignác volt az a magyar tudós, akinek beszámolt munkájáról, 
tanácsért, támogatásét fordult hozzá. Ugyanakkor megtisztelve érezte magát, ha az 
indiai iszlám vonatkozások tekintetében Goldziher segítségére lehetett, könyvekkel 
láthatta el, vagy személyes kapcsolatai révén tudta támogatni tudományos munkájában.
    Goldziher életútja talán arra is példa, hogy milyen lehetőségei lettek volna Steinnek, 
ha itthon marad és a helyi viszonyok között próbál érvényesülni.
    Életrajzírója, Simon Róbert szerint „Goldziher Ignác a ’múlt magyar tudósai’ között 
alighanem az első helyet foglalná el egy olyan nemes vetélkedésben, hogy melyik 
tudósunk az, akinél a legnagyobb a fordított arány világhíre, valóban korszakalkotónak 
bizonyult tudományos munkássága, s hazai ismerése és elismerése között.”191 
Ha az életrajzi adatokat tekintjük, a kiemelkedő képességekkel megáldott Goldziher 
Ignác pályája jól indult: miután szülővárosában, Székesfehérvárott a cisztereknél 
elvégezte a gimnázium első öt osztályát, családjával Budapestre költözött és a 
református gimnáziumban leérettségizett. De már az érettségi megszerzése előtt is 
hallgatott egyetemi előadásokat.  1869-től a berlini egyetemen tanult, majd Lipcsében a 
kimagasló Fleischer mellett tökéletesítette philológiai képzését. 1870-ben, 20 éves 
korában, a lipcsei egyetemen doktori címet szerzett.
Tehetségét, szakmai fejlődését nem akárki követte jóindulatú figyelmével: „Ha 
emberismeretem nem csal – pedig sok tudományos pályára készülő ifjút ismerve, rég 
megszűntem optimista lenni- Goldziherben a szemita nyelvek jeles tanárát várhatjuk.”192 

– nyilatkozta róla Eötvös József, aki Budapesten egyetemi katedrát szánt neki.

Goldziher Ignác abba a zsidó származású nagy generációba tartozott, amely az 1867 
utáni évtizedekben meghatározó szerepet játszott a magyar tudomány fejlődésében. 
Komlós Aladár  így ír róluk: Korányi Frigyes, Stiller Bertalan és társai európai 
színvonalra emelik az orvostudományt, Kármán Mór a pedagógiát, Vámbéry, 
Goldziher, Simonyi és Munkácsi a nyelvészetet, Csemegi a törvényalkotást, Acsády és 
Marczali múlhatatlan alkotásokkal gazdagítja a történetírást , Körösy világhírű 
művekkel a statisztikai irodalmat, Alexander megtermékenyíti filozófiai életünket, 
Bánóczi a magyar irodalomtörténetírást. 193 
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   Abban az időben nagy volt a hiány képzett emberekben, nem nagyon volt a 
tudománynak olyan ága, ahol európai színvonalon álltunk volna, az Akadémia sem 
tudta kitölteni a teljes létszámot, mert egyszerűen nem volt elég tudós, gondban volt az 
oktatási miniszter is, a megfelelően képzett, elegendő számú tanári kar nélkül. Ennek a 
problémának megoldására az akkori kultuszminiszter, Eötvös József azt a megoldást 
választotta, hogy nagy számban küldött ki jól képzett, tehetséges fiatalokat - közöttük 
zsidó származásúakat is - állami ösztöndíjjal tanulni külföldre, akiktől azt remélte, hogy 
a tudományos kutatás és az egyetemi oktatás oszlopaivá válhatnak. Ezen fiatalok közül 
a  zsidó származásúak az akkori nagy tudományos vákuumban hamar lehettek egyetemi 
magántanárok (Goldziher pl. már 1872-ben), nyerhettek akadémiai levelező tagságot, de 
a rendes egyetemi tanársághoz és rendes tagsághoz való út általában hosszú és 
göröngyös volt számukra. 
  Goldziher Ignác 1873 szeptembere és 1874 áprilisa között a magyar kormány 
támogatásával Szíriában, Palesztinában, Egyiptomban járt tanulmányúton. Kairóban az 
Al-Azhar mecsetbeli teológiai főiskolán tanulta a fikhet, a muszlim vallásjogot 
sejkektől, kik maguknál szerették volna tartani tanárnak. Hazatérése után azonban 
elfoglalva találta a budapesti egyetemnek azt a tanszékét, melyet Eötvös József 
bölcsessége neki szánt, mivel Trefort Ágoston - Eötvös utóda a miniszteri székben - egy 
botrány elkerülése érdekében, más valakit nevezett ki. Ekkor elvállalta a Titkári állást a 
pesti izraelita Hitközségnél, s azt 1874-től 1904-ig töltötte be.
Ez a harminc év azt jelentette Goldziher számára, hogy a tudományos munkával csak a 
napi lélekölő adminisztratív munka után, szinte felüdülésként tudott foglalkozni, mert 
ahogy a hitközségi feladatairól naplójában írja „a rám bízott ügyek viszont annyira 
jelentéktelenek voltak, intézésükhöz egy bolti szolga képzettsége is elegendő lett 
volna”194. Művei megírásához pedig öt hetes évi szabadságát használta fel.
1905-ben állt be változás életében, amikor végre megkapta a rendes egyetemi tanári 
címet.
  Akadémiai pályafutása kiegyensúlyozottabb volt: 1876-levelező tag, 1892- rendes tag, 
1905 – az első osztály elnöke, 1919 igazgatósági tag. Az akadémiák szövetségében ő 
képviselte a Magyar Tudományos Akadémiát, a nemzetközi kongresszusokon a magyar 
tudományt.
 Bármily nehéz és megalázó helyzetben, méltatlan körülmények között végezhette 
tudományos munkáját, nem engedett a csábításnak, amikor híres egyetemek kínáltak 
neki jól fizetett, nyugodt alkotó munkát biztosító állásokat: ő inkább Magyarországon 
maradt. Pedig a nemzetközi elismerésben nem volt hiány: az első nagy kitüntetést már 
1889-ben elnyerte, amikor az orientalisták stockholmi kongresszusán Nöldekével együtt 
megkapta a nagy aranyérmet. Külföldi akadémiák sorra választották tagjuknak, külföldi 
egyetemek díszdoktorukká avatták. 1911-ben az egyiptomi khedive járt Budapesten, 
hogy felkérje, tartson a kairói egyetemen előadásokat az iszlámról, 1914 nyarán a 
Collége de France hívta meg Goldziher professzort – ő azonban kitartott elhatározása 
mellett és itthon folytatta tudományos és oktató munkáját. Tanítványának, Somogyi 
Józsefnek, aki munkái teljes gyűjteményének kiadója, egyszer, a külföldi egyetemi 
meghívásokra utalva ezt mondta „ A tudománynak nincs hazája, de a tudósnak kell, 
hogy hazája legyen.”

Családi kapcsolatok:
    A levelezésben állandóan visszatérő téma, hogy Stein Aurél szüleit és nagybátyját 
szoros barátságnak talán nem nevezhető, de minden esetre jó kapcsolat fűzte Goldziher 
Ignáchoz. 

194 Goldziher Ignác: Napló.- Bp. : Magvető, 1984, p. 112



Stein 1920-ban így emlékszik vissza a Goldziheréknél tett látogatásokra, szabadkozva a 
levelezésükben beállt szünet miatt, aminek oka az volt, hogy az októberben nyomdába 
adandó Serindia munkálatai nagyon elfoglalták.
„ De ha nem is írtam elébb, higgye el, kérem, hogy gondolataim gyakran, de igen 
gyakran, vándoroltak kedves régi otthonába, csak úgy mint hosszú évek során 
boldogabb időkben. Mennyi kedves emlékezet vonz oda vissza fiatalkorom óta! A 
meddig csak élek mély hálával fogok gondolni ama sok szép órára melyet ott tölthettem 
Kegyed jóságos buzdító társaságában. Boldogult jó szüleim iránti pietás-ért is hálás 
maradok életem végéig.195

Goldziher mindig szeretettel emlékezett meg a Stein szülőkről és fájlalta, hogy ők már 
nem érhették meg fiúk sikereit, munkájának kiteljesedését és eredményeinek 
elismerését.
Édesapja halálakor Goldziher vigasztaló levelére egy ígérettel válaszol:
„Bocsásson meg kérem, hogy csak annyi hét után köszönöm meg szíves leveleit, 
melynek elsejében oly szívhez szóló kifejezést adott nagy csapásom fölötti 
rokonszenvének.
Higgye el kérem, hogy szeretett jó atyám tisztelete és őszinte vonzódása Kegyed iránt 
bennem tovább fog élni.”196

Goldziher Ignác a Sand-buried Ruins of Khotan példányának kézhezvételekor írt 
levelében is utal a családi kapcsolatokra. A kötet 1903-ban jelent meg, az Akadémia 
példányát 1903. október 16-án dedikálta Stein Aurél. 1904-ben a mű második kiadása 
látott napvilágot, valószínűleg ebből küldött Goldzihernek. Az egyebet megjegyzés arra 
vonatkozik, hogy Stein a művet 1902-ben elhunyt bátyja emlékének ajánlotta.  
„Mód nélküli örömöt szerzett nekem tegnapelőtte becses ajándékának megérkezése. 
Már azért sem kell várnom szives figyelmének megköszönésével, minthogy a Könyvet 
az Akadémia könyvtárának példányából már régebben nagy buzgósággal és 
érdeklődéssel elolvastam volt. Képzelheti, mily közel állanak hozzám azon gondolatok, 
melyek különösen a 180. 226 és (KC ?) 329 lapokon kifejtve vannak, amivel nem 
akarom azt mondani, hogy süket és vak vagyok minden iránt, a minek nincs szerencséje 
iszlámi vonatkozást nyujtani. De hiszen az egész művelt világ consensusa mellett nem 
szorul még annak megerősítésére, hogy a legutolsó évtizedeknek Ön nyújtotta a 
legklasszikusabb utazási munkáját akár a formáját nézem akár a kutatási szempontok 
szinvonalát, akár eredményeit az emberi szellem történetének ismeretére nézve. De nem 
nyomhatom el annak az érzésnek kifejezését, mely akkor is, midőn hónapokkal ezelőtt 
legelőször nyitottam a diszes világraszóló kötetre, most is midőn szivessége folytán 
ujból kezembe került, erőt vett egész lelkemen. Dr. Hirschler Ignáczra és az Ön kedves 
szüleire gondoltam, a kik pályájának e fénypontját meg nem érhették. Mily gyakran 
álltam be próféta-félének, különösen bold. Hirschlerrel szemben és merész biztonsággal 
jövendöltem, ha nem is e könyv eredményeit, de az Ön helyét a tudományban! Ha ők e 
kötetet láthatták volna! Egyebet elmondott Ön maga kegyeletes dedicatiójában.„197

S amikor 1912-ben a Knight Commander of the Indian Empire címet kapja, Goldziher a 
maga és felesége nevében a következő sorokkal gratulál:
„Mindketten őszinte gratulatiónkat fejezzük ki, nemcsak az Önt személyében ért 
kitüntetésekért, hanem azon nagy privilégiumért is, hogy egyike azoknak a 

195 Stein Aurél Goldziher Ignácnak, Oxford, 1920. június 17.- MTAKKGy Goldziher-levelezés
196 Stein Aurél Goldziher Ignácnak, Srinagar 1889. október. 4. – MTAKKGy Goldziher-levelezés
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kiválasztottaknak, kik magukban a tudományos érdem elismertetését jelenítik meg. 
Kérem, tekintsen engem azon személynek, ki magában koncentrálja mindazon 
kedveseinek emlékét, kiket párjukat ritkító érdemei és sikerei annyira boldogítottak 
volna. Más jogom alig is van megtisztelő barátságára és bizalmára.”198

  Hirschler Ignác és Stein Ernő Aurél tanulmányai idején, amikor szakmai kérdésekről 
volt szó, Goldziher Ignáchoz fordultak tanácsért. Mindketten aggódó figyelemmel 
kísérték a rájuk bízott ifjú fejlődését, s nem lévén szakmabéliek, örömmel vették, ha a 
kor legnagyobb magyar orientalistájának véleményét kikérhették. 1880-ban, amikor egy 
témán dolgozott Aurél, Hirschler húgának írt levelében felveti, hogy Goldzihernek 
kellene megmutatni, aki a tárgyat és a megfelelő formát is ismeri, s biztos nem fog egy 
kis fáradtságot sajnálni az ügytől. Goldziherrel való tanácskozás eredménye volt az első 
magyar nyelvű cikke is. Ő javasolta, hogy az Aveszta kérdésről kellene írnia, mai 
megvilágításban, amit fel lehetne olvasni az Akadémián, majd utána nyomtatásban 
megjelentetni a Budapesti Szemlében, mert ez hiányt pótolna.199 A tanulmány elkészült, 
felolvasásra ugyan nem került az Akadémián, de 1885-ben Az óperzsa vallásos 
irodalomról címen megjelent a Budapesti Szemlében.

   Az egyetemi állással kapcsolatos gondjait is legbehatóbban Goldziher Ignáccal tudta 
megbeszélni. Ő volt az, aki jól ismerte a magyar viszonyokat, ugyanúgy, mint az 
alternatívaként felmerült német állás esélyeit, valamint azokat a tudósokat is, akiknek 
segítségére esetleg Stein számíthatott. S azt, hogy milyen nehéz fizetett egyetemi 
álláshoz jutni, ezt senki sem tudhatta jobban Goldzihernél, aki nagyon hosszú ideig volt 
magántanár és címzetes rendes egyetemi tanár, a rendes egyetemi tanárság csak életének 
utolsó másfél évtizedére adatott meg.
Stein Aurél Indiából írt leveleinek 1894-től kezdődően visszatérő témája az állás 
probléma: 

„A mióta (február kezdetén ) Lahore-ba visszaérkeztem, az egyetemi vizsgákkal 
összekötött hivatalos munka terhes volta folytán csak nehezen juthattam azon szabad 
időhöz, melyet a saját szakmunkám érdekében még a legszerényebb igények mellett is 
meg kell kívánnom. Most midőn a legforróbb időjárás beköszönt, van remény arra, 
hogy a hivatalban könnyebbül a dolgom s így befejezhetem a Jammui Sanskrit kéziratok 
Catalogusát. Már fölötte kívánom, hogy megszabadulván e feladattól, a sokkal inkább 
vonzó kashmíri történelmi kutatásokhoz fordulhassak. Ez utóbbi munkálatok 
lehetőségében kell utóvégre lahorei tartózkodásom egyedüli hasznát látnom. A 
Kashmírban töltött 2 ½ hónapos vacatio folyamában tehetek még némi szolgálatot 
választott szakmámnak, míg a mi a Lahore-ban töltött időt illeti, be kell vallanom, hogy 
bárhol is Europában jobb hasznát vehetném az időnek. Itteni állásom e tekintetben nem 
javulhat. Más részt pedig az ezüst-rúpia rohamos árcsökkenése folytán mind inkább 
fogy a megtakarításokra való remény. Ily körülmények közt a kilátás a jövőbe nem igen 
kecsegtető. Europában alkalmazást szerezni elég nehéz dolog rám nézve.
Németországban fölötte nagy a Sanskritista tanszékre várakozók csapata, a hazai 
viszonyokat pedig kegyed ismeri legjobban. Boldogult nagybátyám halála óta alig lehet 
reményem arra, hogy otthon illetékes helyen szószólóra találjak. De azért mégis azon 
kérelmet bátorkodom Kegyedhez intézni, hogy tudósítást adna arról, ha valaha akár 
Bpesten akár Kolozsvártt alkalmazásra akadna bármi nemű kilátás. Tudom, hogy 
Sanskritistára alig lehet szükség, de azért mégis őszinte hálával fogadnék bármi 
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tanácsot, melyet ez irányban útmutatóul adni szíveskednék.Bocsásson meg kérem hogy 
távol földről is ilyen kéréssel alkalmatlankodom.”200 

Majd ugyanez év októberében:
„Remélem, hogy bátyámnak volt alkalma Kegyedet Budapesti látogatása folyamában 
felkeresni. Igy tehát tőle értesülhetett azon okokról, melyek arra kényszerítenek, hogy 
minél-elébb az Európába való visszatérést vegyem szemügybe. Állásom nem lévén 
állami, nyugdíjra egyáltalában nincs kilátásom; a megtakarítható összeg fizetésemből 
pedig az indiai pénz érték-süllyedése folytán mind inkább fogy. Előmenetelre vagy más 
állásra Indiában az itteni viszonyok közt semmi reményem ; és így a tudományos 
munkásságom tekintetében hozott áldozatokért más irányban sem várhatok 
compensatiót. A kérdés csak az hogy hány évig tarthatnám fenn magamat mint 
valamely német vagy más egyetem „privat- docense” a megtakarított szerény 
összegemből.
Remélem, hogy megbocsátja az e dolgokkal való alkalmatlankodásomat és e sorok rossz 
magyarságát…”201

Két évvel később már egyre égetőbben, de ugyanez a probléma: Magyarországon nincs 
igény, Németországban túl sok a jelentkező:
„Kivánságom, hogy a jövő tavasz folyamán 6 hónapi szabadságra indulhassak 
Európába. Ott aztán el kell határoznom magamat, az iránt, hogy hol vetem meg a 
lábomat. Hosszas megfontolás után meggyőződtem arról, hogy az Europába való 
visszatérést tudományos mint személyes érdekem szempontjából nem szabad már 
sokáig elhalasztanom. Választanom kell pedig a hazában való letelepedés vagy a 
Németországban való habilitatio közt.
Német jóakaróim (p. o. Weber) határozottan figyelmeztettek arra, miszerint ottani 
alkalmazásra – tekintettel a szak túl tömöttségére- csak mielőbbi habilitatio révén 
szerezhetek némi kis kilátást. Esetleg Göttingában szívesen látnának mint privatdocenst.
Őszintén mondhatom, hogy sokkal szívesebben mennék Bpestre vagy akár Kolosvárra, 
ha valami kis reményt táplálhatnék a jövő iránt. De ismervén mind ama nehézségeket, 
melyekkel meg kellene küzdenem, ez irányban nem táplálok illusiókat. Szakmám oly 
távol esik a hazai tudományos érdekek körétől!”202

1896 utolsó napján még egyszer visszatér a kérdésre. Levelei hangvételéből 
nyilvánvaló, hogy egyre elkeserítőbbnek látja kilátásait: 

„Április elsejétől 6 ½ hónapos szabadságot biztosítottam magamnak. Arra kell 
felhasználnom, hogy megválasszam Európában jövő tartózkodásom helyét, mert lahorei 
állásom tarthatatlanná válnék még a jövő év folyamán, még ha tovább is kivánnám 
folytatni az itteni helyzetemmel járó testet-lelket kimerítő küzdelmeket. Fizetett állásra 
se Német egyetemen se másutt nincs kilátásom. Így tehát csak az a kérdés, hogy hol 
kezdjem meg a privát-docenturát. Weber, ki talán egyetlen igazi jóakaróm külföldön 
Roth s Rost halála óta, azt ajánlotta, hogy Göttingában telepedjem le. Mielőtt azonban 
erre elhatároznám magamat, körül nézni kivánok a hazában! Ha egyáltalán van 
kilátásom arra, hogy pár év után fizetett állásra vihetem akár Bpesten akár Kolosvárott, 
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szívesebben maradnék otthon. Tudom, hogy nagy küzdelembe kerülne, de Ausztriában 
vagy Németországban a viszonyok talán még rosszabbak a szanszkritistára nézve.”203

Tudjuk, hogy ezek a levelek nem maradtak hatástalanok. Goldziher Ignác és Vámbéry 
Ármin is igyekeztek elérni azt, hogy a budapesti egyetemen tanári állást kaphasson.
1898 májusában még megköszöni Goldziher fáradozásait az ügyben: 
„Tudom, hogy a bölcs. karban elért eredményt nagyrészt Kegyed jóakaró pártfogásának 
köszönhetem. Több hónap óta ujabb hírt nem kaptam ez ügyről.”204

 Ezzel le is zárul a hazai, illetve valamelyik európai egyetemen való álláslehetőség 
témája. Elnyeri a calcuttai kinevezést, s ami ennél is fontosabb: már formálódnak az 
első expedíció körvonalai, s ő is érzi, ha a tudománynak ezzel a területével akar 
foglalkozni, akkor Indiában a helye. Mint az alábbi 1899. szeptemberi levélből kiderül, 
Goldziher Ignác az elsők között volt, akikkel tudatta az első nagy expedíció közeli 
megindulását.
  
 „Kegyed bizonyára mosolyog az indiai bureaukratikus gondviselés amaz intézkedésén, 
mely engemet, a szanszkritistát, az itteni muhammadánus collegium élére juttatott.
Rám nézve a cserénél az indító ok az volt, hogy több szabad időt a tudományos 
munkám számára s kevesebb hivatalbeli gondot várhattam mint Lahoreban. Ebben 
ugyan nem csalódtam; de azt is belátom, hogy a klimatikus és egyéb helybeli viszonyok 
bizony rosszabbak a lahoreiaknál….
Azon kívül van kilátásom arra, hogy a jövő évben hosszabb régészeti útra indulhatok, 
mely messze elvisz az itteni eleurópaiasodott légkörtől.”205

    Volt még egy közös és fájdalmas pontja életüknek, ami miatt sorstársaknak is 
érezhették magukat: mindkettőjüknek megélhetésük biztosításáért hivatali teendőket 
kellett ellátni, a szakma csak ezen feladatok ellátása után, szabadság ideje alatt, vagy 
Stein esetében még a „special duty” által biztosított időben volt lehetséges. A különbség 
annyi volt, hogy Goldziher úgy érezte, hitsorsosai még le is nézik az általa végzett 
munkáért, s a Hitközség vezetői sem ismerik el az ott végzett munkájának eredményeit.
 Érdekes módon, Goldziher Naplójában épp Hirschler Ignáccal kapcsolatos 
megjegyzésre ad alkalmat ez a számára nehezen elviselhető állapot:

„Nagy műveltségű emberek a zsidó hitközségben – közülük csak egyet említek, dr. 
Hirschler Ignácot – közvetlen barátaim, részletekig ismerték a vázoltam viszonyokat. 
Senki nem ítélte őket szokatlannak. Én kezdettől kitartottam amaz elvem mellett, hogy a 
méltatlan állapotokról senkinek sem szólok. Sajnálatomra, néha megtörtem 
fogadalmamat, ilyenkor kivétel nélkül mind vállvonogatva és gúnyos mosollyal 
válaszolt, akinek óvatlanul elmondtam panaszomat. Hirschlernek valóságos listája volt 
kéznél olyanokról, akik nagy tudományos képesség birtokában alacsonyrendű 
foglalkozást űztek. Természetesen nem hiányzott közülük az üvegcsiszoló Spinoza és az 
adószedő Bagehot. Örök szégyene maradt ezeknek az uraknak, hogy kisujjukat sem 
mozdították érdekemben, helyzetemet a legcsekélyebb mértékben sem tették 
elviselhetővé.

203 Stein Aurél Goldziher Ignácnak , Malakand, Swat, 1896, december 31.- MTAKKGY Goldziher-
levelezés
204 Stein Aurél Goldziher Ignácnak , Lahore, 1898, május 5.- MTAKKGY Goldziher-levelezés
205 Stein Aurél Goldziher Ignácnak , Calcutta, Madrasah, 1899. szeptember 14..- MTAKKGY Goldziher-
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1891. novemberi feljegyzés:

11-én meghalt dr. Hirschler Ignác, kinek velem való kapcsolatáról e lapokon gyakran 
esett szó. Volt oly emelkedett szellem, hogy örömét lelje benne, ha általam még egy 
példával többje lett a „hámba fogott Pegazus” sorsrovatban.”206

Stein Aurél éppen azért tudta teljes mértékben értékelni azt a hatalmas szellemi 
tevékenységet és az eredményeként megjelenő lenyűgöző mennyiségű és minőségű 
publikációt, mert saját tapasztalatból tudta, hogy mit jelent szigorú hivatali munka 
mellett és után tudományos problémákkal foglalkozni. 

„Csak mióta magam is hivatalos munka súlyát érzem, tanultam meg kellőleg érteni és 
csodálni azon tudományos munkásságot, melyet kegyed hivatalos fáradozásai közepén 
annyi év során kifejtett.”207

Másik levelében meg is fogalmazza: nagy nyereség a tudomány számára, hogy 
Goldzihernek nem kell többé idejét és energiáit megosztani. Ez volt, amire ő is mindig 
vágyott, de neki nem adatott meg. Ha végigkövetjük Stein Aurél indiai működését, 
láthatjuk azt a véget nem érő próbálkozást, amellyel szerette volna elérni, előbb a 
hivatali teendőktől való megszabadulást, akár az egyetemi, akár az indiai oktatási 
szolgálatban töltött éveit vesszük. Aztán amikor már közelebb jutott az áhított célhoz és 
régészként tudott dolgozni, akkor azért kellett főnökével Sir John Marshallal küzdeni, 
hogy ne csak azzal a területtel foglalkozhasson, aminek felügyeletével megbízták, 
hanem India határain kívül is folytathasson ásatásokat. De ez nem volt egy könnyen 
megoldható probléma: végül is az Indian Civil Service szolgálatában állt, s bár ő mindig 
kárhoztatta a bürokráciát, azért el kell ismerni, hogy olyan ügyesen sikerült 
kérvényeivel bombázni a hatóságokat és befolyásos személyeket, hogy mindig kapott 
lehetőséget arra, hogy akár egy hosszabb expedícióra elmenjen, vagy szabadságot 
kapjon a leletek feldolgozásával és beszámolóinak, könyveinek megírásával kapcsolatos 
feladatok elvégzésére. 
Amikor Goldziher Ignác megkapta a rendes tanári kinevezést, Stein őszintén örült ennek 
a tudomány számára nagy haszonnal járó fordulatnak:

„Bocsásson meg, hogy oly sokat írtam saját dolgaimról a helyett hogy első sorban 
kifejeztem volna szívem mélyéből jövő szerencsekivánataimat a hivatali munka alól 
való felszabadulásához. Minden szaktársa meg fogja becsülni, mily nagy becscsel bír e 
fordulat a tudomány számára. De csak azok, kik mint Kegyed hosszú évek során 
küzdöttek a tudós munkához szükséges szabadságért, érezhetik a személyes 
függetlenség teljes értékét. Adja a sors, hogy sok éven keresztül élvezhesse a tudomány 
hasznára! Fogadja őszinte szerencse kivánataimat az akadémiai osztályelnökséghez is. 
Mind saját személye mind az Akadémiára nézve igaz megtiszteltetés ez.”208

    A Magyar Tudományos Akadémia Goldziher Ignác és Vámbéry Ármin közös 
ajánlására választotta tagjai közé Stein Aurélt.
Az első ajánlásuk (mint tudjuk, ez már a második, hisz Duka ajánlását formahiba miatt 
elutasították) 1894-ből való és levelező tagságra szól:
206Goldziher Ignác: Napló.- Bp. : Magvető, 1984, p. 113 és 168
207 Stein Aurél Goldziher Ignácnak, Rampur, Kashmir, 1892. augusztus 31.- MTAKKGy Goldziher-
levelezés
208 Stein Aurél Goldziher Ignácnak, Wang-fu-hsia, Kansu, Kína, 1907. június 30.- MTAKKGy Goldziher- 
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„Dr. Stein Márk Aurél-t a Lahorei Pundjáb University keleti osztályának igazgatóját 
(principal of Oriental College) levelező tagul ajánlják Vámbéry Ármin t. t. és Goldziher 
Ignácz r. t.
Dr. Stein hazánkfia, ez idő szerint a szanszkrit és a zend philológia, különösen az ind 
régiségtudomány legkitűnőbb képviselői egyikéül van elismerve. A tudományos 
szakfolyóiratokban számos jeles, a tudomány haladásában nyomot hagyó dolgozata 
jelent meg, melyek közül különösen a „Zoroastrian Deities on Indo-Scythian Coins” 
czimű értekezés (Babylonian and Oriental Record, 1887) és az azt kiegészítő „The great 
Sampi on Indo-Scythian Coins” (Academy, 1887) keltettek feltűnést. Szerző e 
munkákban az ind régiség egy homályos fejezetét új világításba helyezte. Ugyanezen 
körből való „Zur Geschichte der Cáhis von Kábul” cz. alatt legutóbb (a Roth Rudolf 
tiszteletére kiadott gyűjteményben. Stuttgart, 1893) megjelent dolgozata. Stein 
főmunkájául említhetjük fel a Kásmirba tett gyakori utazásainak irodalmi eredményét: 
„Kahlana pandita Rádsatarangini” czímű nagy történelmi munkája szánszkrit 
szövegének új alapokon történő kritikai kiadását és feldolgozását. E nagy munkából 
tavaly az első kötet megjelent; kiadója akadémiánk könyvtárának is megküldte a nagy 
becsű munkát, melynek folytató kötetei nem soká fognak késni. Mindezen munkák a 
világban ismertté tették Stein Aurél hazánkfia nevét. Nem kételkedünk, hogy ajánlásunk 
sikerét buzdításul fogja tekinteni arra, hogy a magyar tudományos irodalomban is 
bővebben képviselje szaktudományát. Hogy mily eredménynyel képes a szakszerű 
kutatást a művelt közönség számára feldolgozni, tanúságul szolgál reá Budapesti 
Szemlében (44. Köt. (1885) 365-383 ll.) megjelent dolgozata: „Az ópersa vallásos 
irodalomról”. Annál is inkább ajánljuk tagtársainknak dr. Stein Aurél megválasztását, 
minthogy nyelvtudományi osztályunkban a szánszkrit és zend philologia eddig 
egyáltalán nincsen képviselve.209 

Az 1895-ös tagajánlatuk pedig külső tagságra szóló:

Dr. Stein M. Aurél hazánkfiát, a lahore-i Pundzsáb-egyetem keleti kollégiumának 
igazgatóját, a Kalhana Kasmiri történetének kiadóját, a Kasmiri rádsa szanszkrit 
könyvtára katalógusának szerzőjét, ki e munkáival, úgy mint egyéb, különösen az 
indoskytha éremtanra és történetre vonatkozó dolgozataival korunk szanszkritistái 
között előkelő helyett vivott ki magának. Az Akadémia I. osztályának kültagjául 
ajánlják: Vámbéry Ármin, tisz. és ig. tag. Goldziher Ignácz r. tag.

  A két ajánlás közötti különbség az Akadémia alapszabályában keresendő.
Goldziher, ahogy azt Duka Tivadarhoz írt levelében már 1893-ben ígérte, Stein Aurélt 
valóban belső, azaz levelező tagnak ajánlotta Vámbéryvel együtt 1894-ben. Az 
ajánlásban nem véletlenül szerepel óhajként az, hogy megválasztása esetén 
remélhetőleg többet publikál itthon és magyarul, azaz meg fog felelni a levelező tagság 
feltételeinek. Ezt kívánták alátámasztani az ajánlók a Budapesti Szemlében megjelent 
cikkére való hivatkozással, vagyis ha belső tagként folytatja a már megkezdett 
tevékenységet, úgy az I. osztályban képviselhet egy még hiányzó szakterületet. Stein 
Aurél azonban ekkor már nemcsak külföldön működött, de már magyar állampolgár 
sem volt. Külső tag címet olyan nem magyarul író tudósok nyerhettek el, akiket 
munkásságuk, vagy Magyarországot közvetlenül érintő munkájuk miatt tartottak erre 
érdemesnek. Tehát amikor 1895-ben Goldziher és Vámbéry megismételték a jelölést, a 
nemzetközi tudományban kivívott helyére hivatkozhattak. Stein Aurélt külső tagnak 
kellett ajánlaniuk, hogy megfeleljen az alapszabály előírta feltételeknek. 

209 M.T.A. Tagajánlások I/A osztály 1894.- pp. 11-12



Az Akadémiai Értesítő 1895/8 számában a tagválasztásokról beszámolva ismerteti, 
hogy Stein Aurél az I. osztály részéről külső tagul választatott 21 szavazattal, 4 
ellenében.210

 Stein  Akadémiai székfoglalóját - bár az alapszabály szerint, mint külső tagnak ez nem 
lett volna kötelessége, hisz a tiszteleti és külső tagok a választás után azonnal oklevelet 
kaptak, s csak a rendes és levelező tagok számára volt feltétel a székfoglaló megtartása - 
1897-ben tartotta meg az MTA-n  A fehér hunok és rokon törzsek indiai szereplése  
címmel. A levelezésből nyilvánvaló, hogy a dolgozat elkészítése is Goldziher Ignác 
javaslatára történt:
 
„Bocsásson meg, kérem, hogy oly későn köszönöm meg junius havában kapott fölötte 
szíves levelét, meg azon kedves sorait, melyek arabs levele kíséretében jutottak 
kezeimbe. Mély hálával tartozom Kegyednek mind azon jó tanácsért és biztatásért, 
melyet nékem juttatott. Késő feleletem daczára higgye el, kérem, hogy egész értékében 
meg becsülhetem ama jóakaratot és szíves érdeklődést, melyet irántam fenntartani 
méltóztatik.  A lahorei nyár gyötrelmei között megfeszítéssel kellett dolgoznom, hogy a 
Catalogus munkámat végtelen Indexeivel, stb. valamikép befejezhessem. Midőn végre 
kiszabadultam a lahorei kemenczéből, annyi más foglalatosság várt rám, melyet addig 
félre kellett tennem, hogy a kashmíri hegyek közt is gyakran az irodában gondolhattam 
magamat. Hosszabb expeditiók folyamán sikerült megkapnom a kashmíri krónikának 
magyarázatához még kívánt topographicus adatokat, de nem igen várhattam, hogy e 
mellett a Kegyed által ajánlott értekezéshez is megtaláljam a kellő nyugalmat és időt. 
Lahore-ban az épen kéznél lévő munkán kívűl nem folytathatok más irányban 
szaktanulmányokat, és így ujabb előkészületekre volna szükségem, míg félig-meddig 
megfelelően tárgyalhatnék amaz indiai dolgokról, melyek talán némi érdekkel bírnak a 
hazai tudományos közönség előtt. S ha erre még biztosíthatnám is a szükséges időt, 
bizony nem tudom vajjon a kidolgozás megfelelné méltányos kívánalmaknak.
Ennek daczára őszinte kívánságom, hogy magyar nyelven is adhassak bármily csekély 
jelt munkálkodásomról, és minthogy jobb ösztönzést nem gondolhatok szíves 
ajánlatánál, azon leszek, hogy felhasználjam, a legelső alkalmat valamely kisebb tárgy 
feldolgozásához.”211

Amikor pedig megkapja az értesítést megválasztásáról, köszönőlevélben - újra 
felemlítve a családi kapcsolatokat is - fejezi ki háláját: 

Mélyen tisztelt Tanár úr,

Két héttel ezelőtt vettem itt Kashmírban nagy meglepetésemre az értesítést ama kiváló 
kitüntetésről, melyben az Akadémia választása folytán részesültem. Első óhajom volt, 
hogy Kegyednek szívem mélyéből megköszönjem ezen egyáltalán nem várt 
megtiszteltetést, melyet csakis Kegyed annyiszor tanusított de semmikép sem érdemelt 
jóakarata szerezhetett meg számomra. Ha daczára e kivánságomnak hálám 
kifejezésében két postát elmulasztottam, e késés mentségére csak ama körülményt 
hozhatom fel, hogy azon archaologicus menetelések közt, melyeket ez idő alatt 
végeztem, bizony kevés alkalmam volt akár a pihenésre akár az írásra.

210 =Akadémia Értesítő 6(1895),  p. 396 
211 Stein Aurél Goldziher Ignácnak, Mishat Bagh, Kashmir, 1894. október 5.- MTAKKGy Goldziher-
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Fogadja tehát őszinte hálaérzetem kifejezését azon nagy és igaz örömért, melyet e 
kegyes megemlékezés eredménye nékem meg a hozzám közelállóknak okozott. Bár 
februárban kelt szíves levelében ebbeli szándékáról értesített, higgye el, kérem, a 
megválasztásra távolról sem tápláltam reménységet. Jól tudom, hogy ama szerény 
szakmunkákkal, melyeket eddig végezhettem, egyáltalán nem szolgáltam rá azon 
kitüntetésre, hogy az Akadémia kültagjainak fényes sorába felvétessem. A mennyiben 
pedig - őszinte sajnálatomra - a legcsekélyebb adalékkal sem járultam a hazai 
tudományos munkálkodáshoz, ily különös figyelembevételét csekély személyemnek 
máskülönben sem érdemeltem
Elgondolhatom mennyi fáradságába került jóakaratának e bizonyítása, daczára ama 
nagy tekintélynek melyet fényes tudományos müködése Kegyednek akadémiai társai 
közt szerzett. 
Boldogult nagybátyám iránt táplált kegyes megemlékezésének bizony nagy része 
lehetett e fáradozásában, melyért egész életemen át őszinte s mély hálával tartozom 
Kegyednek. Saját erőmből még nem szerezhettem szeretett bátyámnak oly örömet, mint 
a milyenben most Kegyed baráti jóindulata érvényesülése folytán részesült.212

   Goldziher Ignác jóakaratú figyelme valóban kísérte Stein Aurél pályáját, amely az 
évek múltával és eredményeivel bizonyította, hogy nem volt méltatlan arra az 
elismerésre, amelyet bizonyos fokig még ő maga is megelőlegezettnek tartott 1895-ben. 
Goldzihernek nagy szerepe volt abban, hogy az Akadémia tagjai és a művelt közönség 
is értesülhessen távolban élő honfitársuk munkásságának eredményeiről. Az általa 
készített beszámolók mutatják, hogy tanulmányozta azokat a problémákat, amely a XX. 
század elején a Selyemút kutatással kapcsolatban felmerültek. Az orientalisták 1902-
ben, Hamburgban rendezett kongresszusáról készített beszámolójában a közép-ázsiai 
előadások értékelésében ez áll:
„E sectio leginkább kimagasló tárgya azonban hazánkfia, Stein Aurélnak az állami 
laboratóriumban nagy közönség előtt tartott előadása volt, melyben 1900/01 folyamán 
keleti Turkesztánban folytatott kutató utazásairól, ásatásainak eredményeiről tett 
jelentést.” 
Részletesen kifejti, hogy milyen előzményei voltak Stein felfedezéseinek, kezdve a 
Bower kézirattól Sven Hedin felfedezéséig. Leírja útját Hiuen-tsang (Hszüan Cang) 
utazásait követve, és így összegzi – látnoki erővel -annak jelentőségét:
„Stein utazásának eredményei, nevezetesen az írott emlékek, melyeket magával hozott, 
soká fogják a szakembereket kutatási anyaggal ellátni. E kutatások kétségkívül 
világosságot fognak deríteni nemcsak a buddhismus régiségeire, hanem továbbra a 
történelem egy fontos eddig kevésbé ismert fejezetére : „A távol Kelet és a Nyugat 
érintkezései. Mert különösen Khotan körül találkozik és hat egymásra a görög 
művészet, az indus vallás és khinai kereskedelem.” (Idézet: ld. Winternitz czikkét a 
Globus 1902. májusi számaiban)”213

Stein Aurél Goldziher Ignácnak számolt be 1907. június 30-án kelt levelében - büszkén 
arra, hogy magyar expedíció nyomdokait követve jutott el a helyre - tunhuang-i 
leleteiről:

„Régi kívánságom, hogy visszahívjam magamat jóakaró emlékezetébe és hálás 
köszönetet mondjak ama fölötte kedves és megörvendeztető levélért, melylyel annak 
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idején szerény köntösű útleirásom megküldésére felelni szíveskedett. Lelkem mélyében 
érintettek akkor buzdító, hosszú évek során táplált baráti rokonszenvvel telt sorai, és 
gyakran gondoltam vissza azóta a bennük felébresztett kedves emlékekre. Nem 
bocsáthatom meg magamnak, hogy annyira késtem a levéllel. De azt mégis remélem, 
hogy ezért nem vonja kétségbe régi jóakaróm iránti mély hálaérzetemet. Sokat irhatnék 
ama minden erőmet megfeszítő munkateherről, melylyel meg kellett küzdenem, mielőtt 
a mult évben végre elindulhattam uj kutató utamra.
Kemény próbára tett amaz idő, melyet nehéz hivatalos teendők, előbbi utazásom 
eredményeinek végleges feldolgozása és a mostani expeditióm előkészületei közt fel 
kellett osztanom. Az utolsó tizennégy hónap alatt folytatott utazásom minden fáradalma 
daczára felszabadulásnak látszott. De persze a szakadatlan munkálkodás mellett, melyet 
ásatásaim s egyébb feladataim megkivántak, alig jut időm a legsürgősebb levelezésre.
Amióta mult évi szeptemberben elindultam Khotanból, körülbelül 4000 kilométer 
hoszzú útvonalon folytak kutatásaim. A Taklamakán keleti szélén a Lop-nor 
sivatagjában, hol a tél legridegebb részét töltöttem, egészen Kína észak nyugati határ 
vidékéig, mindenütt gazdag eredmény jutalmazta fáradozásomat. Oly sok helyen folyt a 
munka, hogy hiába próbálnám meg e levél keretében bárminemű részletezést. A R. 
Geographical Society-nek küldött jelentéseimben, melyek kivonatszerűleg a „Times”-
ben is megjelentek, legrövidebben beszámoltam a főbb leletek és földrajzi észleletekről. 
Hsüan-tsang útján jutottam az Oxus völgyéből egészen a kínai „nagy fal” nyugati 
kapujáig, - és talán régi védszentem is segített annyi régi kézirat és okmány 
felfedezéséhez, szanszkrit, közép-ázsiai Bráhmí, Kharosthí, tibeti, kínai, kök-török, 
Uighur, aramaeus nyelvben s írásban. 
Eddigelé tizenkét láda telt meg csak e kézirati leletekkel. A kínai, falemezen vagy 
selymen irt okmányokkal, melyekből vagy kétezer darabot ástam fel a Tun-huang (vagy 
Sha chou)-tól nyugatra a sivatagon át épült határ fal mentém, szerencsésen eljutottunk a 
Krisztus-előtti második század végéig. De az indiai és aramaeus leletek is visszanyúlnak 
a keresztény era legelső századaiba.
Nagy megelégedést merítek abból, hogy az utolsó hónapok munkája Tun-huang vidékén 
épp oly területen folyt, melynek első rendszeres vizsgálata magyar expeditio érdeme 
volt. Lóczy mélyen tisztelt barátom irányította először figyelmemet a Sa-choui „Ezer 
Buddha” grotto-templomaira, és tudom, örülni fog annak, hogy átkutatásuk sok és 
becses lelettel gyarapította gyüjteményemet. Remélem, elmesélhetem annak idején 
személyesen ottani élményeimet. Bizony ott is Hsüan-tsang védnöksége segítségemre 
lehetett! – Tudom, hogy több tekintetből koczkáztatott vállalkozás volt nem-Sinologus 
létemre kiterjeszteni kutató-utamat tisztán kínai földre. De Turkesztánban elég 
alkalmam volt az oda átplántált régi kínai cultura anyagi maradványaival némileg 
megismerkednem és fölötte buzgó és értelmes dolgozó társra tettem szert a Kásgarból 
hozott tudós kínai „titkáromban”. Bizony, nagyon kezdetleges saját nyelvtudásom, de 
azért mégis tolmács nélkül munkálkodhatok.214 

 A levél címzettje nem késlekedett, hogy megossza értesülését honfitársaival: 

„Hogy levelének tartalma mennyire lebilincselt, nem kell külön elmondanom. Minthogy 
feltételezhetem, hogy a magyar művelt közönség legtágabb köreit érdekelni fogja jelen 
kutatásainak czélja és meglepö eredménye, a levél tárgyi részét a „Budapesti Hírlap”-
ban közzé tétettem. Azt tapasztaltam, hogy kiváló érdeklődést keltett, hogy nagy 
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hazánkfia, ki annyi dicsőséget hoz hazánknak, miben jár a távol Napkelet 
sivatagjaiban…

E levél befejező soraiban a személyes jó barát és a teljesítményt értékelő tudós szólal 
meg: 

A folyóiratok eljutnak Önhöz? Ha igen, bizonyára észrevette a ZDMG ez évi III. 
füzetében Leumann czikkét, mely e szavakkal kezdődik: ’M.A. Stein hat …. eine neue 
Wissenschaft gegründet: die ostturkestanische Altertumskund ’ s. a. t. Ilyent Ön sokat 
olvashat.A tudomány terén csak annak van jelentősége, ki az ismereteknek uj 
szempontokat nyit. S Önnek e dicsőségből mily nagy rész jutott ki. Soha a gondolat el 
nem hagy, ha sétám véletlenül az Akadémia utczai lakóházuk előtt elvezet”215

Stein Aurél többször kérte fel Goldziher Ignácot, hogy megjelent és az Akadémiának 
megküldött művei átadásában és bemutatatásában közreműködjék, s mint a levelekből 
kiderül, a Harrassowitz kiadóval egyenesen neki küldette meg:

„Mai soraim írásához alkalmat szolgáltat egy kérelem melyet Doctor Úrhoz mint régi 
jóakarómhoz a kasmírí szanszkrit Krónikára vonatkozó kiadásom megjelenése 
alkalmából intézni bátorkodom, remélve, hogy megbocsátja az okozott fáradtságot. 
Talán már e sorok megérkezésekor kezéhez jutott Harrassowitz lipcsei kiadóm útján az 
említett Rājataranginī kiadásom egy példánya melyre nézve azon kéréssel bátorkodom 
Doctor Úrhoz fordulni, hogy azt a m. t. Akadémia nyelvészeti avagy (ha így 
helyesebben látszik) történelmi osztályához hódolatom jeléül juttatni méltóztassék. Nem 
csak azért kell szívességét e czélból igénybe vennem, mert nem ismerem kellő 
pontossággal azt a czímet, melyhez közvetlenül irányíthatnám a küldeményt,- hanem 
főkép mert igénytelen munkám, mely hazai tudós érdekekkel alig érintkezhetik, nagyon 
is rászorul arra, hogy ismert kéz által jusson rendeltetéséhez. 216

„Mai kérelmem - hogy ezt mindjárt Kegyed oly gyakran tapasztalt jóakaratába ajánljam 
- a Jammui Kéziratok Katalógusának ama példányára vonatkozik, mely tán már e sorok 
megérkezése előtt Harrassowitz útján kezeibe jutott.
Igen nagy hálával tartoznék, ha Kegyed e szerény művemet, mint a Kashmíri 
Maharájától jövő ajándékot az Akadémiának átnyújtani szívesednék….”217

A II. expedicióról megjelent népszerű formában írt kötetet Goldziher Ignác 
bemutatásában ismerhette meg az Akadémia tagsága és az Értesítő olvasói:

„Goldziher Ignác r.t. a szerző megbízásából átnyujtja nagyhírű hazánkfia, az Akadémia 
kültagja dr. STEIN U. (!) AUREL nagyhírű hazánkfia kétkötetes díszművét Ruins of  
Desert Cathay. E művében, a készülőben lévő nagy speciális tudományú exploratio-
munkát megelőzőleg, a szerző a nagy művelt közönségnek számot ad az 1906-8-ban 
végzett kutató utazásáról és ásatásairól, melyeknek eredményei egyaránt a 
nyelvtudomány, a vallástörténet és mütörténet terén korszakosaknak vannak elismerve. 
Az ind-afgán határvidékről kiindulva, a Hindukus havasai mentén és tovább a Pamir 
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fennsíkig, „a világ tetejéig” és a Kun-Lun hegylánczolat mentén folytatta kutatásait. A 
környező, a III. század óta teljesen elhagyatott sivatagban eszközölt kutató ásatások ezer 
meg ezer írott emlék felfedezését eredményezték ind, tibeti, chinai, török nyelven, és 
még ismeretlen írásúakat, melyeknek megfejtése most foglalkoztatja a tudósok 
éleselméjűségét, nevezetesen Thomsen-ét is. Marco Polo nyomait követve Cathay felé 
Stein China limesének nyugati részét fedezte fel 200 mérföld kiterjedésben. Utazásának 
e része felfedezéseinek fénypontjához juttatta őt, Tun-Huang mellett az „Ezer Buddhák” 
szentélyéhez, mely kilencz évszázad óta nevezetesnél nevezetesebb okmányokat és 
festményeket őriz, melyeket most Stein a tudomány számára megszerzett. Ez 
emlékekkel a keleti művészet ismeretének egy új fejezetét alkotta meg a tudomány 
számára. Mindezen nagy felfedezésekről, 10.000 angol mérföldre terjedő utazásának 
egyéb geographiai és archaeologiai részletéről ad számot a nagy munka, melyet az 
előadó a szerző megbízásából ezennel az Akadémiának átnyújt. ’Talán így jelt adhat 
arról – úgy mond Stein az előadóhoz f. évi április 29-én Pesháverből intézett levelében 
– hogy bár csak idegen sorban vagyok kapcsolatban az Akadémiával, mégis hálás 
érzülettel és igaz érdeklődéssel ragaszkodom a fiatal korom óta tisztelt nagytudományú 
intézményhez.’ – Az Akadémia köszönettel fogadja dr. Stein Aurél kültag nagybecsű 
adományát és tekintettel az azt kísérő érzületre, köszönetének külön levélben ad 
kifejezést.218

  Stein nem késlekedett köszönetét kifejezni megtiszteltetésért, hogy az alapjában a 
nagyközönségnek szánt műve Goldziher jóvoltából az Akadémián is kitüntető 
fogadtatásában részesült. Ebben a levelében két nagy kitüntetésről is beszámol:
„ Az utolsó Birthday Honours listben a király az Indian Empire rendnek Knight 
Commander- jévé nevezett ki. Az alkirály személyes levelében tudatta ez egyszerű 
tudósnak ritkán járó kitüntetést, melyet archaeológus ember Indiában Cunningham 
tábornok óta nem viselt. …
Ismervén annyi éven át tapasztalt személyes jóakaratát, azt hiszem bevallhatom azt a kis 
hiúságot is, hogy valószínűleg az első magyar születésű vagyok, ki saját munkásságával 
nyerte el Angliában a Sir czímet.” 
A melléklet pedig a Lucy Wharton Drexel Medal219 odaítéléséről szóló levél másolata 
volt. 1912. május 10-én a Museum, University of Pennsylvania, Philadelphia 
igazgatósága és a korábbi kitüntettek kínai felfedezései és az azokról megjelentetett 
írásai elismeréseként neki ítélték a díjat. Ez a díj arra szolgál, hogy a legjobb ásatást és 
az ezen alapuló publikációt megjelentető angol nyelvű tudós munkáját ismerjék el. 
Előtte a régészet olyan nagyságai, mint W. M. Flinders-Petrie és Arthur J. Evans 
részesültek ebben az elismerésben. Erre utal a következő mondat. Ez a kitüntetés, mint 
Stein írja „nem remélt összeköttetésbe hozott nagyobb munkaterekről híres 
tudósokkal.”220

Goldziher válasza, amelyben a cím legnagyobb értéket a tudományos eredményben 
elismerésében látja, már fentebb idéztem.
Stein utolsó levelében, mely Goldziher halála előtt 2 hónappal kelt, ismét új művének, a 
második belső-ázsiai expedíció tudományos feldolgozását közreadó Serindia 
bemutatását kéri: 
„Oxfordban végre e hónap folyamán kiadásra kerül Serindiá-m öt kötete. A Secretary of 
State által rendelkezésemre bocsátott példányokból egyet az Akadémia könyvtárának 
küldetek. Ha esetleg Szily régi jóakaróm útján megérkeztéről értesülne, nagy 
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kitüntetésnek nézném a Kegyed részéről a szíves bemutatást az egyik vagy másik 
osztályban.”221 

Goldziherhez fordult akkor is, amikor egy probléma megoldásában magyar 
szakemberek véleményét szerette volna megtudni:

Engedje meg, hogy levelemet egy kérdéssel fejezzem be, melynek megoldását itt 
Indiában hiába várnám. A kashmiri krónika régibb szakaszaiban több oly fejedelem 
szerepel, kiről más adatok, különösen numismaticus bizonyítékok alapján kimutathatni 
vélem, hogy az ephthalita vagy fejér-hún hódítok törzséhez tartozott. Ezek közt egynek 
nevét mely feliratokon is előfordul, t.i. Toramāņa Jaūvla, Bühler Karabacek által 
szolgáltatott fejtegetések segélyével, török eredetűnk vélte bizonyíthani. Bár saját 
olvasmányaim közt nem találtam oly adatra, mely az ephthalíták török eredetét 
megállapítaná, mégis érdemesnek tartanám, ha a többi a Rājataranginīban talált nevet 
illetőleg, nyelvészeti szempontból competens véleményt szerezhetnék. Ehhez talán 
kegyed egyik vagy másik hazai turkolog megkérdezése által nyujthatna segédkezet. E 
nevek a következők: Khinkhila (érmeken Khingila)
Lahkhana (érmeken ugyanaz), Mummuni.
Az előbbi kettő határozottan személynév s körülbelül a hatodik Kr. u. századba való. A 
harmadik, mely a 8-ik századig előfordul, talán csak királyi cím, mint az iráni Çāhi, 
melyet épen Ephthalíta uralkodók, mint Mihirakula és Toramāna használtak, s mely úgy 
látszik, késő utódaik alatt családi névvé vált. Mleccha létemre, őszintén bevallva, 
bizonyos előszeretettel foglalkozom e barbár hódítókkal, s ha lehet a mostani munkám 
halasztása nélkül, rátérek egy kisebb dolgozatban az Indoskythákra s Ephthalítákra. Az 
előbbiek érmeivel úgy is foglalkoztam már 1887-ban. E tárgy talán inkább bírna 
érdekkel egy pár hazai tudós előtt mint tisztán Hindu dolgok fejtegetése.222

Arról nincs adat, hogy a ’hazai turkolog’ segítség megérkezett-e, a munka azonban 
elkészült, s ez volt az akadémiai székfoglaló beszéd.
Stein azonban nemcsak szívességeket kért Goldziher Ignáctól. Ő is mindent megtett, 
hogy annak tudományos munkáját segítse, elsősorban az indiai iszlám vonatkozásokban 
: bizonyos kérdések megválaszolása ottani szakemberek segítségével, kéziratok, 
könyvek, cikkek megküldése útján. Ahogy fenn idézett levelében is írja: 
„Higyje el kérem, legnagyobb örömömre szolgál, ha valamikép értékesíthetem indiai 
tartózkodásomat ily csekély szolgálatokra, s remélem, hogy erre minél gyakrabban fog 
alkalmat adni.”
   Goldziher kérésére például anyagot küldött a lahore-i mohamedán ereklyékkel 223 

kapcsolatban, egyik könyvküldeményét pedig a következő sorokkal kísérte:
„Bocsásson meg, hogy csak pár sorral kísérem ma el el-Sheibânî’s három kiadását, 
melyet tegnap küldtem levélposta útján kegyedhez. Nem mondhatom mennyire 
örvendeztetett meg Kegyed kedves levele és az általa nyitott alkalom hogy Kegyednek 
kis ügyben bár hasznára lehetek. Mihelyst megérkezett a karácsonyi vacatio után 
Maulví Muhammad Hussain Ázád, a College-nak első Maulví-je, kikérdeztem a Kegyed 
által kért kiadás iránt. Nem sokára értesített, hogy voltaképpen két kiadásban jelent meg 
a könyv Ludhiana-ban (Punjábi város), hogy mind a kettő saját véleménye szerint nem 
ér sokat, és hogy jobb volna, ha tudós barátomnak távoli hazámban megküldeném a 
Lucknowi kiadást. Így tehát a jó öreg úr felkereste mind a hármat a házában, én pedig 
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feladtam a póstára. Az áruk miatt soh’se kérdezősködjék Kegyed; a Ludhianai kiadás 
fölötte olcsó mint hát rossz kiadáshoz illik, a lucknowi se kerül éppen egy vagyonba 
hanem pár annába, így tehát e csekély ajándékot nyugodt lelkiismerettel fogadhatja el 
Kegyed hű tisztelőjétől.”224 

A későbbi levelezés is bizonyítja, hogy Stein mindig készséggel gyűjtött információt és 
anyagot Goldziher kérésére, egészen annak haláláig. Az utolsó levelekből kiderül, hogy 
1921-ben az Ahmadiyya-szektára vonatkozó kérdései megválaszolására igyekezett Stein 
a kompetens személyeket és angol vagy perzsa nyelvű irodalmat találni.

Stein Aurél is írt tanulmányt a Budapesten Goldziher Ignác 60. születésnapjára 
megjelent emlékkötetbe225 Régi helyi kultusz nyomai mohamedán Belső-Ázsiában 
címmel, melyet az alábbi sorokkal köszönt meg az ünnepelt: 
Kedves barátom,
Mélyen megindulva és teljes lelkemben meghatva láttam tegnap azt a kedves 
tanulmányt, melylyel néhány fiatal tisztelőmtől nékem 60ik születésnapon alkalmával 
ajánlott gyüjtemény keretében Ön csekélységemet megtisztelte. Barátaim, kollégáim 
egy kis házi ünnepélylyel leptek meg. 
Az Ön részvétele koszoruzza meg számomra a barátok kedvességét. Nem találok szót, 
hogy köszönetemnek kellő kifejezést adjak.  A jó Isten áldja meg. 

Igaz baráti érzelmekkel
Hive

Goldziher Ignác226

     Goldziher Ignác 1921-ben bekövetkezett halálával nagy veszteség érte Steint: az 
otthonhoz fűződő szálak közül ismét egy – ráadásul a legszorosabbak egyike – szakadt 
meg

   Szily Kálmán 1921. december 17-i levelében említés történik, miszerint a budapesti 
tudományegyetem és a M. Tud. Akadémia egyik fő büszkesége, Goldziher Ignác 
búcsúztatására „Úgy hallom, hogy az I. osztály Önt akarja megbízni az emlékbeszéd 
tartásával. Igaz, hogy ő is világhírű orientalista volt, de mégis Egyiptom és 
Konstantinápoly nagyon távol esik Serindiától.” 227 
A hivatalos felkéréssel valóban nem késlekedtek. Az Akadémia 1921. december 19-i 
összes üléséről készített beszámoló 4. pontjában olvashatjuk: Az I. osztály jelenti, hogy 
Goldziher Ignác r. tagról emlékbeszéd tartására Stein Aurél k. tagot kérte föl.228

Az Akadémia első osztályának volt elnöke fölött azonban nem hangzott el emlékbeszéd.
Mi lehet ennek az oka? Sajnos nem sikerült még egy utalást sem találni, legfeljebb 
találgatni lehet. 
   Stein Aurélt összesen három alkalommal kérte fel az Akadémia egy elhunyt tag felett 
tartandó emlékbeszéd megírására. Duka Tivadar esetében – ezt már említettük – hosszas 
előkészítő munka után, elég nagy késedelemmel, de megírta, távollétében el is hangzott 
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az Akadémián, sőt az emlékbeszéd angol változatát Oxfordban saját költségén meg is 
jelentette.
A másik felkérést eleve visszautasította. Ez a felkérés Leitner Gottlieb Vilmosra való 
megemlékezés elkészítésére szólt. A felkérés az Akadémia részéről logikus döntés volt: 
ki írhatná meg jobban a megemlékezést, mint egy olyan személy, aki maga is az elhunyt 
által alapított, majd vezetett egyetemen működött. Sőt, már korábban kapcsolatba került 
Leitnerrel, illetve egy általa alapított intézménnyel, midőn a szigetországba került 
ösztöndíjasként:
 „ Stein angliai tartózkodásának egyik első állomása az Oriental Institut volt 
Wokingban, amelyet egy másik budapesti, William Gottfried (!) Leitner vezetett, akit 
egy addig ismeretlen ázsiai hegyi törzzsel, a dardok-kal kapcsolatos munkája tett 
ismertté. Jóllehet Stein ’meglehetősen fura embernek’ tartotta az etnográfust, ennek 
ellenére beszállásolta magát a kollégiumba, ahol kedvező feltételek voltak arra, hogy 
elkezdjen a pandzsábi nyelvvel foglalkozni, hogy egy modern indiai nyelv tanulásával 
felkészítse magát ’egy lehetséges indiai állásra’ ”229

   Leitner Gottlieb Vilmos 1840-ben Pesten született, de már gyermekkorában 
Konstantinápolyba került, ahol apja katonaorvos volt a szultán szolgálatában. Egy török 
Korán-iskolában nyerte az első oktatást török és arab nyelvből, később Málta szigetén 
egy angol középiskolában folytatta tanulmányait. A krimi háború kitörésekor a nyolc 
nyelvet beszélő Leitnert az angol kormány első osztályú tolmáccsá nevezte ki, ezredesi 
ranggal. Ezt követően a londoni King’s College-ban folytatta tanulmányait 1859-ig, 
majd ugyanitt kezdte meg magántanári működését – arab, török és új-görög nyelvet 
adott elő. 1861-ben az arab nyelv és a mohamedán jog rendes tanárává nevezték ki. 
1862-ben nyerte bölcseleti doktorátusát a freiburgi egyetemen. 1864-ben nagy szerepe 
volt a londoni egyetem keleti tagozatának, a School of Oriental Studies, a ma is működő 
világhírű School of Oriental and African Studies elődjének megalapításában. 1865-ben 
az angol kormány a lahore-i kormánybizottság főnökévé nevezte ki – itt több iskolát 
(köztük a Punjab University College-ot), irodalmi társaságot és könyvtárat alapított, 
hírlapokat adott ki, melyek a bennszülöttek nyelvén terjesztették az ismereteket. Nagy 
jelentőségűek 1866-69-ben Kasmír, Kis-Tibet, Ladak és Dardisztán területén végzett 
kutatásai, valamint a dard nyelv felfedezése. 
Elsők között volt, akik felismerték a gandhárai művészet jelentőségét és az ő nevéhez 
fűződik  a nemzetközi művészettörténeti irodalomban általánosan használt kifejezés, a 
’Graeco-buddhist art’ megalkotása, a hellenisztikus hatást tükröző, buddhista művészet 
jelölésére.230

1869-ben, amikor szabadságra tért haza Londonba, a Royal Asiatic Society, az angol 
nyelvészeti és néprajzi társaság választotta tagjává. Visszatérte után Juszufzai-ban 
görög-buddhista régiségeket ásott ki (ezekből a Magyar Nemzeti Múzeumnak is küldött 
néhány darabot), és itt összegyűjtött szobrait, érmeit, kéziratait kiállította a bécsi 
világkiállításon.231

 A lahore-i egyetem rektori tisztét töltötte be. 1871-ben I. Ferenc Józseftől megkapta a 
vaskorona rendet, az MTA I. osztálya 1873-ban választotta kültagjává. Fő műve a 
Races and languages of Dardistan.
  Az Oriental Insitute-ot 1884-ben alapította Wokingban. Célja az volt, hogy a keleti 
nyelvek, a történelem és a kultúra oktatására hozzon létre egy központot, amely idővel 
229 Meyer, Karl  E.- Brysac, Shareen Blair : Tournament of shadows. A Great Game and the race for 
Empire in Asia.- London : Little, Brown end Co., 2001. p. 349
230 Leitner, W. G.: Graeco-buddhistic sculpture =Asiatic Quarterly Review, Ser. II. Vol. 8. (1894)  pp. 
186-189
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egyetemi diplomát is ad. Mivel az intézmény működése teljes mértékben kötődött 
Leitner anyagi támogatásához, nem is élte túl alapítóját.      
   Steinnek jó oka volt rá, hogy ne vállalja el a megbízást.
1899 júniusában Sikkimben - valószínűleg Szily Kálmánnak, az Akadémia akkori 
főtitkárának - írt levelében egyszerűen elhárítja a felkérést: „Bocsásson meg, hogy csak 
ezután térek ama megtisztelő felszólításra, melyet a dr. Leitner-féle necrológust illetően 
hozzám intézett…. Nem foglalkoznék szívesen Dr. Leitnernek akár a tudomány, akár az 
indiai közoktatásügy terén való szerepléséről. Az előbbiről Goldziher tanár Úr 
mondhatna elfogulatlan véleményt, az utóbbiról 232 - a levél csonka, így nem tudjuk ki 
volt a másik általa javasolt személy.
 
Egy másik, szintén csonka levélben, amelyet az OSZK Kézirattára 1896 körüli 
időpontra datál, de bizonyosan későbbi, hisz Leitner 1899. március 23-án halt meg, már 
indokolja is döntését:
   „A Punjabi egyetem csak hosszú évek során és általam tisztelt férfiak fáradozása 
folytán heverte ki az ’alapításánál’ használt módszerek és eszközök által okozott súlyos 
bajokat és gyarlóságokat. Ez utóbbiakról sajnos elég volt személyes tapasztalatom. Az 
Augias-istálló tisztításában éveken át kellett közreműködnöm.”233

A fenti levélrészletekből is teljesen nyilvánvaló, hogy a ’halottakról jót, vagy semmit’ 
alapon úgy érezte, jobb, ha más vállalja magára a megemlékezés és méltatás feladatát.  
Az, hogy mi volt az oka ellenérzésének, egy unokaöccséhez, Pongrácz Jánoshoz intézett 
magánleveléből derül ki: „Köszönettel tartozom még a Leitner családról szóló újság 
kivágásért. Nem tudtam, hogy Mr. Amery annak a Dr. Leitnernek unokaöccse, akinek 
utódjává lettem lahorei állásomban. Nem valami jó hírnevet hagyott hátra hivatalos 
működésével. Ügyes ember volt, de a levantei dragomán fajtájából.”234

   Azt hiszem, nem kell indokolni, miért volt tisztességes lépés Stein részéről, hogy a 
Leitnerről szóló emlékbeszédet – személyes elfogultsága miatt – nem vállalta. 
De mi lehetett az ok Goldziher Ignác esetében? Túlzott elfoglaltság? Az adatok 
összegyűjtésében ugyanúgy, mint a Duka család esetében, bátran számíthatott volna az 
elhunyt fiára, Goldziher Károly műegyetemi tanárra, akit gyermekkora óta ismert, s 
akinek neve apja halála után is mindig ott szerepelt a Stein által összeállított listán, 
amely Magyarországon tartott előadásai alkalmával az ő kérésére meghívandó 
személyiségek neveit tartalmazta.
Leginkább arra tudok gondolni, hogy úgy érezte, Goldziher munkásságának, 
életművének értékelő módon való bemutatatásához nem rendelkezik a megfelelő 
szakmai ismeretekkel, illetve - egyéb feladatai közepette - hatalmas munka lett volna a 
méltó megemlékezés megírása. S épp Goldziher példázta Stein Aurél szemében Renan-
ról írt emlékbeszédével, hogy milyen az, amikor egy nagy tudósról méltó módon ír egy 
azonos területen működő tudós kolléga: 

„Fogadja őszinte köszönetemet Renan-ról szóló nagyszabású és mesteri kézzel 
szerkesztett emlékbeszédének szíves megküldésért. Nagy érdeklődéssel kezdtem meg 
olvasását, mely igazi élvezett nyújtott, és remélem, hogy minden elfoglaltságom mellett 
mielőbb befejezhetem. Én, ki Renan tudományos szerepéről csak egy pár, a nagy 
közönségnek szánt művének olvasása, meg Darmesteter czikke folytán képezhettem 
magamnak elég laikus és hézagos fogalmat, bizony nem érzem magam képesítve arra, 

232 Stein Aurél Szily Kálmánnak, Santakfu, Sikkim, 1899. június 10.- MTAKK RAL 1899/494
233 Stein Aurél Berzeviczy Alberthez, csonka levél 1896 körül.- OSZK Kézirattár, Levelestár 
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hogy a sémi philológia minden ágának újabb történetét felkaroló és magas 
szempontokból tárgyaló tanulmányát érdem szerint méltányoljam. De érzem, hogy 
büszke lehet a magyar Akadémia, hogy ily hivatott kézre, mint Kegyedé bízhatta Renan 
necrologját; oly feladat ez, melyre bizonyára szaktársai közül egész Európában igen 
kevés vállalkozhatna némi bátorsággal….”235

 Stein Aurél egész élete bizonyítja, hogy a hála és annak kifejezésre juttatása lényének 
alapjaihoz tartozott, s bizonyosan ő is érezte, hogy tartozik ennyivel Goldziher Ignác 
emlékének. A fenti feltételezett okok talán némi magyarázatul szolgálnak arra, hogy 
miért nem készült el az emlékbeszéd. 
  Bár van még egy felvethető kérdés: vajon a felkérés megtétele után – figyelembe véve 
a kor politikai viszonyait, az erősödő antiszemitizmust –  az Akadémia súlyt helyezett-e 
egyáltalán arra, hogy elhangozzon az emlékbeszéd? Egy biztos: sem az akadémiai iratok 
között, sem a magánlevelezésben a Szily Kálmán által írt sorokat, valamint az 
Értesítőben megjelent felkérést leszámítva, több utalást erre nem találtam. 
 Van még egy momentum, ami biztos nem volt befolyásoló tényező, de mindenesetre 
említésre méltó tény: 1919-ben Goldziher Ignác Lóczy Lajosnak – Stein Aurél másik 
szeretve tisztelt tudós barátjának – az Akadémián tartott igazoló összes ülésén 
elhangzott  felszólalására reagálva mondott le az osztályelnökségről, mert úgy érezte, 
hogy magára kell venni a hitsorsosait ért antiszemita támadást. „Ő csak bizonyságot 
tehet róla, hogy más, mint magyar lenni nem tud”236 – mondta a támadásra reagálva.

Az Akadémiai Könyvtár Goldziher-levelezésében237megtalálhatjuk azt a magyarázkodó 
levelet, amelyben Lóczy szeptemberi felszólalásának okát és intenciónak - szerinte - 
Goldziher részéről való teljes félreértését taglalja. Ez témánk szempontjából azért 
érdekes, mert Stein Auréllal való kapcsolatára is utal.  Lóczy szerint a 
Tanácsköztársaságban a zsidók által játszott meghatározó szerep miatt „Érthető, hogy a 
közvélemény most a zsidóság ellen fordult. Ebben van bizonyos jogosultság, de több 
benne az igazságtalanság – nemde így van! Nem csak igazságtalanság, de oktalanság 
ez.” A másik oka Lóczy szerint a következő volt: „Az a nagy túltengő térfoglalás 
melylyel a zsidóság tudományos köreinkben elhelyezkedett, (iskola, főiskola, 
Akadémia) nem arányos a népesség létszámával.” Ezután adatok és hosszas fejtegetések 
következnek a zsidóságnak a magyar tudományban elfoglalt helyéről, kik azok, akiknek 
tevékenységét (nevek nélkül) elítéli, de nem rasszista alapon, hisz véleménye szerint: 
„Olyan férfiak minő Goldziher Ignácz és Stein Aurél, a magyar kultúra díszei. Stein 
Aurél megkérésére én minden tőlem telhetőt megtettem!” 

    Az akadémiai emlékbeszéd tehát nem készült el, viszont Stein Aurél a továbbiakban 
is foglalkozott azzal, hogy a nagy magyar orientalista hagyatékának akadémián őrzött 
része - melyet fia, Goldziher Károly műegyetemi magántanár adományozott a tudós 
testületnek - kiteljesedjen. 1933. október 18. óta őrzi az MTA Goldziher irodalmi 
hagyatékát, ezen belül a  hozzá írt 13 700 levelet, mintegy 1650 személytől. Goldziher 
kora minden jelentős arabistájával, sémi filológusával, vallástörténészével, a 
határterületek képviselőivel, és a magyar tudományos élet jelentős alakjaival 
kapcsolatban állt.  Óriási jelentősége van ennek a levelezésnek, mert a korszakban az 
ilyen jellegű szakmai levelezés a tudományos munka egyik legfontosabb részét képezte. 

235 Stein Aurél Goldziher Ignácnak, Lahore, 1894. május 2.- MTAKKGy Goldziher-levelezés
236 Heller Bernát: Goldziher Ignác emlékezete (1850. jún. 22-1921. nov. 13.) Előadatott az IMIT 1931. 
nov. 25-i ülésén. In.: Izr. Magy. Ir. Társulat Évkönyv, 1932, p. 22.
237 Lóczy Lajos Goldziher Ignácnak, Bp. 1919. december 4. – MTAKKGy, Goldziher-levelezés



A levelezőtársak közül kiemelkedik Theodor Nöldeke (1836-1930), aki korának egyik 
legnagyobb orientalistája, a sémi filológia legjelentősebb tudósa és kiváló iranista volt. 
Az ő Goldziherhez írt 337 levele felbecsülhetetlen értékű dokumentum.
Stein Aurél szerepéről idézzünk a gyűjtemény átadása alkalmával Berzeviczy Albert 
elnök által elmondott beszédből:
  „Ezzel az adománnyal kapcsolatban Stein Aurél k. t. kiváló társunk 1931-ben arra 
figyelmeztette az Akadémia elnökségét, hogy Goldziher Ignác Nöldeke Tivadar 
strassburgi egyetemi tanárhoz írott levelei megtalálhatók a tübingai egyetemi 
könyvtárban és az ő tudakozása alapján a könyvtár igazgatósága kifejezte szándékát arra 
nézve, hogy ezeket a leveleket lemásolás végett átengedi Akadémiánknak. Viszonzásul 
azt kérte az igazgatóság, hogy küldje meg Akadémiánk Nöldeke Tivadarnak Goldziher 
Ignáchoz intézett levelei másolatát.
Akadémiánk megkeresésére a tübingai egyetem könyvtárának igazgatója meg is küldte 
hozzánk Goldziher Ignácnak 217 db levelét, amelyet Csánki Mária másolt le.238  

Az Akadémia főtitkára, Balogh Jenő 1932-ben a tagtársak nevében is köszönetét fejezte 
ki:
„Reád vonatkozott elsősorban az is, amit néhai kitűnő tagtársunk, Goldziher Ignác 
levelezésének lemásolása, részben megszerzése és Akadémiánk külön Goldziher-
szobájában leendő elhelyezése tárgyában elmondhattam.
Örömmel közlöm, hogy tagtársaink teljes megértéssel fogadták ezt a már a 
megvalósulás szakaszába átment szép eszmét: örvendenek rajta, hogy könyvtárunk ilyen 
nagyértékű kéziratos anyaggal fog gazdagodni, és egyúttal hálásak indítványod és 
szíves fáradozásod iránt. Hathatós közbenjárásodnak köszönhetjük, hogy ugyan némi 
késéssel, de végre novemberben két részletben megérkezett Goldziher levelezésének 
első fele, másolásához Csánki Mária úrnő […] rögtön nekifogott.”239

  Stein Aurél nagy örömmel nyugtázta Goldziher Ignác kéziratos hagyatéka sorsának 
alakulását, s még azon reményének is hangot adott, hogy e különgyűjteményről értesítik 
a nemzetközi tudományos köröket is:
„Igaz örömmel vettem tudomást arról, hogy boldogult nagy tudós barátom, Goldziher 
Ignác levelezésére vonatkozó fáradozásaid elérték az ő emlékének járó sikert. Nem 
kételkedem abban, hogy ez általa életében annyi gonddal ápolt archívum búcsújáró 
helyül fog szolgálni generációk folyamán az Iszlám és a vele összefüggő keleti kultúra 
történetét kutató tudósoknak. Remélem, G. I. emlékét kegyeletesen őrző 
orientalistáknak lesz gondjuk arra, hogy az archívum rendezéséről megfelelő rövid 
értesítés jelenjen meg a külföldi tudományos folyóiratokban, u.m. a Royal Asiatc 
Society’s Journal, Zeitschrift der D. Morgenlandischen Gesellschaft, Journal Asiatique 
stb.”240 

Még egy dokumentummal egészítette ki Stein Aurél a Tübingeni Egyetemről kért 
anyagot:
„Stein Aurél külső tag úr eljuttatta hozzám Nöldeke tübingai egyetemi tanárnak az 
ottani bölcsészettudományi karhoz intézett azt a javaslatát, amelyet néhai Goldziher 
Ignác kiváló tagtársunknak meghívása tárgyában előterjesztett. Mivel ennek a 
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javaslatnak művelődéstörténeti jelentősége van, szerencsém van azt a kézirattárban 
esetleges elhelyezés végett méltóságodhoz megküldeni.”241 

A gondolat, hogy a levelezést ki kell egészíteni, valamint az ebben való intézkedés – 
mind tekinthető úgy, mint egy újabb főhajtás Stein részéről egy jó barát és egy általa 
nagyon tisztelt tudós előtt.

Vámbéry Ármin (1832-1913)

    A turkológus Vámbéry Ármint is Hirschler Ignác révén ismerte meg Stein Aurél.  A 
kelet iránt érdeklődő fiatal Steinre valószínűleg nagy hatást gyakorolt, amikor 
utazásairól szóló történeteit tőle személyesen hallhatta, Vámbéry pedig egyenesen a 
maga munkájának egyik folytatóját látta benne. 
„A múlt évi nov. 8. a Camp Endere romokból datált levele végkép megörvendeztette 
itteni barátjait, mert a nagy siker, mely fáradozásait koszoruzza, közös büszkeségünk. 
Mondanom fölösleges, hogy én legjobban örülök utazása eredményén, hisz azokban egy 
igazi sors- és bajtárs vivmányait látom, s mikor t. barátom uram olvasuk a lapokban, 
örömmel emlékezem vissza a tüzes szemű, de viseletében szende fiatal emberre, kit 
boldogult barátom és kegyed nagybátyja Welsbergben bemutatott. 
Akkor bizony nem hittem volna, hogy a gymnasymi tanulóból Ázsia és annak régi 
világa egyik legjelesebb kutató-utazója válik, ki a távol multunk annyi meg annyi 
érdekes emlékeit napi fényre hozza. Dehiszen (?) fajunkban nem hiányzik a tehetség és 
ernyedetlen buzgalom  mely nagy tettekre képes!”242

   Vámbéry Ármin a maga korában híres személyiség volt: tudós, politikus és publicista.
 Európában széles körben ismerték, mint bátor utazót. A tudományos életben, mint a 
turkológia több ágában úttörő munkásságot kifejtő tudóst, akinek az egykorú közép-
ázsiai török nyelvek és a régi csagatáj nyelv kutatásában végzett munkássága, valamint 
az óoszmánli nyelvemlékkiadásai nagy jelentőségűek. Ismeretes a britek és a törökök 
közötti kapcsolatokban kifejtett diplomáciai működése, amely a keleti politika 
szakértőjévé avatta őt. Angliában pedig úgy is számon tartják, mint külpolitikai esszé-
írót, aki közép-ázsiai útjának tapasztalatai alapján elsősorban a térségben az angol 
imperializmusra veszélyt jelentő orosz törekvésekre igyekezett a figyelmet felhívni.
    Tudományos munkásságának megítélése, életművének értékelése hazai tudományos 
körökben még mindig nem egészen egyértelmű. Már csitulni látszanak az azt övező 
hullámok, s az évek múlásával közelítünk egy letisztult Vámbéry kép kialakulásához, 
így a magyar orientalisztika egyik legellentmondásosabb alakjától eljutunk egy, az 
eredményeinek megítélésében korának tudományos lehetőségeit is figyelembe vevő kép 
kialakulásáig.

   Vámbéry is egyike azon fiatal tehetségeknek, akiket céljai megvalósításában Eötvös 
József segített: így került  ki 1857-ben Konstantinápolyba, ahol 4 éves tartózkodása alatt 
nyelvtanítással foglakozott, s közben megismerkedett a keleti élet sajátosságaival, s ahol 
véglegessé vált benne az elhatározás, hogy munkásságát a török népek és nyelvek 
tanulmányozásának szenteli. Ezen idő alatt magyar tudományos folyóiratokban 
rendszeresen publikált, török források alapján a török-magyar történelmi 
vonatkozásokról jelentek meg tanulmányai.
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1861 őszén, a Magyar Tudományos Akadémia anyagi támogatásával, nyelvünk és 
népünk rokonainak megismerése céljából Pestről indult Közép-Ázsiába. Abban az 
időben Közép-Ázsia területe három kánság: a kokandi, a buharai és a hivai kánság 
ellenőrzése alatt állt, s ezekben a vallási fanatizmus mezébe burkolt kegyetlen önkény 
uralkodott, ahol a kánok uralmukat a külvilágtól való hermetikus elzártsággal 
igyekeztek konzerválni. A betolakodóra, különösen, ha az európai volt, nagy veszély 
leselkedett. Türkménia sivatagjainak tényleges gazdái pedig a nomád törzsek voltak. 
Teheránban Vámbéry koldus dervisnek öltözve egy boharai hadzsi karavánhoz 
csatlakozott, így jutott be a külvilágtól elzárt területekre. Kilenc hónapig tartó, rengeteg 
nélkülözéssel, s veszéllyel járó útja meghozta gyümölcsét. Épségben, rengeteg 
tapasztalattal gazdagodva tért vissza 1864 májusában Pestre. A tapasztalatok 
értékesítése, útleírásának megjelentetése külföldön is ismertté tette. A hazai fogadtatás 
azonban - mivel az út a török-magyar vonatkozások kérdésben nem hozott konkrét 
tudományos eredményeket - hűvös volt. 
Vámbéry - kinek semmilyen felsőfokú végzettsége nem volt, minden tudását önképzés 
útján nyerte -1865-től kezdett tanítani a budapesti egyetemen, mint a ’keleti nyelvek 
mestere’, majd mint ’rector publicus’, 1870-től megkapta a rendes egyetemi tanári 
kinevezését, s ezzel önálló katedrát kapott, 1904-ben vonult vissza. Az ő nevéhez 
fűződik a rendszeres turkológiai oktatás megvalósítása Magyarországon. 
A magyar őstörténeti kutatásban is különös hely illeti meg, bár éppen ez az a terület, 
amely miatt a legtöbb kritika érte. A török rokonság gondolatához többé-kevésbé élete 
végéig hű maradt, s egyik főszereplője volt az ún. ugor-török háborúnak. A nyelvi vita 
lényege az volt, hogy Vámbéry a magyart török nyelvnek magyarázta, míg Budenz 
József a török elemeket későbbi kölcsönzéseknek tekintette. Török-magyar 
egyeztetéseiben valóban sok volt a hiba, de a másik oldalon ugyanúgy rácáfolt a későbbi 
kutatás helytelen egyeztetésekre. Összevetései azonban nem voltak teljesen érdem 
nélküliek, egyrészt etimológiáinak, mint egy harmada ma is helytálló, s becses 
adatokkal szolgált a korábban nem ismert közép-ázsiai, szibériai és Volga-menti török 
nyelvet illetően.
A magyar őstörténet kérdése nem szűkíthető le a nyelv eredetére, hanem beletartozik az 
etnikum eredetének kérdése ugyanúgy, s a kettő eredete nem teljesen esi egybe. 
Vámbéry – Hunfalvy Pállal ellentétben – a nyelv és az etnosz különválasztva való 
vizsgálatának szükségességét vallotta, s a magyar őstörténetet nem statikus 
esetkérdésként, hanem egy hosszú etnogenetikai folyamatnak tartotta, melynek a végén 
áll a kialakult magyar etnosz.243

    A tudományos vitákban elszenvedett megaláztatásokkal szemben volt életének egy 
másik területe, amely egyértelműen sikert hozott és anyagi jólétet biztosított számára.
A XX. század első éveiben diplomáciai feladatokat tudott ellátni az angol korona és a 
szultáni udvar között. Vámbéryt bizalmas szálak fűzték II. Abdülhamit szultánhoz, s így 
képes volt nagyon kényes közvetítő szerepet sikerrel felvállalni abban az időben, amikor 
több válsághelyzet is terhelte a két birodalom viszonyát, így a szorosok kérdése, az 
egyiptomi konfliktus, vagy az orosz-török közeledés. Jelentései az angol 
külügyminisztériumnak fontos információkat szolgáltattak, melyekért megfelelő 
juttatásokban részesült.  Életének eme sokáig ismeretlen vetületét egy angol szerzőpáros 
levéltári kutatásai világították meg.244 

243 Hazai György: Vámbéry és munkássága.-Kakuk Zsuzsa: A turkológus Vámbéry.- Vásáry István: 
Vámbéry és a magyar őstörténet in: Vámbéry Ármin emlékezete.- Bp. : Kőrösi Csoma T., 1986.pp. 7-25
244 Alder, Lory-Dalby, Richard: The Dervish of the Windsor Castle.- London : Bachman &Turner, 1979.- 
512 p.



Vámbéry résztvevője volt a ’Great Game’-nek is. Felhasználva három éves útja alatti 
megfigyeléseit, tapasztalatait, azokat az angoloknak igyekezett átadni, s bíztatni őket az 
Oroszországgal szembeni határozottabb fellépésre. Peter Hopkirk azok közül, akik az 
Indiát fenyegető orosz veszélyről a legtöbbet és a legnagyobb lelkesedéssel írtak, elsők 
között említi Arminius Vambery-t, az angolbarát magyar orientalistát.
Vámbéry amikor dervisnek öltözve eljutott a közép-ázsiai kánságok területére, azok 
még  önállóak voltak, de útja során kialakult az a meggyőződése, hogy ez csak időleges 
állapot: az orosz terjeszkedésnek fognak áldozatul esni, hacsak a britek ezt meg nem 
akadályozzák. Hazatérése után Londonban ment, ahol mint egy hőst fogadták: mindenki 
szerette volna hallani beszámolóit kalandos útjáról, hisz hatalmas teljesítménynek 
számított az, ami saját honfitársaiknak nem: lelepleződés nélkül túlélni egy ilyen 
veszélyes vállalkozást. A szigetország még nagyon jól emlékezett Conolly-ra és 
Stoddart-ra, arra a két angol katonatisztre, akiket kegyetlenül kivégeztetett a buharai 
kán. Fogadta őt a walesi herceg és Disraeli miniszterelnök is. Figyelmeztetései azonban 
süket fülekre találtak: a terjeszkedési politika akkor épp nem volt népszerű a Brit 
Birodalom központjában. 
Vámbéry Pestre visszatérve elkezdte cikkeivel bombázni a Times c. lapot, amelyben 
arra figyelmeztette az angol kormányt, hogy keményebb politikai vonalat kell 
képviselni az oroszokkal szemben, mert ha azok egyesével elfoglalják a kánságokat, 
közelebb jutnak végső céljukhoz, a korona gyémántjához, Indiához. Mikor 1885-ben 
elesett Merv, elérkezettnek látta az időt, hogy visszatérjen Angliába, ami egy három 
hetes diadalút volt számára, s mondanivalója is inkább meghallgatásra talált. Vámbéry 
hazatért, s két hét alatt megírta könyvét, melynek címe: The Coming Struggle for India 
volt, ami azonban már nem sok újat tartalmazott ahhoz képest, amit elmondott.245  

  Vámbéry Ármin azon hazai pártfogók közé tartozott, akik Stein Aurél indiai 
tartózkodásának első évtizedében a hazai egyetemen való elhelyezkedésben igyekeztek 
segíteni. 1897-ben még hiú reményeket kelthetett Steinben. Decemberi levelében egy 
egyetemi szavazásról tudósítva az eredmények alapján ezt írta:
 „[…] tehát egyértelműen egyetemünk tanára lett „ - majd bíztatja, most a kari javaslat 
felmegy a miniszterhez, s ő reméli, hogy három hónap múlva megkapja a kinevezést.246 

 Két év múlva ugyanilyen optimizmussal nyugtatja meg, hogy „csak tanuljon nyugodt 
lélekkel, ne aggódjon a jövő miatt, mert „A Kegyed állása az egyetemen,…. egészen 
biztos, hisz az karunk általános óhaja.”247

Egy évtizeddel később, meghatódva Stein iránta tanúsított nemeslelkű érzelmein, már 
így utal vissza az akkori történtekre:
 „Hisz én semmit se tehettem a kegyed érdekében, csak akartam tenni, de kegyed 
tehetségei és kimagasló egyénisége azt fölöslegesé tette. Nem mondhatom mennyire jól 
esik tudnom, hogy egy fiatal hontársam kutatásai esemény számba mennek és hogy a 
kegyed által elért eredmény páratlan a maga nemében, mert öcsém uram nemcsak 
sikeres archaeologus, hanem egyszersmind nagy geographiai kutató, kinek fölfedezései 
korszakot alkotók.248

245 Hopkirk, Peter: The Great Game pp. 421-422
246 Vámbéry Ármin Stein Aurélnak. – Bp. 1897. december 18. Bodleian Library MSS Stein Vámbéry Fol. 
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247 Vámbéry Ármin Stein Aurélnak. – Bp. 1899. október 26.. Bodleian Library MSS Stein Vámbéry Fol. 
136-146
248 Vámbéry Ármin Stein Aurélnak – Budapest, 1908. május 9. Cat. Stein HAS 10/ fols 51-52 .



  Az egyetemi állás tervének kútba esése után Vámbéry Goldziher Ignáccal együtt 
terjesztette fel a Magyar Tudományos Akadémia I. osztályának kültagjául, s második 
jelölésük eredménye volt Stein Aurél 1895-ben történt külső taggá választása.
Vámbéry több cikkben emlékezett meg Stein Aurél munkásságáról, mint a Magyar 
Földrajzi Társaság egyik alapítója nemcsak részt vett a Társaság szervezésében tartott 
előadásain, hanem volt, amikor ő tartotta a bevezetőt.
 Stein Aurél halálának 25. évfordulója alkalmából Halász Zoltán cikket írt a New 
Hungarian Quarterly-ben249 a Keleti Gyűjteményben - akkor még feldolgozatlanul őrzött 
- Stein levelezés alapján.
Ebben idéz egy levélváltást, amely arra lenne bizonyíték, hogy Stein Aurél egyszer 
igyekezett felhasználni Vámbéry londoni politikai kapcsolatait, amikor az általa gyűjtött 
leletek méltatlan elhelyezéséről volt szó. Eszerint, mivel maga Stein hiába próbálta 
elérni a British Museum vezetésénél, hogy adjanak a még feldolgozás alatt álló 
régészeti anyagnak más helyet, mint az alagsor, eredményre nem jutott. Erről írt 
Vámbérynak is. Vámbéry ekkor felajánlotta, hogy az udvarral ápolt jó kapcsolatai révén 
esetleg pozitív fordulat történhetne az ügyben. Sőt Halász Zoltán egy nemes célú 
összeesküvést említ, mert úgy képzelte Vámbéry, hogy egy befolyásos ismerősét 
megkéri, hogy irányítsa az uralkodó figyelmét a rendkívül érdekes leletanyaga, s egy 
esetleges királyi vizit változtatna a Múzeum hozzáállásán is. 
Elképzelhető, hogy Vámbéry ezt az ajánlatot tette, de a válaszlevélben Stein már eleve 
kétkedését fejezi ki az akció lehetséges eredményét illetően, s minden jel arra utal, hogy 
így is történt. Stein Aurélnak voltak olyan befolyásos kapcsolatai, ha nem is az 
udvarban, de mind a tudományos, mind a legfelsőbb közigazgatás körében, hogy nagy 
valószínűséggel nem volt szüksége ilyen jellegű ’segítségre’. 
 A közölt levél részleteknek, a Stein levélnek és Vámbéry arra való válaszának 
érdekessége az, hogy amikor 2000-2002 között feldolgozásra került a teljes levelezés, 
ez már nem volt ott, sőt az 1970-ben H. Boros Vilma által készített kézírásos listán sem 
szerepel. Elképzelhető, hogy Halász még olvashatta mindkettőt, mégpedig olyan 
formában, hogy Stein Aurél levelezésének egyik jellemző sajátossága, hogy nagyon sok 
esetben megtalálható az általa kiküldött levél indigós másolata, s mivel az ő kézírása 
nagyon tiszta és jól olvasható, csak az éppen használt indigó minőségétől függ, hogy 
ilyen esetekben valóban ne csak levelekről, hanem két személy levelezéséről 
beszélhessünk.
Ha valóban a Stein hagyatékban látta a leveleket, - amit az is megerősít-, hogy 
idézeteket ad, illetve az összes többi általa idézett levél jelenleg is megtalálható - akkor 
ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy a feldolgozásig eltelt évtizedek során 
elvesztek levelek a gyűjteményből.

 Vámbéry Ármin támogatását Stein - függetlenül annak eredményétől - mindig jóleső 
érzéssel nyugtázta:
„Tudom, hogy oly pártfogó érzelmek mint amilyenekkel Kegyed egy emberöltő 
folyamán irántam viseltetett, alig változhatnak idő és térbeli távolság következtében.” A 
második belső-ázsiai expedíció során visszaidézi az együtt töltött időt: „Hosszú 
magányos meneteléseim közben gyakran gondolok vissza ama sok élvezetes és mindig 
buzdító órákra, melyeket szülővárosomba való látogatásaim alkalmából kedves 
társaságában csöndes dolgozószobájában tölthettem.”250

249 Halász Zoltán: Stein Aurel’s correspondence = New Hungarian Quarterly, 1968, Winter 9:32, pp. 180-
185.
250 Stein Aurél levele Vámbéry Árminnak.- Incsike-darjá melleti táborban, 1908. jan. 12.- MTAKK Stein 
Aurél levelei  MS 5234/22



Hogy munkájának turkológiai vonatkozásairól tájékoztatta, illetve megküldte a 
leletekről megjelent cikkeket, tehát kíváncsi volt Vámbéry véleményére, álljon itt egy 
példa. 
Stein Aurél bizonyára számon tartotta Vámbéry turkológiai működését, az ugor-török 
háború sem kerülhette el figyelmét, mert ha maga nem foglalkozott is a magyar nyelv és 
nép eredetével, de nemcsak a problémakör volt érdekes, hanem a tudományos vita 
szereplői is: ő atyai jó barátai közé sorolta mind Vámbéryt, mind Hunfalvyt.
 De ugyanakkor azzal tisztában volt, hogy ami a keleti török nyelveket illeti, Vámbéry 
Ármin tapasztalata, sokszor briliáns megoldásai feltétlenül figyelmet érdemelnek. 
Vámbéry sok olyan szöveget adott ki, amelyet a későbbi tudományos kutatás felülírt, de 
nem vitatható, hogy mindig nehezebb egy szöveg első olvasatát és magyarázatát adni, 
mint később felismerni más hibáját.   
„Fogadja  hálás köszönetemet, hogy megküldte a Khuastuanit kiadását von Lecoq-tól, 
amelyet nagy élvezettel olvastam összehasonlítva Prof. Radloff kiadásával. Ha dr. 
Radloff megállapítása a nyelvemlék korát illetően helyes, ő a Kr. u. 4. századra teszi, 
akkor nyilvánvalóan a legrégibb török nyelvemlékkel állunk szemben, ami nagyobb és 
teljesebb figyelmet érdemel. Mindkét cikket gondosan áttanulmányoztam és 
észrevételeimet vagy megküldöm önnek a R.A. S.-ben való publikálásra, vagy a Berlini 
Akadémiának.”251

A továbbiakban elég lesújtó véleményt alkot mindkét szerző olvasatáról, akiknek török 
tudása ’nagyon korlátozott’ (ez Radloffról252 szólva sajátos állítás) s még azt is 
hozzáteszi, hogy a fordítást egy nem török manicheus pap végezhette, mert a török 
nyelv szellemét sérti sokszor a szöveg. De az utolsó mondatában már visszatér kedves 
témájához: ’Felfedezése mindenképp nagy jelentőségű, s érdekes lesz az Ön számára 
megtudni, hogy a magyarban található török szavak sokkal régebbiek, mint amelyeket a 
manicheus szöveg tartalmaz.’ A Stein által megküldött anyag alapján végül a Keleti 
Szemlében tett közzé cikket.253 
 
 Egyik utolsó levelében, 1912-ben, a Ruins of Desert Cathay-t olvasva, s gondolataiban 
maga előtt látva a megboldogult Dr. Hirschler unokaöccsét, ahogy hallgatta utazásainak 
történetét, már úgy véli Vámbéry, hogy csak ’küzdelmeik’ hasonlóak, az eredmények 
tekintetében Stein túlszárnyalta őt: s itt nemcsak a tudományos munkáról lehet szó, 
hanem az azzal elnyert lovagi címről is:
.
 „Keményen dolgozott, küzdelmei nem kisebbek az enyémnél, de a korona, melyet 
általa nyert határozottan nagyobb mint az általam elért siker, amihez örömmel 
gratulálok és bízom abban, hogy jobban tudja hasznosítani a munkájával elért 
eredményt, mint ahogy azt én tettem.”254

 Van némi keserűség az élete vége felé közeledő Vámbéry hangjában. Stein Aurél 
tudományos munkásságát egyértelmű nemzetközi és hazai elismerés kísérte, ami 
Vámbéry Ármin működéséről nem mondható el. Lehet, hogy a Brit Birodalom 
érdekeiért való fáradhatatlan és több évtizeden át tartó működéséért ő is szeretett volna 
nemcsak anyagi elismerésben részesülni?

251 Vámbéry Ármin Stein Aurélnak.- Bp., 1911. március 21.- Cat. Stein HAS 10/ fols. 55-56.
252 Radlov, Vasilij Vasil’evič /Wilhelm Radloff/ (1837-1918) német tudós, aki alapjaiban járult hozzá 
Dél-Szibéria és Közép-Ázsia török népei néprajzának, kultúrájának, nyelvészetének megismertetéséhez. 
A Kudatku Bilik fordítója, a török nyelvek összehasonlító szótárának szerzője, török feliratok és 
nyelvemlékek közzétevője. 
253 Vámbéry Ármin: Turfaner türkische Sprachmonumente. I. Glossen zum Chuastuanit, d. h. dem 
türkischen Bussgebet der Manichäer.- Keleti Szemle, 12 (1911-12) pp. 158-173
254 Vámbéry Ármin Stein Aurélnak.- Bp. 1912. febr. 19.- Cat. Stein HAS 10/ fol. 58



 
 



VIII.  Stein Aurél és a földrajztudomány

A Stein Aurél halála után megjelent egyik megemlékezés röviden így foglalja össze 
földrajzi munkásságának jelentőségét:
„Stein minden útja alkalmával, az indiai kormány által mellé beosztott szakképzett 
térképezők segítségével felbecsülhetetlen értékű térképezési munkát végzett olyan 
területeken, ahol korábban senki sem járt és nem térképezte fel. Hogy jelentőségét fel 
tudjuk becsülni, elég utalni Memoir on Maps of Chinese Turkestan and Kansu… (1923) 
c. munkájára, jóllehet ez csak három belső-ázsiai útjának anyagát foglalja magában. 
Tény, hogy ha soha nem tett volna olyan felfedezéseket, amelyek beárnyékolják más 
területeken elért eredményeit, akkor a földrajz területén végzett munkássága magában is 
tartós hírnévre jogosítaná fel.”255

  Ez az utolsó mondat tömören foglalja össze mindazon érdemeket, amelyet Belső-Ázsia 
egyik legnagyobb feltérképezőjének a földrajztudomány köszönhet.

   Stein Aurélnak a földrajz iránti érdeklődése még gyermekkorában alakult ki. 
Drezdában, a Kreuzschuléban végzett tanulmányai során a történeti érdeklődésű diák 
lelkesen bújta a régi topográfiai munkákat, s tanárának Dr. Hausmann-nak 
köszönhetően, aki először adta kezébe Arrianosz Nagy Sándor hadjáratairól szóló 
munkáját, egy életre eljegyezte magát a világhódító makedon hadjáratai egyes 
színhelyeinek kutatásával, pontos helyszíneinek meghatározásával. 
A történelmet és a földrajzot mindig is két egymást kiegészítő diszciplínának tartotta. 
Amikor 1904-ben megkapta a Royal Geographical Society Back Grant-jét a Kunlunban 
végzett térképészeti munkájáért, ez újra csak megerősítette abban a meggyőződésében, 
hogy az expedíciói során végzett ilyen jellegű tevékenysége alapvető kiegészítése a 
régészeti, történeti kutatásnak. A történeti földrajz területén végzett munkássága 
meghatározó értékű.

„Megelőző régészeti kirándulások – Kasmírban, Pandzsábban és az afganisztáni 
határszélen – megismertettek a pontos topográfiai felvételek nagy jelentőségével. 
Szükségét láttam annak, hogy a régi romhelyek helyzetét pontosan megállapítsuk. A 
hajdani történet-földrajzi viszonyok megvilágítására is elmaradhatatlannak tekintettem a 
Kínai-Turkesztánban való topográfiai felvételeket. Azonkívül rajta voltam, hogy 
utazásom alatt minden alkalmat megragadjak a földrajzi kutatás általánosabb 
feladatainak szolgálatára is és ezek között arra, hogy a még nem térképezett, vagy 
hiányosan fölvett területeket a biztosabb kartográfiai ismeretkörbe bevonjam.”256 – írta 
az első expedícióról megjelent népszerű munkájában.

   A Ludovika Akadémián elsajátított térképezési ismereteket remekül tudta 
kamatoztatni, irányította és koordinálta a Survey of India által mellé beosztott 
szakképzett topográfusok munkáját.
  Amikor számtalan kérvényét benyújtotta a hatóságokhoz expedíciós terveiről, mindig 
felajánlotta azt is, hogy útja során topográfiai felvételeket is készít. Ez a lehetőség még 
azon bürokraták fantáziáját is megmozgatta, akiket nem hozott különösebben izgalomba 
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a buddhizmus terjedésének, a kultúrák kölcsönhatásának, a homokba temetett romok 
által megőrzött művészeti alkotások feltárása. 
Ne felejtsük el, hogy Stein működése a Great Game időszakára esett, amikor az akkori 
világ két nagyhatalma, Oroszország és a Brit Birodalom Belső-Ázsia birtoklásáért 
folytatott titkos harcot. Természetesen nem a csatatéren, hanem más eszközökkel: 
térképezés, adatgyűjtés, kémkedés formájában, ahogy a Meyer- Brysac szerzőpáros 
megfogalmazta: „the Game was a Victorian prologue to the Cold War.”257 – azaz a 
’Játszma’ a hidegháború viktoriánus előjátéka volt.

„ Ram Singh-el, majd utódjával Lal Singh-el, kiket a Trigonometrical Survey bocsátott 
rendelkezésére segítőül, Stein feltérképezte a Pamírnak a Muztagh-ata és a Karakul-tó 
közeli részét, a Kunlun hegységben a Khotan folyó forrásvidékét, s ezáltal először 
kapcsolta össze   ezeket a területek a Survey of India felméréseivel. Második 
expedíciója során feltérképezte a Nan-sant, a Tibet északi határán lévő hegyeket és 
nyomon követte forrásáig a Khotan folyót. Két indiai topográfusával összesen közel 
30,000 négyzet mérföldet térképezett fel. Minden expedíciója után eltöltött egy időt 
Dehra Dunban258, hogy segédkezzen a térképek elkészítésében, melyek még ma is 
használatban vannak.
Jóllehet Stein térképei hozzájárultak a tudományos kutatáshoz, másik, ki nem mondott 
céljuk az volt, hogy katonai stratégiai információkkal szolgáljanak India kormánya 
számára. Térképeinek egy része titkos is maradt. Az Indiai Külügyminisztérium például, 
táviratban értesítette, hogy ’a Nan-sani felvételekből, beleértve észak Tibetet is’ ne 
publikáljon semmit előzetes bemutatás nélkül.”259

   Tevékenységének erre a vetületére mutat rá Angliában megjelent életrajzának az 
alábbi része is:
„Az az állítása, hogy térképészeti felmérései ’tisztán tudományos célokat szolgáltak’ 
csak részben volt igaz. Való igaz, hogy egyetlen lehetőséget sem mulasztott el, hogy 
hangsúlyozza a földrajz és a történelem kölcsönhatását és együttes tanulmányozásuk 
jelentőségét. De a tudományos jelleg hangsúlyozásakor talán szándékosan is úgy tett, 
mintha tudósként nem látta volna, hogy munkája milyen hasznot hajthat azok számára, 
akik kevésbé akadémikus érdekből használják. Amint átadta eredményeit a Survey of 
India számára, a térképek, melyet az ottani műszaki rajzolók készítettek, már távolról 
sem azt a célt szolgálták, hogy könyveinek, előadásainak illusztrációjaként szolgáljanak. 
Több alkalommal is felkérték – nem hivatalos formában - a Térképészeti Hivatal és a 
hadsereg tisztjei, hogy adjon számukra információkat a távoli területeken általa használt 
utakról, hágókról; s neki is, amikor expedícióira készült, hozzáférése volt a bizalmas 
földrajzi névtárakhoz, a külügyminisztérium titkos könyvtárához.
Ez valószínűleg egy teljesen normális dolognak tűnt számára. Életének munkában 
töltött részét az Északnyugati Határtartományban vagy annak közelében töltötte, ahol a 
titkos jelleg, a titkos tevékenység volt a norma és ahol, az uralkodó osztály tagjai 
egyértelműen a brit imperializmus érdekeinek támogatói voltak. Ilyen környezetben 
nem volt ritka, hogy valaki, ha még csak egész érintőlegesen is, a titkos szolgálatok 
körében kötelezi el magát. Indiában mindezt megértették.”260

    Ez utóbbi rövid részletet azért tartottam fontosnak idézni, mert Stein térképészeti 
munkájának egy vetületére hívja fel a figyelmet, úgy, hogy azt térben és időben is 
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elhelyezi. Ez így helyes. Elhallgatni ugyanúgy nem szükséges, mint a másik végletbe 
esve, régészeti expedícióit is katonai-térképészeti akciókként emlegetni, ahogy ez 
néhány hazai írásban szerepel.
 Stein Aurél térképészeti munkássága fent említett vetületének jobb megvilágítása 
érdekében, s mivel már korábban is említésre került a fogalom, érdemes kicsit 
részletesebben megvilágítani, mit jelentett pontosan a ’Great Game’.
   A XIX. században nagy számban voltak azok az orosz és angol felfedezők és tisztek, 
akik részt vettek abban a  nagy sakkjátszmában, melynek célja  egy hatalmas terület 
politikai ellenőrzésének megszerzése volt: ez  nyugati irányból a hófödte Kaukázustól 
indulva, Belső-Ázsia hegységein és sivatagjain át kelet felé Kínai-Turkesztán és Tibet 
irányában terjedt, s melynek végcélja, amelytől London és Calcutta rettegett, 
ugyanakkor vágyálma volt minden Ázsiában szolgáló orosz tisztnek: Brit-India volt.
Az elnevezés Rudyard Kiplingtől származik, aki Kim című regényében használta 
először a kifejezést.
 Mivel az angolok a tenger felől közelítették meg Indiát, az orosz előrenyomulásig nem 
is igazán törődtek azzal, hogy a szárazföldi útvonalakat feltérképezzék. Olyan hatalmas 
volt a két birodalom közötti, politikai értelemben vett ’senki földje’, hogy egészen 
addig, amíg az oroszok nem kezdték el előrenyomulásukat a közép-ázsiai kánságok 
(Hiva, Buhara, Kokand, Szamarkand) irányában, a veszélyeztetettség érzése ismeretlen 
volt az angolok számára. Ahogy közelebb kerültek egymáshoz a határvonalak, úgy 
fokozódott a Great Game.
A játszma résztvevőinek nagy része hivatásos volt: az indiai hadsereg tisztjei, vagy 
politikai megbízottak, Calcuttában kapott feladattal, hogy mindenféle hírszerzői anyagot 
gyűjtsenek, míg a másik csoport tagjai - nem kevésbé ügyes és hatékony - amatőrök 
voltak, akik különböző célból való utazások során foglalkoztak hírszerzéssel. Ez volt - 
egy orosz tábornok elnevezésével élve - az „árnyak játéka.” S ahol már olyan veszélyes 
volt a terület, hogy európai ember szóba sem jöhetett, ott jöttek a megfelelően kiképzett 
- a korszakban egyszerűen összefoglaló néven panditoknak nevezett - indiaiak, akik 
muzulmán szent embernek, vagy buddhistának álcázva magukat léptek be és 
térképeztek fel olyan területeket, amelynek pontos ismerete elengedhetetlenül fontos 
volt India védelme szempontjából.
Volt-e valóban reális veszély? Bármit is mondanak ma már a megfelelő ismeretek 
birtokában a történészek, egy dolog biztos: abban az időben reálisnak látszott a veszély. 
S ehhez nincs is másra szükség, mint egy pillantást vetni a térképre: 
  „Négy évszázadon keresztül az Orosz Birodalom folyamatosan átlagban napi 55 
négyzet mérfölddel, azaz évi kb. 20000 négyzet mérfölddel gyarapodott. A XIX. század 
elején még 2000 mérföld választotta el a britek és az oroszok ázsiai birodalmait, a 
század végére ez néhány százra csökkent, a Pamír régióban pedig néhol kevesebb, mint 
20 mérföldnyi távolságra” 261

Stein Aurél a Great Game világában élt. Elkötelezett híve volt a Brit Birodalomnak, s 
azon belül a Rāj, azaz Brit-India érdekeinek szolgálata életének egy fontos eleme volt. 
A britek indiai jelenléte számára nem egy ország gyarmati sorban való tartását 
jelentette. Gondoljunk csak arra, hogy könyveiben hányszor emlegeti fel a Pax 
Britannica áldásos jelenlétét az indiai szubkontinensen. Ő elismeréssel beszél uralmuk 
kedvező hatásairól: hogy a britek rendszeres oktatást hoztak, bizonyos kegyetlen vallási 
szokások betiltását, különösen törzsi területeken az állandó viszályok és azoknak a 
lakosságra nagy terheket rovó káros hatásának megszüntetését, vagy a csatornázással 
nagyobb területek bevonását a mezőgazdasági termelésbe, ezáltal csökkentve a vissza-
visszatérő éhínség veszélyét stb.
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Amikor az indiai nemzeti mozgalom kialakulásával kezdett meginogni az angolok 
helyzete, ő ezt sem egy nemzetnek a saját szabadságáért vívott jogos küzdelmének látta:
„Valószínűleg a mostani nacionalista agitációról sok mindenféle ferde hír jut a magyar 
lapokba. Bizony hasznos szolgálatot tehetne a sajtó a maga érdekének, ha tartózkodna 
hitelt adni a túlzott híreknek, ha rámutatna arra, mily nagy áldást jelent Indiára nézve 
ama rend és béke, melyet csak az angol közigazgatás és hatalom tarthat fenn a 
subkontinensen. Nélküle szegény India még rosszabb sorsra jutna, mint a mostani 
szétzüllött Kína.”262

Annabel Walker utalása arról a bizonyos ’érintőleges’ kapcsolatról a brit 
titkosszolgálatokkal nem jelenti azt, hogy konkrét adatok is bizonyítják ezt Stein Aurél 
esetében. De az a megítélés, ami még ma is sokszor hallható, hogy „brit ügynök’ vagy 
’kém’ lett volna, s amely különösen a II. világháború utáni időszakban tudományos 
munkásságának hazai megítéléséhez, vagy inkább elhallgatásához vezetett – ez 
pontosan térképezési munkájához kapcsolódik.
   
 A földrajzi felfedező utak - melyekhez épp a fent említett körülmények folytán megvolt 
mind a szakemberi, mind a felszerelésbeli támogatás - s ez utóbbiban a Royal 
Geographical Society is szerepet vállalt, meghozták a nemzetközi elismerést számára a 
világ földrajzi társaságainak tiszteleti tagsága, illetve díjai formájában is. 1904-ben a 
Royal Geographical Society tüntette ki a Back Grant-tal, 1909-ben pedig a legnagyobb 
felfedezőknek adományozott Founder’s Gold Medal-al - melyet őt megelőzően olyan 
felfedezők kaptak mint Livingstone, Stanley, Yule, Nansen és Scott - ismerte el 2. 
expedíciójának eredményeit. A Magyar Földrajzi Társaság 1922-ben Lóczy-éremmel 
tüntette ki. 1923-ban a Svéd Antropológiai és Földrajzi Társaság Anders Retzius érmét 
és a Francia Földrajzi Társaság aranyérmét nyerte el.  Tiszteleti tagjai sorába választotta 
a Skót és az Orosz Földrajzi Társaság.

   Stein Aurél minden írásából látszik, mekkora örömöt jelentett számára olyan 
csúcsokra feljutni, ahova másoknak még nem sikerült, fotóteodolit felvételeket készíteni 
hegyláncokról, meghatározni pontosan egy folyó forrásvidékét, nekivágni a sivatagnak 
egy hevenyészett térképpel és tájolóval, s eljutni pontosan oda, ahova számította. Ha 
megnézzük három belső-ázsiai expedíciójának útvonalát, láthatjuk, hogy soha nem 
választott azonos hágókat, kerülte a már ismert útvonalakat. Vérbeli felfedező volt, aki 
azonban útleírásaiban soha nem az átélt kalandokról szeretett beszámolni, hanem az 
eredményekről, pontosan és tárgyilagosan. 
Ez utóbbit nagyon értékelte Lóczy Lajos. A 2. expedíció első szakaszáról küldött 
levelére válaszolva épp ezzel kezdi:

„Belsőázsiából küldött kedves levele nagy örömet okozott nekem. Megnyugvásul 
szolgál, hogy utazásának tulajdonképeni veszélyes részein túl van. Nagyon imponál az 
nekem, hogy a Hindukus és Kun-lun hágóin minden baj nélkül kelt át. Csaknem 
valamennyi utazó hajmeresztő dolgokat szokott ezekről a hágókról világgá bocsátani! 
Utazásának további menete már könnyebb lesz. Az eredményekre mohón várakozunk.
Nagy gyönyörűség nekem mindegyik közleménye….
Munkájának magyar fordítása egy féléve már a Franklin nyomdában van. Wodianer 
átadta kiadásukat a Franklinnak. Ez a nagy vállalat azonban az ilyen nem azonnal 
jövedelmező munkákat félreteszi. Nem halad sehogysem a dolog. Még Hedin Sven két 
kötetét sem, egy éve már hogy ki van szedve nem adták ki mert a hozzávető térkép 
ugyanaz, melyen Kedves Barátom azon utirajzai is rajta vannak még nem készült el. 
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Belső Ázsiában most közel egymáshoz három magyar tudós ember utazik. Almásy 
György és Prinz Gyula a Tien-sanban vannak és Lehbe tartanak télen. Prinztől egy szép 
jelentés érkezett már.”263

Magyarok Belső-Ázsia felfedezésében

   Belső-Ázsia felfedezésében, földrajzi, etnológiai, zoológiai és botanikai leírásában sok 
magyar jeleskedett. Másokat az őshaza megtalálásának, nyelvünk és népünk eredetének 
tisztázása vonzott Ázsia belsejébe. A Lóczy által írt levélben szereplő magyar tudósok a 
Tiensan kutatásában jeleskedtek. Almásy György (1867-1933) 1906-ban már második 
útján van a területen. Először 1900-ban - tehát pontosan akkor, amikor Stein Hotan 
vidékét járta első expedíciója alkalmával - dr. Rudolf  Stummer von Traunfels 
társaságában a Balkas-tavat és a Tiensan központi részét kereste fel. Ennek a kutató 
útjának elsődleges célja zoo-geográfiai kutatás volt, de ennek során etnográfiai, 
hidrográfiai megfigyeléseket is végzett. Sok felvételt készített a Tiensan közepén a 
Khan-Tengri masszívumról, s ezek, valamint etnográfiai gyűjtése, klimatológiai 
megfigyelései, a flóra és fauna leírása nagy hasznára szolgált a kutatásnak. 
Úgy látszik Almásy felvételei és Lóczy azt övező pártfogása Steint arra a 
következtetésre juttatta, hogy az ő munkája nem kapja meg ezt a támogatást, mint ahogy 
az a Sir John Keltie-hez, a Royal Geographical Society titkárához írt 1903. március 13-i 
levele bizonyítja: 
„Tegnap Prof. Lóczytól néhány gyönyörű panoráma felvételt kaptam Dr. Almásy 
Tiensanról  megjelenő munkájából. Ezek nyilvánvalóan gyengébb minőségű anyagból 
készültek, mint az én szisztematikus fototeodolit felvételeim, amelyek nem vívnak ki 
ekkora érdeklődést.”264

Almásy 1906 májusában indult újabb két éves útjára Prinz Gyula (1882-1974) 
társaságában, de onnan már októberben váratlanul visszafordult. Prinz folytatta útját a 
Tiensanba és kutatásait kiterjesztette a Tarim-medencébe és a Kunlun, valamint a Pamír 
területére is.
   Annak ellenére, hogy összehasonlítva saját munkájával nem tartotta olyan alaposnak 
Almásy felvételeit, segítőkészségét ez nem befolyásolta, mint az Végh Gyula leveléből 
is kiderül, amikor csatoltan megküldte Almásy levelét, aki hálásan köszöni, hogy 1906-
ban támogatta.265

Ha Lóczy e híradását apropóul véve szót ejtünk Ázsia szívének magyar felfedezőiről, 
időben egy kicsit visszaugorva feltétlenül említeni kell Berzenczey Lászlót (1820-
1884), aki Kossuth erdélyi kormánybiztosa volt és a szabadságharc leverése után 
bujdosni kényszerült. Elkísérte Kossuthot Amerikába, ahol Kaliforniáig jutott el, de járt 
Kínában, Indiában és Egyiptomban is. 1869-ben kapott amnesztiát, s mivel őt is 
foglalkoztatta az őshaza kutatásának vágya, 1873 májusában indult Szibérián keresztül 
Belső-Ázsiába. 
Kasgárban azonban, mivel kémnek nézték, hosszabb ideig börtönben volt. A Forsyth-
expedícióval Jarkendben találkozott és velük jutott Lehbe 1874-ben. „Így Berzeviczy az 
első olyan személy, több mint száz évvel Madatov után, aki átszelte Belső-Ázsiát észak-
déli irányban.”266 
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Egy időben a Széchenyi Béla vezette expedícióval Újfalvy Károly (1842-1904) a Párizsi 
Écoles des languages vivants tanára 2 expedíciót vezetett 1876-77 és 1880-81 között 
Belső-Ázsiában, a Pamírban és Észak-Indiában. Fő műve Ariens au Nord et au Sud de 
l’Hindou Kouch. Újfalvy többek között a jagnóbi nyelv feljegyzője illetve közzétevője, 
amit helyesen iráni nyelvnek tartott, de sokan úgy vélik, valós jelentőségét nem ismerte 
fel. „Ma már tudjuk, hogy legközelebb talán ahhoz a szogd nyelvhez áll, amelynek 
belső-ázsiai szerepét, jelentőségét természetesen csak a későbbi ásatások és a türk 
feliratok megfejtése után kezdte a tudomány tisztán látni, s igazi szerepét csak az elmúlt 
évtizedekben világították meg a legújabb felfedezések.”267 
 Ez a néhány név is elég annak szemléltetésére, hogy XIX. században és a XX. század 
elején milyen aktívan vettek részt Belső-Ázsia felfedezésében a magyarok, s hogy nem 
volt ritka az sem, hogy egyszerre több expedíció is tartózkodott a területen.

 Visszatérve a fenn idézett levélhez, néhány gondolatot érdemes idézni annak a 
könyvnek, a Homokba temetett városok bevezetőjéből, melynek kiadásával annyit 
késlekedett a Franklin. Hogyan értékeli az Ázsia kutatásában jelentős eredményeket 
felmutató Lóczy Lajos, mint a Magyar Földrajzi Társaság Könyvtárának szerkesztője 
honfitársának, a másik magyar Ázsia kutatónak, Stein Aurélnak a munkáját:   

     ”Valamennyi kortársánál jobban ismeri ma tudós hazánkfia a Pámirtól a 
tulajdonképpeni Kínáig terjedő óriási sivatagokat. Ezekről a sivatagokról, a 
Taklamakán-ról és a Góbi-ról ősi legendák élnek a kelet-turkesztáni oázisok földművelő 
lakossága körében, valamint a kínai határok mentén élő mongol nomádok között. Marco 
Polo óta valamennyi útleírás a homoktól hirtelen eltemetett városokról, azok kincseiről, 
szellemeiről, rémítő veszedelmeiről beszél. Forsyth 1784-i 268 expedíciója az első, amely 
megemlékezik a homokba temetett városok romjai közül kikerülő leletekről, a görög 
érmekről és a terrakotta szobrocskákról. A romok közül nem egyet Hedin is fölkeresett 
nagy veszedelmek között
Stein Aurél az indiai kormány támogatásával rendszeres ásatásokat végzett a 
romhelyeken. Tömérdek műtárgyat, érmet, fára és bőrre írt okiratot gyűjtött. 
Megállapította ezekből, hogy a klasszikus nyugati kultúra a tulajdonképpeni Kínáig 
terjedt és az indiai kultúra és nyelv beáramlásával együtt megteremtette azt az életet, 
amely a nagy oázis-telepeken napjainkig fennmaradt.” 
A szerkesztő arra is felhívja az olvasók figyelmét, hogy aki Stein Aurél kötetét veszi a 
kezébe ne számítson „veszedelmes kalandok, hihetetlen nélkülözések, idegfeszítő 
epizódok” leírására. „Az ő leírásai lerántják a legendaszerű fátyolt a belső-ázsiai 
sivatagról. Hetekig vagy hónapokig ásott ő a sivatagban temérdek munkással és 
sohasem vesztett e közben egyetlen embert vagy állatot sem.
 Óriási távolságokkal kell megküzdenie, mégis mindenütt baj nélkül, kalandos 
akadályok és küzdelmek nélkül vezeti sokszor igen tekintélyes karavánját.”
Útjának földrajzi jelentőségét pedig így foglalja össze:
„Nemcsak Belső-Ázsia történelméről való fogyatékos történelmi tudásunkat bővítette 
jelentékenyen Stein utazása, hanem a sivatag természetéről, a futóhomok folyami 
eredetéről, a folyók eltűnéséről és a régi telepek elpusztulásáról is az eddigieknél 
alaposabb és természetesebb magyarázatokat szolgáltatott. Mert a fizikai földrajz terén 
éppúgy küzdünk a rapszódikus, megbízhatatlan vélekedésekkel, miként a történelemben 
a fantasztikus alapokon nyugvó legendákkal. Stein Aurél igen nagy szolgálatot tett a 
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tudománynak avval is, hogy segített kiküszöbölni az efféle, tévedésen, hamis 
megfigyelésen alapuló természettudományi meséket a sivatag életére vonatkozóan. 
Belső-Ázsia sivatagjairól, oázisairól és ezek lakosságáról Stein Aurél könyve nyujtja 
eddig a legjobb, legmegbízhatóbb földrajzi képet.”269

Ez az értékelés nagy dicséret egy olyan tudós tollából, aki elévülhetetlen érdemeket 
szerzett Belső-Ázsia földrajzi és geológiai megismerésében.
Stein Aurélt és Lóczy Lajost életre szóló barátság fűzte egymáshoz. Tudjuk, hogy Stein 
neki köszönheti élete legnagyobb felfedezését és Lóczy az egyetlen olyan magyar tudós, 
akit Stein felkért, hogy expedíciójának tudományos feldolgozásában részt vegyen, s az 
arról megjelent kötetben írjon.
Levelezésük 1903-ban vette kezdetét, épp abban az évben, amikor a Sand-buried Ruins  
of Khotan magyar kiadásával kapcsolatos munkák folytak és szervezés alatt állt Stein 
első, a Földrajzi Társaságnál tartott előadása is. Az MFT 1903. március 26-án, az MTA 
üléstermében tartott választmányi üléséről készült jegyzőkönyv szerint az elnöknek két 
fontos bejelentése volt:
2. Az elnök tiszteleti tagnak ajánlja Stein Aurélt, aki legutóbb Kelet-Turkesztáni kutató 
utazásán a földrajzi tudománynak kiváló szolgálatokat tett.
4. Az elnök jelenti, hogy Stein Aurél kutató utazó f. é. május hó 14-én előadást fog 
tartani a társaság keretében. Az előadást Stein magyar nyelven az Uránia Tudományos 
Színházban fogja megtartani.”270

Az előadásra – mely a Budapesti Hírlap tudósítója szerint – nagy érdeklődés mellett két 
teljes órán át tartott és százhúsz szebbnél szebb vászonra vetített kép illusztrált – igen 
előkelő társaság verődött össze az Uránia-színházban: „ott volt Wlassics Gyula 
kultuszminiszter, Eötvös Loránd báró, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, 
Berzeviczy Albert, Molnár Viktor, Szily Kálmán, Vámbéry Ármin, Lóczy Lajos 
egyetemi professzor, a ki mint ázsiai utazó is számot tesz. Az ülést Erődy Béla elnök 
nyitotta meg pár szóval, felkérvén Vámbéry Ármin tiszteleti elnököt, hogy néhány 
ismertető szóval vezesse be Stein Aurél előadását….
 A nagy közönség hosszan tapsolta és éljenezte Stein Aurélt előadása bevégzésekor. 
Ezután Erődy megköszönte az előadást s átadta Steinnek a társaság oklevelét arról, hogy 
őt a Magyar Földrajzi Társaság tudományos érdemeiért tiszteleti tagjának 
választotta.”271

   Oxfordban, a Bodleian Library által őrzött Stein-levelezésben  Lóczy Lajos neve alatt 
129 fóliónyi anyagot találunk. Van ennek kifejezetten szakmai része is. Már az első 
levelek egyikében 1903 júniusában tudatja Lóczy Steinnel, hogy „A homok és iszap 
küldeményt sértetlenül megkaptam.” Vannak listák pl. „Geological specimens received 
from dr. Stein’s collection. „ 1910-ből és 1911-ből hosszú lista arról, hogy mi van 
jelenleg Lóczynál „Geological, Rock specimens with Prof. de Lóczy”. De itt található a 
desiccatióról írt előadás szövege is, Stein leveleinek másolatai, amiből kiderül, milyen 
térképeket küldött geográfus honfitársának, s megtalálható benne néhány olyan levél is, 
amelyet Cholnoky Jenő, mint a Földrajzi Közlemények szerkesztője írt.
Az évek múlásával azonban ez a levélváltás egyre inkább kiszélesedett, s nemcsak a 
magánélet problémái, bajai és örömei, de a történelem viharai, Magyarország helyzete is 
a levélváltás témái között szerepel. Lóczy Lajos utolsó levele, mely Magyarország 
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Területi Épségének Védelmi Ligája, Elnök feliratú levélpapíron van 1920. március 28.-i 
keltezésű, az év május 13-án halt meg.

Lóczy Lajos és az Ezer Buddha barlangok

   Az Ezer Buddha barlangjait szokták Stein Aurél legszenzációsabb felfedezésének 
nevezni. 
Valóban, ami a kéziratokat illeti, az elsőség az övé. De az, hogy felkereste Tunhuangot, 
azt honfitársának, Lóczy Lajosnak köszönhette. Ezt ő mindig hangsúlyozza is, 
bármelyik művét megnézzük az Ezer Buddha barlangjaival kapcsolatban, szinte szóról-
szóra ugyanazokat az elismerő, hálás sorokat találjuk.  
   „Barátom Lóczy Lajos, a Magyar Kir. Földtani Intézet kiváló igazgatója és a Magyar 
Földrajzi Társaság elnöke, már 1902-ben felhívta figyelmemet a Tun-huangtól délre 
fekvő buddhista barlangokra, az „Ezer Buddha” barlangjaira (Cs’ien-fo-tung). Lóczy, a 
ki mint Széchenyi Béla gróf expedíczójának tagja, úttörője volt Kan-szu-ban a modern 
földrajzi kutatásnak, már 1879-ben megfordult itten és Khínáról szóló művében 
ismertette is a barlangokat. Magukkal ragadtak lelkes leírásai az ott látott pompás 
falfestményekről és a sztukko szobrokról és közel rokonságuk s régi indiai művészettel, 
mely rokonságot Lóczy – bár nem volt régész – felismerni vélt. Ez volt egyik főok, a mi 
arra indított, hogy expedíczióm útitervét ily messze keleti vidékekre kiterjesszem, be 
egészen Khínába.272

1909. április 23-án és 26-án az Uránia Színházban a Magyar Földrajzi Társaság 
estélyein tartott, a II. expedíció eredményeit összefoglaló Földrajzi és régészeti  
kutatások Belső-Ázsiában (1906-1908) c. előadásának befejező részében még egy 
gondolattal egészítette ki: 
„Midőn utam első viszontagságos éve végén elértem az igazi Khína nyugati határát, sok 
bajos feladat várt még megoldásra. De boldoggá tett és bíztatott az a tudat, hogy ott 
Ázsia legbelsőbb vidékén oly földre léptem, amelynek kikutatására Széchenyi gróf 
expedíciójával már három évtizeddel elébb igényt szerzett a magyar tudomány.”273

    Múltak az évtizedek a nagy felfedezés után és Stein újabb és újabb megjelenő 
műveiben nem felejtette Lóczy szerepét hangsúlyozni. 1934-ben, a Magyar 
Tudományos Akadémia kiadásában megjelent Ősi ösvényeken Ázsia szívében és  
északnyugati tájain c. műve. Ez a kötet három nagy expedíciójáról a bostoni Lowell 
Institut-ban tartott előadás sorozatának egy kiegészített és kellő módosításokkal ellátott 
változata, melynek eredeti kiadása On Ancient Central Asian tracks: brief narrative of  
three expeditions in Innermost Asia and North-western China címen Londonban jelent 
meg 1933-ban.
Lóczy szerepéről abban, hogy II. nagy expedíciója során kutatási területébe Kanszu-t is 
belevette, a magyar olvasóközönség így értesül:

„Amikor az első belsőázsiai kutató utazásomat közvetlenül követő években második 
utam terveit érlelgettem magamban, vágyódva gondoltam rá, hogy ezt az utamat 
kiterjesszem Kanszuig, Kína északnyugati határtartományába. Jórészt Lóczy Lajos 
barátom, a Magyar Földtani Intézet akkori kitűnő igazgatója ébresztette fel bennem ezt 
a mohó érdeklődést. Ő volt az, aki felhívta figyelmemet a Tunhuangtól délkeletre levő 
buddhista szent barlangokra, az „Ezer Buddha” barlangjaira. Kínai nevük: Cs’ien-fo-
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tung. Lóczy Lajos, Kanszu tartomány tudományos földrajzi kutatásának úttörője, 
Széchenyi Béla gróf útitársa, már 1879-ben színről-színre látta a barlangtemplomokat. 
Jóllehet ő maga nem volt régész, nyomban felismerte az ott látott finom falfestmények 
és sztukko-szobrok művészi és régészeti érdekességét. Mélyen megragadott, amit lelkes 
hévvel mondott róluk.”274

   Azonban nemcsak a publikációkban, Lóczy Lajosnak írt magánlevelében is kifejezte 
háláját:
Útban Tun-huang felé, 1907. március 10.
 „[…] Különben helyes is, hogy épen innét írjak; mert nagyon tisztelt Barátomnak 
köszönöm amaz első figyelmeztetést, amely 1903-ban arra inditott, hogy a legnyugatibb 
Kansu-ra is kiterjesszem mostani utazásom tervét. Marco Polo és kínai védszentem 
Hszüan-cang mellett k. Barátom szerepel itt mint fő kalauzom és a hosszú napi menetek 
folyamán gyakran és mindig örömmel gondolok vissza becses útmutatására.”275

Lóczy Lajos (1849-1920) páratlanul gazdag és sokrétű tudományos munkásságának 
első, de értékeit és nemzetközi visszhangját tekintve talán legjelentősebb része az a 
földrajzi és geológiai felfedező-feltáró tevékenység, amit a Széchenyi Béla vezette 
kelet-ázsiai expedíció tagjaként végzett.
A zürichi egyetemen mérnöki diplomát szerző Lóczy pályafutását a mineralógus 
Krenner József meghívására a Magyar Nemzeti Múzeum Ásványtárában kezdte. A 
Múzeum igazgatójának, Pulszky Ferencnek személyes ajánlásával és 
garanciavállalásával lehetett a Széchenyi Béla vezette expedíció tagja. A szakmai ajánló 
pedig Eduard Suess volt, a jeles bécsi geológus,. 
    Lóczy 1876-ban értesült arról, hogy Széchenyi Béla belső-ázsiai utazására kísérőül 
kéri fel. „Ettől az időponttól kezdve munkáját előtanulmányainak szenteli. Becses 
földtudománytörténeti adatgyűjtést jelentenek ezek a tanulmányok. A tucatnyi neves 
felfedező közül csupán  F. Richthofent és F. Stoliczkát említem.
Ferdinand Richthofen hazánk effuzív kőzetcsoportjainak első klasszikus leírói közé 
tartozik, a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Földrajzi Társaság tiszteleti 
tagja volt. 1868-1872 közötti kínai útjának eredményei nagy hatással voltak a Széchenyi 
expedíció szervezésére és útvonalkitűzésére. Stoliczka  a 60-as évek elején a Geological 
Survey of India munkatársaként az Asiatic Society titkára volt.276

 Ha Ferdinand von Richthofen-t, a neves német geológust és geográfust említjük, akkor 
itt a helye, hogy megemlékezzünk róla, mint a Selyemút névadójáról: a világ e 
legrégibb hatalmas kereskedelmi útvonala tőle nyerte nevét. „1894-ben használta 
először a kifejezést von Richthofen és legfeljebb még Hermann történeti atlasza említi, 
tehát mindenképp német és XIX. századi.”277

 Széchenyi Béla expedíciójának 3 tagja volt: Kreitner Gusztáv osztrák térképész 
főhadnagy, akinek fő feladat az expedíció útvonalának pontos megtervezése, valamint a 
térképészeti helymeghatározások voltak.
A nyelvészeti és etnográfiai kutatói feladatokat Szentkatolnai Bálint Gábor végezte 
volna,  betegsége azonban  visszafordulásra kényszerítette.
    „A legtöbb feladat az ifjú Lóczyra hárult. Ő végezte a legtöbb időt és figyelmet 
kívánó földtani térképezést, az ásvány- és kőzettani, valamint az állattani és növénytani 
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gyűjtéseket, s végül a terepen ő vált az egész expedíció szakmai-természettudományi 
irányítójává.”278

 A Triesztből 1877. december 4-én útnak induló expedíció tagjai Indiában Bombay-ben 
szálltak partra. Lóczy és Kreitner innen Calcuttába utazott, ahol a Bengáli Ázsiai 
Társaság könyvtárában született meg az első eredmény, ami azonban nem 
természettudományos: a rendkívül széles látókörű és a társadalomtudományokban is 
jártas, nagyműveltségű Lóczy itt bukkant rá könyvtári kutatómunkája során Kőrösi 
Csoma Sándor életrajzára, amelyet saját kezűleg egészített ki. Amikor az életrajzot 
fordításban, magyarázatokkal közzétette a Khínai Birodalom c. könyve XVI. 
fejezetének végén, már megjegyzéssel kellett ellátni a közlést: ő ezt 1882-ben vetette 
papírra, amikor még nem lehetett tudni, hogy 1885-ben megjelenik Duka életrajza.
Ez az általa ismertetett szöveg Lóczy véleménye szerint Kőrösi Csoma „hányatott 
életéről a legjobb fogalmat adja.”
„Nem egészen világos előttem, hogy mi késztette Csomát arra, hogy saját történetét 
megírja és azt 1826-ban a kelet-indiai társulat Delhiben székelő politikai segéd-
rezidensének C. P. Kennedy kapitánynak benyújtsa, ki azt Elliot-nak, a társulat volt 
tisztviselőjének küldötte. Ezen önéletrajz a londoni-ázsiai társaság 1834 április 19-i 
ülésében olvastatott fel. Kalkuttában, a bengáli ázsiai társulat könyvtárában a JRAS I. 
kötetében XIII. fejezet. 128. lapon Kőrösi Csoma saját írón-jegyzeteivel látta el 
kinyomatott életrajzot. Az életrajz végszavában egy ilyen jegyzet „as it was required 
from me” arra utal, hogy Csoma kényszerítve volt származásáról és terveiről számot 
adni. Ezt az életrajzot közli fordításban, magyarázatokkal ellátva. Befejezésül Eötvös 
József Kőrösi emlékére mondott beszédét idézi.

E felfedezést követően érlelődött meg benne az elhatározás, hogy bejusson Tibetbe. A 
körzet angol közigazgatásának vezetői segítségével, egy nagy karavánnal feljutott a 
Szikkim és Tibet határán található, 4423 méter magas Dzselep-hágóra.
 „A vándorlás során Lóczy a hegy- és  vízrajzleírásán túlmenően számos felszínalaktani 
és glaciológiai megfigyelést tett, valamint magasságméréseket végzett. E területhez 
fűződik a Széchenyi-expedíció egyik legfontosabb földtudományi felfedezése. Lóczy a 
dardzsilingi kerület angol geológusa, Malet által 1875-ben kutatott és leírt területen 
megállapította, hogy a földkéregmozgások az idősebb kőzetrétegeket rátolták a 
fiatalabbakra. A fiatalabb korú üledékes eredetű rétegeken ugyanis jóval idősebb 
kőzetek, fillit, majd gneisz következik. 
Lóczy a rétegrátolódás elméleti magyarázatán túlmenően kimutatta a Szikkimi-Himalája 
tektonikai ablakát, majd az izosztázia elméletét szikkimi példákkal igazolta. 
Tereptapasztalatai alapján arra a következtetésre jutott, hogy a Himalájától északra 
húzódik egy hegyvonulat, amelyet ő Transzhimalája néven rajzolt térképére. A 
feltételezéseken alapuló következtetés helyesnek bizonyult, amelyet két évtizeddel 
később a híres svéd Ázsia-kutató Sven Hedin igazolt.”
A Széchenyi expedíció másik kiemelkedő jelentőségű, Lóczy által elért földtudományi 
eredménye a Han-hai medence képződményeire, illetve a Góbi-sivatag déli peremére 
vonatkoznak. 
„A lösz különböző földrajzi körülmények közepette történő keletkezéséről írt sorai ma 
is tanulságosak. Felfigyelt arra a tényre, hogy a nagy mennyiségű lösz képződéséhez és 
szállításához hozzájárul a talaj naponkénti erős felmelegedése. 
Lóczy löszmorfológiai tanulmányai mellett igen fontos megállapításokat tett a han-hai 
rétegek eredetét illetően. Útja során a Góbi-sivatagban részletes vizsgálatokat végzett a 
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köves, kavicsos kietlen pusztaságban. A Góbi keletkezését illetően a geológusok egy 
része azt vallotta, hogy hajdan tenger volt Ázsia legnagyobb kiterjedésű sivatagja 
helyén, azaz a mai felszín tengerfenék. A helyenként több mint ezer méter vastagságot 
meghaladó rétegösszlet vizsgálata során Lóczy megállapította, hogy a lefolyástalan 
medencékben azért halmozódik fel a törmelék, mert nincs transzportáló erő, ami 
tovaszállítsa. E kérdést érinti az a régebben elterjedt nézet, amely szerint a Góbi-
sivatagban található sós vizek, tavak sótartalmának eredetét a han-hai rétegekből 
származó tengeri sótelepekkel való összefüggésbe hozzák. E látszólag tetszetős nézet 
azonban éppen Lóczy vizsgálatai nyomán dőlt meg. Lóczy elvetette az e rétegek tengeri 
eredetét magyarázó nézetet és megcáfolta a só keletkezésének e teóriáját. Megállapította 
„.. ott látjuk a só kiválásának nagyobb mennyiségét, ahol a víz lefolyása késleltetve van. 
A magyar tudós érdeme, hogy kimutatta: a sivatagon végighúzódó, csaknem teljesen 
törmelékanyaggal borított hegységek közti völgyeket és a medencéket futóhomok, 
valamint édesvízi és sós tavi üledékek, no meg a levegőből aláhullt por töltötte ki. Azaz 
a han-hai rétegek minden kétséget kizáróan szárazföldi eredetű képződmények.”279

   A Széchenyi Béla által vezetett expedíció tudományos eredményei közül a Lóczy 
nevéhez fűződő tudománytörténeti és geológiai felfedezések után most térjünk át a 
témánk szempontjából oly fontos kérdésre: ez pedig a tunhuangi Ezer Buddha 
barlangokban tett látogatás, az azokról készített beszámoló és az, hogy vajon Stein 
tudhatott-e esetleg erről 1902 előtt?  
Részletesen foglalkozik a kérdéssel Lilla Russell-Smith, Angliában élő magyar 
származású művészettörténész-sinológus Hungarian Explorers in Dunhuang c. 
cikkében.280 Írásában hangsúlyozza, hogy jóllehet a szakirodalomban ismert a magyar 
expedíció elsősége a barlangtemplomokat illetően, mégis igazi jelentőséget Stein 
látogatásában nem tulajdonítanak neki. Ezen felül még rámutat azokra a nemzetközi 
szakirodalomban vissza-visszatérő pontatlanságokra, amelyet az egyes szerzők 
egymástól vettek át. 
A szerző két szempontból is meghatározó tényezőnek tartja a Széchenyi-expedíció 
tagjai, jelen esetben Lóczy és Kreitner által szolgáltatott információkat: egyrészről 
leírásukban – még ha nem szakemberektől származik is, akik tudományos szempontból 
tudták volna értékelni a barlangokban található művészeti anyagot – ráéreztek azok 
fontosságára. Ezt tényként fogadhatjuk el, hisz Stein is mindig arról ír, hogy Lóczy 
leírásai ösztönözték arra, hogy ennyire kiterjessze második expedíciójának útvonalát 
Kínában. A másik gondolat nagyon figyelemre méltó: e szerint leírásukból Stein egy 
olyan benyomást kapott, hogy mind a bizonytalan politikai helyzet, mind bizonyos 
vallási intolerancia miatt a művészeti alkotások nincsenek biztonságban, s ezért a 
helyszínről való elvitelük esetlegesen a megmentésüket is jelentheti.
A szerző azt is megkérdőjelezi, hogy vajon tényleg 1902-ben  a Hamburgban 
megrendezett Nemzetközi Orientalista Kongresszuson hallott-e először Lóczytól a 
tunhuangi barlangokról. Az érvelés itt egy lehetőséget villant csak fel: mind Lóczy, 
mind Kreitner az utazásról megjelent művűkben beszámoltak az Ezer Buddha 
barlangjairól, s ezek a művek már akkor megjelentek, amikor Stein még Európában 
volt, illetve a Ludovika Akadémiát látogatta, tehát megfordult, illetve huzamosabban is 
tartózkodott Budapesten.  Elvileg a két mű közül bármelyik a kezébe kerülhetett, de ezt 
a hipotézist semmi nem támasztja alá: Stein soha nem utalt arra, hogy 1902 előtt 
akárcsak olvasott volna az Ezer Buddha barlangjairól, illetve akkor még nem is fordult a 
figyelme e terület felé: 1884-1886-ban kifejezetten iranisztikai illetve indológiai 
témákkal foglalkozik. 

279 Kubassek, i.m. p. 72-73 és 79-80.
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Ha felidézzük Lóczy és Kreitner beszámolóját, láthatjuk, hogy valóban mind a 
művészeti érték, mind pedig a veszélyeztetettség kiolvasható soraikból.
Kreitner Gusztáv könyve jelent meg először, elsőként 1881-ben németül, majd a 
következő évben a magyar kiadás. Látogatásukat a Tsien-tu-fung zárdához a 
következőképp írja le:

„Május 2-án kora reggel tettük meg előkészületeinket a 44 Li távolságnyira fekvő 
Tsien-tu-fung nevű zárdához tervezett kirándulásunk érdekében….
A zárda, messze földön híres ama számtalan barlang és odu miatt, melyeket a 
homoksziklákba vágtak itt. A chinaiak 1000 barlangtemplom létezését állítják (tényleg 
kétségtelenül kevesebb van). …
A templomot a Han dynastia alatt építették, de ma már csak árnyéka egykori 
nagyságának. A barlangok szabálytalan emeletekben és különböző nagyságban vannak 
bevágva egész fel a sziklafal csucsáig. A barlangok alaprajza kivétel nélkül négyszögű s 
a boltozat, tetőzet rendesen négyoldalú gúlában végződik. A háttérben, és a barlangok 
oldalfalain, fából csudálatra méltó ügyességgel faragott főistenségek szobrai kötik le az 
utazó figyelmét. Egy csoport az alvó Buddhát tünteti fel, környezve egy rakás chinai 
által, a kik örömteljes várakozással és figyelemmel lesik az istenség ébredését. Az 
alakok drasztikus kifejezése, önkénytelenül kaczajra fakaszt.
Egy másik csoport, Buddhát úgy ábrázolja, amint a papok és zárdaszüzek hódolatát 
fogadja, és az alakok arczvonásainak szembeötlő, és kétségbevonhatatlan semita jellege 
által tűnik fel.”

A biztonságról, az ott uralkodó állapotokról az alábbi néhány mondatból is képet lehet 
alkotni: rablóbandák támadásainak van kitéve, a mohamedánok nem tisztelik a 
buddhista emlékeket, a hívők pedig szálláshelyként is használják a művészeti 
kincsekkel teli barlangokat, az őrzés gyakorlatilag két szerzetesre hárul.
 
„Az egyik istenséggel, fájdalom, nagyon kegyetlenül bánt egy dungan rabló banda. A 
mohammedanok egy máglyát emeltek, melynek lángjai a templom egykori faburkolatát 
fölemésztették, s magában a szoborban is helyrehozhatatlan kárt tettek.
A barlangokban igen kellemes hőmérséklet uralkodik, s ez egész éven át egyenlő marad, 
s a zarándokokat arra csábítja, hogy tanyáikat ott üssék fel…
Látogatásunk alkalmával csak két Láma lakott a zárdában, s ezek már 15 év óta 
gondozzák a szent helyet.281

Lóczy műve négy évvel később jelent meg: ő pontosan meghatározza a barlangok 
földrajzi helyzetét és nagyon érdekes, hogy milyen határozottan leszögezi, hogy ez a 
művészet más, mint amit eddig Kína belső területein láttak, felismeri az indiai hatás 
érvényesülését.
Sőt, ő Kreitnerrel ellentétben egy másfajta veszélyről is beszámol, miszerint folyik a 
barlangok „restaurálása”, a gazdag kínaiak a csodálatos régi freskókra is az ő ízlésüknek 
megfelelő képeket - idézve Lóczy találó kifejezését - „mázoltatnak.”

Tun-huang-hszien, vagy régi nevén Sá-csou-véj a Tan-ho mellett fekszik 1197 m. 
magasságban…
„Nevezetesek  Tun-huang-hszien közelében a Csing-fu-sz sziklaüregek. A várostól DK-
i irányban 24 kilométernyire gránitból való hegység emelkedik, melynek északi lábánál 
kavics-konglomerátból való vízszintes telepek vannak; ezekre az előbbi 

281 Kreitner Gusztáv: Gróf Széchenyi Béla keleti utazása India, Japan, China, Tibet és Birma 
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futóhomokhalmok halmozódtak föl, s egy árok nyomul be közéjök. Függélyes nyugati 
falában két kilométernyi hosszúságban, három emeletben, sűrűn egymás mellett nyílnak 
az üregek, melyek között két óriási Budha alak van a sziklába vésve; egyik 20, a másik 
legalább 35-40 méter magas. A szűk bejáratú üregek belsejükben tágas, épszögletű 
kamrák s a bombayi Elefanta és Salzette sziget üregeire emlékeztetnek; a falakat 
freskók födik, melyek tárgyát jobbára Budha életéből vett epizódok képezik.; a 
nőalakok ízléssel vannak előállítva  s az alakok fejét fénykoszorú keríti miként a 
kereszténység szentjeiét; a nagyobb üregekben agyagszobrok emelkednek ; előttük oltár 
friss vízzel telt edényekkel és illatos füstölőkkel telirakva; nagy réztányér és dob van 
mellettük az imádkozó zarándokok fohászainak hangosabbá tételére.
Az üregek alatt több khinai templom is van; a khinai vagyonos emberek nagyban 
restaurálják ezeket, valamint az üregek agyagszobrait is, sőt a régi jó freskók tetejébe is 
nekik jobban tetsző festményeket mázoltatnak. Látogatásunkkor csak két budhista 
szerzetes őrizte az üregeket és végezte az előírt szertartásokat az épségben levő Budha 
alakok előtt; két alvó Budhát is láttam az üregben, melyeknek szunnyadása fölött a 
legkülönbözőbb typusú alakok örvendtek és hálálkodtak.
A futóhomok, mely nyugat felől nyomul előre, az üregek nagy részét eltemette; egykor 
azonban még jobban el voltak öntve az üregek, miként a régi vonalak bizonyították az 
egykori homok magasságát. Legalább 1000 üreg van itt és a bennük levő alakok száma 
10,000 fölé emelkedik. Minden arra mutat, hogy a Czing-fu-sz-i üregek és bálványaik 
az indiai budhaizmus papjai vagy misszionáriusai terve szerint készültek, a régi alakok 
legalább semmiben sem emlékeztetnek a khinai budhista kultusra, a mint a belső khinai 
tartományokban föltalálható. A papok állítása szerint az üregek a Han-dinasztia 
idejében épültek, tehát a budhaizmus behozatalakor; ez egybehangzik a khinai történet 
azon adatával, hogy Sá-csou a Han-dinasztia idejétől kezdve fontos hely volt.” 282

A fenti idézet nagyon jól mutatja, hogy Lóczy milyen jó érzékkel látta meg e művészet 
hasonlóságát az indiaival és azt, hogy milyen nagyon eltér a Kínában megszokott 
ábrázolásoktól. 
De azt se feledjük el, hogy amikor ők ott jártak, ez a terület a világ kevésbé 
feltérképezett részei közé tartozott. Akadémiai székfoglalójában Lóczy épp arra hívta 
fel a figyelmet, hogy expedíciójuk során különös figyelmet fordítottak a 
helymeghatározásra, s ezt Tunhuang példájával illusztrálta:

   „Minthogy a többi utazók térképei nem astronómiai helymeghatározáson alapulnak, 
miként gróf Széchenyi térképei, hanem csupán szélességi hely-meghatározásokon és 
úthosszúságokon: természetes, hogy Kreitner hosszúsági positiói más utazókéitól 
jelentékenyen különböznek. Igy pl. Przsevalszky Tun-hoan-szhien-t a 94 fok 26’ 
hosszúságra helyezi, Kreitner szerint azonban astronomiai megfigyelésből 94 fok 59’ 
43” alá esik (Greenwichtől keletre), ezen 33.6’-nyi különbség körülbelül 47.5 km 
távolságnak felel meg.283  

Amikor 1909-ben Lóczy Lajos három hétig Angliában tartózkodott, Londonban 
felkereste a múzeumot s megnézte azokat a leleteket, amelyek épp az általa 
meghatározott homok és lösz közül kerültek ki: „ A British Museumban láttam Ancient 
Khotan régiségeit; sajnos az ezer Buddha üregeiből valókat nem mutathatták meg.”
282 Lóczy Lajos: A Khínai Birodalom természeti viszonyinak és országainak leírása. Gróf Széchenyi Béla 
keletázsiai utazása alatt (1877-1880) szerzett tapasztalatai alapján és a meglevő irodalom felhasználásával 
írta --.Bp.:  K. M. Természettudományi Társulat , 1886.- pp. 495-496
283 Gróf  Széchenyi Béla keleti utazásának földrajzi és földtani eredményei. = Akadémiai Értesítő, IX. 
kötet, 3 füz. p. 112



 Látogatását a szigetországban nagyon élvezte Lóczy, egészen el volt telve az angolok 
„kedves és finom vendégszeretetétől” amelyet különösképp Stein révén élvezhetett, 
mert az ő ajánlásai megtették hatásukat. Oxfordban Stein legjobb barátainak, Percy 
Stafford Allen-nek és feleségének vendége volt, a város „Be gyönyörű és lelketemelő 
hely.”
  „Még egy gyönyörűségem volt utazásom alatt. Angliában a tudós körök a legnagyobb 
elismeréssel szólnak Kedves Barátomról, elébe teszik minden más jelenlegi kutatónak; a 
németek pedig irigylik tőlünk és neve után maguknak szeretnék lefoglalni. Kérem ne 
engedje ezt tenniök, ha maga Németországba utazik.284

Stein Aurél és Lóczy Lajos levelezése, kisebb-nagyobb szünetekkel egészen Lóczy 
haláláig folytatódott. Még az I. világháború időszakában sem szünetelt e levélváltás, 
csak némi kihagyást jelentett, de amint lehetőség nyílt a folytatásra, beszámoltak 
egymásnak a végzett munkáról és életük eseményeiről. Lóczy levelei, sokszor hosszas 
utazás után érték utól a mindig úton lévő Steint.    
Magyar Állami Földtani Intézet Tudománytörténeti Gyűjteménye őriz egy 1917. május 
6-án kelt angol nyelvű levelet a megcímzett borítékkal (Middlecott, Ilsington) együtt: 
lehet, hogy Lóczy nem tudta elküldeni. Mindenesetre érdekes, hogy Stein egy friss, 
1917 április 15-i levelére válaszol, tehát a háború alatt is leveleztek, legalábbis amikor 
már Stein Aurél visszatért a 3. expedícióból. A levél elején Lóczy azért szabadkozik, 
hogy rossz egészségi állapota, no meg az, hogy nem tudta merre jár Stein, akadályozta a 
levélírásban. Szomorúan konstatálja Lóczy, hogy miután 67. életévét betöltötte ereje 
már nem a régi: egy aorta problémát követően betegeskedett, de akkor sem múlt el nap, 
hogy ne írt volna egy sort sem, sőt a Balatonfüredi pihenés után újra terepmunkára 
indult és a nem megerőltető geológiai munka a Kárpátokban kifejezetten jót tett neki. 
Büszkén írja, hogy a bánat és aggodalom e szomorú éveiben „ A Földtani Intézet 
minden feladatát kiválóan teljesítette. Kiadványainkban nincs elmaradás, a 
terepmunkában is csak a front miatt volt fennakadás. 
1914-1916 között dolgozott a Kárpátokban és a Balaton munkája jól halad. Most írja a 
tó hidrográfiájára vonatkozó részt Cholnoky. Az ő több mint 600 oldalas geológiai 
kötete kapta az Akadémiai „Nagy jutalmat”. Gratulál Steinnek a 3. expedíció 
eredményeihez, csak azt fájlalja, hogy még nem kapott semmit az erre vonatkozó 
cikkeiből. 
Egy háborús hír van a levélben: 1916 szeptemberében román hadifogságba esett Stein 
műveinek magyar fordítója, Halász Gyula.
Aztán következik a háború szomorú végkifejlete, majd a Tanácsköztársaság és Lóczy 
Lajos már nemcsak testileg érzi megtörtnek magát: a jobb jövő reményét is elvesztette.
Megkeseredett tudós kollégáját igyekszik Stein vigasztalni – elsősorban a tudomány 
adta gyógyírral - a Lago di Como mellől küldött levelével:

1919. októberi levele, melyet Kasmírba címzett, végül most érte őt utol Észak-
Olaszországban. Köszöni az otthoni híreket, s az ott leírtakra szinte virágnyelven 
válaszol. Ez egy teljes egészében angol nyelven fogalmazott levél, melynek kizárólag 
elköszönő mondata íródott magyarul. De ennek oka van: I write this in English to save 
time, eventually to censors also. Idő megtakarítás, esetleg a cenzorok számára is.  
Stein válaszából az derül ki, hogy Lóczy nagyon részletesen és kimerítően beszámolt a 
Magyarországon történtekről. „Igazán kedves volt Öntől, hogy ilyen részletesen 
beszámolt mindarról, melyen keresztül ment, fáradhatatlan munkájáról és a régi 
barátokról. Teljesen el voltam vágva a Magyarországról érkező hírektől, leszámítva azt 
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a néhány rövid és esetleges közlést, melyek időnként eljutottak a nyugati újságokba, s 
azok közül is csak a „Times” Weekly Edition jut el hozzám, amikor Indiában vagyok. 
De még ezek is elegendőek voltak ahhoz, hogy megmutassák, milyen súlyos 
megpróbáltatásokon és zűrzavaron ment keresztül a szerencsétlen ország és milyen 
kevés a remény a dolgok jóra fordulására a közeli jövőben. Amíg a nemzetközi helyzet 
olyan, mint a mostani, meg tudja érteni, hogy arra kell szorítkoznom, hogy biztosítsam, 
teljes mértékben tisztában vagyok azzal a szenvedéssel, melyet a történelmi fejlődés 
szerencsétlen sorozata ennek a nemzedéknek okozott. Bárcsak a balsorsban tanúsított 
lelkierő lehetővé tenné a nemzetnek, hogy hasznosítsa azt, amit a közelmúlt kemény 
leckéi tanítottak és szilárd alapokat teremtene egy jobb és biztonságosabb jövő számára. 
A józan észnek végül is győzedelmeskedni kell mindenütt az érzelmek felett.”
 A levél folytatásában örömét fejezi ki, hogy Lóczy arról tudósította, a háború okozta 
akadályok ellenére milyen kiterjedt geológia eredményeket sikerült elérni, s reméli, 
hogy ezeket megfelelő formában sikerül majd publikálnia a külföld számára is.  A 
továbbiakban pedig – különösen, hogy nyugdíjba vonult, tehát a hivatali teendők már 
nem nyomasztják, a tudományos munka az, amellyel nemzetét tudja szolgálni. 
„Az olyan mély & fontos munkásság, mint amilyen az Öné, gondolom, mindig is igazi 
nemzeti vagyon, közvetlen tudományos értéken túl ” 

A több szabadidő pedig – amellett, hogy megengedi, hogy többet törődjön a saját 
egészségével, ami nemcsak családja, de számos barátja számára is fontos -„lehetőséget 
ad, hogy minden energiáját, melyeket már nem korlátoznak hivatalos gondok és 
kötelmek – teljesen a tudományra fordíthassa. Hiszem, hogy ott találhatják meg az írt 
mindazon gondokra - melyeket a jelenlegi állapotok maguk után vonnak - akik elég 
szerencsések ahhoz, hogy a tudományt szolgálhassák, és egyúttal kiveszik részüket 
nemzetük & és az egész civilizáció jövőjének megőrzésében.„
  Stein nagyon óvatosan fogalmaz, ez egy olyan levél, amely egy másnak címzett, de 
olyan borítékban van, amelyen rajta a bélyegző: ’Hadijog alapján felbontatott’. A 
korszakban a címzett és a levél írója egyaránt tisztában volt azzal, hogy nem nagy a 
valószínűsége, hogy a levél tartalmába csak ők ketten nyernek betekintést.
Stein mindig is nagyon kerülte, hogy politikai kérdésekben, különösen nyilvánosan 
állást foglaljon. Valószínűleg a háború alatt többen feltették neki a kérdést: magyar 
származású angol állampolgárként hogyan érez? Válaszként, mivel Stein életének a 
földrajztudományhoz és annak művelőihez való kapcsolatáról van szó – egy Sir John 
Scott Keltie- nek a Royal Geographical Society titkárának írt leveléből idézek: 1915 
közepe táján Keltie finoman rákérdezett arra, hova húz a szíve a világégés alatt, amikor 
szülő- és fogadott hazája egymás ellen visel háborút. Ő azonnal és nagyon határozottan 
válaszolt: nincs kettős érzés a szívében, teljes szívéből választotta Angliát és a 
Birodalmat, amikor 27 évvel ezelőtt lemondott állampolgárságáról „s mióta Brit India 
kenyerét eszem, büszke vagyok arra a kis részre, amivel hozzájárulhatok a Birodalom 
munkájához, amelyhez már minden érzésemmel vonzódtam azelőtt is, hogy először 
tettem volna lábam India földjére. Még ha nem is adatott volna meg nekem a kiváltság, 
hogy felnőtt életem legnagyobb részében azok között az emberek között éljek, akik a 
brit jellem legjobb hagyományait képviselik, akkor sem tudnám nem észrevenni, hogy 
Anglia most nemcsak saját biztonságáért, hanem Európa szabadságáért is harcol.”285

285 Stein Aurél J. S. Keltienek, 1915. július 11.- Royal Geographical Society, London, Arcives, Letters to 
J. Scott Keltie. Correspondence files. Correspondence Block 1911-1920



   A választott hazához való hűség, és a Birodalom szolgálata azonban nem jelenti azt, 
hogy nem találta meg a módját annak, hogy szigorúan nem politizálva, de igyekezzen 
hasznára lenni szülőhazájának is.
A fenti levél folytatása már visszatér a szakmai szférába. Mivel tudja, hogy Lóczy 
figyelemmel kíséri és bátorítja tudományos munkáját beszámol  utolsó munkáiról: 
befejezte a Serindiát, a második expedíció tudományos eredményeit feldolgozó művét 
és már folyamatban van a harmadik expedíció anyagának feldolgozása is. Ezek részben 
Srinagarban, részben Delhiben vannak, mert épp most fejeződött be az elhelyezésükre 
szolgáló múzeumi épület építése. S egy fontos információ  Lóczy számára: A Survey of 
India Office, Dehra Dun közreműködésével elkészültek 47 új térkép rajzai és 
reprodukciója, 1:500 000 méretben, amely tartalmazza mind a három expedíciójának 
térképfelvételeit, s biztos abban, hogy Lóczy is technikailag sokkal jobbnak találja majd 
annál a 94 lapos atlasznál (1:253400) amelyet az ő kérésére küldtek meg Lóczynak 
1913-ban. Könyvpostával küld a Serindiából néhány még korrektura előtti lenyomatot, 
mivel Lóczy jól ismeri területet, amellyel foglalkozik, és külön felhívja a figyelmét az 
585 oldalra, ahol „I have tried to record my obligation to you as regards the „Thousand 
Buddhas”  286- Megpróbáltam az „Ezer Buddhát” illetően lekötelezettségemet 
kifejezésre juttatni.

Lóczy Lajos azonban már nem érhette meg, hogy kezébe vegye a fólió méretű, 5 kötetes 
Serindiát, amelyhez egy 94 térkép szelvényt tartalmazó kötet is tartozik.
Stein Aurél megőrizte a gyászjelentést, s ha már a temetésen nem lehetett jelen, Halász 
Gyulán keresztül kérte az özvegyet, hogy tiszteletének egy szerény jelét adhassa: 
 „Nagyon meghatott Stein Aurél kegyelete, melyet a messzeségből havasi gyopár 
formájában kíván jó uram sírjára juttatni.”287 Az üveglap alatt a balatonarácsi temetőben 
elhelyezett kis virág Stein Aurél távoli főhajtása egy olyan magyar tudós előtt, aki 
minden szempontból a legnagyobb befolyást gyakorolta rá.
 A harmadik expedíciójáról beszámoló Indiából Kínába c. 1929-ben megjelent kötetét 
Stein Aurél Lóczy Lajosnak, a „magyar földrajzi és földtani tudomány úttörője nemes 
emlékének ajánlotta, baráti érzülete jeléül.”

   Stein Aurél egyedül Lóczy Lajost kérte fel, hogy egy expedíciójának tudományos 
eredményeit feldolgozó, az adott szakterület legkiválóbb szakértőinek 
közreműködésével megjelentetett  könyvében írjon. Az Ancient Khotan G. 
appendixében található Lóczy elemzése a lösz és homok mintákról, amelyekben a 
leletek feküdtek. 
  Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy Stein igyekezett kőzetminták, térképek stb. 
megküldésével mintegy közös munkába bevonni a hazai geográfusokat és geológusokat.
Már utaltam az 1903-ban vizsgált kőzet és homokmintákra, melyeket első expedíciója 
után küldött. Ezt a tevékenységét folytatta, mint az kiderül Vendl Aladár cikkéből288 is, 
aki a m. kir. Földtani Intézet igazgatójától megkapott, Stein Aurél által 1906-1908 
között, tehát a 2. expedíció során gyűjtött minták ásványkőzettani szempontból való 
átvizsgálását végezte el.
Stein állandóan figyelemmel kísérte a magyar tudományos életet. A folyóiratok , 
elsősorban az Akadémia jóvoltából, testületi tagságai stb. folytán, eljutottak hozzá. Ha 
arra a kérdésre keresünk választ, hogy kik voltak azok a magyar tudósok, akiknek 
286 Stein Aurél Lóczy Lajosnak, Cernobbio, 1920. március 9.- Magyar Állami Földtani Intézet, 
Tudománytörténeti Gyűjtemény
287 Özv. Lóczy Lajosné Halász Gyulának.- Bodleian Library, MSS Stein, 83.
288 Vendl Aladár: A Stein Aurél gyűjtötte középázsiai homok- és talajminták ásványtani vizsgálata.- 
Bp. :Franklin, 1913. 33 p. (A M. Kir. Földtani Intézet Évkönyve, XXI. Köt. 1. füz.)



eredményei leginkább felkeltették érdeklődését, méghozzá a gyakorlati hasznosítás 
reményében, akkor biztos nem a hazai társadalomtudományok képviselői között kell 
keresgélnünk. 
 Példaként csak két kérése álljon itt:
A khotani kutatásait tárgyaló művében, mely most van sajtó alatt, többször említette 
Cholnoky szélbarázdákról szóló fölötte érdekes észrevételeit:
„Több topografikus megfigyelésem e tüneményben találja magyarázatát. Becses 
tanulmányát csak a Földtani Közlönyből ismerem, de tudom, hogy németül is 
megjelent. Örülnék, ha e fordítást idézhetném művemben.”289

Kéz Andorhoz pedig azzal a kérdéssel fordult, hogy küldje meg számára a Földrajzi 
Közleményekben az oázisok pusztulásáról írott cikkét.
„A dolgozat kis terjedelme és különösen az adatok hiánya miatt nem érdemel annyi 
figyelmet amennyit arra fordítani méltóztatik. Sajnos gyűjtött adataimat el kellett 
szornom hazaigyekezésem idejében, de az 1917-18. évi orosz újságokban, különösen a 
turkesztáni újságokban fel lehetne azokat találni.290

A Magyar Földrajzi Társaság és vezetői: Teleki Pál és Cholnoky Jenő 

    1922-ben a Földrajzi Társaság volt elnöke, Lóczy Lajos tiszteletére érmet alapított. 
Ezen kitüntetésben először Stein Aurél részesült.
 „ A Főtitkár jelenti továbbá, hogy a Lóczy Érembizottságnak az az óhaja, hogy ebben 
az évben a két érem közül az egyik egy belföldi tudósnak és pedig Stein Aurélnak, a 
másik külföldi tudósnak, Sven Hedinnek ítéltessék oda.”291 
Később a Társaság kénytelen volt kölcsönkérni Stein Aurél érmét, melyet Oxfordban 
Percy Stafford Allen barátja őrzött számára. Az MFT tisztségviselői 1930 márciusában 
Cholnoky Jenő elnök, Réthly Antal főtitkár, Gróf Teleki Pál alelnök Beck Ö. Fülöphöz 
fordult, aki elkészítette az új érmet, amin annyi változás volt az eredetihez képest, hogy 
hátoldalán szerepel a Magyar Földrajzi Társaság alapításának éve, 1872.
 „Az MFT 1922-ben alapította a Lóczy emlékérmet, amelyet főtitkárunk boldogult 
Radnay szobrászművésszel készíttetett el. Azóta ismételten kiadtuk az érmet, de részben 
anyagi okok miatt részben azért, mert a minta elkallódott, papiroson adtuk ki az érmet. 
Ebben az évben azonban szükségét látjuk, hogy ezt a dolgot is rendbehozzuk és 
tisztelettel kérném mélyen tisztelt Művész Urnak szíves tanácsát és segítségét. Sikerült 
az egyetlen kiadott példányt Sir Stein Auréltól megszerezni s ennek alapján 5 drb-ot 
készíttetni.292

   A magyar földrajztudomány képviselői és a Magyar Földrajzi Társaság vezetői közül 
Lóczy Lajoson kívül Teleki Pálhoz fűzték baráti érzések Stein Aurélt. 

   Az Akadémia 1922. január 30-i összes ülésén Szily Kálmán főkönyvtárnok „Egy 
szerfelett nagyértékű és tudományos tekintetben rendkívül nagybecsű munkát mutatott 
be: az ötkötetes Serindiát, majd ismertette a szerző, Stein Aurél hozzá intézett levelét, 
amelyben beszámol könyvtára nélkülözhető részének átengedéséről a Magyar 
Tudományos Akadémiának.

289 Stein Aurél Cholnoky Jenőnek.- Srinagar, 1906. február 2.- Földrajzi Múzeum, Érd
290 Kéz Andor Stein Aurélnak.- Bp, 1925. április 8.- Cat. Stein HAS 6/fol. 17
291 Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára,  Jegyzőkönyvek,16/1922
292 Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára,  Jegyzőkönyvek, 19/1930



Ugyanezen ülésén – a főkönyvtárnok kérésére – gr. Teleki Pál magyarázta a Serindia 
név eredetét. 
Az előadó kronológia áttekintést ad a név eredetéről az általa ismert források 
felhasználásával, mivel „Sajnos szomorú pénzügyi helyzetünkből folyó 
elszigeteltségünk megakadályozott abban, hogy kétséget kizáróan megállapítsam kitől 
vette a nevet Stein Aurél közvetlenül.”
Az összetétel első tagja ser selyem De Guignes szerint Jezsaiás prófétánál előforduló 
sericot, mely szerinte selyem vagy selyemszövet. Az első biztos nyom Nearchosnak, 
Nagy Sándor tengernagyának jelentésében található, amikor szerikus szövetekről beszél. 
Kereskedelmi összeköttetések régóta léteztek Előázsia és Belső-Ázsia között. Időnként 
magas fokot ért el élénkségük és continuitásuk.
A közvetett érintkezés a rómaiak idején is megvolt, ennek a kínai annalesekben is 
megvannak a nyomai. 
A tudományos irodalomba a Ser szó Tyrosi Marinus nagy elveszett geographiájában 
vonul be – és mint országnév, a seres-ek országának neve Serica. Marinus forrása 
tudvalevőleg Ptolemaeus művében maradt ránk, de kevésbé helyes felfogásban, mert 
míg a mathematikai geographia tekintetében Ptolemaeus műve nagy haladást jelentett, 
addig a források adatai iránt kevesebb érzéke volt. Ptolemaeus VIII. Tabula Asiae-ján 
találjunk a Pamiron túli Ázsiát: Scythia extra Imamumot és Serica regiot, melyet 
északon az Auzaciorum és az Anubii Montes, délen az Emodii, a Serice és az 
Olorocoras Montes határolnak, s melyet két medenczére osztanak a Gasti és Asmirei 
Montes… 
A Ser Seres, Serica és Sera Metropolison kívül magával a kérdéses Serind(i)a névvel is 
találkozunk a régieknél – és pedig  byzánczi írónál, Procopius De Bello Gothico-jában 
… 
Stein csak annyit mond a nevet illetően a bevezetőben, hogy a francia kollégák Sèrinde 
–jéből vette át, mert nagyon jól illik a régió megjelölésére „ a kereskedelem és politikai 
penetratio által tért hódító khinai és a Buddhismus által propagált indiai kultúrák sajátos 
keveredő helye”. 
Hogy ki az a francia, aki Procopius Serinda-jat Sèrinde formájában modernizálta és 
historico-geographiai ország névvé avatta, arról kétségtelen adatot már nem tud adni, 
„mert az a munka, melyben valószínűleg először fordul elő, H. Yule Cathay and the 
Way Thither-je Henri Cordier által 4 kötetre bővítetve kiadott II. kiadásának I. kötete, a 
háború alatt jelent meg, s Magyarországon nincs meg. Csak már angol nyelve kelt 
mégis kételyt. Lehet, hogy a név Pelliottól, a franczia középázsiai expeditió vezetőjétől 
származzék, (Toung-Pao?) Procopius „Serinda”-jának  etymilógiája és származása nem 
tisztázott kérdés. Maga Stein a francziák etymologiai magyarázatáról azt mondja, hogy 
lehet, hogy nem több „tanult, de népszerű etymológiánál. Hogy mégis használja a nevet, 
sőt könyvének cziméül, tehát összefoglaló fogalmául egész kutatásának – azt talán 
szabad úgy kifejeznem, hogy annak a területnek egész lüktető életét átérző tudósnak 
symphathiájából ered, mert e név bizonytalanságában is vagy talán még így jobban 
fejezi ki ezt az egykori életet, melyben khinai és indiai hatások vegyültek. Stein maga 
azt mondja hogy jellemző rövidsége maga igazolja a név használatát. De azt nem szabad 
felednünk, hogy a két hatás nem volt egyforma: a khinai néha politikai is volt, az indiai 
culturális, de erős, mert ezen az úton Khinát is befolyásolta, sőt egész Kelet-Ázsiát. A 
culturák ezen vegyülésének területét kutatta immár harmadszor s az eddigieknél is 
gazdagabb eredménnyel Stein Aurél 293

293 Gr. Teleki Pál l. t. felszólalása a M. T. A. 1922. január 30-i összes ülésén = Akadémiai Értesítő, 
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A Teleki Pálról szóló rész kezdetéül azért választottam ennek az előadásnak kivonatolt 
részletét, mert itt a földrajztudós Teleki magyaráz meg - teljes történeti hátteret adva - 
egy földrajzi fogalmat.
Az ő egész tudományos tevékenységét háttérbe szorítja politikusi működése. Az 
átlagember számára gr. Teleki Pál a tragikus sorsú miniszterelnök, s csak szakmai 
körökben ismerik tudományágában elért eredményeit. Stein pedig mindenek előtt a 
földrajztudóst ismerte és becsülte, de mint látni fogjuk, foglalkoztatta politikai 
pályafutása is, s annak minden buktatói között sem szűnt meg tisztelni benne az egyenes 
embert.

Teleki Pál (1879-1941) a jogi karra iratkozott be, de helyette - talán nagybátyjának, 
Teleki Sámuelnek hatására, aki a korszak egyik legismertebb földrajzi felfedezője volt 
-leginkább földrajzot hallgatott az egyetemen: ebből az időből származott ismeretsége 
Lóczy Lajossal és annak adjunktusával Cholnoky Jenővel. 1903-ban avatták az 
államtudományok doktorává Az elsődleges államkeletkezés kérdéséhez címmel 
benyújtott dolgozata alapján, de már 1902-től Lóczy Lajos földrajzi tanszékén volt 
gyakornok. Lóczy maga mellé vette ugyan a tanszékre, de volt egy kikötése, miszerint 
öt évig nem publikálhat. Teleki ezt a feltételt betartotta, sőt még néhány évvel meg is 
hosszabbította, akkor azonban egy olyan munkát tett le az asztalra, mely egyszeriben 
meghozta számára a nemzetközi elismerést. 1909-ben jelent meg az Atlasz a japáni  
szigetek cartographiájának történetéhez címmel az a kötet, melyet a Genfi Nemzetközi 
Földrajzi Kongresszuson mutattak be, majd később a Francia Földrajzi Társaság 
Jomard-díjával tüntettek ki. Az atlasz szerzőjét pedig a kongresszus megválasztotta 
Térképtörténeti Bizottságának tagjai közé. Teleki ezzel a munkájával alapozta meg 
tudományos pályáját.
1909-1913 között a Földrajzi Intézet tudományos igazgatója volt, a Magyar Földrajzi 
Társaságnak 1910-1923 között főtitkára, majd alelnöke volt. A Magyar Tudományos 
Akadémia 1913-ban választotta levelező tagjai sorába, székfoglalóját, A földrajzi  
gondolat története címen 1917-ben tartotta meg. 
1912-ben Cholnoky Jenő társaságában nagy körutazást tett az Amerikai Egyesült 
Államokban az Amerikai Földrajzi Társaság meghívására. Teleki ezen az úton érett 
gazdasági geográfussá és egy esztendővel később munkatársával Havass Ernővel életre 
hívta a az MFT Gazdaságföldrajzi szakosztályát.294

 
    Teleki Pál az 1910-ben megalakult Turáni Társaság tagja, majd alelnöke lett. A 
turanizmus, a magyarság keleti gyökereinek hangsúlyozása, a századforduló és a 
világháború előtti évek sajátos magyar imperializmusa kívánt lenni. Tagjai és vezetői fél 
szemüket mindig a balkáni német előrenyomuláson tartva azon ügyködtek, hogy egy 
magyar kulturális és gazdasági expanziót segítsenek elő a Balkánon. A társaság 
világnézete az imperializmus mellett minden bizonnyal a korszak keleti kultuszában 
lelte eredetét. Mindezzel együtt a társaság egyáltalán nem volt Nyugat-ellenes és még 
kevésbé faji meghatározottságú – működését a jelentős részben zsidó nagypolgárokat 
tömörítő Gyáriparosok Országos Szövetsége támogatta. Ez az ideológia csak egyik 
utódszervezetét, a háború után létrejött Turáni Szövetséget jellemezte. A társaság tagjai 
között egyaránt képviseltették magukat Kelet-kutatók (Széchenyi Béla, Vámbéry 
Ármin, Felvinczi Takács Zoltán, Vikár Béla) a társadalmi és politikai elit tagjai (Károlyi 
Mihály, Bánffy Miklós, Hatvany József és Teleki) és turanisták (Baráthosi Balogh 

294 Kubassek János: Teleki Pál, a földrajztudós in: Teleki Pál öröksége./ Összeáll.: Barabás Béla.- 
Lakitelek : Antológia Nyomda, 1992.- pp. 55-66



Benedek és társai, akiknek nagy szerepük volt a háború után a turanizmus 
kompromittálásában.295

A Társaság folyóiratának, a Turánnak első számában, 1913-ban Teleki így írt: Keletre 
magyar! Nemzeti, tudományos és gazdasági téren keletre! Tudományos alapot, alapos 
ismereteket a gazdasági előrenyomulásnak, gazdasági célokat, de segítséget is a 
tudománynak, mert nemzeti tudományosan felépülő nemzeti gazdagodás, presztizsünk 
emelése keleten reális export-ipar megteremtésével, illetve fejlesztésével lesz erőnk, 
függetlenségünk, hatalmunk alapja.”
 A folyóiratban megtalálhatjuk a Turáni Társaság elnökségének és választmányának 
névsorát, ami magáért beszél: tiszteletbeli elnök Széchenyi Béla gróf, elnök Teleki Pál 
gróf. Alelnökök: Cholnoky Jenő, Erődi Béla, Károlyi Mihály gróf, Lóczy Lajos, Paikert 
Alajos (ügyvezető) és Szapáry László gróf, a választmányi tagok között találjuk 
Goldziher Ignácot és Hopp Ferencet, főmunkatársak között szerepel ismét Goldziher, 
Kmoskó Mihály, Gombócz Zoltán és Vámbéry Ármin.
Az érdemi munkát azonban az ügyvezető Paikert Alajos végezte. Telekivel sem 
munkatársai, sem a tiszteletbeli elnök nem voltak megelégedve, mert nem igen vett részt 
az operatív munkában.
 
A háború után Teleki – fenntartva tagságát a Turáni Társaságban – a tudományos kelet-
kutatást folytató Kőrösi Csoma Társasághoz csatlakozott, a Turáni Szövetséggel pedig 
semmilyen közösséget nem vállalt.
A Kőrösi Csoma Társaság Stein Aurélt is tagjai és támogatói között kívánta tudni. 
Teleki Pál elnök és Szinnyei József alelnök aláírása szerepel azon az 1926-ban kelt 
levélen, amelyben értesítik Stein Aurélt, hogy a Kőrösi Csoma Társaság első 
közgyűlésén tiszteleti tagjává választotta.
Leírják, hogy a társaság keletkutatással foglalkozik, főleg azon területekkel, amelyek a 
magyarságot történeti és földrajzi helyzeténél fogva érdeklik. „A keletkutatás e területén 
az Ön kiváló munkásságát a magyar körök mindig élénk figyelemmel kísérték, ennek 
eredményeit nagyrabecsülték, s kutatásaikban sikerrel felhasználták.”
A Társaság tisztelete és hálája jeléül tiszteleti tagjai sorába választotta, ezt abban a 
tudatban tette, hogy a társaság díszét gyarapítsa. Egyuttal engedje meg, hogy arra 
kérjük, hogy társaságunkat célja elérésében támogatni sziveskedjék. 296

Nem ismeretes azonban bármilyen tevékenysége is a Társaságon belül. El kell mondani, 
hogy Stein Aurélt több magyar tudományos társaság választotta tagjául: Az Országos 
Magyar Régészeti Társaság (1925), a Budapesti Philológiai Társaság (1929), az előbb 
említett Turáni Társaság (már Pekár Gyula vezetésével 1929-ben) indoklásul felhozva, 
hogy munkássága nemcsak az egyetemes tudományra gyakorolt nagy hatást, de a 
magyarság történetének megismeréséhez is hozzájárult, s dicsőséget hozott a nemzet 
számára. Stein általában hálásan megköszönte ezeket a tiszteleti tagságokat, de 
valójában csak a Magyar Földrajzi Társaság volt az, amelynek tevékenységben részt is 
vállalt.   
1918-ban határozta el Teleki Pál a Kárpát-medencének az 1910-es népszámlálás adatain 
alapuló térképének elkészítését, amely a Magyarország néprajzi térképe a népsűrűség 
alapján nevet viseli hivatalosan, ismertebb neve a Vörös térkép (Carte-rouge), amelyen 
Magyarország nemzetiségi eloszlását mutatta be. A térkép a két világháború között 
számtalan kiadást ért meg, s 1920-ban odakerült a trianoni békeelőkészítő bizottság elé 
is. 1920 január elején Teleki a gróf Apponyi Albert vezette magyar békedelegációval 
Párizsba utazott. A velük szállított dokumentáció java részét az ő vezetésével állították 

295 Ablonczy Balázs: Teleki Pál. Egy politikai életrajz vázlata.- Bp.: Elektra Kiadóház, 2000, 141 p.
296 Kőrösi Csoma Társaság, 1926. január 10. Cat. Stein HAS 6/ fols. 36-37



össze. Mint a magyar békeelőkészítő iroda tudományos osztályának vezetője számos 
akadémiai tagtársát vonta be ebbe a munkába: pl. a Nemzetek Szövetsége tárgyában 
Magyary Géza, a nemzetiségi kérdés vonatkozásában Illés József, a nemzetiségi 
statisztika terén Kovács Alajos vett részt ebben a munkában. Élete további szakaszában 
is munkálkodott a revízió tudományos hátterének megteremtése érdekében.
Első miniszterelnöksége után visszatért a tudományhoz, a budapesti tudományegyetem 
közgazdasági karán megkapta a gazdaság-földrajzi tanszék vezetését, miután 1921-ben 
nagy nehezen habilitálta őt az egyetem vezetése. A húszas évek végén az egyetem 
dékánjának is megválasztották, majd amikor a kart összevonták 1934-ben a 
Műegyetemmel, 1937-38-ban a rektori tisztet is betöltötte.
1924-ben a Népszövetség felkérte az un. Moszuli Bizottságban való közreműködésben, 
ahol az volt a feladat, hogy az 1924 okt. 29-én kötött Brüsszeli-egyezmény demarkációs 
vonalát követően vizsgálja meg a Hakári és Moszul vilajetek közötti területek népességi 
viszonyait, s állapítsa meg, hogy a lakosság többsége Törökországhoz vagy Irakhoz 
kíván-e csatlakozni.
Számtalan funkciót vállalt: 1920 októberétől ő volt a magyar elitnevelés egyik 
felszentelt helyének számító Eötvös Collegium kurátora, 1932-36 az Ösztöndíjtanács, 
1936-37 a Közoktatási Tanács elnöke, 1936-tól a külföldi Collegium Hungaricumok 
kuratóriumának elnöke, így a magyar értelmiségi elitképzés egyik fő irányítója volt. 
1922 júniusától Magyarország főcserkésze, ezt a posztot ugyan csak alig egy évig 
töltötte be, de utána, mint tiszteletbeli főcserkész – tulajdonképp vezette a 
cserkészmozgalmat.
Vezette az 1931-ben alapított Nouvelle Revue de Hongrie szerkesztőbizottságát és részt 
vett a Hungarian Quarterly választmányában is. A társadalomtudományok magasabb 
szintre emelése érdekében több kisebb kutatócsoport létrehozását kezdeményezte. Ilyen 
volt az 1926-ban létrejött Államtudományi Intézet és a Táj- és Népkutató Központ 
(1938).

Teleki Pál Stein Aurél 75. születésnapja alkalmából cikket írt a Pester Lloyd 1937. 
karácsonyi számában. Az anyaggyűjtés során felkérte Balogh Jenőt, az Akadémia 
főtitkárát, akivel Stein állandó levelezésben állt, hogy további adalékokat kapjon 
Steinnek Magyarországhoz való viszonyáról, s ezeket az adatokat beépítette cikkébe:   
 „Most azokra a levelekre kérem becses figyelmedet, amelyek bizonyítják, hogy Stein 
Aurél barátunknak erős magyar nemzeti érzése hosszas külföldi tartózkodása mellett is 
élénken megnyilvánul.
Néhány évvel ezelőtt azt az óhaját fejezte ki, hogy szeretné meglátogatni Pannonhalmát, 
mint a magyar nemzeti állam kiépítése idején alapított és 900 éves történelmi 
levegőjétől körülvett helyet, továbbá Debrecent, az alföldi magyarság egyik legnagyobb 
városát. / az utóbbira nézve megjegyezte, hogy őt „mint anglikán protestánst” a 400 
éves református kollégium és annak könyvára is érdekli./
Pannonhalmára Zichy István, Debrecenbe Révész Imre és más több társunk kísérte őt. 
Elutazása után, Sziciliában tartózkodása alatt nála szokatlan melegséggel emlékezett 
meg a mély benyomásokról és hálálkodott azon, hogy mint protestáns embert 
pannonhalmi főapát barátunk oly kedves fogadtatásban részesítette.
Ez év tavaszán Stein barátunk, aki egy magyar napilapot állandóan figyelemmel szokott 
kísérni, ebből értesült arról, hogy a magyar törvényhozás tárgyalni fogja az Alföldön 
végzendő öntözési munkákra vonatkozó javaslatot. „Teljes tudatában vagyok –írta 
ekkor nekem – annak, mily nagy jelentőségüek lesznek ezek az öntözési munkák a 
Nagy-Alföld színmagyar népének mezőgazdasági viszonyaira és jobb megélhetésére. 
Azt javasolta, hogy hallgasson meg a kormány angol szakférfiakat is, akik Egyiptomban 



bőséges tapasztalatot szereztek. E tárgyban kérdést intézett több angol barátjához, 
egyikük MacGregor tárgyalt is ezután a földművelési miniszter úrral.”297

Teleki nagyon tisztelte Stein Aurél munkásságát, magyarországi látogatásai során a 
személyes eszmecseréket sosem hagyta ki, s azon kevesek közé tartozott, akiket várható 
érkezéséről is tájékoztatott a Steinnel bizalmas viszonyban álló Balogh Jenő: 
„Értesítettem gr. Teleki Pál és gr. Zichy István társainkat érkezésed valószínű 
dátumáról, mert feltétlenül találkozni akarnak veled”.298 De meglátogatta őt Angliában 
is, amikor mint főcserkész Jamboreen járt a szigetországban.  
Az évek múlásával, magyarországi látogatásaival kapcsolatban gyakran jegyzi meg 
Stein Aurél, hogy otthon egyre kevesebb jóakaróra és barátra számíthat.  De mindig 
közéjük sorolta Teleki Pált.

Stein Aurélnak Teleki politikusi karrierjével kapcsolatos véleményéről csak a késői 
szakaszról vannak adataink. 
Teleki Pál 1938. május 14-től vallás- és közoktatási miniszter volt az Imrédy 
kormányban.
 
„Gr. Teleki Pál miniszterségének is örültem. Tisztelem, mint alapos tudóst és régi igaz 
barátot. Széles világismeretével sok jót végezhet a Közoktatás terén, no meg talán a 
külpolitikai dolgok irányában is. Én mindig úgy láttam, hogy tisztán látja a fennálló 
tényeket.
Kétségtelen, hogy Ausztria eltűnése nehéz feladatok elé állítja azokat, a kik az ország 
kormányrúdját vezetik. Jó szociális intézkedésekkel könnyebb lesz remélhetőleg 
szembe szállni a káros befolyásokkal.” 299

Annabel Walker idézi Stein Helen Mary Allennek, 1938. november 21-én írt levelét, 
amelyből jól látszik Stein állásfoglalása Trianonnal kapcsolatban. A szerző hibásan 
állítja, hogy Teleki akkor miniszterelnök lett: a második Teleki-kormány 1939. február 
15-én alakult meg. 

 „Magyarországon nem úgy alakultak a dolgok, ahogy remélte. Régi barátja Teleki gróf 
miniszterelnök lett és igyekezett meggyőzni Hitlert, hogy támogassa a magyar 
igényeket a Trianonban elvett területeket illetően. 1938 végén azt írta Helennek: 
’Természetesen a lehetőség, hogy ezen igények kielégítődnek, örömmel töltenek el.’ 
Nem gondolt e kapcsolat kétértelmű és morálisan kétes természetére, de tudta, hogy 
Teleki egy kifeszített kötélen egyensúlyoz, amelyet Hitler bármikor elvághat. A remény 
hamarosan rossz előérzetté vált, és aggodalommal töltötte el a felelősség, amit barátja a 
vállára vett; s félelmei tragikusan beigazolódtak”.300 

 1941-ben Teleki számára valóban az alternatíva már csak annyi volt, hogy vagy enged 
Hitler követelésének, s ezáltal kiteljesíti a revíziót, viszont elveszíti a Nyugat 
jóindulatának maradékát is, vagy ellenáll, s ezzel az országot teszi ki a német 
megszállás veszélyének, viszont megőrzi a szövetségesek jóindulatát. A döntéssel járó 
politikai és morális felelősség irtózatos súlya alatt összeomlott, s április 3-án főbe lőtte 
magát.

297 Balogh Jenő gr. Teleki Pálnak, Bp., 1937. december 13. - MTAKK, RAL 744/1937 
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Steint sokkolta Teleki halála. Három nappal a tragikus esemény után így írt 
legközelebbi angliai barátjának:   
 „Egy igaz barát volt, nagyra becsültem őt, mint embert a maga elé tűzött nagy célokért 
és az egyenességéért; s mint geográfust a józan ítélőképességéért. Semmi más, mint az 
erős kötelességtudat tudta rábírni az aktív politikában való részvételre…
Teljes mértékben tudatában volt annak, hogy minden ponton ellenségekkel néz szembe 
& és kicsi a remény hatékony segítségre bárhonnan is. A nagy veszély Németország 
részéről mindig súlyosan nehezedett rá.”301

   Lóczy Lajos közvetlen munkatársával és egyetemi kollégájával, Cholnoky Jenővel is 
állandó kapcsolatban állt Stein Aurél. Ez a kapcsolat azonban nem volt felhőtlennek 
nevezhető, s ez nem Stein Aurélon múlott – mint ahogy azt remélhetőleg az alábbi rész 
bizonyítani fogja. 
  
Cholnoky Jenő (1870-1950) a Budapesti Műegyetemre iratkozott be, ahol vízépítő 
mérnöki tanulmányokat folytatott, majd pályafutását is ott kezdte a Vízépítéstani 
Tanszéken. De igazi érdeklődése a földrajz felé vonzotta, s Lóczy Lajos meghívására 
került a Pázmány Péter Tudományegyetem Földrajz Tanszékére, aki bevonta őt a 
Balaton-kutatásba és ázsiai kutatóútra is ő ösztökélte, vízföldrajzi, hidrológiai és 
felszínalaktani kérdések tanulmányozására.  Mestere azzal a feladattal bízta meg, hogy a 
Kínai-alföld nagy folyóinak jellegzetességeit írja le. Akadémiai székfoglalóját is ebben 
a témában tartotta 1922-ben A Jang-cze-Kiang deltájának földrajza címen.  Útja során 
eljutott a Góbi-sivatag pereméig és Mandzsúriába (1896-1898). Hazatérte után folytatta 
oktatói pályafutását a budapesti egyetemen, majd 1905-től Kolozsváron vezette a 
földrajzi tanszéket. 
  
 A magyar geográfusok közül valószínüleg a legtöbbet Cholnoky Jenő foglalkozott 
Stein Aurél munkásságával. Számos cikkben számolt be expedíciói eredményeiről, 
szerkesztette a földrajzi folyóiratokban megjelent cikkeit, mint az MFT elnöke nagyon 
szép gratuláló leveleket küldött neki születésnapja, vagy kitüntetései alkalmából, halála 
után is ő emlékezett meg róla a Földrajzi Közleményekben. Az ő esetében azonban nem 
beszélhetünk arról, hogy kölcsönösen tisztelték egymás munkásságát, mint ahogy ez 
Lóczy Lajos esetében volt, mert volt egy kérdés, amire Cholnoky mindig –  az idő 
múlásával más hangsúllyal, de mindig kritikai éllel tért vissza: s ez Belső-Ázsia 
deszikkációjának  problémaköre volt. Sok megnyilvánulásából az látszik, hogy Stein 
földrajzi munkássága egy részét olyannak tekinti, hogy megfelelő ismeretek híján szól 
bele szaktudást igénylő kérdésekbe. 
A Földrajzi Társaság elnökeként, a szakma tiszteletét és elismerését tolmácsolta Stein 
Aurélnak két alkalommal is 1932-ben: a Royal Asiatic Society Gold Medal-janak 
elnyerése alkalmából, míg a másik a Bander Abbas-i Brit Konzulátusra eljuttatott 
levélben a 70. születésnap alkalmából köszönti tagtársukat:
 „ Mi magyar geográfusok a messze távolból mindig szeretettel és csodálattal kísérjük 
figyelemmel Méltóságod működését, mellyel újból és újból dicsőséget szerez a magyar 
névnek és amikor e nagyhírű társaság által ért kitüntető elismerés alkalmából meleg 
szerencsekívánatainknak adunk kifejezést, arra kérjük az Egek Urát, hogy még hosszú 
éveken át folytathassa kutatásait a magyar nemzet és az egész tudományos világ 
elismerésétől kísérve.”302

301 Stein Aurél Helen Mary Allennek, 1941. ápr. 6.-Bodleian Library, MSS Stein 32
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„ Keveseknek adatik meg, hogy e magas kort elérhessék s még kevesebb azok száma, 
akik a hetvenedik év fordulóján tudományos eredményekben oly gazdag életre 
tekinthetnek vissza, mint Méltóságod. Nemcsak a magyar geográfusok, de a magyar 
tudományos világ egyetemes csodálattal és büszkeséggel kíséri útjain Méltóságodat. S 
most, amikor a 70. év küszöbén is túl fiatalos lelkesedéssel és munkabírással új 
expedíciós útra indul, kérjük a Mindenhatót, hogy tartsa meg Méltóságodat még hosszú 
esztendőkön át ebben a testi és szellemi frissességben a Magyar Haza és a Tudomány 
dicsőségére.”303

A polémia a deszikkációt illetően már Stein első, a Földrajzi Társaság szervezésében 
tartott előadását követően kezdetét vette. Idézzük erről Cholnoky Önéletrajzának XVII. 
fejezetét:
 „A Turáni Társaságban tartott előadások és a turáni népekről közölt leírások világossá 
tették előttem, hogy a magyarok eredetéről, Turánról, a turáni életről egészen hamis 
vélemények vannak elterjedve. Bele kellett mélyednem ebbe a tanulmányba is. A 
temérdek balvélemény fő oka az volt, hogy akik hozzászóltak, azok nem tanultak jól 
földrajzot és nem tudtak semmit az ember életének, a történelmi eseményeknek a 
földrajzi együttessel való összefüggéséről. Nem volt elég természettudományos 
műveltségük, s mindenféle lehetetlenséget találtak ki.
A Turáni-alföld életének alapos tanulmányozása már 1909 óta, a genfi földrajzi 
kongresszuson tartott előadásom óta foglalkoztatott. Ott a népvándorlások eredetét a 
mesterségesen öntözött oázisvidékek és a füves puszták életének labilis voltával 
magyaráztam meg, s megcáfoltam azt az elméletet, hogy Ázsia belseje a történelmi 
időkben kiszáradt volna és ez a kiszáradás okozta volna a népek menekülését Ázsia 
belsejéből. Ezt az elméletet vallotta Stein Aurél is, első utazása után, a Kelet-
Turkesztánban látott temérdek rom láttán. Itt, Budapesten tartott erről előadást a M. 
Földrajzi Társaságban. Előadása után figyelmeztettem, sőt az Uránia folyóiratban meg 
is írtam,304 hogy ez az elmélet tévedés, pontosan ki lehet mutatni, hogy Ázsia belsejének 
éghajlata a pliocén korszak – tehát az ember megjelenésének korszaka előtt már éppen 
olyan száraz volt, mint ma. Különösen id. Lóczy Lajosnak az a fölfedezése, hogy a 
Belső-Ázsiát elborító úgynevezett han-hai-rétegek nem tengeri eredetűek, hanem 
sivatagi és pusztai képződmények, ez bizonyítja legjobban, hogy már az ősember korát 
megelőzőleg Ázsia belseje éppen olyan, vagy talán még szárazabb volt, mint ma. A sok 
rom nem klímaváltozást, hanem vagy a folyók futásának megváltozását, vagy a 
történelmi események hatását tanúsítják. Stein Aurél eleinte haragudott rám, hogy ellene 
mertem felszólalni, de mint lelkiismeretes, valóban a tudományért lelkesülő tudós, 
második utazásán alaposan tanulmányozta, hogy miért hagyták el ezt, vagy amazt az 
oázist a lakósok.
És meggyőződött róla, hogy igazam van. Igen kedves levélben tudatta velem, hogy 
igazam van, az oázisokat nem a kiszáradás (deszikácció) miatt hagyták el, hanem az 
egyiket azért, mert bevándorlók települtek a folyó mellé, az oázis fölé, s mivel a 
közigazgatás nem tudta a dolgot rendezni, az új települők elhasználták a kevés vizet, s 
az alsó, sokkal régibb oázis víz nélkül maradt, kénytelen volt elköltözni. Így pusztult el 
Dandaszkilik. 
Nija oázist azért hagyták el, mert a sátoros pásztorok igen erősen zsarolták, rabolták 
őket, s a megromlott közigazgatás nem tudta megvédelmezni őket. A többi rom eredete 
is ilyen. Mindegyik olyan helyen van, hogy újra be lehetne rendezni az öntözést, volna 
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hozzá elég víz. Ne gondoljunk százezer lakosú, nagy oázisokra, hanem csak egy két 
ezer vagy csak néhány száz lakosú oázisokra. Ezek jó módban éltek, templomuk volt, 
művész festményeik, domborműveik, égetett cserép-szobraik stb. magasabb 
műveltségről, jómódról tanúskodnak.  Ezt a jómódot azalatt szerezték meg, mialatt 
Kínában a hatalmas Han-dinasztia uralkodott, a Kr. e. utolsó századokban. Kr. után a 
dinasztia lehanyatlott, a Belső-Ázsiában volt kitűnő uralmuk, közigazgatásuk megszűnt, 
s felfordult a rend. Ennek következménye volt az a népvándorlás, amely a Római-
Birodalmat tönkretette. Milyen csodálatosan összefüggnek a történelmi események és 
milyen csodálatosan kapcsolódnak a földrajzi együtteshez!
Stein Aurél megírta, hogy csak egyetlen olyan romot talált, a Lop-nor tótól északra, 
amelyen ma lehetetlenség volna öntözést berendezni. Ez  Lon-lan, a sivatag szélmarta, 
homoktalan pusztaságán. Csakugyan, vigasztalan, szörnyű sivatag terül el köröskörül, s 
folyónak, tónak nyoma sincs, a talajvíz fúrással is elérhetetlen. Itt csakis kiszáradásról 
lehet szó. Válaszomban megírtam, hogy kiszáradás nincs, erről szó sem lehet, ha megint 
odakerül, vizsgálja meg a dolgokat jobban, valami más megoldásnak kell lennie! Meg is 
találta a megoldást. Lon-lan nem volt oázis, hanem csak katonai állomás és mindennap 
tevekaraván hozta a katonák számára az ivó- és használati vizet.305

   Azt, hogy Stein egyértelmű álláspontot foglalt volna el a kérdésben, megkérdőjelezi 
már ebben a korai időszakban is az a levél, amelyet a Royal Geographical Society 
főtitkárának második expedícióján 1907. június 18-án Kanszuból írt, ahol 
Huntingtonról, akinek a desszikációt illető elméletéből sok mindent átvett, a 
következőket írja: „Igazán nagyra értékelem őt, mint lelkes kutatót, valamint 
munkájának alaposságát, széleskörű tapasztalatai alapján levont értékes 
következtetéseit. Alkalmanként azonban hajlamos arra, hogy történelmi témával való 
foglalatossága során egy post-hoc-ot egy proper hoc bizonyítéknak tekintsen. Úgy értem 
azt, hogy egy terület mondjuk 1600 évvel ezelőtt teljesen elhagyatottá vált, ma 
kétségtelenül azzal magyarázzák, hogy ez a terület kiszáradása miatt történt, s nem 
azzal, hogy az elsivatagosodás vezethető vissza az elvándorlásra. Történelmi 
szempontból még mindig olyan sok homályos dolog létezik ezeken a területeken, hogy 
az embernek nyitva kell tartania a szemét, és észrevenni egyéb ismeretlen tényezőket 
is.”306 
Az e téma körül kialakult ellentét nagyon jól kifejezésre jut Stein Aurél Belső-Ázsia 
általános kiszáradásának kérdése c. tanulmányának megjelentetését illetően is. Azért is 
érdekes e levél tartalmának megismerése, mert így válik érthetővé a cikk bevezető 
mondataiban Stein magyarázata, vagy akár magyarázkodást is mondhatunk, hogy 
milyen körülmények között és milyen indítéktól vezettetve adta elő szűk körben a 
megjelent szöveget: 
  Stein a korrektura megkapott szöveget illetően elégedetlen volt a szerkesztőséggel, s 
Cholnoky bizonyítani kívánta, hogy javításait figyelembe vették, kivéve, az előadta 
helyett az írta marad, : „Előadta, Írta helyett a czimben. Nem javíttathattam, amint nem 
is javítottam ki, mert ha előadást publikál a Földr. Közl., akkor a Társaság tagjai méltán 
felelősségre vonhatják a főtitkárt az alapszabályok értelmében azért, hogy miért nem 
kapott minden tag meghívót.” Cholnoky szerint, mivel privát körben olvasta fel a 
dolgozatot, a F.T. erről nem vehet hivatalos tudomást 
Az archaeologusban Cholnoky szerint nem kell ragaszkodni az etimológikus írásmód 
alkalmazásához, mert amennyire lehet, mi fonetikusan írunk.
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Nem javította ki a Kuen-lün szót, mert a földrajzi nevek írásában bizonyos 
következetességre törekszünk, s mivel ennek a hegységnek legkitűnőbb és 
leghivatottabb ismerője, Lóczy úr így írja, a Földr. Közl. ragaszkodik ehhez.
Ezek után kapott Cholnoky Halász Gyulán keresztül egy módosításokkal és nem 
javításokkal telt kinyomott ívet. A czímben is módosítás történt. „A nálam lévő 
korrektúralapok tanúsága szerint a Doktor Úr nem változtatta meg a kéziratban volt 
czímet „B. Ázsia általános kiszáradásainak kérdése” amelyet én annál is inkább 
helyesnek véltem mert többszörös kiszáradásról lehet csakis szó, mivel a pliocénkori 
lerakodások tanúsága szerint már a pliocén időkben puszta volt ott, ahol ma van. Tehát 
csak periódusos ingásokról lehet szó, többszörös kiszáradásról, amelyek közül az egyik 
Huntington és a Doktor Úr véleménye szerint a históriai időkben történt….
Mindazonáltal – hogy a Doktor Úr iránt érzett őszinte tiszteletemnek kifejezést adjak, az 
ívet a kívánt módosításokkal újra nyomtam.
Ha tudtam volna, hogy a czikket idegen nyelven megjelentetni nem kívánatos, akkor 
kértem volna, hogy publikálásától elállni szíveskedjék, mert nem szeretem e rendet 
megbontani, minthogy az újabb megállapodások szerint a F. Közl. in extenso jelennék 
meg - Nemzetközi Kiadásban. Kissé feltűnő is lesz, hogy ez a czikk, amelyre annak 
idején hivatkoznom is kell, nem jelent meg, csak magyarul.307

A cikk végül a Földrajzi Közlemények 1911. évfolyam, 39. kötet, 2. füzetében úgy 
jelent meg, hogy a címben vitatott szó egyes számban áll, a cikket írta Stein Aurél. A 
szerző a tanulmány első mondataiban megmagyarázza, hogy Lóczy kérésére egy szűk 
körben értekezett a desiccatioról, azért is volt ez ilyen formában megtartva, nem rendes 
előadásként, mert Stein úgy érezte, hogy még nem tekintette át megfelelő mélységben a 
kérdéssel kapcsolatban rendelkezésére álló anyagot, s rengeteg elfoglaltsága mellett 
nincs ideje egy olyan polémiára, ami esetleg a hiányos közlésből adódna. A leírt 
tényekért vállalja a felelősséget, de nagyon sajnálná, ha e tények fogyatékos kifejtéséből 
vita keletkeznék. 
Ő Belső-Ázsia deszikkációjának kérdésében elsősorban Kropotkin és Huntington 
műveire támaszkodik – írja ebben a munkájában.
Első expedíciója során ugyan figyelemmel volt minden olyan archaeológiai és 
topográfiai tényre, amely fontos lehet a Tarim-medence s különösen annak déli 
peremének (az expedíció Hotan területét érintette) történelmi klímaváltozásaira, de az 
Ancient Khotanban mindig rámutatott arra, hogy esetleg a fennálló változások a 
deszikkációtól teljesen független okokra vezethető vissza.
Mivel akkor Belső-Ázsia történetét illetően nagyon sok volt még a homályos pont, több 
szempontot vett figyelembe: a régi romhelyek környezete teljesen megváltozott azóta, 
hogy lakói elhagyták. Egy oázisban a föld egész produktivitása nagyon függ az emberi 
tényezőtől, az adott időszak politikai stabilitásától stb. 
A romhelyek legtöbbjénél előállt a teljes vízhiány, felmerült a kérdés: miért hagyták el a 
romhelyet, s miért nem költöztek újra vissza. 
Második utazása során, amely sokkal messzebbre vitte kelet felé, olyan adatokkal 
szolgált, hogy megfogyott a víz az öntözésre szolgáló folyókban.  Ezt a régészeti 
tényekkel úgy lehet összefüggésbe hozni, hogy az egyik romhely, amelyre Sven Hedin 
bukkant 1900-ban kereskedelmi és katonai célokat is szolgáló főútvonal mentén feküdt, 
az ásatás idején 7 napi járóföldnél közelebb egyik irányban sem lehet iható vizet találni. 
A másik példa Loulan, ahol a IV. században még virágzó település volt, mint a 
nagyszámú buddhista templomromok is jelzik, a folyó még most is megtalálható ugyan 
pár kilométer távolságban, vízhozama azonban olyan csekély, hogy mindössze 10-20 
félnomád család szükségleteit fedezi. 
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Itt a desszikációt bizonyítottnak véli, csak az kérdéses számára, mennyi idő kellett 
ennek teljes kifejtésére, s hogy progresszíven történt-e vagy bizonyos időközökben, 
pulzatórikus módon. 
Érdekes tapasztalatokat ad a Tunhuangtól nyugatra eső kavicsos sivatagban fennmaradt 
limes vizsgálata. Ez több szempontból is jó mérőeszközül szolgál: tudható - írásos 
dokumentumok alapján -, hogy Kr. e. 100 évvel, amikor ezt a katonai útvonalat 
megnyitották, itt már igazi sivatag volt, s az is tudható, hogy Kr. u. I. illetve bizonyos 
részeit, a II. században már elhagyták lakói. Megvizsgálta a fennmaradt határfal vonala 
és azoknak a sós mocsaraknak a nívóját, amit a kínaiak felhasználtak védvonaluk 
biztosítására. Megfigyelte, hogy csak néhány lábnyi volt a különbség a fal a vége és a 
mostani mocsárnívó között. S mivel a fennmaradt fal anyaga rétegekben felrakott nád és 
agyag, ha évszázadokig vízben állt volna, elpusztul. Tehát biztos, hogy a klíma nem 
sokat változott, mindig is minimális lehetett a területen a csapadék.308 
Azt hiszem a fenti idézetek jól mutatják, hogy ebben a cikkben sem lehet azt állítani, 
hogy Stein teljesen egyértelműen a deszikkáció mellett tőr lándzsát. Inkább az látszik, 
hogy több tényezőt is vizsgál.   
Stein később, 1938-ban a Hungarian Quarterly hasábjain tért vissza a deszikkáció 
kérdéséhez.
Ennek az a része is nagyon fontos, amikor munkateóriákról ír, melyeket aztán egyesek 
úgy vesznek át, mint bizonyított tételt. Azt hiszem a kiemelt részekből is látszik, hogy 
több oldalról, akár önmagát is felülvizsgálva hajlandó egy kérdést, többször is vizsgálat 
alá venni.

Az Ázsia kiszáradásáról szóló cikkét Hóman-Szekfű: Magyarország története. c 
munkájában a Szekfű Gyula által a török hódoltság utáni Alföldről szóló leírásával 
indítja: A hódoltság illetve az azt követő háborús időszakok következtében a gyors 
elnéptelenedés, a mezőgazdasági művelés hiánya, az erdők védelmének megszűnése 
kopár, sztyeppe-szerű vidékké változtatta ezt a területet. Miután nem volt jelentős 
számú lakosság, amely a szezonális áradások következményeit elhárította volna, sós 
lerakódások keletkeztek, amely a későbbi rekultivációt is megnehezítette. Az stagnáló 
állóvizek a malária és egyéb betegségek melegágyává váltak. 
Ezek után tér rá Ellsworth Huntington, amerikai professzor elméletére, amelyet a 
Pulsation of Asia309 című művében fejtett ki. Az amerikai geográfus 1905/1906 között 
végzett helyszíni kutatásokat Kínai-Turkesztánban. Ezen vizsgálatok során 
meglátogatott olyan romhelyeket a Takla-Makán homokjában, amelyeket Stein első 
expedíciója során vizsgált át. Az előkerült írásos dokumentumok adatainak 
felhasználásával, melyek Stein szisztematikus régészeti feltáró munkájának 
eredményeként kerültek napvilágra, s amelyek alapján Stein is megkísérelte a település 
elhagyásának okaira fényt deríteni, egy olyan következtetést vont le, hogy a klimatikus 
viszonyoknak, bizonyos évszázadokon átívelő változásai komoly csökkenést 
eredményeztek az éves csapadékban. Huntington úgy gondolta, hogy ez a teljes 
mértékben az öntözéstől függő mezőgazdálkodást lehetetlenné tette, s ezért lakói 
elhagyták a területet. De fokozott szárazság időszakai érintették a legeltető állattartást is 
a Tarim-medencétől keletre és északra, és ez okozta pl. a hunok és más belső-ázsiai 
népek nyugati migrációját. S ily módon, véleménye szerint, az ismétlődő deszikkáció 
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hatással volt Európa történelmére is: a Római Birodalom bukását, a Kelet-Európát 
pusztító mongol inváziót ezzel hozta kapcsolatba. 
Stein véleménye szerint a Tarim-medence nagyon alkalmas klimatikus változások 
megfigyelésére: ez fekvéséből is adódik, hiszen távol esik minden nedvességet adó 
tengertől, és magas hegyekkel van körülvéve: a két tényező alapján elmondható, hogy 
mindig is nagyon száraz területnek kellett lennie. Ahol az oázisokban megtelepedett 
emberi élet az öntözőcsatornákból nyert vízen múlik, az elérhető vízmennyiség 
csökkenése minden esetben hatással van a művelhető terület nagyságára, és ezáltal az 
ott lakók életére. De ugyanakkor van egy másik tényező is, amelyet nem lehet 
figyelmen kívül hagyni: ez az emberi tevékenységek sokasága. Ő maga belső-ázsiai 
expedíciói során mindig szem előtt tartotta mindkét tényezőt, s ezt azért is tartja 
fontosnak, mert látja, hogy ha valaki kidolgoz egy munka teóriát, az az idő múlásával a 
különböző publikációkban már, mint tény kezd el szerepelni.
Neki elég nagy területet sikerült expedíciói során átvizsgálni: Kína északnyugati 
részétől Belső-Ázsián keresztül le az Arab-tengerig és a Perzsa-öbölig és így sok 
lehetősége volt arra, hogy konkrét adatok hiányában, vagy százados kihagyások esetén 
milyen nehéz utólag azt meghatározni, hogy mit lehet kizárólag fizikai tényezők 
változásának rovására írni. 
Konkrét példákkal is illusztrálja a fenti problémát: Niya romhelytől 80 mérföldre 
fekszik Ching-chüh (indiai dokumentumokban Chadota) romhely, amely elhagyásának 
időpontja régészeti bizonyítékok alapján meghatározható: a Kr. u. 3. században hagyták 
el lakói.
Csábító lenne - írja Stein - a deszikkációval magyarázni. De a régészeti leletek állapota 
egyrészt azt bizonyítja, hogy a település elhagyása óta egyfolytában nagyon száraz volt 
a klíma, másképp a különböző, többek között írásos dokumentumok nem maradtak 
volna fenn ilyen kiváló állapotban, mint ahogy előkerültek a homokból. A másik 
régészeti lelet egy kettétört gyalogos híd - ma már mérnöki munkával sem lehetne 
elvezetni a Niya folyót addig a pontig, ahol valaha ez a híd állt. Tehát itt bizonyosan 
csökkent a folyó vízmennyisége. A másik példában az Endere folyó végétől kb. 70 
mérföldre délkeleti irányban, van egy romhely, amelyet szintén a 3. században hagytak 
el lakói. Hszüan-cang, buddhista szerzetes, aki könyvben örökítette meg útját Kínából 
Indiába majd vissza a Takla-Makánon keresztül, a VII. században már romos állapotban 
látta a helyet. Ugyanakkor a folyó ma is elérhető távolságban folyik a romhelytől, sőt, 
vízmennyisége még mindig annyi, hogy a romhely alatt hat mérföldre modern kolónia 
él.
Mindkét folyó a Kun-lun lánc hótakarójából és gleccsereiből nyerte és nyeri a vizet, s 
mégis mekkora a különbség a jelenlegi öntözés lehetőségeit tekintve. Ebből pedig arra 
kell gondolni, hogy máshol kell keresni a két hely elnéptelenedésének okát. 
Ez pedig egybeesett azzal – a kínai feljegyzésekből ismert ténnyel – hogy a Han-
dinasztia hatalma megszűnt. Ez a stabil uralom volt az, amely a békét biztosította a 
birodalomnak eme távoli belső-ázsiai részén is. Történeti tények bizonyítják, hogy 
amikor a Tarim-medencében a kínai uralom erős volt, ez a nyugalom és prosperitás 
időszakát jelentette. De mielőtt tovább tárgyalnám az emberi tényezők hatását, van még 
egy kérdés, amit tárgyalni kell. Ez annak az oázisnak a kérdése, amelyhez ma már nem 
ér el a Niya folyó. Itt bizonyíték van arra, hogy az elmúlt 16 évszázadban jelentősen 
csökkent a folyó vízmennyisége. Ugyanakkor az is bizonyított a halott oázisban 
fennmaradt emlékek alapján, hogy ugyanolyan szárazság volt akkor is, amikor 
elhagyták a települést, mint jelenleg. Sir Sidney Burrard, a Survey of India néhai 
vezetője, a Himalája földrajzának szaktekintélye hívta fel a szerző figyelmét arra, hogy 
csökkent az ezeket a folyókat tápláló gleccserek mennyisége. Miközben a klímában nem 



következtek be jelentős változások, a jégmennyiség, amelyet a legutóbbi glaciális 
periódus hagyott maga után lassan csökkent a jelenlegi postglaciális időszak enyhébb 
időjárásának hatására. A fossilis jégnek ez a lassan csökkenő tartaléka hatással van a 
Tarim-medence folyóira. 
Stein saját térképészeti felvételei is bizonyítják, hogyan változik, megfelelő öntözés 
esetén milyen gyorsan nő a sivatagtól elhódított terület nagysága- amennyiben adottak a 
földművelés folytatásához a békés körülmények. Az oázisok elhagyásának egyik 
időpontja , a 3. század mint már említettük a Han dinasztia hatalmának megszűnésével 
esett egybe, míg a 8. században a Tang dinasztia gyengülése miatt Turkesztán tibeti, 
majd más hódítók uralma alá került ezer évre. 
Stein tehát mindig a fizikai tényezők mellett az emberi tényezők figyelembevételét 
hangsúlyozza. Kasmíri példát is hoz, mert az általa fordított Rājataranginī c. krónika a 
hetedik századtól kezdődően szolgál adatokkal e földi paradicsom történetére 
vonatkozóan. Itt nincs hiány bőséges csapadékban, öntözésre alkalmas vizekben, tehát 
alkalmas a földművelésre. A krónika szerint a 6-8 ezer láb magasságot elérő 
fennsíkokon nagyon sok falu volt. Ugyanakkor, ha az előző század 50-es éveiben 
készült térképeket megnézzük, hatalmas tűlevelű erdők borítják. Mondhatnánk azt is, 
hogy a klímaváltozás nagyon kedvezett az erdők növekedéséhez, de a történelem arra 
tanít, hogy a hindu uralom utolsó éveinek anarchiája, majd az azt követő mohemmedán 
periódus okozta a változást, a lakosság csökkenése, az általános bizonytalanság, a 
rablóhadjáratok vezettek a mezőgazdaság megszűnéséhez. S a természet csak 
egyszerűen visszaveszi a tőle elfoglalt területe.310

Cholnoky Jenő Önéletrajzában kitér Stein iráni kutatásaira, még mindig a 
deszikáccióval kapcsolatos helytelen álláspontja alátámasztására:
„Később Stein Aurél Beludzsisztánban is végzett régészeti kutatásokat. Beludzsisztán 
déli részét, a hegyláncok közt levő medencét Mekránnak nevezik. Itt Stein Aurél régi 
oázisok elmosódott nyomait találta, de kétségtelen, hogy itt oázisok voltak és ma nem 
lakik ott senki. Megint csak a kiszáradással magyarázta a dolgot. Pedig itt is nagyon 
érdekes tévedése volt. Az egész Iráni-medencében úgy nevezett kavézekkel szórják meg 
az öntöző vizet. Ezek alagútszerű, hosszú tárnák, amelyek összegyűjtik a talajvizet, s 
kicsapolják, mint óriási alagcsövek. Egész Perzsiát, Afganisztán déli részét stb. mind 
így öntözik. Ámde ezek a tárnák kidúcolás nélkül – mert fa nincs – nem hosszú életűek, 
beomladoznak, s lassankint fellazítják azokat az óriási törmelék-lejtőket, amelyekről a 
talajvizet kiszívták, s lassankint lehetetlen itt újakat ásni, annyira fellazul a törmelék. Az 
oázis lakói kénytelenek más vidékre költözni, ahol a törmeléklejtők még nincsenek 
fellazítva. Hogy csakugyan így történt, annak meglepő bizonyítéka van. Mekránban 
vízmedence-romokat, öntöző-csatorna maradványokat és temérdek neolitos 
kőszerszámot stb. talált. De egy lélek sem lakik a szörnyű sziklasivatagon. Tőle északra 
Kelta, Beludzsisztán fővárosa, külön, nagy medencében fekszik. És ezt a medencét 
kavézekkel öntözik ma is, de ebben a medencében a kőkorszaknak semmiféle emlékét 
sem találta meg, itt akkor, amikor Mekránban oázis-élet virágzott, nem lakott senki, 
nem voltak kavézek, tehát nem lazították föl a törmelékhalmazokat, s ma vígan 
dolgozhatnak ezek az óriási alagcsövek!
Itt sem kell tehát kivándorlásra gondolni. Teljesen felesleges is, mert természeti 
katasztrófák, pl. árvizek, vagy a folyók mederváltozásai, de különösen politikai 
események könnyen megmagyarázzák az oázisok elnéptelenedését. Az oázisokban lakó 
kertészek és az oázisok körül, a füves pusztákon legeltető sátoros pásztorok nagyon 
felszaporodnak, ha valami erőskezű uralom rendben tartja a puszták népeit. 
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Túlnépesedés keletkezik, s ha az erőskezű uralom megszűnik, felfordulnak az állapotok, 
megindul a népvándorlás
Mindez ma már tisztán áll előttünk. Szoros összefüggésben van ez a műveltségek 
keletkezésének kérdésével. Hisz épp genfi előadásomban mutattam ki azt is, hogy 
minden emberi műveltség mesterségesen öntözött, oázisterületeken született: 
Mezopotámia, Egyiptom, Mexico, Peru és Kína. Ez utóbbi nem oázisterület ugyan, de a 
rizstermelés szintén mesterséges öntözést kíván, s ez elegendő, hogy műveltség 
szülessen. Talán Indiában is keletkezett önmagában műveltség, de ezt hamar elfeledte a 
Mezopotámiából átkerült műveltség. De hisz Indiának is vannak mesterséges öntözéssel 
művelt területei. Ugyanez áll a Turáni-alföldre is. Ott is felcsillannak valami önálló, ősi 
műveltség maradványai, mert hisz itt is oázisokon művelik a földet. Ámde ez is hamar 
idegen műveltségek (Mezopotámia, Irán és Kína) hatása alá került. 
Most már könnyű volt a magyar nép és nemzet eredetét elképzelni. Valami finnugor 
nyelven beszélő oázislakó kertész nép és egy türk nyelven beszélő sátoros pásztornép 
volt kénytelen a pusztákat elhagyni, s új hazát keresni. Az edzett, mozgalmas, harcias 
pásztornép tört utat, s vitte magával a vele gazdasági közösségben élő kertésznépet. 
Ezekért a gondolatokért tűntetett ki engem a stockholmi akadémia azzal, hogy a Nobel-
díjra ajánlott.
Ezek a tanulmányok belesodortak az emberföldrajz tanulmányozásába. A Franklin 
Társulattól megbízást kaptam, hogy írjak egy több kötetes, általános emberföldrajzot.311 

    Stein Aurél haláláról két földrajzi folyóirat emlékezett meg. A Társaság 
folyóiratában, a  Földgömb-ben Halász Gyula írt róla egy méltatást, amelyben 
összegezte életpályáját.
A Földrajzi Közleményekben312 Cholnoky Jenő írt róla, hangsúlyozva, hogy ez a 
megemlékezés kizárólag a tudományos eredményekkel kíván foglalkozni, utalva Halász 
cikkére.
Elég sajátságos Cholnokynak ez a búcsúztató és munkásságát értékelő írása. 
Bevezető mondata pontosan megfelel annak, ami ilyenkor elvárható:
„Belső Ázsia történelmi megismerésének legnagyobb, legérdemesebb munkása Sir 
Aurel Stein hazánkfia. A belső-ázsiai és indiai nyelvek és a belsőázsiai népek 
őstörténelme az ő munkásságának fő tárgyai, de nagyszerű utazásainak földrajzi 
eredményei is olyan nagybecsűek, hogy a földrajztudomány is egyik legnagyobb 
halottját gyászolja az ő elhunytával.”
Ami ezután következik, az sokkal inkább szól Cholnoky Jenő érdemeiről, mint az 
elhunytéról. Igaz, a Lop-nór probléma megoldásában Stein érdeméről is szól, bár nem 
hagyja ki, hogy a felfedezéshez a szerencse segítette.
 Przsevalszki-val kezdi, aki földrajzi kutatások úttörője volt a Tarim-medencében. 
Leírja, hogy megtalálta a Lop-nór tavat, amely nem egészen ott volt, ahol a kínai 
térképek ábrázolják, s annak vizében megitatta lovát.  Ferdinand von Richthofen, Belső-
Ázsia földrajzi kutatásának egyik legnagyobb mestere, mikor Przsevalszki cikkét 
ismertette, megjegyezte, hogy nem lehetett a Lop-nór, mert annak, mint lefolyástalan, 
sivatagi tónak sós vizűnek kell lennie. Az orosz utazó katonatiszt ekkor visszatért a 
helyszínre, s megerősítette, hogy arról a tóról van szó, s bármily megmagyarázhatatlan 
is, de édes vizű. Utána járt ott a fizikai földrajzban járatosabb Kozlov, aki megerősítette 
Przsevalszki felfedezését.
1894-96 között Sven Hedin járta be a medencét, nem tudta megmagyarázni a Lop-nór 
vizének édes voltát, de azt is megállapította, hogy a tó folytonosan változtatja helyét. 
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Aztán Hedinnel kapcsolatban már át is vált a romvárosok és a deszikkáció kérdésére, 
hogy a kereskedelmi útvonalakkal kapcsolatban visszatérhessen az eredetileg felvetett 
kérdéshez. Stein, aki harmadik útja során egy régi karavánt követve keletről kerülte meg 
a tavat, észrevette azt, amit elődei, aki másik irányból jöttek, nem : Az út azért mehetett 
át a tavon, mert a tó medre ott ki van töltve kősóval, azaz a Lop-nórnak úgynevezett 
sóverme van. Azért találta meg, mert egyszerűen nekivitte a selyemhordó karavánút, 
ami tulajdonképp nem is az igazi nagy kereskedelmi út volt, de egy karaván, amely 
valaha arra járt és rézpénzeket szállított – a több mint ezer éve elhullatott érmék ott 
feküdtek háborítatlanul a földön – és ezek nyomát követve vette észre, hogy ha ott 
áthalad a tavon, becsatlakozik a valóságos nagy karavánútba.
De térjünk vissza oda, ahol a Lop-nór történet befejezése miatt eltértünk a szerző 
gondolatmenetétől. 
Hedin, amikor a Tarim-medencében járt és romvárosokat fedezett fel, s azokból néhány 
igen érdekes leletet hozott és az ősi oázisok pusztulását azzal magyarázta, amivel az idő 
tájt sokan: Ázsia belseje a történelmi időkben kiszáradt. 
„Hedinnek ezek a magyarázatai nem állták meg a helyüket s ezért polémiába 
keveredtem vele. Central Asia című hatkötetes, nagyszerű  munkájának II. kötetében a 
XXVIII. fejezetet annak szenteli, hogy az én megjegyzéseimet cáfolja – de sikertelenül, 
amint később ő maga is belátta, különösen amikor szerencsém volt vele személyesen is 
megismerkedni és megbarátkozni. Cholnoky meg is adja a magyarázatot: l. Az Ázsia 
belsejének kiszáradásáról szóló elmélet nem állja meg a helyét. 2. A futóhomok mindig 
élesen elhatárolt területeket borít el, éles határa évezredek óta nem változik, tehát nem 
lehet, hogy az oázisok pusztulását a futóhomok előrenyomulása okozta. A Tarim-
medencében a Taklamakán-sivatagnak is éles, határozott elhatárolása van, körülötte 
homokmentes területek is vannak, különösen keleten, sőt ezen a részen igen erős a 
széltarolás, a defláció, amint ezt Hedin és Stein fényképei mutatják.”
Itt tér rá Stein ásatásaira, amelyek során kiderült, ezeken a településeken nem lehet szó 
arról, hogy valami hirtelen katasztrófa pusztította volna el őket: hisz a leletek mutatják, 
hogy a lakosság összepakolt és elköltözött.  Ezután kísérhetjük végig, hogy a szerző 
hatására hogyan ’változott’ Stein Aurél véleménye. Cholnoky szerint az első utazása 
után Budapesten tartott előadásában Stein is igen határozottan a deszikkáció mellett 
tette le a voksot. Ezt követően újra felsorolja a már többször publikált észrevételeit:
„Előadása után felszólaltam s az Urania folyóiratban közöltem is azt a megjegyzésemet, 
hogy kiszáradás nem volt, ez nem lehetett oka az oázisok elnéptelenedésének. Stein igen 
gondos és lelkiismeretes vizsgálatai megállapították, hogy az oázisok legnagyobb részét 
a Kr. u.-i első hat században hagyták el, amikor a kínai Han-dinasztia lehanyatlott s 
Belső-Ázsiában a kitűnő kínai közigazgatás tönkrement.
Stein Aurél bűne: „ Stein Aurél kissé arrogánsan felelt szerény megjegyzéseimre, bár 
hozzászólásom nem volt egészen illetéktelen, mert én is jártam a Mongol pusztákon s 
ott már láttam, hogy ennek  a területnek éghajlata a pliocén óta nem változott. Ugyanezt 
már Lóczy Lajos is kimutatta a Hoang-ho völgyéből Lan-csou-fu vidékén.”
Stein Aurél megtérése: Második útján újra végigkutatta és a fennmaradt írások alapján 
megváltoztatta véleményét. „Igen kedves levélben tudatta velem, hogy igazam van, az 
oázisokat nem a deszikkáció miatt hagyták el… s jönnek a példák: új bevándorlók jöttek 
a folyó mellé, a régi település fölé, ami így víz nélkül maradt, s a helyi közigazgatás 
nem tudta rendezni a problémát ( Dandan-uilik esete), Nija oázist azért hagyták el, mert 
a pásztorokkal szemben a gyenge közigazgatás nem tudta megvédeni a letelepedett 
oázislakókat – és még sok ilyen példa, egy közös vonással: újra lehetne az adott helyen 
öntözni. 



Egy kivétel: Lou-lan, ahol már nem lehetne semmilyen módon letelepedett élet a víz 
hiánya miatt. De Cholnoky itt is újabb vizsgáltra ösztönözte és meg is született az 
eredmény: Lou-lan nem oázis volt, hanem katonai állomás, ahova minden nap 
tevekaraván szállította a szükséges vizet. 
A megemlékezésben természetesen Tunhuang is szerepel: „Boldogult Lóczy Lajos 
figyelmeztette erre a sziklakolostorra Stein Aurélt. A kolostort a Széchenyi-expedíció 
fedezte fel, mert Przsevalszki csak néhány hónap múlva jutott ide, nagy tibeti útja 
alkalmával.”
Egy összefoglaló következtetés:
Stein Aurél csodálatot keltő, régészeti tanulmányai tehát fő eredményeképpen 
kimutatták, hogy a belső-ázsiai pusztákon az oázisok élete nagyon labilis. Különösen 
történelmi események okozzák azt, hogy gyakran kénytelenek az oázislakók elköltözni s 
új hazát keresni. Egészen világos ebből, hogy az a nagy népvándorlás, amely tönkretette 
a Római Birodalmat, az a kínai Han-dinasztia belső-ázsiai uralmának bukásával 
következett be! Nem szabad a részletekbe elmerülni, nem szabad a fák miatt nem látni 
az erdőt, hanem mindig erre a nagyszerű okra kell gondolnunk s minden esemény, mint 
ennek részlete fog feltűnni.
A magyarok őstörténetének vizsgálatakor sem szabad ezeket az eredményeket szem elől 
téveszteni. A régészeti leletek közt vannak olyanok, amelyek az ősmagyarok tárgyi 
néprajzára, öltözködésére is világot vetnek, minden túlzás nélkül!”
Arról a hatalmas térképészeti munkáról, amely Belső-Ázsiában Stein Aurél nevéhez 
fűződik, megint igencsak kétértelmű a dicséret, ha a bevezető mondatot nézzük:
„Stein Aurél a nyári rekkenő forróságok elől mindig a Kuen-lün hegyei közé vonult s 
ott hindu mérnökével több ezer méter magasságban térképezett. Olyan nagyértékű 
térképezések ezek, hogy alig akad párjuk a világirodalomban! Valóban büszkeséggel 
gondolhatunk nagy hazánkfiára.”
A három nagy expedíció eredményei után még megemlíti az Iráni medencében 
folytatott kutatást. Mekránban és Beludzsisztánban tett fölfedezései alkalmával újra 
fölvetette a deszikkáció kérdését, „erről a Földrajzi Közlemények egyik előző számában 
kifejtettem nézeteimet. Itt sem volt deszikkáció, csak a karézek kimerülése és a 
karézekkel feldúlt törmeléklejtők használhatatlansága okozta az elnéptelenedést”.
Még említés esik ’érdekes’ Nagy Sándor hódító hadjáratának útjára vonatkozó 
kutatásairól. 
A befejezés is elég furcsa, amikor egy olyan emberről szól a megemlékezés, aki soha 
nem foglalkozott, s teljesen nyilvánvalóan nem is akart foglalkozni a magyarok 
eredetének kutatásával, miszerint halálával, „Különösen azt fájlalhatjuk, hogy a Turáni 
alföldre már nem jutott ideje, pedig itt találhatta volna meg leginkább azokat a 
nyomokat, amelyek a magyarság őstörténetével állnak összefüggésben.”

A deszikkáció elméletével kapcsolatban a fenti részletek idézésével csak az volt a 
célom, hogy Cholnoky Jenő és Stein Aurél kapcsolatában egy problematikus kérdést 
bemutassak. Lehetséges, hogy Stein megállapításai nem állják meg mindenben a 
helyüket, de lényeges rámutatni arra, hogy fejtegetései a kortárs kutatók egy része által 
egybehangzóan képviselt elméleten alapultak, akik Belső-Ázsia kiszáradását a 
jégkorszakból visszamaradt gleccserek jegének csökkenésével, a gleccserfolyók emiatti 
elapadásával magyarázták. A továbbiakban levont következtetések, hogy ennek milyen 
hatásai lehettek, s ezt a régészeti eredmények alátámasztják-e, vagy szükség van más 
magyarázat keresésére, ez már egy olyan terület volt, ahol Stein szakértelmét nem lehet 
megkérdőjelezni. 



Stein Aurél hajlandó volt saját megállapításait is felülvizsgálni, és ha meggyőződött 
azok helytelenségéről, korrigálni azokat. Ő teljesen tisztában volt a maga 
hiányosságaival. Sir John Keltie-nek, a Royal Geographical Society titkárának is 
elpanaszolta, hogy mekkora hiányát érzi a geológiai képzettségnek. Ezért amikor a 
csúfos kudarccal végződő IV. belső-ázsiai expedíciójára indult, amely a Harvard 
Yenching Institute-British Museum közös támogatásával valósult meg, s amerikai 
szponzorai sürgették, hogy vigyen magával egy amerikai asszisztenst, bár voltak más 
jelentkezők is, az ő választása tudatosan a fiatal Milton Bramlette-re esett, aki a Yale 
Egyetemen végzett, mentora Ellsworth Huntington volt, és később jeles geológus vált 
belőle.   
Lehet, hogy Cholnoky Jenő megkérdőjelezte Stein Aurél szakértelmét a 
földrajztudomány egyes kérdései tekintetében, s valóban ő ebben a témában nem 
rendelkezett rendszeres képzéssel, legfeljebb azt mondhatjuk, hogy a téma iránti 
érdeklődése arra késztette, hogy rendszeresen olvassa a szaksajtót. De ugyanez 
elmondható Cholnoky Jenőről is. Bármennyire széles látókörű, mai szóval élve 
interdiszciplináris tudással rendelkezett, nem tagadható, hogy ingoványossá vált alatta a 
talaj, amikor más tudományágak, például a régészet, néprajz, történelem vizeire 
merészkedett, s kellően át nem gondolt elméleteivel, s az azokhoz való görcsös 
ragaszkodásával ádáz ellenségeket is sikerült magának szerezni.

   Stein Aurélnak a földrajztudomány magyar képviselőivel fenntartott kapcsolatát 
ismertetve nem lenne teljes a kép, ha kihagynánk 
Halász Gyula (1881-1947) földrajzi írót, aki magyarul megjelent munkáinak fordítója, 
egyes esetekben átdolgozója, valamint az életében róla itthon megjelent életrajzi írások 
szerzője volt. 
Halász Gyula apja, Halász Imre újságíró, korának egyik legkiválóbb publicistája volt, 
aki a Pesti Napló, majd a Magyarország munkatársa volt, később a Pester Lloyd 
vezércikkírója lett. Szerkesztette a Kelet Népét, majd a Nyugat munkatársa, ott jelent 
meg először Egy letűnt nemzedék (1911) c. emlékirata, amelyet az MTA a Bródy 
Zsigmond-féle publicisztikai jutalommal tüntetett ki. Halála után Stein Aurél írt róla a 
Nyugatban313 egy nagyon szép méltatást, emlékiratának rá gyakorolt hatásáról is írva.
 Halász Gyula, 1906-1909 között földrajzi tanulmányokat folytatott a budapesti 
egyetemen, Lóczy Lajos óráit is látogatva, 1911-től a Földrajzi Társaság titkára volt. 
Egy ideig a Pesti Hírlap belső munkatársaként dolgozott, majd 1934-38 között a Rádió 
irodalmi osztályán lektor volt. Nyelvművelő és nyelvvédő rádióelőadásai könyvben is 
megjelentek. Nemcsak Stein Aurél magyar fordítója volt, több kiváló utazó munkáit 
ültette át magyar nyelvre. Ő volt az Utazások könyvtára c. vállalatnak megalapítója és a 
Hat világrész c. gyűjtemény szerkesztője.   
   Stein Aurél halála után a Hungarian Quarterly-ben314 megjelent Stein Aurél 
megemlékezésében eleveníti fel, hogyan is lett ő a nagy  régész felfedező magyar 
fordítója. 
1904 novemberében vidéken élt és egy csomagot hozott a postás. A feladó szeretve 
tisztelt professzora Lóczy Lajos volt. A csomag Stein első expedíciójáról megjelent 
népszerű művének a Sand-buried Ruins of Khotan második, 1904-es kiadásának 250-
500 lapig terjedő részét tartalmazta. Lóczy professzor leveléből kiderült, hogy a könyv 
első része is úton van Kolozsvárról, az ottani földrajz tanszék professzorától, Cholnoky 
Jenőtől. Mint Lóczy leveléből kiderült, először úgy egyeztek meg – a professzor és a 
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volt tanítvány, hogy kettéosztják a művet és ők maguk fogják lefordítani. De mivel 
annyira túl voltak terhelve, átadták Halász Gyulának a feladatot. Így hozott ez a csomag 
fordulópontot az életébe és egyben ismeretséget és egy igaz jóakarót Stein Aurél 
személyében.                           .
Az ő esetében méltán nevezi Stein Aurélt jótevőjének. Halász életét, ha végigkísérjük, 
és akár Stein Aurélnak, akár az Akadémia vezetőinek írt leveleit olvassuk, kiderül, hogy 
bizony gyakran küzdött egzisztenciális problémákkal. Stein Aurél a korabeli 
Magyarországon egy ismert személyiség volt. Látogatásairól, előadásairól minden 
napilap beszámolt, expedíciói, azok eredményei eljutottak a széles olvasóközönséghez. 
Így Halász Gyula számára igencsak jó volt, hogy nemcsak fordítóként, de a rá 
vonatkozó életrajzi jellegű írások szerzőjeként is a legkülönbözőbb sajtó orgánumokban 
jelentethette meg írásait. Stein Aurél azzal is támogatta őt, hogy lemondott a 
Magyarországon megjelent művei szerzői honoráriumáról, mint ahogy ezt Balogh 
Jenőnek is jelezte az Akadémia kiadásában megjelenő Ősi ösvényeken Ázsiában c. műve 
kiadásakor: "A nekem felajánlott szerzői tiszteletdíjra vonatkozó szíves közlésedet kellő 
köszönettel vettem. Már elébb megírtam, hogy szándékom erről a fordító javára 
lemondani, csak úgy, mint a korábbi munkáimnak Halász Gyula kezéből kikerült 
fordításaira nézve tettem.315

    Az első világháború alatt azt a már említett, harmadik expedícióról szóló kis könyvet, 
amelyet Lóczy  Lajos emlékének dedikált a szerző, Stein Aurél Oxfordból Romániába 
küldte, ahol Halász hadifogoly volt. Fél évig utazott a könyv, át a fél világon, mire elért 
a címzetthez. „Boldoggá tett, hogy nyomorúságos fogságomnak utolsó heteiben 
kedvenc utazóm könyvét fordíthattam.” 316

Sokoldalú képzettségét Stein Aurél történeti földrajzi munkája során kamatoztatta a 
leglátványosabb módon. 
Erre kiváló példa az Aornosz szikla meghatározása, amely évtizedeken keresztül 
foglalkoztatta, többször visszatért a kérdésre, és ha a megfejtést végigkísérjük, 
bepillantást kapunk kutatási módszereibe is.
Az első és legfontosabb alapelv a helymeghatározás esetén a helyszíni vizsgálat. Nem 
lehet csupán a történeti forrásokra hagyatkozni, azok leírását össze kell vetni a 
természetföldrajzi megfigyelésekkel, s amikor a helynevekről van szó, fel lehet 
használni a nyelvtörténet, összehasonlító nyelvészet, etimológia kínálta bizonyítási 
lehetőségeket. De nagy szükség van a régészeti ismeretekre is, s mivel egy hadjárat egy 
fontos ostromának helyének meghatározásáról van szó, kifejezetten hasznos a 
hadtörténeti és harcászati ismeretek alkalmazása is. Már Stein előtt is többen tettek 
kísérletet az Aornosz helyének meghatározására, de ő ezeket épp azért nem tartotta 
elfogadhatónak, mert nélkülözték a fent leírt komplex vizsgálati módszerek 
alkalmazását.
A makedón világhódító Kr. e. 327 tavaszán Baktriában és Szogdiánában folytatott két 
éves harcok után átkelt a Hindukus hegyláncain a mai Afganisztán felé.
Az előrenyomulás útvonalát Stein Nagy Sándor történetírói, Arrianosz, Curtius és 
Diodórosz leírásai alapján határozta meg, s az ott szereplő adatokat vetette egybe saját 
helyszíni megfigyeléseivel. 
Az asszakénoszok területének, azaz a mai Szvát földjének meghódítása a Guraiosz vagy 
Pandzskóra folyón való átkeléssel kezdődött. Stein vizsgálatához a vezérfonalat a 
földrajzi jelenségek tanulmányozása adta. Megállapította, hogy az ősi időkben is 
ugyanúgy, mint ma, az egyedüli fontos útvonal az lehetett, amely a Pandzskóra folyótól 
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levezet a könnyen megmászható Katgala-nyergen át egy tágas, nyitott völgybe, amely 
onnan lenyúlik a Szvát-folyóhoz. Ez a völgy akkor is, mint most, az ország 
legtermékenyebb és legnépesebb része volt. Nyilvánvaló, hogy a meghódítandó 
megerősített városok is ebben a völgyben feküdtek. Ha földrajzi szempontok alapján 
történt útvonal meghatározás megtörtént, következő lépés a filológiai szempont 
alkalmazása. Levezethető-e a mai elnevezés a történeti munkákban lejegyzettekből? 
Vegyük például a Bír-kót nevet, hogyan függhet össze Arrianosz Anabasziszában 
említett Bazirával. A mai elnevezés utótagja egyszerűen várat jelent. A Bir pedig 
egyenes hangtani leszármazottja a görög Bazirának vagy Bajirának, ami az ősi ind vagy 
dard helyi elnevezésnek a Badzsirának vagy Bajirának felel meg, ugyanis a görögök z-
vel írják át az indoárja és dard nyelvekben gyakori dzs-t és j-t. A nyelvfejlődés 
folyamán a Badzsirából vagy Bajirából Baira lett, majd Bír – ez az átalakulás teljesen 
megfelel az indo-árja nyelvek fejlődésének hangtani törvényével. 
Ha az Aornosz megvívásáról esik szó, Stein nagy hiányosságnak tartja Nagy Sándor 
történetíróinál, hogy amilyen részletekbe menőek voltak a hadi események leírásában, 
az általános topográfiai adatok dolgában annyira bizonytalanok. „Arra gondoltam, vajha 
vitt volna magával a nagy makedón fejedelem a maga seregében néhány írástudót, akik 
hozzá vannak szokva, mint a kínai évkönyvek történetírói, hogy megfigyeljék az 
egyszerű topográfiai tényeket, irány, távolság és más efféle, s ezeket világosan, 
szabatosan följegyezzék a fontos katonai eseményekkel együttesen. De lehet, hogy 
voltak is Nagy Sándornak ilyen emberei. Ha igen, akkor sajnálnunk kell, hogy a 
klasszikus irodalom nem őrizte meg azokat a följegyzéseket.”317 
Mennyivel más volt a helyzet az expedíciói alatt védszentjének tartott VII. századi kínai 
zarándok leírásai esetében. Hányszor fordult elő, hogy a Si-ju-ki (Xiyouji) alapján Stein 
pontosan felismert leírt földrajzi helyeket, beazonosított romokat!
Bazirát Óra eleste után önként elhagyta a lakosság, azaz Szvát lakói, és az Aornosz 
sziklához menekültek. Nagy Sándor miután egyesítette hadseregét elindult, hogy 
megostromolja a Sziklát, melyet Arrianosz úgy ír le, hogy még Héraklész, Zeusz fia 
sem tudott legyőzni. Nagy Sándort azonban Stein szerint nem a legenda vezette, hanem 
egy nagyon is alapvető stratégiai elv: nem hagyni ellenséget a háta mögött. 
Arrianosz nem mondja, hogy az Indus melyik partján feküdt Aornosz, de mind Curtius, 
mind Diodórosz elbeszélése a jobb partra helyezi. Stein ekkor ismét a térképre nézett, 
hogy megerősítse a leírásban szereplőket: az út a menekülök számára csak kelet felé 
volt nyitott, ahol még segítséget remélhettek hazára főnökétől, Abiszarésztől. 
Stein ekkor a modern kutatókhoz fordult. Abbot tábornok 1854-ben az Aornoszról írt 
értekezésében azt vetette papírra, hogy a Mahában helyén volt, Bunértól délre. Ezt a 
feltevést - ami nem helyszíni vizsgálaton alapult - Stein akkor döntötte meg, amikor 
1904-ben pontosan feltérképezte az adott helyet. De csak 14 évvel később irányult 
figyelme arra, hogy feljebb az Indus mentén keresse a kérdés megoldását. 
A nyomot a Survey of India mérnök-ezredese, R. A. Wauhope adta számára. Ő még 
1888-ban és 1891-92-ben a Black Mountains-ban végzett topográfiai felvételeket. Mivel 
maga is a klasszikus tanulmányokkal foglalkozó ember volt és érdekelte az Aornosz 
kérdés, megfigyelései alapján arra a következtetésre jutott, hogy a Nandikár-völgy 
torkolatánál, Thákót közelében kell keresni, de mint tapasztalt topográfus tudta, hogy a 
megoldás csak a helyszínen végzett megfigyelés alapján várható, amire neki nem volt 
lehetősége. 
A Wauhope ezredes által említett hegyek a kéz ujjainak módjára széttáruló legkeletibb 
elágazásai annak a hegyláncnak, mely keleti irányban 30 kilométeres hosszban a Szvát 
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és az Indus vízválasztójától az Indusig nyúlik. Az, hogy a hegylánc nagyon meredeken 
bukik le a hegy lábát megkerülő folyóra, az nyilvánvaló abból is, hogy milyen kicsi a 
távolság a hegygerinc legmagasabb pontja és a folyómeder között. Így jutott a Pír-
szarhoz, a Pír-fejéhez, amely keskeny hegynyúlványok egyike és természet alkotta 
menedéke és erőssége volt a környék lakosságának. A hegytető sík térsége alkalmas 
arra, hogy nagy tömegek gyülekezhessenek és védekezésre vagy támadásra, magasan 
fekszik (másfél ezer méter), tehát alulról nehezen ostromolható, központi fekvése pedig 
alkalmassá teszi arra a Pír-platót, hogy a környék falvaival, ezeknek a területeknek az 
élelmiszerraktára legyen. 
A történetírók leírása szerint egy helyi öregember vállalkozott arra, hogy megmutatja 
Nagy Sándornak azt a gyenge pontot, ahonnan esély van a bevételre. Két napi ostrom 
után a világhódító úgy döntött, hogy minden emberével 100 karót (vagy inkább 
fatörzset) vágat és azzal elkezdik a szakadék feltöltését. Ez a munka három napig tartott 
és az így készülő gát azért volt fontos, mert lőtávolságon belül tudták vinni a 
parittyavető és hajítógépeket, ezáltal hátrálásra kényszeríteni a védőket.
Az indusok mikor ezt látták, elálltak a további ellenállástól és követeket küldtek nagy 
Sándorhoz. Ő azonban sejtette, hogy csak időt akarnak nyerni, hogy elvonulhassanak, 
ezért a védők által szabadon hagyott részeken katonái megmászták a sziklát és a védők 
közül sokat lekaszaboltak.
Nagy Sándor ily módon urává lett a sziklának, amely pedig magát Héraklészt is 
megtorpantotta – írja Arrianosz. 
Eztán Stein összefoglalja a tényeket: Mindhárom történetíró leírása egyezik abban, hogy 
említik az öreget és a gátépítést. A földrajzi megfigyelés: Az Indus széles kanyarban 
kerüli meg annak a hegyláncnak a keleti végét, melynek legnagyobb előretolt nyúlványa 
a Pír tető. Az Indus a szikla déli oldalát mossa, mint ahogy azt Diodórosz is leírja. Az 
Aornosz magassága kb. 2000 méter Arrianosz szerint, ezt ha az Unra csúcs 
magasságához mérjük egybevág. 
A szakadék feltöltéséhez kínálkozott az ott található rengeteg erdő, a feltöltés pedig már 
az első napon egy sztadionnyit, azaz mintegy 180 métert ért el. A kiszögellés, melyhez 
el kellett jutni megegyezik a Máslunnal. 
Ez után rátér a régészeti és nyelvészeti bizonyítékokra.
 Egyik történetíró sem említi, hogy az Aornoszon lett volna épített erőd, hanem 
egyszerűen csak egy természetes erősség volt, így mindhárman egyszerűen Petra néven 
említik. Viszont azt is leírják, hogy Nagy Sándor építtetett rá erődöt. Stein talált is a Pír-
tetőn romokat, bár teljes bizonyossággal nem volt módja meghatározni.
A Pír tető fölött tornyosuló csúcsot Unra-nak nevezik, ezt írták át a görögök Aornosz 
formában. Ha elfogadjuk, hogy korabeli elnevezése Avarna volt, ebből egyszerű 
levezetni a jelenlegi Unra formát, mert ez teljesen megegyezik az indo-árja nyelvek 
hangtani fejlődésének törvényszerűségeivel. 
Stein még az ostrom idejét is próbálja a történeti források alapján, meteorológiai 
megfigyeléseit felhasználva meghatározni. Mitilénéi Kharész, Nagy Sándor főtisztje és 
történetírója leírja, hogy Petra városának ostromakor Nagy Sándor elrendelte, hogy a 
katonák ássanak 30 árkot és töltsék fel hóval, amibe gallyakat szónak, mert úgy kevésbé 
olvad. 
Ez volt Nagy Sándor utolsó ostroma Taxilába indulása előtt. Stein  Kr. e. 326 áprilisára 
helyezi, mivel ezen a vidéken csak nagyobb magasságokban van már hó, tehát amikor a 
sereg leereszkedik az akkor már melegebb, tavaszi indiai síkra, ha a katonáknak 
vízellátásáról akar gondoskodni, az ahhoz szükséges havat 1800-2000 méter magasan 
kell tárolni.318
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Az Aornosz meghatározás csak egyike Stein Aurél Nagy Sándor hadjáratai 
helyszíneinek meghatározását és az események rekonstruálását célzó munkáinak. Hisz 
pl. a Hydaspes  (Jhelum) folyón való átkelés és a Poros-sal vívott csata,319 vagy utolsó 
közleményeinek egyike, ahol a Tigrisen való átkeléssel és az arbelai ütközettel 
foglalkozik320 közös vonásokat mutatnak a fent leírtakkal, vagyis Stein Aurél mindig 
komplex, interdiszciplináris megközelítéssel dolgozott a történeti földrajz területén.     

 Összefoglalva, ha Stein Aurélnak a földrajz területén végzett munkásságát értékelni 
akarjuk mindenképp ki kell emelni a nagy mennyiségű és igen jó minőségű térképészeti 
felvételeit. Nagy területetek első – közepes méretarányú topográfiai térképeit 
szerkesztette meg. Jelentőséget ad ennek a munkának az is, hogy felvételei nagy része 
nagyon nehezen járható, és elviselhető környezetben készült: a Takla-Makánban, a 
Pamírban, a Kunlun nyugati szakaszán a tibeti lefolyástalan terület vízválasztójáig, a 
Nansan belsejében, Turfán- medencében, a Keleti-Tiensanban és a köztes területeken. A 
szélsőséges forróság és a rendkívüli hideg a sivatagban, a hegységekben 4000 méter 
felett a ritka levegő, a szél, porviharok, mind-mind olyan tényezők, amelyek nehézzé 
teszik a terepmunkát, s ő épp ilyen viszonyok között végezte munkájának jelentős 
részét. A jelenkori formák és folyamatok leírásával, meteorológiai mérésadatok, 
geomorfológiai, biogeográfiai megfigyeléseinek közlésével, a homokformák 
képződésének, a szél vájó munkája hatásainak, a jardangok kialakulásának stb. 
leírásával nagy szolgálatot tett a földrajztudománynak.
Történeti földrajzi munkássága alapvetően járult hozzá Észak-India és Belső-Ázsia 
történelmének alaposabb megismeréséhez és eredményei ma is további kutatásokhoz 
nyújtanak alapot, s értékükből semmit sem von le az a tény, hogy az időközben 
előkerült új adatok miatt egyes megállapításai ma már túlhaladottakká váltak.
„Stein Aurél elsősorban felfedező utazó volt, szenvedélyes érdeklődéssel a múlt 
emberének természeti és földrajzi környezete iránt. Akik belőle a földrajztudóst le 
akarják tagadni, nem érthetik meg tudományos életművét. Ha nagy alkotásait 
áttanulmányozzuk, feltűnik, hogy milyen különös tudományos műfajt képviselnek. 
Lényegében véve hatalmas útleírások ezek, telitűzdelve történeti, művészettörténeti, 
földrajzi kitérőkkel s meg-megszakítva a feltárt leletek katalógusaival. Szinte a régi, 
herodotosi excursus-technika feléledését láthatjuk nála, a történetírás atyjának vonzó 
érdekességével együtt. Főműveinek legnagyobb és legmaradandóbb teljesítménye a 
páratlanul értékes feltárt anyag mellett a történeti földrajz területén fekszik.321      

Stein Aurél földrajzi munkássága és a magyar földrajztudomány képviselőivel való 
kapcsolatának áttekintése után egy másik szakterület képviselői következnek. Őket az 
köti össze, hogy egyebek mellett a keleti művészettel is foglalkoztak, és életük 
folyamán kapcsolatba kerültek a Hopp Ferenc által alapított Kelet-Ázsiai Művészeti 
Múzeummal.

319 The site of Alexander’s passage of the Hydaspes and the battle with Poros = Geographical Journal, 
vol.VXXX. no. 1. 1932
320 Notes on Alexander’s crossing of the Tigris and the battle of Arbela =Geographical Journal, vol C., no. 
4. 1942
321 Harmatta János: Emlékezés Stein Aurélra = Antik Tanulmányok, 29(1982), p. 218





IX.  A keleti művészet vonzásában: Hopp Ferenc, Felvinczi Takács Zoltán Fábri 
Károly és Baktay Ervin

Hopp Ferenc, a Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum megalapítója, Stein Náthán kortársa és 
barátja volt.
 „A legmelegebb érdeklődéssel olvastam a bold. Öregúr életéről közölt minden 
részletet. Úgy érzem személyes hálával tartozom kegyednek mindezért, mert így még 
kedvesebbé válik előttem annak a színarany jellemű férfinak az emléke, a kiben hosszú 
évek során bold. atyám meghitt jó barátját tiszteltem és a kivel magam messze földön 
tanulva és munkálkodva bizony ritkán érintkezhettem úgy mint szerettem volna.”322 – 
írta Stein Aurél Felvinczi Takács Zoltánnak, a Múzeum akkori igazgatójának, amikor az 
megküldte számára a Múzeum alapítójáról és a gyűjteményről írt tanulmányát.
   Hopp Ferenc (1833-1919) Morvaországból került optikusként az akkor már jónevű 
Calderoni céghez és a hatvanas években annak társtulajdonosává vált. 1867 után – az 
Eötvös József által beindított tanügyi reformok idején - a cég nagyvállalattá vált, mert 
meghonosította a tanszergyártást és idővel monopóliumot szerzett az iskolák korszerű 
szemléltető és optikai eszközökkel való ellátásában. Az évtized alatt felgyülemlett 
vagyonából Hopp földkörüli utat tett, komoly összeget fordítva műtárgy vásárlásra és 
rendszeresen támogatta a hazai tudományos és kulturális életet. Nem kis része volt a 
magyar fotográfia megteremtésében is.

A Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Múzeum Adattárában Stein Aurél egy 1891. április 29-én 
Lahore-ban kelt német nyelvű levelét őrzik, melyet az alapítónak írt. Ebben köszönetét 
fejezte ki a nála vásárolt aneroid barométerért, amely szerencsésen megérkezett, bevált 
a Lancaster Camera is, amit szintén tőle vett. Bizonyítékul mellékelt egy fotót, amelyet 
ezzel készített a Jammu-i Raghunatha templomról. Az ott őrzött szanszkrit kézirat 
gyűjtemény katalógusa Stein Aurél irányításával készült.
   A levél utóiratában pedig ez áll: „ Az Ön dzsaina szentélyéről készült fényképek, 
melyeket ősszel volt oly kedves nekem ajándékozni, rendkívüli csodálkozást váltottak 
ki dzsaina barátaim körében, akik meg vannak róla győződve, hogy vallásuknak 
Európában is vannak hívei. Mit keresne különben a dzsaina szent az Ön kertjében? 
Nyilvánvaló, nem? Śrī Mahārāj Atmārāmjī a pandzsábi nagy dzsaina igehírdető, egy 
végtelenül szent ember kért tőlem egy példányt az Ön szobrának fényképéből. Biztosan 
az egész dzsaina gyülekezet hálás lenne Önnek, ha küldene egyet. Az itteni dzsaina 
templomban is el lehetne egy példányt helyezni.”
Ebben az utóiratban említett dzsaina szentélyt Hopp Ferenc 1882-83-ban vásárolhatta, 
amikor világkörüli útja során Indiában járt, hazaszállítatta és kertjében helyezte el, ahol 
ma is áll.
Fenti levélen kívül még egy újévi üdvözlőlap van a Múzeum birtokában, dátum nélkül, 
melyet Stein Aurél Oxfordból, a Merton College-ból küldött, s egy 1905-ben Londonból 
egyik üzletvezetőjének írt levelében nyugtázza az utána küldött postát, s benne Stein 
Aurél levelét.323

Stein Aurél tehát tartotta a kapcsolatot édesapja barátjával, majd pedig megjelent 
műveivel és egy műtárggyal is gazdagította az általa alapított múzeumot.
322 Stein Aurél Felvinczi Takács Zoltánnak, Mohand Marg 1923. július. 8.- Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai 
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   A Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Múzeum 28 levelet őriz, melyeket Stein Aurél Felvinczi 
Takács Zoltánnak írt 1920-1939 között. 
   Felvinczi Takács Zoltán  (1880-1964) művészettörténész, egyetemi tanár festészeti 
tanulmányait részben Hollósy Simonnál folytatta Münchenben és Nagybányán. 
Művészettörténeti tanulmányait Münchenben, Budapesten és Berlinben végezte, 
művészettörténeti doktorátust Budapesten szerzett. 1905-től előbb az Országos Képtár, 
majd a Szépművészeti Múzeum szolgálatában állott.
Vay Péter mellett ismerkedett meg a keleti művészettel. 1919-ben ő állította fel Hopp 
Ferenc hagyatékából a Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeumot, mint a múzeum igazgatója 
1948-ig jelentősen továbbfejlesztette, számos értékes darabbal gyarapította.1925-től 
magántanár volt Pécsett, 1939-től nyilvános r. tanár a szegedi, 1940-46 között a 
kolozsvári, 1947-50 között újból a szegedi egyetemen. Mint a keleti művészet tudós 
ismerője nemzetközi hírnevet szerzett gazdag művészettörténeti munkáságával. Hosszú 
időn át a Pester Lloyd és a Der Cicerone folyóirat művészeti kritikusa volt.
  
Felvinzi Takács Zoltán 1907-ben került a Múzeumba, ami az ázsiai művészetek 
kutatásának egy rendkívül kedvező időpontja volt: Eduard Chavannes nem rég tért haza 
Kínából, Stein Aurél II. nagy belső-ázsiai expedíciójának útjait járta, amelynek során – 
Lóczy Lajost követve - eljutott Tunhuangba, valamivel korábban adta ki Grünwedel az 
első német belső-ázsiai expedícióról a beszámolót stb. Ezek nagy lendületet adtak Ázsia 
kultúrájának és művészetének megismerésére. Felvinczi dolgozatainak jelentős része a 
magyarországi népvándorlás kori emlékanyag keleti eredetével ill. keleti kapcsolatival 
foglalkozik. Ez a nagy téma a hazai relációban adva volt, a vele való foglalkozás a 
magyar tudomány feladatai közé tartozott. A témán belül is Takácsot a hunok régészeti 
hagyatéka foglalkoztatta leginkább. Legnagyobb koncepciójú írása a Nagy-Ázsia 
művészete, bizonyos fokig ő is közelállt a japán Okukara Kakuzo képviselte „Ázsia 
egységes” gondolathoz. Kutatási témái közül kiemelkedik még a T’ang-korszak nagy 
festőművészének, Wu Tao-tzu munkásságának vizsgálata. 324 

Takács gyűjtött könyveket, katalógusokat, folyóiratokat a keleti művészet tárgykörében, 
így a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Múzeum részeként létrehozta az első keleti művészeti 
könyvtárat.325

   Felvinczi Takács Zoltán is azok közé a magyar tudósok közé tartozott, akiknek 
pályáját Stein Aurél – nemzetközi és hazai kapcsolatai felhasználásával - igyekezett 
támogatni. Az évek során kapcsolatuk egyre szorosabbá vált, ami jól nyomon követhető 
a levelekben is, amikor csak megbízható személyeknek adható információkat osztott 
meg vele. 

A Múzeumot illetően is úgy érezte, hogy Felvinczi Takács irányítása alatt „Régi 
nemesszívű barátomnak most méltó gondozásban van szép gyűjteménye.”326 és az általa 
gyűjtött anyag felállítása Felvinczi Takács hozzáértését dicséri: „Biztosra veszem, hogy 
nemcsak a boldogult alapítóra lesz majd egykor büszke a hozzáértő közönség, de arra a 

324 Horváth Tibor: Felvinczi Takács Zoltán, Ázsia művészetének első magyar szakértője és tudósa = 
Művészettörténeti Értesítő 1969/3. pp. 225-232
325 Fajcsák Györgyi: The historiography of Chinese Art in Hungary = Act. Or. Hung. 56/2003, No. 2-4, p. 
435
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fiatal barátjára is, a kinek tudós buzgalma megvalósította a gyűjtemény igaz értékének 
kifejtését.”327

Műveiből küldött a Múzeumnak is, bár a magyarországi intézmények között első helyen 
mindig a Magyar Tudományos Akadémia állt. Így megküldte a Thousand Buddhas 
utolsó, rendelkezésére álló példányát, a Serindiából viszont már csak egy speciment 
tudott küldeni tisztelete jeléül, s ígérete szerint a Múzeum megkapta tőle „ az Innermost 
Asia egyik példányát, igaz ez azok közül való, ahol a térkép atlasz hiányzik.”328

Felvinczi Takács a Stein által talált leletekből is kért, mintha az a régész tulajdona 
lenne, nem pedig – a kor szokása szerint - az expedíciót finanszírozó Indiai Kormányé 
és a British Museumé. Így volt ez a Han-dinasztia korából származó tükörleletek329 

esetében, amit Stein csak elhárítani tudott.
 Viszont az 1930-as években, amikor Budapesten járt megajándékozta a Hopp Ferenc 
Múzeumot egy három részből álló Kufi és Naskhi írással, medaillonokkal, szirén-
madarakkal és gyümölcs vésetekkel díszített bronz műtárggyal, amelyet Iránban 
vásárolt. Tehát nem saját ásatásaiból származó leletről van szó.
A tárgy használata bizonytalan, de nagy valószínűséggel gyertyatartó, füstölő lehetett és 
esetleg rituális célokra szolgálhatott, valószínűleg Kelet-Iránban, Horászánban készült, 
a XII. század második felében vagy a XIII. elején.330

   Stein Aurél érdeklődéssel követte Felvinczi Takácsnak a hunokkal kapcsolatos 
kutatásait. Jóllehet több levelében is felhívta rá a figyelmet, mikor tanácsokkal látta el, 
hogy egyes cikkeit mely folyóiratoknak, hova küldhetné el, hogy erről a témáról – 
különösen a nagyközönség számára – írni most nem is egyszerű feladat, a hun név 
háborús alkalmazása miatt: ”Nem volna kár, ha az angol mívelt közönség alaposabb 
fogalmakat szerezhetne a hunnok történelmi szerepéről, valamint a későbbi turk törzsek 
kultúrabefogadó képességéről. De óvatosan kell megfogni a dolgot, mert a tudós körön 
kívül elég szívós az előítélet. Bizony sok kárt tett a hunnok hírének Vilmos császár 
szerencsétlen és oktalan felhívása a Boxer-hadjárat idején; meg is szenvedte a saját 
népe, csak úgy mint sok ártatlan, szegény kínai .”

A levél folytatásában Stein szabadkozik, hogy nagyon el van foglalva a 3. expedíció 
feldolgozásával, ezért Felvinczi Takácsnak hun emlékekre vonatkozó kérdéseivel ez idő 
szerint nem tud foglalkozni. Reméli azonban, hogy jövő tavasszal Budapestre tud 
látogatni, s akkor „Magam is szeretnék megismerkedni a magyar földből napvilágra 
jutott vándorláskori gazdag emlékekkel.331 

Felvinczi igyekezett összekötni Stein Aurél belső-ázsiai kutatásait a hazai hun 
emlékekkel, elméleteihez tőle is várta a régészeti megerősítést.

Az első világháború alatt a Nyugatban Halász Gyula több olyan levelet tett közzé, 
melyeket 3. expedíciójáról küldött neki Stein Aurél. Épp egy ilyen levél alapján, 
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amelyben Stein azt írja, hogy „oly földön íródnak, melyen régen a hunnok és még 
régebben az indoszkithák tanyáztak” fejti ki Felvinczi Takács, hogy azért olyan nagyon 
fontos hír számunkra, mert reméli, hogy kiderül belőle mennyire indokolt nálunk is a 
hun problémával foglalkozni, milyen erős kapcsok fűzik a mi kultúránk alapját a távol 
Kelethez. Ezért „örüljünk, hogy Stein Aurél magyarnak született és állítsunk szembe 
néhány magyar földből kiásott emléket azzal a távoli anyaggal, melyet szerencsés 
körülmények között dolgozó külföldi tudósok közléseiből ismerünk. És meglepő 
eredménnyel fog járni ez a szerény vállalkozás is.”332

Felvinczi úgy vélte, hogy a Keszthely-műveltség hagyatéka a hunoké volt. „Tiszta hite 
és eurázsiai látóköre még akkor is tiszteletre késztet, ha elméleteit nem érezzük 
mindenben megalapozottnak” – írta róla László Gyula.333

   Stein Aurél leveleiben tanácsokkal látta el, hova küldje dolgozatait megjelentetésre, 
igyekezett támogatni egy japán kiállítás szervezésében és tanulmányútjában. Simonyi-
Semadam Sándor támogatását megszerezte ugyan számára, aki állítólag intézkedett is, a 
kiállítás azonban mégsem valósult meg. 

Felvinczi Takácsnak a 20-as években íródott levelei általában tele vannak panasszal: 
milyen nehéz itthon a tudományos pálya, különösen egy olyan területen, ahol ő 
működik, s a financiális problémák csak súlyosbítják a helyzetet. De Steinnek, aki 
többekkel levelezett és legalább egy otthoni napilapot is rendszeresen olvasott, mindez 
nem volt újdonság:

„Rokonszenvvel és sajnálattal olvastam mindazt, a mit saját tevékenységét gátló 
viszonyokról … közölt. Sajnos közleményei nem okoztak nagyobb 
meglepetést….Tudom mennyire megnehezítették a háború utáni válságok 
Magyarországon mindazt, a melyhez tudós képzettségen kívül anyagi támogatás is 
okvetlenül szükséges. Azt is sejtettem, hogy a fő nehézséget még néha gyarapítja a 
személyes pártoskodás régi baja.”334

Felvinczi Takács Zoltánnak több levelet küldött IV. belső-ázsiai expedíciójáról, amely 
újra tanúsítja azt, hogy eleinte el sem tudta képzelni, hogy a régi módon nem oldódik 
meg az expedíció problémája:1930. májusában még arról tájékoztatja, hogy három hete 
már Sanghajban ill. Nankingban van. 

Bizalmasan megírja, hogy kínai látogatásának célja az engedélyek megszerzése a 
központi kínai kormánytól, az újabb belső-ázsiai expedícióhoz, elkerülni a gátló 
feltételeket, melyekkel a Young China nacionalista mozgalom megterhelni kíván most 
mindennemű külföldi tudományos munkásságot. Nem lehet biztos a turkesztáni 
kormány részéről való fogadtatásban, mert a forradalom óta laza a viszony a központi 
hatalmasokkal. Reméli, hogy még a régi mandarinok uralják a helyzetet, köztük elég az 
ismerős. Nem akarja, hogy kitudódjék. Főleg a sajtó ne foglalkozzon útjával. „Ezért 
baráti diszkrécióját kell kérnem ez ügyben. Nehezen számíthatnék erre egyéb hazai 
barátaimnál – ezért is nem írok terveimről a jó Halász Gyulának. Sapientia sat.”

Októberi levelében azt írja, hogy eddigi utazása nem volt fárasztó, van idegen-ellenes 
hangulatkeltés a Young China részéről, de reménykedik a régi mandarinjaiban.
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1931 júliusában már vége az expedíciónak, Urumcsiból jött vissza Kasgárba. „minthogy 
hiába valónak bizonyult az oda szánt látogatás”

Küld Felvinczi-Takácsnak is egy példányt a Times-nak szánt közleményéből. „mert alig 
hiszem, hogy a magyar lapok átvették volna e matter-of-fact értesítést azokról az 
akadályokról, melyet a nankingi kormány oktalan nacionalista presszió folytán elém 
gördített. Ha így van, tisztességes fordításban való megjelentetésére intézkedést kérne 
(persze ha „érdekelné hazai ismerőseimet”) Halász biztosan elvállalja.”335

1935-ben Felvinczi írt egy összefoglaló tanulmányt Stein Aurél kutatásainak  
jelentősége336 címen. 

Ebben megállapítja, hogy az utóbbi időben egyre gyakrabban járt haza, s ez nem 
előrehaladott korának köszönhető, hisz sosem felejtette el első hazáját, s súlyt helyezett 
arra, hogy itthon is szerepeljen. Felfedező útjairól beszámol a magyar közönségnek, 
nemcsak magyarra fordított könyvei által, hanem előadások formájában, rendesen igen 
nagy hallgatóság előtt.

„A magyar közönség, amelyet irányítói (a könyvkiadókat is beleértve) következetesen 
szoktak félreismerni, a legnagyobb termet is kicsinek találja, ha Stein Aurél szigorúan 
tudományos és népszerűségre legkevésbé sem törekvő felolvasásaival jelenik meg előtte 
a dobogón.”

Addigi munkásságát három nagyterületre osztja. Belső-ázsiai felfedező utak, Nagy 
Sándor indiai hadiútjának felderítése, az emberiség ősműveltségének egyik 
legfontosabb útvonalának vizsgálata, az Indus-völgy és Mezopotámia kultúrájának 
összefüggései. Az egyes utazások útvonalának és az elért eredmények ismertetése után 
kutatási módszereit, Steinnek a tudományos megismeréshez való viszonyulását fejtegeti.
 „Aki Stein Aurélt ismeri, tudja, hogy tudásának és gondolatainak nagyságát csak 
szerénysége múlja felül. Ha tehát megengedi magának azt, hogy egy gondolatot bár 
csak kérdés alakjában is kimondjon, bizonyára meggyőződött máris annak jogosságáról. 
Hiszen jobban látja, mint bárki, a részek összefüggését Ázsia óriás testén. Könyvei tele 
vannak elhallgatott gondolatokkal, miért is a szakember feszült figyelemmel szokta 
olvasni őket. Földrajz, történelem és régészet nemcsak egységes tudománnyá, hanem 
művészetté is egyesülnek benne, ha feltámasztja a régi Ázsiát. 

[…] ha röviden akarjuk jellemezni, azt mondhatjuk, hogy minden kutatásában és 
gondolatában a legnagyobb szabású morfológusnak bizonyul. Az életet, a dolgok 
alakulásának magyarázatát keresi mindenben, mind a föld területén, mind a 
történelemben, beleértve az őskort is, mind az emberi kéz alkotásaiban. Stein Aurél 
tökéletes ellentéte a körülhatárolt területre szorítkozó szobatudósnak. Egy új típus 
testesül meg benne, amelyet nem lehet elraktározni egy rekeszben. Annak a tudósnak a 
kiteljesülése ő, aki nem feneklik meg valamely tárgynál, fogalomkörnél vagy elméletnél 
(amitől mindennél jobban óvakodik), hanem mindenben a végtelen fejlődést és 
összefüggést látja: mindent az élet szempontjából szemlél. Szóval: ő a legnemesebb 
céhen kívüliséget testesíti meg. Önmagával és tudományával szemben nagyon szigorú 
kritikus és semmi körülmények között sem akarja azt a látszatot kelteni, mintha 
eredményeit túlértékelné. Ezért nyilatkozataiban mindig nagyon óvatos és kerüli az erős 
hangsúlyokat.”337
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Felvinczi Takács Zoltán rendszeresen cikkekben számolt be Stein Aurél kutatásairól, 
itthoni látogatásairól, előadásairól és műveiről.

1937-ben A hazajáró Stein Aurél c. cikkében ismertetve a 4. expedíciót meghiúsító 
körülményeket,  megemlékezett arról is, hogy távol-keleti utazását épp neki köszönheti:

    „A kínaiak, kiket régi leírásokból nemzetietlen embereknek ismert a világ, máról-
holnapra szélsőséges fajimádók lettek és sérelmesnek tartották még a gondolatát is 
annak, hogy egy idegen tegye közkinccsé országuk felfedezetlen értékeit, legyen bár az 
idegen a legnagyobb ázsiakutató is. Stein Aurélnak tehát le kellett mondania a tervezett 
nagy útról. Különös játéka a sorsnak, hogy amikor ezt a tervet a tudomány és a 
művészet és elsősorban Kína nagy kárára fel kellett adnia, akkor segített engem ahhoz, 
hogy a Távol-Keletre juthassak. A japáni Kokusai Bunka Shinkokai, a külfölddel való 
szellemi kapcsolatokat elősegítő (és egyben a Népszövetséget helyettesítő) egyesület az 
ő ajánlatára hívott meg engem keletázsiai tanulmányútra.”338 

Utolsó, Mosulban keltezett levelében Stein Aurél még megköszönte Felvinczi 
Takácsnak a Buddha útján a Távol-Keleten c. könyvének megküldését, s egyben 
tudatta, hogy szeptemberi budapesti látogatását meghiusította a háború kitörése.339

Fábri Károly (1899-1968) Expedíciói során Stein Aurél soha nem vitt magával európai 
útitársat. Ez alól egyszer tett kivételt, amikor 1931-ben Fábri Károly Lajos, a fiatal 
magyar indológus volt asszisztense, aki további életét Indiában töltötte s jelentős 
szerepet játszott az indiai művészettörténet írás és műkritika XX. századi történetében.
   Fábri példája nagyon jól szemlélteti azt, hogy Stein igyekezett felkarolni azokat a 
fiatal magyar tehetségeket, akiket érdeklődésük a kelet kutatása iránt vonzott. 
Fábri Károly a pécsi tudományegyetemen tanult filozófiát, pszichológiát és német 
nyelvészetet. Diplomamunkája és doktori disszertációja Pécsett jelent meg Az 
értelemvizsgálat módszerei (1927) és William James. Egy filozófus arcképe (1928). Az 
igazi vonzódást azonban a kelet művészete iránt érzett.
Művészi érdeklődésű családban született, de hogy ő kifejezetten a keleti művészettel 
kívánt foglalkozni, az nagyban köszönhető Felvinczi Takács Zoltán hatásának. 1919-
ben hagyományozta az államra gyűjteményét Hopp Ferenc, a múzeum első igazgatója, a 
gyűjtemény rendezője és felállítója, Felvinczi bevonta ebbe a munkába az akkor még 
tanulmányait folytató  Fábrit.
    Nem tartom kizártnak, hogy első, támogatást kérő levelét is az ő biztatására írta meg 
Stein Aurélnak, hisz a saját tapasztalataiból is tudta, hogy milyen nagy segítőkészség 
lakozik Stein Aurélban, különösen akkor, ha ezáltal  magyar tudományos eredmények is 
várhatók. Fábri ugyanis szeretett volna indológiát tanulni, erre azonban nem volt 
lehetősége. Az indoeurópai nyelvtudományi tanszék működése ugyanis 1919 után 
szünetelt. Ennek alapjául vezetőjének, Schmidt Józsefnek a Tanácsköztársaság idején 
folytatott tevékenysége szolgált. Schmidtnek nemcsak az egyetemről kellett távoznia, de 
amikor az Akadémia Pekár Gyula indítványára bizottságot állított fel, hogy 
megvizsgálják az egyes tagok tevékenységét, a féléves eljárás eredményeként 5 főt 
töröltek, kettő iránt rosszallást (ezek egyike volt Schmidt József), s négy iránt 
sajnálkozást fejeztek ki.340

338 =Pesti Napló, 1937. december 25.
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340 Az MTA másfél évszázada, p. 270



1923-ban írt levelében Fábri leírja, hogy apja elszegényedett, ezért csak nagy 
nehézségek árán tud tanulni, de rendszeres indológiai oktatást kapni most itthon nem 
lehet. ”Sirdar Umrao Sher Gil of Majitha, aki a végső lökést adta indológiai 
törekvéseimnek, Pesten tartózkodása alatt eleinte sok szeretettel foglalkozott velem…. 
Ez azonban nem volt tudományos képzés. Nem nevezhetők annak Schmidt József 
egyetemi tanár úrral és Németh Gyula egyetemi tanár úrral folytatott beszélgetéseim 
sem, akiket tanácsadásért kerestem fel. Schmidt, amióta eltávolították az egyetemről, 
kerüli az emberekkel való találkozást, s így nem remélhetek tőle oktatást, holott 
tudomásom szerint ő az egyetlen, aki Magyarországon ebben részesíthetne.”341

Stein francia ösztöndíj megpályázását javasolta neki, s 1927-ben egy ajánló levelet írt 
Sylvain Lévi professzorhoz, így időről-időre nála folytathatott indológiai tanulmányokat 
Fábri Párizsban, az Institute de Civilisation Indienne-ben. 
Az indiai régészettel való ismerkedése a Kern Institutban, Leidenben kezdődött, melyet 
az indológus, régész Jean Philippe Vogel vezetett, akivel Stein is szoros szakmai 
kapcsolatban állt. Itt készült az Annual bibliography of Indian Archeology és ennek 
szerkesztő bizottságába került asszisztensként, majd pedig annak titkára lett. Ez a 
működése egészen 1934-ig tartott, amikor az intézet megszűnt.
Közben adódott azonban alkalma arra, hogy Stein Aurél mellett megismerkedjék a 
gyakorlati régészettel is. 
Általában azt mondják, hogy Stein azért nem vitt egyetlen európai kollegát sem útjaira, 
mert így megszűnt volna az a privilegizált helyzete, hogy egyedül dönt mindenben, 
esetleg alkalmazkodnia kellett volna másvalaki tempójához, igényeihez, aki nincs olyan 
alárendeltségi viszonyban vele, mint bennszülött kísérői. De azt sem szabad elfelejteni, 
hogy mindig is meglehetősen szűk keretből gazdálkodott, amelynek beosztása és 
felhasználása ilyen hosszú expedíciók lebonyolítására, egy olyan előre gondolkodó, és 
mindent megtervező régésznek sikerülhetett csak, mint amilyen ő volt. Lehet, hogy ez 
így is volt máskor, de az 1931-es expedíció egy más helyzetben kezdődött. Túl volt a 
keserű kudarcon, a IV. belső-ázsiai expedíció megaláztatásán, s az új kutatási irányhoz, 
Iránhoz, úgy tűnt, hogy jobb anyagi lehetőségekkel vághat neki. A Harvardtól kapott 
pénz lehetőséget adott számára, hogy fizetést is tudjon felajánlani Fábrinak. S nem is 
csalódott benne: lelkes volt és szerény, nagy érdeklődést mutatott és keményen 
dolgozott. A munkát a Punjabban kezdték a Salt Range mellett, majd a Jhelum folyónál 
folytatták. 1932 januárjában  pedig átléptek Irán területére Bampurtól Kerman felé 
haladva. 1932 márciusában azonban értesítést kapott Amerikából, hogy a gazdasági 
válság miatt nem várhat újabb támogatást szponzoraitól. Mikor közös munkájukat 
befejezték, az addigi leletek feldolgozására 1932 nyarát Fábri még a British Museumban 
töltötte Fred Andrews-zal, majd visszatért Leidenbe.
Mikor már nyilvánvaló volt, hogy a Kern Institut hamarosan beszünteti tevékenységét, 
Fábri ismét híres pártfogójához fordult. Kérését az alábbiakkal indokolta: A Kern 
Intézet helyzete napról napra romlik, már az utóbbi fél évben Vogel a saját 
jövedelméből egészíti ki a deficitet. Leírja, hogy 1934-től az intézet már nem tud két 
konzervátort fizetni, s társa a német Goetz zsidó származású, ezért nem térhet haza, s 
bár jelezték neki, hogy szívesebben tartanák meg őt, a humanitárius szempont azt 
kívánja, hogy az üldözött hontalant tartsák meg. „Mint Vogel tanár úr mondta, ez 
bizony közvetve még annak tulajdonítható, hogy Indiába mentem, mert ha nem mentem 
volna, szóba se jött volna még egy asszisztens alkalmazása.” Tájékoztatja Steint, hogy 
most Bécsbe készül, hogy előadást tartson, utána Budapestre jön, ahol „Balogh 
méltóságos úr igyekszik számomra előadást rendezni. Mohenjo Daroról fogok beszélni 
(vetítő diapozitíveket a Kern Intézet kölcsönöz) s ehhez hozzáfűzök valamit 
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méltóságodnak Gedróziában és Waziristánban tett kutatásairól. A perzsiai útról persze 
nem illik beszélnem, hiszen annak eredményeit először önnek kell közzétennie. Így hát 
csak futólag fogom megemlíteni, hogy a chalkolitikus kultúra nyugat felé vonuló 
kapcsolatait arra is kereste. Méltóságod….. meg fogja érteni, mily nagy jelentőséget 
tulajdonítok ennek az előadásnak a jövőm szempontjából is.342 Kétségbeejtőnek látja a 
helyzetét, s mivel hónapokon belül munkanélkülivé válik, elvállalna időlegesen 
bármilyen munkát „Méltóságos uram már annyi ízben segített rajtam, hogy nagyon 
nehezemre esik, megint támogatásért kopogtatnom. Évek hosszú sora óta annyi 
küszködésen mentem keresztül, hogy a tudománynak éljek, elhagytam kereskedelmi 
állásomat, mert vonzott az indológia s semmi áldozattól sem riadtam vissza, hogy e 
téren építsem jövőmet. Méltóságod azt a tanácsot adta, hogy menjek az egyetemre (s 
mennyire hálás vagyok érte), mindent otthagytam és tanulni mentem…
Így hát csaknem egyetlen reményem most, hogy Méltóságod Budapesten olyan 
formában avatkoznék be, amelyet ott, ahol soha nem kért semmit (amint Ön maga 
mondta nekem) respektálnának. Nem kételkedem, ha Stein Aurél valamit kíván, akkor 
teljesíteni fogják… Nagyon kérem a segítségét. Én nem fogom elfelejteni mivel 
tartozom, s ebben az előadásban és egyebütt is hangsúlyozni fogom, hogy mit 
köszönhetek már eddig is Méltóságod jóakaratának.343

  
   Stein megpróbált itthon lobbizni számára egyetemi állásért az Akadémia főtitkáránál: 
„Tudom, hogy a fennálló viszonyok alig engednek reményt Magyarországon tisztán 
indológiai érdekeket szolgáló egyetemi alkalmazásra. De másrészt azt hiszem, hogy a 
korábban fennálló szanszkrit és indoeurópai összehasonlító nyelvészetbeli tanszék évek 
óta nincs betöltve. Pedig az ezirányú oktatásból sok hasznot meríthetnek mindazok akik 
akár a klasszikus, akár a germán v. szláv filológia terén alapos nyelvészeti módszeres 
ismeretekre kívánnak szert tenni….. hasznát vehetnék azok is, akiknek figyelme a 
magyar ősvilág belső-ázsiai kapcsolataira irányul.”344 
S emellett, mivel épp akkor készült az Ősi ösvényeken Ázsiában c. munkájának magyar 
kiadása, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia jelentetett meg, Stein még arra is 
felkérte a munkálatokat felügyelő Balogh Jenőt, hogy Halász Gyula fordítását Fábrival 
nézessék át. Ezáltal is egy kis munkához és jövedelemhez tudta juttatni. 
1933 azonban fordulópontot hozott Fábri életében.    
Előbb meghívást kapott Rabindranath Tagore-tól, hogy tartson előadásokat a 
Santiniketani Egyetemen, majd Calcuttában és Lahore-ban szintén művészettörténetet 
adott elő.
 A Stein Auréllal végzett munka olyan szempontból is meghatározó volt életében, hogy 
szakmai körökben ismertté vált neve, mint a híres régész asszisztense, valamint az, hogy 
1930-34 között az Annual Reports of the Archaeological Survey of India kiadásában 
tevékenykedett, meghozta számára a nagy lehetőséget, hogy arra az ásatási helyszínre 
kerüljön, amely szíve vágya volt: s ez az Indus-völgyi lelőhelyek, Mohenjodaro és 
Harappa voltak. 1936-37-ben felkérték, hogy a Central Museum of Lahore anyagát 
rendezze. 1938-ban csatlakozott a Punjab Exploration Fundhoz, s számos helyen végzett 
ásatásokat. A Fund működésének támogatásához, ugyanúgy, mint a később a lahore-i 
múzeumban megpályázott kurátori állás elnyeréséhez is Stein Aurél támogatását kérte 
és meg is kapta.

342 Stein Aurél 1934-ben az Akadémián tartott előadásában megemlékezik arról, hogy Fábri a Kőrösi-
Csoma Társaság előadásán 1933-ban beszámolt a mohendzsodaroi leletekről.
343 Fábri Károly Stein Aurélnak.- Nordwijk aan Zee, 1933. szeptember 6.- Cat. Stein HAS 3/ fol. 202
344 Stein Aurél Balogh Jenőnek, Mohand Marg havasán, 1933. szeptember 20.- OSZK Kézirattár, 
Levelestár , Stein Aurél Berzeviczy Alberthez 



Amikor 1947-ben India visszanyerte függetlenségét és létrejött Pakisztán, hindu 
feleségével Delhibe költözött. További pályafutása során elsősorban indiai 
művészettörténettel, különösen a kortárs indai festészettel foglalkozott, s rendszeresen 
jelentetett meg műkritikákat, meghonosítva a műfajt Indiában. Egyik kedvenc területe a 
klasszikus indiai tánc volt.345 

 Baktay Ervin (1899-1963) akárcsak Felvinczi Takács Zoltán, Hollósynál tanulta a 
festészetet Münchenben, de ő a festőiskolából egyenesen a harctérre került, s 
végigharcolva szinte az egész I. világháborút, hadnagyként szerelt le.
 Szerelmese volt Indiának és a művészetekből a legtöbbet számára a szubkontinens 
nyújtotta, minden vágya az volt, hogy ebbe a csodálatos világba eljusson.
    Családi kapcsolatok fűzték egy szikh főnemeshez, Umrao Singh-hez, aki nővérének 
férje volt. Leányuk, Amrita Sher Gil, akit ma az indiai művészettörténet a XX. század 
egyik legjelentősebb hazai festőjeként tart számon, a festészetben az első eligazításokat 
Ervin nagybátyjától nyerte. Indiai útja során Baktay hasznosította művészi tehetségét: 
képeiből igyekezett utazásait finanszírozni.
    A háború után Baktay orientalista tanulmányokat folytatott. Írói munkásságát ál-
szanszkrit történetek fordításával kezdte: F. W. Bain művei a miszticizmusra való igény 
miatt nagy sikert arattak. Hamarosan felfedezte Rabindranath Tagore-t346 és 
népszerűsítette írásait.
   Baktay egy kitűnő írói stílussal rendelkező, a tudomány népszerűsítését magas 
színvonalon művelő orientalistává vált. Az indiai életről rengeteg ismeretet szerzett tőle 
a magyar olvasóközönség: a történelemtől, földrajztól, filozófiától, művészettől kezdve 
a valláson és az irodalmon át a jógáig és az asztrológiáig a legkülönbözőbb 
témakörökben jelentek meg könyvei. 1923-ban a Mahábhárata egy adaptációját tette 
közzé magyarul, majd ezt követte 1926-ban M. K. Gandhi válogatott írásai.
1926-tól 1929-ig Indiában tartózkodott. Meghatározó élményt adott számára ez a három 
év. Megismerhette India minden aspektusát: az előkelő életet és a nyomorúságot 
egyaránt.
 Tapasztalatairól rendszeresen küldött haza cikkeket, s ezekből tevődött össze kétkötetes 
munkája, az India, amely 1931-ben jelent meg először, majd több kiadás követte.
Kőrösi Csoma Sándor nyomdokában járva felkeresett minden helyet, ahol a nagy 
székely vándor megfordult. Összegyűjtött anyagát a két Körösi Csomáról szóló műben 
publikálta.
Az általa legjobban megismert területekről – Kasmír, Pandzsáb és a Himalája régió – 
útleírásaiban számolt be. A Szanátana dharma című könyve a hinduizmus 
vallásbölcseletének kitűnő összefoglalását adja, a jógáról és a csillagfejtésről írt munkái 
nagy sikert arattak, akárcsak Kámaszútra fordítása.
   1946-ban kezdett el dolgozni a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Múzeumban, ahol 
újjárendezte és korszerűsítette az indiai gyűjteményt, 1958-ban bekövetkezett nyugdíjba 
vonulásáig a múzeum igazgató-helyettese, közben a budapesti egyetemen az indiai 
művészet előadója volt.
Legnagyobb műve épp az India művészettörténetét a kezdetektől saját koráig áttekintő, 
egyéni látásmódú munkája, az India művészete a történelem és művelődés keretében az 
őskortól a XX. századig, 1955-ben jelent meg.

345 Charles Louis Fabri. His life and Works /Compiled and ed. by Géza Bethlenfalvy.- New Delhi-
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    Baktay Ervint Halász Gyula mutatta be Stein Aurélnak, amikor Stein előadást tartott 
szülővárosában. Tagore könyve megjelenésekor, tisztelete jeléül küldött egy példányt 
Stein Aurélnak, aki a munka elolvasása után dicsérte nemcsak írói tehetségét, de a két, 
egymástól igencsak eltérő kultúra megértésére való készségét. Ez a levél azért is nagyon 
érdekes, mert tanácsokkal is ellátja, hogy merre induljon tovább, ha a nagy bengáli költő 
művészetében még jobban el akar mélyülni, s természetesen nem maradhat ki az indiai 
brit jelenlét fontosságának hangsúlyozása sem:
 „Nagyon jól esett levele útján olyan magyar íróval megismerkedni, a ki, az indiai 
gondolatvilág mélységébe elfogulatlan érdeklődéssel és fáradságot nem kímélő 
lelkesedéssel kíván behatolni. Éppen mert ismerem azon nehézségeket, melyekkel meg 
kell küzdenie e cél felé való törekvésében, azon mély, nagyon mély külömbséget, mely 
az indiai szellemi életet mindenkor elválasztotta nemcsak a nyugatitól, de az egyéb 
keletitől is, annál inkább kell, hogy szívós kitartást és bíztató haladást kivánjak Önnek. 
Tagore-ról írt könyvéről ezt írja :
Szerencsét kivánok a magyar közönségnek ahoz (!), hogy hivatott tollból nyerhet 
áttekintést a bengáli költő munkásságáról, ideális elveiről. További tanulmányai során 
bizonyára lesz alkalma tisztába jutni a felől, mily része R. T. alkotásaiban az indiai 
szellem nagy örökségének, meg a nyugati befolyásnak. Ez pedig fontos a történelmi 
fejlődés iránt mindig érdeklődő nyugati ember előtt. Az indiai bölcseleti tanokat 
illetőleg Deussen könyveiben találhatná talán a legjobb útmutatást. – A Tolstoy-yal 
húzott párhuzamban sok az igazság, de az óvó intés is. India csak úgy járna tapasztalt 
megfigyelők véleménye szerint mint a szegény Oroszország, - ha jóhiszemü boldogítóra 
hagyná a brit józan ész.”347

    Indiai tartózkodása során Baktay Ervin meglátogatta Stein Aurélt a Mohand Margon.
Mikor Kasmírban tartózkodott, levélben kérte Stein Aurélt, hogy felkereshesse. Stein 
válaszában megírta, hogy örömmel venné a találkozást, de nem könnyen elérhető helyen 
tartózkodik ”[…] hanem a Haramukh csúcstól leszálló hegygerincen, a hová rendesen a 
nyári hónapokban félrevonulok nehéz tudományos munkálatok határidőn belüli 
elvégzése érdekében. Táborhelyem vagy 6000 lábnyi magasságban fekszik a völgy 
felett, Gundarbaltól két napi út és ennek legnagyobb része gyalogos hegymászást 
igényel. Ha nem bánná a fáradságot és időveszteséget nagyon örvendenék látogatásának 
havasi táborhelyemen.”
Július 9.-én kelt válaszában Baktay arról tájékoztatja, hogy maláriája kiújult, s ez 
gátolni látszik útját. Stein Aurél ezután megpróbálta lebeszélni, azt indítványozva, hogy 
inkább ladakhi útja után keresse meg, amikor már lenn tartózkodik Srinagarban : „Bár 
nagyon is örülnék a találkozásnak, tekintettel hosszas ujabb gyengélkedésére és a 
tervezett messze útra, lelki ismeretem nem engedi hogy az utóbbinak legelső kezdetén 
azt a fárasztó hegymászást ajánljam, mely nélkül nem juthatna e 11000 lábnyi 
magasságon felüli hegytetőre.
Újra megismétli, hogy mekkora szintkülönbséget kell megmászni, s ez még egészséges 
embertől is nagy teljesítményt igényel. Próbál meteorológiai és egészségügyi érvekkel 
is hatni:
„Hogy az itt fennt a mostani időszakban rendesen várható fölötte szeles vagy nedves 
klima, próbára teszi az egészséget, azt 33 évre visszanyúló tapasztalatom eléggé 
mutatta. Persze nekem ezért kárpótlást nyújt a sok sürgős munkához szükségelt havasi 
magány békéje.
Kár volna egy-két napi látogatás végett kockára tenni ladákhi úti tervét, mely az ott 
uralkodó monsoon-mentes klima miatt nagyon is előnyösnek látszik egészségére. 

347 Stein Aurél Baktay Ervinnek.- Srinagar, Kashmir, 1923. január 20.- Dr. Baktay Ervinné tulajdona



Bizony rossz hely volna Mohand Marg, ha itt a gyors hőmérséklet változás 
következtében visszatérne a malária.
Éppen ezért teljesen értettem, midőn néhány évvel ezelőtt egy régi barátom (angol 
ezredes), akinek látogatását itt vártam, ki lévén téve a maláriának, fél úton 
visszafordult.”348 

Bármennyire is érvelt azonban Stein Aurél, nem tudta szándékától eltéríteni Baktay-t, 
aki azután több írásában is megemlékezett a nevezetes találkozásról.

Baktay a Boldog völgy országa349 című kasmíri útirajzában is részletesen beszámol a 
Stein Aurélnál tett látogatásáról. Ez a könyv XI., záró fejezete, amely a kasmíri 
völgyekről, a Szind völgyéről ír, magyar nyomok utáni kutatásról szól, és Stein Aurél 
havasi táborhelye is bemutatásra kerül.  
Leírja, hogy a Szind völgyéhez magyar emlékek is fűződnek. Több mint száz évvel 
ezelőtt több ízben is végigjárta Kőrösi Csoma Sándor, s egy másik jeles magyar tudós, a 
világszerte ismert Stein Aurél több ízben is végighaladt a Szindh völgyén, 
nagyjelentőségű középázsiai expedíciói alkalmával. De Stein Aurél nemcsak átutazóban 
járta e tájakat, hanem Kasmir lakójává is lett. Több mint harminc éve tölti itt a nyarakat, 
a Mohandmarg havasán.
„Stein Aurél megjegyezte, hogy én vagyok az első magyar, aki őt valaha ázsiai 
táborhelyén fölkereste, és hogy harminc év óta én voltam az első, akivel Indiában 
magyarul beszélt. Harminc évvel ezelőtt Justh Zsigmond,350 a korán elhunyt 
nagytehetségű magyar író töltött egy telet Lahorban. Stein Aurél akkor egyetemi tanár 
volt ott és egyik legrégibb angol barátja, Dunsterville vezérőrnagy (akkor persze még 
fiatal hadnagy!) hívta meg Lahorba Justhot, akivel még Franciaországban barátkozott 
meg. Stein Aurél át is adta nekem Dunsterville emlékezéseit és a következő napokon 
nagy élvezettel olvastam a brit-indiai tábornok érdekes könyvét.”351

     A könyv, amit Baktay fenn említ, Lionel Dunsterville Stalky’s reminiscenses c. 
műve. A szerző Rudyard Kipling iskolatársa és jó barátja volt (Stein Rudyard Kipling 
apjával volt igen jó viszonyban, de ismerte őt is, sőt műveiből küldött neki) és a 
világhírű angol író róla mintázta Stalky & Co. című nagysikerű művét, ezért  szerepel a 
visszaemlékezések címében is ez az elnevezés. A hagyatékkal érkezett könyvben 1928. 
április 5-i dedikáció szerepel, - tehát Stein Aurél is éppen hogy elolvashatta, mikor 
odaadta Baktay-nak. Az ajánló sorokban Dunsterville 35 éves barátságról ír. A műben 
pedig kedves humorral idézi fel, hogyan adott neki az isteni gondviselés Justh-on 
keresztül Stein személyében egy örök barátot. „A gondviselés volt az, ami elhozta 
magyar barátját a távoli Buda-Pesth-ről a Punjab-ba azért, hogy ezt a szolgálatot 
megtegye, mert normál körülmények között egyetemi professzorok vajmi ritkán 
találkoznak rosszhírű, alacsony rangú tisztekkel.”352

Baktay a Boldog völgy országában részletes leírást adott a havasi táborról és arról is, 
hogy Stein Aurél mennyire otthon érzi magát a szűz természet világában, ismeri a 
növényeket, beszél az állatokkal, illetve sípjával ad jelzéseket, a mormoták üdvözlik, s 
saját medvéje is van, aki a jelzés hatására tisztes távolságot tart. 

348 Stein Aurél Baktay Ervinnek .- Mohand Marg havasán, 1928. július 5 és 14.- Dr. Baktay Ervinné 
tulajdona
349 Baktay Ervin : A boldog völgy országa.- Bp. : Franklin, é.n. .-pp. 196-220
350  Justh Zsigmond (1863-1894) íróval folytatott levelezéséből őriz az OSZK Kézirattára, a Stein 
könyvtárban 3 művét találjuk.
351 Dunsterville-ről szóló megemlékezéseit Baktay közzétette = Pesti Hírlap 1928. decemberi számában.
352 Dunsterville, Lionel: Stalky’s reminiscenses .- London : Jonathan Cape, 1928.- p. 110



A látogatásról írt beszámolójában azonban Baktay írt valamit, ami már nem igazán 
nyerte meg vendéglátója tetszését.
Baktay útjáról jelentést küldött az Akadémiának és Stein Aurélt kérték fel, hogy 
véleményezze azt. Ő ezt meg is tette, jegyzetekkel látva el a szöveget, majd Balogh 
Jenőnek ezt írta:
 „Csoma nagy emléke megérdemelné a figyelmet és fordításban közölve az ilyen rövid 
megemlékezés külföldi orientalistáknak is örömöt szerezne. A hozzátoldott két 
jegyzetnek esetleg hasznát vehetné a szerző. Ha a saját személyemre meg havasi 
táborhelyemre vonatkozó második bekezdést meg kívánja tartani, akkor arra kell 
kérnem, hagyja ki kék ceruzával törölt néhány szót. Bár megőrizni kívánom 
táborhelyem csendjét és magányát, azért éppen „remete módjára” semmikép sem élek 
ottan.”353

 Ugyanez Baktay tollából az 1934-ben megjelent könyvből:   

 […]” Önkéntelenül egy hasonlat jutott eszembe „A tudomány remetéje! Ezt meg is 
említettem egy cikkemben, amit annak idején írtam a Pesti Hírlap-nak, beszámolva 
mohandmargi benyomásaimról. De ki is kaptam ám Stein Auréltól! Valamelyik 
budapesti barátja elküldte neki a cikket. A tudós nem talált benne semmi kivetni valót, 
de amikor hazatérésem után egy alkalommal idehaza járt, kedves korholással illetett a 
’tudomány remetéje’ kitételért: - Hát csak nem mondhatja, hogy az én mohandmargi 
tanyám egy remetebarlangra emlékeztette volna.”354

   A Mohand Margról Ladakh felé vette útját Baktay Ervin. Otthon már évekkel 
korábban olvasta Duka könyvét, most Lehben, a Moráviai Misszó könyvtárában kezébe 
került az angol nyelvű kiadás és annyira Kőrösi Csoma Sándor hatása alá került, hogy 
elhatározta, végigjárja a nagy magyar vándor útját. Útitervének megváltozásáról Stein 
Aurélnak így ír:
„ […] Annyira lenyűgözött a hatása, hogy úgyszólván valami megszállottság fogott el 
és nem szabadulhattam többé a gondolattól, hogy fel kell keresnem azokat a helyeket, 
ahol K. Csoma Sándor élt és dolgozott. Tudtommal még magyar utazó nem kereste föl 
ezeket az egész tudományos világ, de főképen a mi számunkra szent emlékű helyeket.” 
– Stein Auréltól kér választ, vajon így van-e. Reméli, hogy az összes kolostort fel tudja 
keresni – már amennyiben egészsége engedi, s aztán, ha megtudná a címet, az Asiatic 
Society of Bengal-nak, ahol Csoma Calcuttában dolgozott, küldene egy jelentést. „Talán 
túlzott jelentőséget tulajdonítok vállalkozásomnak, de mintegy az az érzésem, hogy 
valami sorsszerű felsőbb hatalom reám ruházta a magyar nemzet ideiglenes 
képviseletét, hogy nevében lerójjam köteles hálánkat és mély tiszteletünket a nagy 
magyar tudós emlékezetének.”355

Stein válasza nem késlekedett, ő sem tud magyar látogatókról, s így indokolja, hogy 
maga nem tudta ezt a ’klastoromokba való zarándoklást megtenni’: „Nekem 
tudományos munkám sohse engedte rövid kasmíri szünidőmet ily nagyobb 
kirándulásokra felhasználni, bármennyire is kívánkoztam megismerkedni ama nevezetes 
helyekkel. Midőn 1908 őszén pedig második nagy belső-ázsiai utamról visszatértem 
Ladákhon át lefagyott és Leh-ben amputált lábujhegyeim miatt még mankókkal sem 
járhattam. De különben sem engedték volna kötelességeim az egyenes útról való 
letérést. Az Asiatic Society of Bengal, a mely annak idején támogatta Csomát szerzett 
ismereteinek feldolgozásában, szótárának stb. kiadásában, ma is fennáll ugyan abban a 

353 Stein Aurél Balogh Jenőnek.- Oxford, 1929. június 6.- MTAKK, RAL 444/1929
354 Baktay: A boldog völgy országa.- p. 216
355 Baktay Ervin Stein Aurélnak.-  ?, 1928. augusztus 28.- Bodleian Library, MSS Stein 64, fols 160-063



calcuttai palotában (1 Park Street) a hol Csoma éveken át élte remete életét – és talán 
egészsége tekintetében többet szenvedett mint a zanszkari monostorokban! 
Ezt az érzését valóban megírta a Duka emlékbeszédben is, bár lehet, hogy saját 
viszolygása is benne van ebben a véleményben, amit mindig is érzett Brit-India 
fővárosával szemben.
A jelentésről csak annyit jegyez meg, hogy biztos érdeklődéssel fogadnák „bár alig 
volna ott mostan tibeti tanulmányokat komolyan folytató tudós.”356

Baktay Ervin vállalását teljesítette, „Csoma könyve megírásához felkereste Nyugat-
Tibetet, sérült csigolyával, rosszul kezelt tífusszal és kigyógyíthatatlan maláriával - 
hogy eljusson oda, ahol megszenvedte Csoma a tibetológia megteremtését […] honnan 
őt megviselt szervezettel, sürgős orvosi tanácsra és Stein Aurél közbenjárására kellett 
hazatéríteni”357– írta megemlékezésében Felvinczi Takács Zoltán.
Stein Aurél ki máshoz is fordulhatott az ügyben, mint Balogh Jenőhöz, az Akadémia 
főtitkárához. 1929-ben májusában Balogh felkérte, hogy az Akadémia számára 
olvassa el és véleményezze Baktay ladaki útjáról és a lámakolostorokban tett 
látogatásairól küldött levelét. „Megnyugtatásodra közlöm, hogy Baktay úrnak a 
hazautazási segélyt egyik rokona, Kovács Sebestyén Aladár útján elküldettem”.358

Stein Aurél válaszából az derül ki, hogy a hazautazást az Akadémia tette lehetővé:
   „Fölötte örültem annak, hogy a szíves jóakaratod folytán nyitott hazautazási segélyt 
oly gyorsan elküldetted.” Szívesen készítette el a Baktay jelentés véleményezését, jó hír, 
hogy azt Németh tanár úr a Kőrösi Archívumban kiadhatónak véli, de egyúttal javasolja, 
hogy az Akadémiai Értesítőben rövid kivonata jelenjen meg.359

  
1934-es budapesti látogatása idején Baktay Ervin megajándékozta Stein Aurélt kasmíri 
útjáról szóló könyvével, majd levélben tájékoztatta tudományos törekvéseiről, amire 
Stein a következőképp reagált:
„Nagyon örültem, hogy a debreceni egyetem valamint a Magyar Földrajzi Társaság 
kellő módon megbecsülik képességeit és komoly felkészültségét.360 Az indiai 
tapasztalatait tárgyaló könyvei mindenesetre hézagpótlók a magyar irodalomban és 
megérdemlik a kellő méltatást a hazai tudós körökben. Ha e tekintetben még késett is a 
méltányos elismerés, elég felbátorítást meríthet a Kőrösi Csoma Sándor nyomdokait 
kutató művének szép sikeréből. Hogy ez már az ötödik kiadást elérte, bizony tiszteletére 
válik nem csak a buzgó lelkületű szerzőnek de a magyar mívelt közönségnek is.
Kitartással és alapos munkával remélem, a bizonyos „céhbeli” körök figyelme is 
felkelthetővé fog válni. Persze kár, hogy annyi idő kell hozzá. Talán valamely kisebb 
szakszerű publikációval el lehetne érni az Akadémia érdeklődését is. Mindenesetre nagy 
előnyt jelent szép irályú könnyen forgó tolla. Csak igaz hasznára válhat a Magyar 
Földrajzi Társaságnak, hogy írói és tudományos rátermettségét felismerve „A 
Földgömb”szerkesztésével Önt bízta meg.  
Hálás köszönettel tartozom az „Ősi ösvényeken” c. könyvem fölötte rokonszenves 
ismertetéséért folyóiratában.361 Halász régi barátomnak fordítói munkájára vonatkozó 
szíves szavait örömmel olvastam.362 

356 Stein Aurél Baktay Ervinnek.- Mohand Marg havasán, 1928. szeptember 9.- Dr. Baktay Ervinné 
tulajdona
357 Felvinczi Takács Zoltán: Dr. Baktay Ervin = Művészettörténeti Értesítő, 1964/1. pp. 36-37
358 Balogh Jenő Stein Aurélnak.- Budapest, 1929. május 21.- MTAKK RAL 599/1929
359 Stein Aurél Balogh Jenőnek.- Oxford, 1929. június 3.- MTAKK, RAL 599/1929
360 A debreceni egyetemen 1933-ban avatták bölcsészdoktorrá, az MFT pedig lapjának szerkesztésével 
bízta meg.
361 A Földgömb, 1934/11
362 Stein Aurél Baktay Ervinnek.- Oxford, 1934. november 10.- Dr. Baktay Ervinné tulajdona



Stein Auréllal annak haláláig kapcsolatban maradt Baktay Ervin. 
India kultúrájának megismertetésért és népszerűsítésért kifejtett tevékenységének 
elismerése volt, hogy 1956-57-ben az indiai kormány meghívására tett újabb 
tanulmányutat Indiában.     

X.  Stein Aurél és a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 

Stein Aurél középiskolás korában lépte át először az Akadémia könyvtárának küszöbét, 
falai között kezdett el orientalisztikával foglalkozni, majd az 1920-as évektől kezdőden 
adományaival gazdagította gyűjteményeit és végrendeletében nyomtatott könyveit, 
valamint kéziratainak és fotóinak egy részét az Akadémia Könyvtárára hagyta. 

    Stein Aurél az Akadémia könyvtárának több főkönyvtárnokával is kapcsolatban állt. 
Igaz ezek jellegükben más és más kapcsolatok voltak. Hunfalvy Pál, az első kinevezett 
főkönyvtárnok a középiskolás diákot ismerte, nagybátyja akadémikus társa volt, aki első 
kutatásait segítette a könyvtárban. A második kinevezett főkönyvtárnok, Fröhlich 
Róbert a gimnáziumban tanára volt és egyben iskolájának igazgatója is. 



A felnőtt, már világhírű tudós pedig a Szily Kálmán vezette könyvtárnak küldte 
adományait. 
Bár Stein Aurél kapcsolatban állt már Szily Kálmánnal, a főtitkárral is, annak 
kinevezésétől kezdve.
 

Szily Kálmán (1838-1924) több évtizeden keresztül és több szálon is kötődött a 
Magyar Tudományos Akadémiához: tudományos munkássága - amelyet két területen 
fejtett ki: természettudós volt és nyelvész - elismeréseként a Magyar Tudományos 
Akadémia 1865-ben levelezőtaggá választotta, 1873-ban rendes, 1883-ban igazgatósági, 
1920-ban tiszteleti tagjainak sorába iktatta. Az Akadémián a következő tisztségeket 
töltötte be: 1889 és 1905 között az Eötvös Loránd báró elnökletével működő MTA 
főtitkára volt, 1905-1924 pedig főkönyvtárnok. 

  Szily Kálmán egyetemi tanulmányait Pesten és Bécsben végezte, majd a Műegyetemen 
tanított kísérleti fizikát, elméleti fizikát és analitikai mechanikát1889-ig, mint nyilvános 
rendes tanár. Fő kutatási területe a termodinamika elveinek mechanikai elvekre való 
alapozása volt. 1871-73 között a kir. József-műegyetem általános osztályának dékánja. 
1879-83 között az egyetem rektora, ez idő alatt épült az egyetem épülete és az ő 
nevéhez fűződik szervezeti megreformálása is. 1868-tól a Természettudományi Társulat 
első titkára, a következő évben megindította a Természettudományi Közlönyt és az ő 
titkársága alatt indult meg a természettudományi könyvkiadó vállalat. Fontos itt 
megjegyezni, hogy Stein Aurél második belső-ázsiai expedíciójáról beszámoló műve, a 
Ruins of Desert Cathay Halász Gyula fordításában Romvárosok Ázsia sivatagjaiban 
címen a Természettudományi Társulat kiadásában jelent meg 1913-ban.
Szily Kálmán alapító tagjai közé tartozik a Magyar Mérnök-Egyletnek és 
kezdeményezője volt a Műegyetemi lapok megindításának is.
A természettudományos mozgalmak múltjával foglalkozva jutott el a régi 
természettudományos műnyelv és ezen keresztül a nyelvészet felé és a 90-es évek végén 
áttért a magyar nyelvtudomány rendszeres művelésére. Az ő nevéhez fűződik a Magyar 
Nyelvtudományi Társaság (1904) és folyóiratának, a Magyar Nyelv megalapítása, 
utóbbinak szerkesztője is volt. Két kötetben adta közre a Magyar Nyelvújítás Szótárát.
Szily Kálmánról, mint tudománytörténészről is meg kell emlékeznünk. Műegyetemi 
évei alatt elsősorban fizika- és matematikatörténeti és biográfiai kérdésekkel 
foglalkozott.
„Szilynek köszönhetjük a pozitivista szemléletű tudománytörténeti kutatások 
magyarországi megindítását, hogy szorgalmazta Szinnyei könyvészeteinek 
megjelentetését, amelyek a későbbi kutatásokhoz alapot adtak, neki köszönhető, hogy 
megismerték az 1863-ban megindult Poggendorff-sorozatot, s hogy számosan el tudtak 
indulni e korszak kisebb publikációin majd nagyobb könyvészeti összeállításain 
nevelkedve a komolyabb monográfiák összeállítása felé.
Közvetlenül vagy közvetve neki köszönhető, hogy mára már előttünk áll Szinnyei 
matematikai és természettudományi könyvészete, matematikai és természettudományi 
Folyóirat-repertóriuma, 14 kötetes biográfiája, mára már sok mindent vissza tudunk 
keresni Szabó Károly és Hellebrandt Árpád könyvészeteiből, Petrik Géza és követői 
bibliográfiáiból, s lényegében Szilynek köszönhető, hogy a századfordulótól kezdődően 
újabb és újabb tudománytörténeti kutatások indultak.
Számos nagy könyvészeti és tudománytörténeti kutatás tehát a Szily lefektette alapokon 
indult, hiszen ő mind a tudománytörténetben, mind a nyelvtörténetben és az Akadémián 



belül is elsősorban tudományszervező volt, szakcikkek írója, szakkönyvek szerkesztője, 
pályázatok kiírója, kutatások elindítója, majd koordinálója.” 363                      

    A Magyar Tudományos Akadémia főtitkári tisztségét - melyben elődje Fraknói 
Vilmos volt - 1889. október 4-én foglalta el. 
Az Akadémia vezetői közül a mindennapi tevékenység végzésében a legnagyobb feladat 
a főtitkárra hárul, s ezt Szily nagy aktivitást mutatva töltötte be: a sok személyi és 
dologi ügyben, az osztályok és bizottságok nyilvántartásában, a határozatok 
végrehajtásában pontos és megbízható volt, maga is részt vett az üléseken, különösen a 
Szótári Bizottságban működésében, melynek elnöke is volt. Főtitkársága idején már 
egyre érezhetőbb problémává vált az Akadémia társadalmi kapcsolatainak gyengülése. 
Felismerte, „hogy az Akadémia és megalapítója, fenntartója: a magyar nemzet között 
nincs kellő kapcsolat, miért előterjesztést tett oly szerv létesítése iránt, melyben 
időnként számot lehetne adni arról, hogy az Akadémia mely eszközökkel, mely 
eredménnyel teljesíti feladatát: a tudomány és az irodalom magyar nyelven művelését és 
terjesztését. Az M. T. Akadémia 1889. november 29-i ülésén elfogadta a Szilytől 
javasolt Akadémiai Értesítő kiadását. Ez az Értesítő 1890 óta állandóan megjelenik, ami 
azt is bizonyítja, hogy az alapítására szükség volt és a fenntartása is szükséges. Haszna 
már abból is belátható, hogy van az Akadémián történteknek olyan irattára, amely 
mindenkit megbízhatóan tájékoztat, s nem kell adatokat a nehezen feltalálható hírlapok 
ellenőrizhetetlen hírei között keresgélni.364

   Stein Aurél először Szily Kálmánnal, mint az Akadémia főtitkárával állt kapcsolatban. 
Szily Kálmán kérte fel a Leitnerről tartandó emlékbeszéd megírására, melyről már 
korábban szó volt. Ez a levél 1899-ben a Calcutta Madrasa-ba történt kinevezése 
alkalmával íródott és a főtitkárnak számolt be arról, hogy miért is vállalta el a dr. 
Hoernle nyugdíjba vonulása miatt megüresedett igazgatói állást a „muhammedanus 
collegium”-ban. 
„Ezen ajánlatot, mely alkalmat nyitott arra, hogy az indiai állam magasabb közoktatási 
szolgálatába lépjek, annál inkább véltem elfogadhatónak, mert amaz állás munkaköre 
aképpen van megszabva, hogy kellő teret nyújt az általam mívelt indiai régészeti 
tudomány általános érdekeinek előmozdítására.
[…] Méltóságod előtt ismeretes, hogy csak a lahorei állásommal összefüggő s 
tudományos működésemet fölötte megnehezítő körülmények indítottak arra, hogy 
szemügyre vegyem az Europába, azaz hazai földre való korai visszatérésemet. A most 
történt változás tudományos érdekeim szempontjából kívánatossá teszi, hogy indiai 
munkálkodásom körében még hosszabb időre megmaradjak.
[…] Hogy volt-e alapos remény arra hogy megfelelő alkalmazást nyerjek a budapesti 
egyetemen, arról semmiféle biztos tudomással nem bírok. Másfél óta (!) az 1897-ben 
megpendített ajánlat megvalósítására irányuló lépésekről nem hallottam semmit.”365 
   Mint láttuk, Szily Kálmánon kívűl csak Goldziher Ignácnak számolt be ily 
részletességgel az életében Calcuttába helyezésével bekövetkezett változásokról, s némi 
keserűség is van az utolsó mondatban a magyarországi állásajánlat és az azt követő 
hosszú hallgatás miatt.
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  Ennek kapcsán azonban érdemes azt is megjegyezni, hogy valószínüleg egy idő után 
már Stein maga sem hitt abban, hogy hazai egyetemen állást tud szerezni, mert 
miközben hangoztatta hazajöveteli szándékát – amely bizonyosan őszinte volt – közben 
már rég lemondott magyar állampolgárságáról.
 Első expedícióját követően Stein Aurél Oroszországon keresztül utazott haza. Indulása 
előtt Kasgárban, az ottani orosz konzulnál kellett intézkednie. De mint kiderült, nem 
volt útlevele, hisz Simlából útlevél kérelmére csak egy személyi okmányt kapott azért, 
mert tisztázatlan volt az állampolgársága.
 
   Az Országos Levéltár őríz egy nagyon érdekes „Secret” minősítésű, a National 
Archives of India anyaga alapján készült mikrofilmet366, amely 6 magyar utazóval, 
illetve expedícióval kapcsolatos  bizalmas anyagokat tartalmaz. A jelentések, levelek, 
Kőrösi Csoma Sándor, Johann Martin Honigberger, a Széchenyi-expedíció, Újfalvy 
Károly, Stein Aurél és Wilhelm Gottlieb Leitner Indiában, illetve a brit érdekszférába 
tartozó különböző területeken tett utazásairól, hivatalos ügyeikről szól, valamint a róluk 
készített jelentések gyűjteménye. 

Mivel a dolgozatban a felsoroltak mind szerepelnek, ezért csak Honigberger szorul 
bemutatásra. 
Johann Martin Honigberger (1795-1869) erdélyi szász orvos 1829-től kezdődően hosszú 
időt töltött Lahore-ban, ahol Ranjit Singh maharádzsának volt az udvari orvosa. 
Londonban megjelent útleírása nagyon szemléletesen írja le a szikh birodalom 
fővárosát, az udvari és a mindennapi életet. A mű második kötete pedig kifejezetten 
gyógyászati témákkal foglalkozik, botanikai leírásokat ad, valamint tartalmaz egy 
többnyelvű orvosi szótárat is.367 Útleírását valószínüleg az utána néhány évtizeddel 
szintén Lahore-ban megtelepedő Stein is forgatta, mivel az Akadémia Könyvtárának 
példánya épp az ő hagyatékából származik.

  A Stein Aurélra vonatkozó rész, Government of India, Foreign Department, Frontier, 
Kashgar News Reports címszó alatt leginkább George Macartney jelentéseit tartalmazza 
Stein első expedíciójával kapcsolatban 1900. májusától 1901. márciusáig bezárólag. 
Többször van szó az útlevélről is. Ebben található Stein Aurél 1901. januári feljegyzése, 
amelyben leírja, hogy amikor első kinevezését megkapta a Punjabi Egyetemre, 
elhatározta, hogy felveszi az angol állampolgárságot. Ezért kérelemmel fordult 
Budapesthez, hogy lemondhasson a magyarról. Ez két évet vett igénybe és 1889-ben 
kapta meg a hivatalos papírokat. Ezután semmi nem történt, ő úgy érezte, hogy angol 
állampolgárnak tekintheti magát, mivel a magyar állampolgárságról már lemondott és 
brit szolgálatban áll. 
E dokumentum tanúsága szerint elég hosszú ideig tartott életében ez a ’hontalan’ 
állapot, ugyanis az angol állampolgárságot csak 1904-ben kapta meg, amikor már 
letöltötte a megkövetelt öt évet a brit korona szolgálatában. Lehet, hogy Lahore-ba 
érkezése után úgy gondolta, indiai lehetőségeit növeli az által, ha nem idegen 
állampolgár, vagy esetleg az első lelkesedés váltotta ki, mindenesetre a haza küldött 
levelekben soha nem említi, sőt életrajzaiban sem szerepel, hogy ilyen korán döntött 

366 Calcutta Records.- Országos Levéltár (Bécsi út) – 31308. sz. mikrofilm
367 Honigberger, Johann M.: Thirty-five years in the East. Adventures, discoveries, experiments and 
historical sketches relating to the Punjab and Cashmere, in connection with medicine, botany, pharmacy 
etc. London : Baillière, 1852, XXIX, 1206, XI, 448 p.



volna. E tények tanúsága szerint mindenesetre megdőlt az az állítás, hogy az első 
expedíció idején még magyar állampolgár volt.
Szily Kálmán nevével Stein Aurél munkásságát illetően nyomtatásban először akkor 
találkozunk, amikor a főtitkár 1902. december 15-én bemutatta Duka Tivadar Stein 
Aurél kelet-turkesztáni útjáról szóló értekezését. Minden bizonnyal örömteli feladat volt 
ez számára, hisz az ott leírtak – az első expedíció eredményei – bizonyították, hogy jó 
döntés volt Stein részéről, amikor pályája további részét már Indiához és a régészethez 
kötötte.368 
Az Akadémiai Értesítővel kapcsolatban már említésre került, hogy bizonyos kritikák 
késztették Szilyt arra, hogy egy rendszeresen megjelenő, az Akadémia minden 
tevékenységéről tudósító lappal próbálja a társadalmi kapcsolatok lazulásából eredő 
problémákat kiküszöbölni.
Erre nagy szükség is volt, ugyanis a századfordulóra az Akadémia már válságba jutott.

 Az 1850-es 1860-as években többen megfogalmazták, hogy az ország jövője a 
tudomány felelőssége. A kiegyezés után nyilvánvalóvá vált, hogy csak akkor maradhat 
az Akadémia érdemi tudományos fórum, ha országos helyzetét újrafogalmazza, és a 
tudományok rendszerét a nemzetközi és hazai kívánalmakhoz igazítja. Működését az 
Eötvös József által kidolgozott és az Akadémia egészén belül érvényesített 
tudománypolitikai elgondolások szerint módosították, 1869-ben megszületett az új 
alapszabály is.
Olyan rend kialakítása volt szükséges, amely a természettudományok és a 
tásadalomtudományok egyenjogúságát biztosítja.
Eötvös az Akadémia nagygyűlésein elnöki beszédeiben mindig hangsúlyozta, hogy a 
nagy változások, melyeken a világ keresztülment a „természettudományok 
vívmányainak köszönhetők”. Viszont a társadalomtudományok hatása az életre, nem 
kevesebb, csak lassúbb. Az Akadémiának pedig az a feladata, hogy „a tudományok 
minden ágát a körébe vonhatja, üdvös hatást gyakorolhat, de csak úgy, ha fönntartva 
azon összeköttetést, melyben a tudományok egymással állnak, egyszersmind minden 
tudománynak önálló fejlődését lehetővé tesszük.” 369

Szintén fontos kérdés volt a nemzeti és az egyetemes tudomány kérdésköre, amire az 
eötvösi megoldás az volt, hogy a kettő nem áll ellentétben, hanem jól kiegészíti 
egymást. Az Akadémia következő elnökei: Lónyai Menyhért, Trefort Ágoston és 
Eötvös Loránd nagyjából Eötvös József nyomdokain haladtak. A tudomány 
egyetemessége, a művelődés prioritása, a vizsgálódás szabadsága – irányításuk idején az 
Akadémia irányt szabó eszméi maradtak. De annak ellenére, hogy a liberális-
alkotmányos érában az Akadémia vagyona megsokszorozódott, tevékenysége minden 
diszciplínára kiterjedt, mindenütt kimagasló eredményeket ért el, szellemi vezető 
szerepe a század végére megcsappant.
A kortársak ezt azzal magyarázták, hogy több új szellemi központ is felnövekedett 
közben, de ez nem az igazi ok. Sokkal inkább magyarázat a politikai és szellemi életet 
elborító kifejezetten antilibeláris nacionalizmus.
A századforduló mérvadó akadémikusainak a türelmetlen nacionalizmustól való 
elhatárolódását és egyúttal az eötvösi gondolattól való eltérését épp fia fogalmazta meg, 
aki szerint a nemzeti jelleg akkor abban állt, „hogy tudományunkat gyarapítva, 
iparunkat fejlesztve emelkedjünk arra a szellemi felsőbbségre, mely nekünk más 
nemzetek között a vezérszerepet biztosítja” – a kúlturfölénynek ez a szelíd programja 
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már nemigen tudott helytállni az elhatalmasodó nacionalista türelmetlenséggel 
szemben.370

Szily már 1905 elején lemondott a főtitkárságról, majd követte őt az elnök is, 
belefáradva a reménytelen küzdelmekbe, különösen a tudománytalan hazafias 
frázispuffogtatásokkal szemben. November 27-én az elegyes ülés Berzeviczy Albertet 
választotta meg utódjául. 
     
Szilyt még ugyanazon év március 27-én az összes ülés jelölte a Heller Ágost halála után 
megüresedett főkönyvtárnoki állásra, s a gr. Teleki-család alapító ága április 6-án ki is 
nevezte. 
Május 29-én, az összülésen terjesztette elő munkatervét, illetve azokat az alapelveket, 
amelyek a könyv- és kézirattár igazgatásában és fejlesztésében vezérelni fogják. Volt 
azonban egy olyan elképzelése is, amely nemcsak az Akadémia Könyvtárára, hanem a 
magyar könyvtárügyre vonatkozott. Szily véleménye szerint nemzeti művelődésünk 
szempontjából sokkal kívánatosabb volna, ha egy nagy Nemzeti Könyvtárunk volna, s 
nem kellene három nagy könyvtár költségeiről gondoskodni, s felvetette egy gyűjtőköri 
megosztás gondolatát.
Minthogy a három nagyobb könyvtár: a Magyar Nemzeti Múzeum, a Budapesti 
Tudományegyetem, a Magyar Tudományos Akadémia könyvtára hagyományait, eddig 
követett szokásait nem könnyen változtatná meg, Szily addig is, amíg az egyesülés ideje 
elkövetkeznék, fejlesztésükre olyan tervet javasolt, amely mindegyiküknek csak javára 
válnék. Szerinte ennek a három könyvtárnak nem akármiféle, hanem főként előre 
megállapított tartalmú művek beszerzésére és a hiányok kiegészítésére kellene 
törekednie. Elképzelése szerint a három nagy könyvtárnak az alábbiak szerint kellenne 
állományát fejleszteni:
A M. Nemzeti Múzeum könyvtárának Bibliotheca hungarica-vá kellene fejlődnie. S 
gyűjtenie kellene nemcsak a magyar nyelvű irodalom műveit, hanem mindazt, amit 
magyarok vagy magyarországiak bárhol, bármely nyelven, bármely tárgyról, külföldiek 
pedig hazánkról írtak és írnak – azaz pontosan megfogalmazta a hungarika fogalmát
A Budapesti Tudományegyetem könyvtárára, mint a kézikönyvek tárára gondolt, hogy 
az gyűjtse az irodalom és a tudomány minden ágának termékeit, kivéve a technika és a 
természettudományok körébe esőket, amelyeknek gyűjtése és megőrzése a Műegyetemi 
könyvtár feladata. 
A Magyar Tudományos Akadémia könyvtára esetében pedig fő feladatként a magyar 
nyelvű irodalmon kívül elsősorban a tudós társaságok, egyesületek kiadványainak, a 
folyóiratoknak, az „összes munkák” beszerzését jelölte meg, lehető teljességükben.
A helyes munkafelosztás érdekében egy könyvtári bizottság felállítását javasolta, 
melynek tagjai a fennt megnevezett könyvtárak igazgatói. Ez az eszme nem talált 
követőkre, de Szily nem adta fel, hanem konkrétabb – kevesebb pénzzel és munkaerővel 
megoldható feladatok megvalósítására fordította energiáit.
Ezeknek egyike volt Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában lévő külföldi 
akadémiák és tudományos társaságok kiadványainak, folyóiratainak leltározása, a 
hiányok kiegészítése végett. Tekintve azonban, hogy ez a munka el sem kezdhető addig, 
amíg a meglevő folyóiratok, és kiadványok névjegyzéke el nem készül, fedezetet kért a 
névjegyzék elkészítésére, kinyomtatására, hogy azokat a tagtársaknak és a külföldi 
antiquárusoknak szétküldhesse.  
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Másik feladatul az Akadémia könyvtárában levő kézirattár rendezésének befejezését 
jelölte meg, remélve, hogy dr. Heinlein István munkába állításával, kb. öt év múlva a 
kézirattárt az irodalom és a történelem búvárai már zavartalanul használhatják.
A M. T. Akadémiának 1906-ban kifejtett munkásságáról készült jelentés közli, hogy az 
Akadémia könyvtárában levő akadémiák és társulatok kiadványainak jegyzéke már 
elkészült, nyomtatásban is megjelent, s az Akadémia tagjainak, a nagyobb 
könyvtáraknak, tanintézeteknek megküldték.
Minthogy a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára fejlesztése iránt közölt terve nem 
keltett érdeklődést, megkísérelte, nem értékesítheti-e eszméjét az Akadémia 
könyvtárának javára, ezért 1910. január 1-én felkérte az Akadémia tagjait, hogy 
különösen a külföldön akár magyar, akár más nyelven, akár önállóan, akár 
folyóiratokból vett különlenyomatokban megjelent dolgozataikat egy-egy példányban a 
Magyat Tudományos Akadémia könyvtárának, megőrzés végett küldjék meg.

 Stein Aurél azonban már 1907-ben kapott tőle ilyen értelmű levelet, vagyis már 
korábban foglalkoztatta a gondolat:
 „Az Akadémia könyvtárában meg kellene lenni minden hungaricumnak. A 
legbecsesebb hungaricumok közé tartoznak a magyar emberek külföldi nyelveken írt, 
tehát egész világra szóló művei. Tehát meg kellenne lenni Stein Aurél minden 
publicatiojának!”  371  
Stein már korábban is eljutatta könyveit, cikkeit a Magyar Tudományos Akadémiának, 
a hagyatékban fennmaradt ’distribution list’-jei pedig bizonyítják, hogy intézkedett, 
hogy a megjelenés után a kiadók egyenesen küldjék meg.

     Ha nem is került elfogadásra a Szily Kálmán által javasolt gyűjtőköri megosztás, az a 
gyarapodás, ami főkönyvtárnoksága 19 éve alatt az Akadémia gyűjteményében 
bekövetkezett nemcsak az adományozói hajlandóságot, hanem egy, a gyűjteményt 
szívvel-lélekkel és minden tudásával szolgáló könyvtári vezetőt dicséri. Lássuk a 
tényeket:  
„Szily főkönyvtárnoksága ideje alatt az Akadémia könyvtára munkáinak darabszáma 71 
604-ről 112 800-ra emelkedett. A vétel útján történt változás is érdekes adat: de 
érdekesebb tudni azt, hogy a hagyatékok és az adományok a könyvtárt milyen irányban 
fejlesztették, más szavakkal, hogy Szilynek az Akadémia könyvtárának fejlesztésére 
közölt alapgondolatát milyen mértékben szolgálták. 
Már abban az évben, amelyben Szily a főkönyvtárnoki tisztséget átvette, Ráth György 
kir. ítélőtáblai tanácselnök nagy szakértelemmel gyűjtött, régi hungarikákból álló 
könyvtára, némi kikötésekkel, az Akadémia könyvtára birtokába jutott. 2364 munka 
közül 527 magyarországi nyomtatvány volt, s közülük 47 éppen e gyűjtemény révén 
vált ismeretessé.
1906. január havában értesült az Akadémia arról, hogy Gomperz Róza úrnő, elhalt 
leányának: özv. Kaufmann Dávidnénak, Gomperz Irmának örököse, Kaufmann Dávid 
rabbiképző intézeti  tanárnak, jeles orientalistának, 1800 kötetből és 25 nagy értékű 
kéziratból álló gyűjteményét „Kaufmann Dávid és Irma-alapítvány” megnevezéssel a 
M.T. Akadémiának ajánlotta fel.
A méltán világhírű Kaufmann-gyűjtemény jelenleg a Keleti Gyűjtemény büszkesége.
19l1-ben özv. Katona Lajosné úrnő adott át megboldogult férje hagyatékából 1119 
művet az Akadémiának, melyek a román és a germán nyelvészet, mitológia-, folklór- és 
meseirodalom körébe tartozó értékes kiadványok.
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Ugyanabban az évben özv. dr. Hernádi Mórné úrnő férjének a román irodalomban 
gazdag könyvtárát ajándékozta az Akadémiának.
1912-ben Kürschák József akadémiai tag kb. 200 gazdasági munkából álló gyűjteményt 
adott az Akadémia könyvtárának.   
Ugyanabban az évben özv. dr. Than Károlyné és fiai néhai férje hagyatékából 486 
levelet, 139 kitüntető iratot, oklevelet, jelentést, 23 különféle tárgyat és 73 
nyomtatványt ajándékoztak az Akadémiának. 
1915-ben dr. Vámbéry Ármin hagyatékából 655 török, perzsa, arab nyomtatvánnyal, 56 
nagyon becses török és perzsa kézirattal gyarapodott az Akadémia könyvtára és kézirat 
gyűjteménye – fia Vámbéry Rusztem felajánlásából. A hagyaték jelenleg a Keleti 
Gyűjteményben található.
Ifj. Szivák Imre 1916. dec. 31-én kelt végrendeletében atyja könyvtárából 658 kötetben, 
618 első kiadású olyan, részint angol, részint francia értekezést hagyományozott a M. T. 
Akadémiának, amelyek az Akadémia könyvtárából hiányoztak.
1918-ban özv. Jaszenovai Bassarabits Sándorné sz. Forster Irma úrnő férjének, a 
Ludovica Akadémia néhai igazgatójának kéziratgyűjteményét hagyományozta az 
Akadémiának. A hagyatékban a XIII. századtól kezdve 350-nél több eredeti oklevél, 
magánlevél, kézirat és autogram, valamint 15 vízfestéses arckép van.
Ugyanabban az évben özv. Hajós Józsefné úrnő néhai férjének, a Pesti Hazai Első 
Takarékpénztár elnökének „Népdalok” című gyűjteményét ajándékozta az Akadémia 
könyvtárának 12 kötetben és egy tartalom-kimutatóval. A gyűjteményben 11 108 darab 
van.
 S végül könyvtárnoksága ideje alatt érkezett Stein Aurél felajánlása is könyvtára egy 
részének átengedéséről.372

 
   A felsorolás nem lenne teljes, ha kihagynánk a Széchenyi-múzeumot, amelynek 
létesítésében és megvalósításában, mint főtitkárnak voltak kiemelkedő érdemei. Az 
1876. október 5-i összes ülésen ő indítványozta, hogy az Akadémia már tulajdonában 
lévő Széchenyi István kéziratos hagyaték alapján létesítsen egy külön Széchenyi-
gyűjteményt. Az ezután megindult ajándékozás és vétel eredményeként 1905. november 
3-án, Szily Kálmán főkönyvtárnok egy több mint hatezer darabból álló gyűjteményt 
adhatott át.  „Megnyitó beszédében párhuzamosnak ítélte az anyanyelv és a hazaszeretet 
érzéseit Kőrösi Csoma Sándor és Széchenyi István életében és szimbólumként értékelte, 
hogy a Széchenyi-Múzeum első tárgyi emléke éppen a Kőrösi Csoma Sándor sírjáról 
készített kis festmény volt, amelynek keretszövegét oly gonddal fogalmazta meg 
Széchenyi István.”373

Kapcsolatuk további alakulásáról már szóltam a Duka Tivadar fejezetben, amikor a 
Kőrösi Csoma emlékeket illetően Duka alapítványáról és adományairól volt szó. 
Az első világháború alatt Stein Aurél Szily Kálmán sorsáért is aggódott. Nagy örömmel 
vette Lóczy Lajos értesítését, hogy az „elmúlt év zavaros időszakában Lóczy mellett 
talált biztos menedékre. 
 „Kérem adja át legjobb kívánságaimat dr. Szilynek, s mondja meg neki, hogy azok a 
szándékok, melyek hálás megemlékezésemben fogalmazódtak meg arról, amit 
Akadémia könyvtára tett értem ifjúságomban – biztos megvalósulnak. 374

372 Ilosvay i.m. pp. 92-93
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374 Stein Aurél Lóczy Lajosnak.- Cernobbio, Lago di Como, 1920. március 20. Magyar Állami Földtani 
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Ebből a levélből az derül ki, hogy mielőtt hivatalosan is közölte volna, hogy az 
Akadémia számára rendelkezésre kívánja bocsátani könyveit, valószínüleg nem 
hivatalos formában már közölte Szily Kálmánnal.

Szily Kálmán és a Stein-adományok

    Szily Kálmán főkönyvtárnok az 1921. évi április 11-i összes ülésen számolhatott be 
az első Stein Aurél által örök letétként az Akadémiának adott ajándékáról:
„Indiába való elutazásom napján és így sietőben adom elő boldogult testvér bátyám, 
Stein Ernő és boldogult nagybátyám dr. Hirschler Ignácz ( a M. Tud. Akadémia volt l. 
tagja) levélgyűjteményére vonatkozó kérésémet.
   Óhajom, hogy e levelezés, mely a Goethe-irodalommal foglalkozik, a M. Tud. 
Akadémia Goethe-szobájában helyeztetnék el megőrzés végett. Mind bátyám, mind 
nagybátyám beható ismerettel és lelkes kitartással folytattak Goethe-tanulmányokat; 
mind a ketten boldogult dr. Elischer úrral közeli összeköttetésben állottak. Ez okból úgy 
vélem, hogy Goethére vonatkozó levelezésük a megőrzésre megfelelőbb helyet nem 
találhatna, mint a M. T. Akadémia szép és örökbecsű gyűjteményében. Tudom, hogy 
annak idején hivatott Goethe-kutató érdekes anyagot fog találni e gyakran kiváló 
„essay”-szerű levelekben.
Minthogy személyes vonatkozások is gyakoriak e levelekben és itt-ott bizalmas 
természetűek, az a kívánságom, hogy a letét idejétől kezdve 30 éven át csak külön 
írásbeli beleegyezésemmel tétessenek hozzáférhetővé és halálom után Pongrácz János 
úréval, bold. nagybátyám unokájáéval. 1950 után a Goethe-gyűjtemény rendes szabályai 
alá esnék e letét is.”375

  Ez az a családi levelezés, melyről már többször esett szó, s amely annyi értékes adatot 
szolgáltatott a Stein Aurél életét és munkásságát tanulmányozó szakembereknek. De 
miért épp a Goethe-szoba? Az adományozó levélben Stein írja, hogy családtagjai 
kapcsolatban álltak Elischer Boldizsárral, de döntésében biztos nagy szerepet játszott az 
a két látogatás, melyet ő tett a Goethe- szobában. 
    Az Elischer Boldizsár negyven éves gyűjtése eredeményeként létrejött Goethe 
gyűjtemény, 1896. május 31-én került a Könyvtár gondozásába. Dr. Elischer Gyula 
egyetemi magántanár, kórházi főorvos ajánlotta fel az Akadémiának, akinek nagybátyja, 
Elischer Boldizsár örökségeként került a tulajdonába.
A gyűjtemény legnagyobb értékét a napjainkra 40 darabra bővült Goethe-autográf, 162 
kortárs-levelezés, 263 metszet, illetőleg árnyrajz,  hat dobozban elhelyezett karlsbadi 
ásványgyűjtemény, továbbá néhány tárgy emlék jelenti, valamint egy másfélezer kötetes 
könyvgyűjtemény Goethe műveiből és a rá vonatkozó irodalom.376

A II. világháborúban a gyűjtemény olyan súlyosan károsodott, hogy 
különgyűjteménykénti további kiállítása lehetetlenné vált, a gyűjteményt jelenleg az 
MTA Könyvtára Kézirattára őrzi. 
   A Goethe-szoba emlékkönyvei megmaradtak, s ebben Stein Aurél beírását két 
alkalommal találjuk: 1909. november 5-én és 1920. október 14-én.377  
A dátumból világos, hogy a második látogatás és a felajánlás között alig telt el néhány 
hónap, tehát valószínüleg ott fogalmazódott meg benne az elhatározás: ez a Goethe-re 
vonatkozó levelezés jó helyen lenne az Elischer-gyűjtemény mellett. Az Akadémia 
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Stein kérésének megfelelően, miután köszönetét fejezte ki az adományért, azt Goethe-
szobában helyezte el.

   1921. november 2-i ülésén Szily Kálmán egy újabb adományról számolt be: Stein 
Aurél 1921. június 2-án kelt levelében tudatta, miszerint Duka Tivadar önéletrajzi 
feljegyzéseinek első példányát megőrzés végett megküldte az Akadémia 
könyvtárának.378 

   1922. január 30-i összes ülésén Szily Kálmán „egy szerfelett nagy értékű és 
tudományos tekintetben rendkívűl nagybecsű munkát” mutatott be, mellyel szerzője az 
utóbbi napokban gazdagította az Akadémiát. Ez a mű az Oxfordban, a Clarendon Press-
nél megjelent öt fólió méretű kötet Stein Aurél Serindia c. munkája.
„A világraszóló nagy munka szerzője hazánk szülötte: dr. Stein Aurél. Ámbár tőlünk 
rég elszakadt, új honában is mindig szeretettel és hű ragaszkodással gondol vissza 
szülőföldjére.
Egyik előbbi levelében ezt írta nekem: 
’Ifjúságom sok kedves emléke fűz engem az Akadémia szép könyvtárához. Ama néhány 
éven át, melyet mint gimnazista szülővárosomban töltöttem, sokat jártam 
olvasótermébe. Ott töltöttem a szülői házon kívül legkellemesebb óráimat; ott kezdtem 
meg orientalista tanulmányaimat, fáradoztam a szanszkrit nyelvtannal stb.; később is 
sok hasznos útmutatást és buzdítást nyertem ott régi jóakarómtól, boldogult Hunfalvy 
Páltól.
Nem kell tehát megokolnom, hogy több évvel ezelőtt készült végrendeletemben az 
Akadémia könyvtárának hagytam könyveimet. Elég szerény gyűjtemény ez, körülbelül 
2000 kötet, többnyire az indiai és középázsiai philologia és régészet köréből. Nem 
tudom, sok hasznát veheti-e majd a könyvtár a gyarapodásnak. De gondoskodtam arról, 
hogy minden költség nélkül jussanak a könyvek annak idején Budapestre és semmi 
feltétel ne akadályozhassa a könyvtárt abban, hogy a nem kívánt munkákat saját czéljai 
érdekében értékesítse’
Most pedig október 29-én így ír: Pár nap múlva téli szállásomra kell térnem a városba. 
Ott remélhetőleg akad némi időm azon könyveim lajstromozására, melyeket Oxfordba 
küldeni kívánok, hogy közelebb legyenek végleges rendeltetési helyükhöz, az 
Akadémia könyvtárához. Ha majd biztosabbak a viszonyok, onnét tovább folytatják 
utjukat a Duna partjához.”379

 1921-ben azonban nemcsak az írásos dokumentumok ajándékozása vette kezdetét, 
hanem a Könyvtár pénzbeli támogatása is. Miért érezte úgy Stein Aurél, hogy az 
erkölcsi támogatás mellett a konkrét adományok ideje érkezett el? 
   Magánlevelezéséből tudjuk, hogy az első világháború idején nem volt kettős érzés 
szívében: teljes mértékben választott hazája mellett állt, mert úgy érezte, hogy az 
Európa jövője biztosításáért küzd. Ugyanakkor tele volt aggodalommal: a háború 
korlátozta bátyja családjával a kapcsolattartásban, aggódott értük, ugyanúgy, mint 
magyarországi barátaiért is. Ne felejtsük, hogy 1913-tól 1916-ig III. nagy expedícióján 
Ázsia belsejében volt, tehát nemcsak a levelek, a hírek is esetlegesen, hosszú késéssel 
érték utól. Legjobb angol barátjának P. S. Allennek Magyarország lehetséges jövőjét 
ugyancsak fekete színekkel festette le: az ország gazdaságilag gyenge, a nemzetiségi 
kérdés megoldatlansága problémák sokaságát rejti magában, ezért úgy vélte: ha 
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legyőzik az Osztrák-Magyar Monarchiát, „az a történelmi [magyar] állam teljes 
széteséséhez fog vezetni.”380 
Bármennyire is reálisan látta azonban a veszélyeket, ami Trianonban történt, 
megdöbbentette. Nem tudjuk, hogy vajon mennyire volt értesült a békeszerződés 
előzményeinek és megkötésének körülményeiről, s valószínüleg nem tudta, hogy első 
főrangú támogatója, Lord Curzon, akinek köszönhette, hogy megvalósíthatta első nagy 
expedícióját India határain túl, milyen szerepet játszott a végső döntés meghozatalában 
1920-ban, a Külügyminiszterek és Nagykövetek Tanácsa londoni gyűlésén, ahol az 
Egyesült Államok már nem vett részt. „A március 8-i vitában az olasz delegátusok 
határozottan a magyar ellenérvek tüzetes megvizsgálását javasolták, a franciák minden 
újratárgyalást feleslegesnek és idejétmúltnak neveztek, s a mérleg nyelvének szerepét 
betöltő brit diplomaták, többek között Lord Curzon külügyminiszter, sajátos módon 
nem saját miniszterelnökük, hanem a francia álláspont mögé sorakoztak fel. A jelképes 
kompromisszum, amiben végül megállapodtak, s amit Lord Curzon terjesztett elő, 
elutasította a magyar határok újratárgyalását a békeszerződés aláírása előtt, viszont 
lehetővé tette, hogy a határmegállapító bizottságok javaslatot tehessenek kisebb 
módosításokra, ha egyes határszakaszokat a helyszíni vizsgálatok során valóban 
igazságtalannak találnának.”381

    Annabel Walker szerint: „A múltban bármennyire is elfogulatlan volt szülőhazáját 
illetően, Trianon miatt felforrt a vére. Nem tudott úgy utalni a kelet-európai 
eseményekre, hogy ne fűzött volna csípős megjegyzéseket a Szövetségesek állítólagos 
bölcsességére, s Harriet beszámolói a Bécsben tomboló inflációról és éhségről még 
keserűbbé tették….. Miután reményeket fűzött a Woodrow Wilson-féle béketervekhez, 
azt gyorsan követte az illuzióvesztés és gúnyos reakciókra sarkallta Allenék optimista 
szemléletmódjával szemben. Jóllehet attitüdüket szentnek nevezte, s így nyilatkozott 
nekik, az 1920-as évek első feléből származó levelein látszik a düh. Neki az a 
problémája, magyarázta Andrewsnak, hogy nem rendelkezik Publius382 azon 
képességével, hogy hitének erejével képes legyen becsukni a szemét a tények elől.”383

1924-es  magyarországi látogatását és a könyv- valamint pénzbeli adományt pedig így 
interpretálja az angol életrajz: 
„ Az ország Horthy admirális reakciós rezsimének szorításában élt. A zsidó és liberális 
értelmiséget kizárták, az indo-európai tanszék tevékenységét 1920-ban felfüggesztették, 
mivel annak vezetője részt vett a haladó mozgalmakban, és az orientalisztikának csak 
egy ágát ismerték el, azt a meglehetősen pontatlan tudományt, amelyik a magyarság 
eredetének és isteneinek kutatásával foglalkozott.
Ebben az összefüggésben kell látni Stein könyvajándékát és a pénzt (az utóbbi, 20000 
magyar korona, amelyet névtelenül adott) az Akadémia számára. …
A magyar sovinizmus egyáltalán nem volt izlése szerint való, és ezt érezte az egyetlen 
járható útnak, hogy kifejezze támogatását egy nemesebb akadémiai szellem 
érdekében.”384

 
      Még ha bizonyos igazságot rejt is magában a fenti értékelés, biztos, hogy nem Stein 
szemszögéből nézve. Ne felejtsük el, hogy ő soha nem nézte egy külső szemlélő 
szemével azt, ami idehaza történik. Bármilyen is a politika- s az valóban lehet nem 
ízlése szerint való - (egyébként egész életében azon dolgok közé tartozott, melyek a 
380 Walker : p. 225
381 Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Bp. : Osiris, 2003, p. 143
382 Legjobb barátja, Percy Stafford Allen Lahore-ban kitalált és később szűk baráti körben használt neve, 
mivel kezdőbetűi megegyeznek Publius Scipius Africanus-éval.
383 Walker p. 243
384 Walker  p. 251



legkevésbé érdekelték) ő mögötte az embereket, barátait, támogatóit, tudós társait látta. 
Számára bizonyosan Lóczy Lajos, a Magyarország területi Épségének Ligája elnöke, 
vagy a béketárgyalásokra a carte rouge-t összeállító gr. Teleki Pál nem a magyar 
nacionalizmus és sovinizmus megtestesülései voltak, hanem barátok és kollégák. Tehát 
feltétlenül árnyaltabb a kép, mint ahogy azt a fenti vélemény sugallja. 
    Azt tényként kell elfogadni, hogy névtelenül adott (mindig is így tette, az 
adományozásban nem az önreklám vezette) és valóban, a könyvek adományozása a 
támogatásnak egy politika- semleges módja, de inkább azt kell kérdezni, hogy miért 
akkor adott. Teljesen nyílvánvaló, hogy belátta, segíteni kell, hogy a sokk után is 
fennmaradjon a magyar tudományos élet, s ha a gazdasági helyzet nem engedi meg egy 
tudományos társaságnak a külföldi könyvbeszerzést, akkor néhány ezer könyv 
ideiglenes letétbe helyezése is nagy segítség lehet – a tudós kollégáknak éppúgy, mint a 
tanulmányait folytató jövő nemzedék számára.
Másrészt a levelezésből, melyet az Akadémia vezetőivel folytatott nagy valószínűséggel 
értesült arról a pénzügyi ellehetetlenülésről, amelybe a társaság került. Hatalmas 
alapítványi vagyona - amelynek jelentős részét  (több mint két millió arany korona 
érték) a világháború alatt hadikötvényekve fektette - alaposan értékét veszítette. 
Bevételei alig fedezték a személyi és a házi kiadásokat (az Akadémia épületében ekkor 
cserélték a fűtőberendezést és az addigi gáz helyett bevezették a villanyvilágítást), s így 
a tulajdonképpeni tudományos célokra szinte nem is maradt pénz. 
A megemelkedett papír és nyomdaköltségek miatt különösen nehéz helyzetbe került a 
könyv- és folyóirat kiadás, valamint a könyvtár gyarapítása.
1920 júliusától némi reményt adott az Akadémia vezetésének, hogy Teleki Pál állt a 
kormány élén és ő valamint pénzügyminisztere Hegedűs Lóránt a német példa alapján a 
háború után hasonló gondokkal küzdő tudománymentő akciót (Notgemeinschaft der 
Deutscher Wissenschaft) például véve a társadalom anyagi erőinek mozgósítását 
szervezték meg. Megindult az adakozás, s közben egy fontos változás állt be az 
Akadémia vezetésében: a jogász Balogh Jenő került a főtitkári székbe, aki erős 
hajlandóságot mutatott az Akadémia anyai helyzetének rendbehozatalára. A Teleki 
kormány alatt elindult akció folytatódott a Bethlen kormány alatt is, de valamelyes 
javulást csak az 1922-ben kiutalt rendkívüli államsegély hozott. Az 1923. évi I. tc. már 
arról rendelkezett, hogy állandó támogatást kap az Akadémia, és hogy a Klebelsberg 
Kunó által felállított Országos Magyar Gyűjteményegyetem összlétszámába vették fel – 
a főtitkár, az osztálytitkárok és a főkönyvtárnok kivételével- az Akadémia tényleges 
szolgálatot teljesítő állandó alkalmazottait, ezzel jelentős kiadásoktól kímélték meg az 
Akadémiát.385

  
De még csak 1921-ben vagyunk, s nézzük Stein Aurél adományait a főkönyvtárnok 
szemével: 

  ”1921 március 31-én szállítatta át Pongrácz János úr az igen csinos állványon nyugvó 
és felül üveglappal elzárt ládikát és adta át nekem annak kulcsát. A ládikában van eltéve 
a leveleket tartalmazó két csomag.  
Mostani küldeménye – Duka önéletrajza – az Akadémia legközelebbi ülésén, október 3-
án fogom bemutatni.
A Kőrösi Csoma szekrénybe fogom elhelyezni.”386
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Utána érkezett az első pénzküldemény:
„ A Banque Popular Swiss-től megkaptam a 20.000 koronát s az ön kívánsága szerint 
adtam át főtitkárunknak „egy magát meg nem nevező külső tagtól, lehetőleg az 
Akadémia könyvtára céljára”. A főtitkár biztosított, hogy az egész összeg a könyvtáré 
lesz, úgy hogy most már nem 50 hanem 70 ezer fog 1822 (?)-ben a könyvtár 
rendelkezésére állani. Ezzel kapcsolatban engedje meg nekem azt a megjegyzést, hogy 
hiába lett Stein Aurél angol állampolgár hiába lett K. C. I. E., azért ő ragaszkodását 
szülőföldjéhez mégis megtartotta s Eötvös Józsefnek híres mondásáról (szívet cseréljen, 
az, aki hazát cserél) bebizonyította, hogy ez, ha általában igaz is, a valóban nemes 
lelkekre mégsem alkalmazható….387

Az adományok újra megmozgatták Szily Kálmán fantáziáját és egy olyan ötlettel állt 
elő, amelynek megvalósítása még néhány évtizedet váratott magára. De a gondolat, s 
annak felismerése, hogy a már meglevő orientalisztikai anyag megérdemelné egy 
különgyűjtemény létrehozását– amint ebből a levélből kiderül – Szily Kálmán érdeme: 

„Most engem egy nagy terv foglalkoztat, a melyet ha meg tudnék valósítani, 
megérdemelném, hogy halálom után szobrot emeljenek nekem. A terv ez: Az Akadémia 
könyvtárával kapcsolatban egy olyan keleti könyvtárat összehozni a melynek alig lenne 
párja a világon. Már itt van:
1) Szilágyi Dániel egykori konstantinápolyi könyvárús gyűjteménye
2) Kaufmann Dávid sémi könyvtára
3) Vámbéry Árminé
4) Jönni fog Stein Aurélé
5) Jönni fog Szilády Ároné
És ha itthon maradhatna – amit a család is szeretne – a Goldziher Ignácé, a mely 
nemcsak nyomtatványokban, hanem kéziratokban is rendkívül gazdag, akkor 
megvalósulna az én álmom. De erre sok pénz kell, a mi nincs, de talán lesz.”388

Goldziher Ignác könyvtára - Szily minden reménye ellenére - a jeruzsálemi Héber 
Egyetemet gazdagította. 
Gondolata viszont megvalósult: 1951-ben létrejött az Akadémiai Könyvtár Keleti 
Gyűjteménye, s az előzményekről általában csak annyi ismeretes, hogy a két 
világháború között fogalmazták meg a tudósok egy külön orientalisztikai gyűjtemény 
felállításának igényét. Ma már szó sem esik arról, hogy annak létrehozása egy kitűnő 
könyvtárigazgató eszméje volt.

 A dátumokból látszik, hogy szinte folyamatos volt a kapcsolat Stein Aurél és a 
főkönyvtárnok között. A levelek újabb és újabb adományok érkezéséről tudósítanak.
1922. októberében megérkezett a Stein-Hirschler levelezés második része:

„Örömmel jelentem, hogy a Hirschler Stein levelezést tartalmazó szép kis ládika lezárva 
és kulcsa nélkül Oxfordból szerencsésen megérkezett és a Gőthe szobában a már előbb 
átvettek állványán elhelyeztetett.389

387 Szily Kálmán levele Stein Aurélnak, Budapest, 1921. december 17.- Bodleian Library, MSS Stein, 
Szily, Fol. 81
388 Szily Kálmán levele Stein Aurélnak, Budapest, 1922. május 1.- Bodleian Library, MSS Stein, Szily, 
Fol. 87
389 Szily Kálmán Stein Aurélnak, Budapest, 1922. október 27. – Bodleian Library, MSS Stein, Szily, Fol. 
92.



 „Azt sem gondoltam, hogy az a magát megnevezni nem akaró külső tag megint meg 
akar emlékezni egykori hazájáról és különösen az én vezetésem alatt álló könyvtárról.
Mikor levelét elolvastam, eszembe jutott Toldy Ferenc felköszöntője, melyet Budenz 
egyetemi tanárrá kinevezésekor mondott. Különös varázsa van ennek a mi földünknek, 
a ki közénk jön, úgy megszereti, mintha szülőföldjén volna, a ki itt született, bárhova 
sodorja is a sors, el nem felejti soha (Éljen Budenz József és éljen Stein Aurél!)
Az elnök úr teljesítette az ön óhajtását. A 12 fontot rendelkezésemre bocsátották. Én 
letettem a Földintézetnél és várok az eladásával …
Mégegyet: a legközelebbi ülésen Berzeviczy bejelenti a névtelen ajándékot, s azután 
köszöni meg sajátkezű levélben.390

És még egy említés ugyanerről, tele panaszokkal: infláció és drágaság, ellehetetlenül a 
tudományos élet is:
 „A könyvtárnak küldött nagylelkű ajándékát 12 angol fontot az elnök úr s.k. levélben 
köszönte meg.
Mily gondos volt, hogy nem egy, hanem (Á 6 font) 2 utalványon küldte: az egyiket még 
decemberben beváltottam, s kaptam érette mindössze 62 ezer koronát, a másik még 
megvan s – fájdalom – most már négyszer annyit ér a mi pénzünkben, t. i. 240.000 
koronát. Majd ha együtt leszünk, megbeszéljük, hogy mire használjuk fel.
A mi tudományos viszonyaink, a rossz valuta és a borzasztó drágaság miatt rettenetesek. 
Külföldről sem könyveket, sem műszereket nem rendelhetünk. Tudományos 
társaságaink kénytelenek folyóirataikat megszüntetni. Egy 8◦ ív szedése és nyomtatása – 
papiros nélkül – 125.000 korona. Mi lesz velünk? Elpusztulunk végkép!” 391

Az Akadémia elnöke, Berzeviczy Albert köszönte meg nemcsak a pénzbeli 
adományokat, hanem könyvtára egy részének az Akadémia számára való felajánlását is. 
Ebből a levélből az átengedés feltételeiről is értesülünk.
„Múlt év december 24-én a M. Tud Akadémia főkönyvtárnokához intézett nagybecsű 
levelében méltóztatott bennünket értesíteni, hogy Indiában levő könyvtárának azt a 
részét, melyre ez idő szerint szüksége nincs, már most hajlandó volna az Akadémiának 
átengedni és saját költségén Budapestre szállíttatni, föltéve, hogy az Akadémia kész 
lenne a következő föltételek teljesítését magára vállalni.
1. Addig míg az adományozó életben van, az átengedett könyvek az ő tulajdonának 
tekintendők és csakis halála után vétethetjük fel az Akadémia könyvtárának 
állományába. 
2. Ha az adományozónak e könyvek közül némelyikre szüksége lenne, azok a számára 
és költségére, elismervény ellenében haladéktalanul megküldendők.
3. Az átengedett könyvek az Akadémiában külön és könnyen hozzáférhető helyen 
tartassanak s róluk bibliográfiai pontossággal lajstrom készítessék a könyvtár használói 
számára. Teljesen megbízható egyéneknek, kellő biztosíték mellett, e könyvekből egyes 
művek ki is kölcsönözhetők, az elsőség mindig az adományozót illetvén.
Mélyen tisztelt tagtársamnak szülőföldje és egykori hazája iránti el nem múló 
ragaszkodásáért és Akadémiánkkal szemben már annyiszor tanusitott 
áldozatkészségéért őszinte köszönetemet mondva, kijelentem, hogy az Akadémia a 
fentebbi pontokban vázolt föltételeket örömmel fogadja és megtartásukról hűségesen 
gondoskodni fog.”392 

390 Szily Kálmán Stein Aurélnak, Budapest, 1922. november 16.- Bodleian Library, MSS Stein, Szily, Fol 
94.
391 Szily Kálmán Stein Aurélnak, Budapest, 1923. július 18.- Bodleian Library,  MSS Stein, Szily Fol 95.
392 Berzeviczy Albert Stein Aurélnak, Budapest, 1923. január 27.- MTAKK RAL 184/1923.



   Stein Aurél 1922-23 telén, amikor a III. expedíció anyagának feldolgozásával 
foglalkozott, időt szakított arra is, hogy kiválogassa és lajstromozza azokat a könyveket, 
amelyeket ígérete szerint az Akadémia könyvtára számára megküldeni szándékozott.
Ezután már nem késett soká a szállítás: 1924 február 26-án értesítette Pongrácz János 
Szily Kálmánt, hogy a könyvek már útban vannak Trieszt felé és 2-3 hét múlva 
esedékesek.393

E levelezés utolsó, márciusi keltezésű darabja pedig már a könyvek megérkezéséről 
számol be.

„A nagyszerűen becsomagolt nyolcz láda ma, a katalógus pedig már nyolcz nappal 
előbb megérkezett.
Nagy köszönettel tartozunk Pongrácz János rokonának, ki azt kérte, hogy bízzuk rá a 
pénzügyminisztériumnál az ideszállítás engedélyezését.394

Stein Aurél később másolatot kért a könyvtárához mellékelt cédulakatalógusról, 
amelyre azonban várnia kellett, mert az eredeti cédulákat az itteni cédulakatalógusra 
ragasztották. E másolat itt maradt példánya alapján tudjuk, miért kellett neki ez a lista. 
1944. október 14.-i dátummal Melich János könyvtáros ezt írta rá:”Szinnyei József úr 
fiókjában őrizte. Alatta a magyarázat Györkösy Alajostól: E könyvjegyzéket Sir Aurel 
Stein kívánságára a Stein-féle növedéknapló alapján (hozzákötve van az 1925/1927 évi 
könyvtári növedéknaplóhoz) dr. Schillerné Rudas Erzsébet készítette és az Oxfordba 
küldött példányon megjelölte, mely művek nincsenek bekötve. Stein Aurélnak az volt a 
szándéka, hogy ideajándékozott műveit mind bekötteti”.
De az ezzel kapcsolatos levelezés már Balogh Jenő főtitkárral folyt, aki 1927. május 14-
én kelt levelében beszámolt Stein Aurélnak arról, hogy a nagygyűlés az időközben 
megbetegedett főkönyvtárnok jelentését tárgyalta a „Sir Stein Aurél-féle 1154 kötetből 
álló könyvtár” feldolgozását.395  
Szily Kálmán főkönyvtárnok még megérhette a Stein-könyvtár megérkezését, s ez volt 
az utolsó adomány, amellyel hosszú pályafutása során az Akadémia gyűjteménye 
gazdagodott. 1924. július 24-én hunyt el.  Stein Aurél ismét szegényebb lett egy igaz jó 
baráttal. 
Halász Gyula írta a Hungarian Quarterlyben a Steinről írt megemlékezésben: „Mély 
szomorúságot érez - írta hozzám írott levelében - amikor az otthon egyre fogyó 
barátokra gondol. Emlékszem, milyen boldog volt mindig, amikor meglátogathatta 
barátját és jóakaróját Szily Kálmánt az Akadémia épületében. Sokszor engem is 
magával vitt ezekre a vizitekre és így tanúja lehettem, ahogy az idős úr karon fogta híres 
’vendégét’ és így jártak föl-le az Akadémia könyvtárának belső szentélyében.”396

Az első könyvadomány:

A fent említett 1925/1927. évi könyvtári növedéknapló, valamint az annak alapján 
készített 36 oldalas, abc-be szedett, összesen 752 tételt tartalmazó gépelt lista alapján 
képet kaphatunk a Stein Aurél által az Akadémia Könyvtárában letétként elhelyezett 
könyvekről és azok feldolgozásáról.

393 Pongrácz János Szily Kálmánnak, Budapest, 1924. február 26.- MTAKK Könyvtári iratok, 
K810:1924/57
394 Szily Kálmán Stein Aurélnak, Budapest, 1924.március 20.- Bodleian Library,  MSS Stein,Szily Fol 97.
395 =Akadémia Értesítő, 1927, p. 21 és Balogh Jenő Stein Aurélnak, MTAKK RAL 1250/1927.
396 Halász Gyula: Sir Aurel Stein =Hungarian Quarterly, Spring, 1944. Vol. No. 1. p. 110



Mit tartalmaz ez a könyvtár? A Stein által nélkülözni tudott könyvek elsősorban az 
indológia, iranisztika, belső-ázsiai nyelvészet, régészet körébe tartoznak. Megtalálható 
közöttük több nagy könyvtár keleti kéziratainak katalógusa, szövegkiadások, két 
orientalisztikai kongresszus anyaga, a Memoirs és Reports of the Archaeological Survey 
of India számai, a Bombay Sanskrit Series és a Harvard Oriental Series számos füzete. 
Legnagyobb számban jeles tudós kollégái művei vannak meg, így pl. Chavannes, 
Foucher, Francke, Grierson, Hoernle, Lévi, Senart, V. Smith, Winternitz munkái. 
Szeretve tisztelt professzora, Rudolf von Roth művei és egyetemi előadásainak 
jegyzetei, melyeket a Rigveda, az Aveszta és az ind vallástörténet körében tartott. Kis 
számban találhatók magyar művek is: Arany János és Mikszáth Kálmán egy-egy kötete, 
barátai munkái (így pl. Duka Tivadar Kossuthról és Görgeyről írt tanulmánya, 
Goldziher Ignác Az iszlám c. műve (a hagyatékban újra van, tehát a duplumot küldte 
haza), Lóczy Lajos, Teleki Pál, az Indiában többször megforduló Justh Zsigmond 
művei, a budapesti egyetem indoeurópai összehasonlító nyelvtudományi tanszék 
vezetőjének, Mayr Aurélnak 3 cikke, különböző folyóiratok pl. a Bulletin de l’École 
Française d’Extrême-Orient, a Géographie, a Journal Asiatic, a Journal of the Royal 
Central Asian Society, valamint a Journal of the  Royal Asiatic Society több évfolyama, 
általában hiányosan.
Kéziratos anyagot is tartalmaz ez az első könyvadomány. Ebben találhatók iskolai és 
egyetemi jegyzetei, doktori disszertációjához készített jegyzetei, több művének kézirata, 
pl. a Memoir on the Ancient Geography of Kasmir, Jammu-Sanskrit manuscripts Rough 
Inventory List, naplója 1887-ből, a Rājatarańgiņī-vel kapcsolatos feljegyzések stb. 
A növedéknapló tanúsága szerint 1925. szeptember 9. és november 17. között összesen 
746 tételt vettek fel. Ezen művek – amelyek ha nem kerültek időközben átszámozásra- 
ma is a müncheni rendszerű kézírásos katalógusban, a Keleti Gyűjtemény un. Keleti 
irodalom katalógusában találhatók, mégpedig olyan módon, hogy e gépírásos – Stein 
által küldött – cédulák kerültek felragasztásra. 
Kérésének megfelelően a cédula jegyzék másolatát megkapta. 
Balogh Jenő 1928. március 5-én kelt levelére válaszolva fejezi ki köszönetét, annak 
„előttem nagybecsű mellékletéért, az Akadémia Könyvtárának általam felajánlott 
munkák jegyzékéért”397 
 
A növedéknapló szerint az évek során még egy könyvvel egészült ki ez a gyűjtemény 
1935-ben.
Stein Aurél unokaöccse Pongrácz János igazgató úr a következőket közölte velem:
"Stein Aurél t. barátunknak egy régi tisztelője alkalmi vételből megszerezte az ő részére 
Kirchner Athanáz jezsuita atyának Kínáról írt és 1660. évben Amsterdamban 
kinyomatott latin nyelvű  művét, amelyet kiváló társunknak óhajtott ajándékul 
elküldeni. Stein Aurél t. barátom azonban (aki ez idő szerint Srinagar, K. tartózkodik) 
azt válaszolta az e szándékot vele közlő  Pongrácz Jánosnak, hogy az ajándékozott 
könyvet ugyan elfogadja, de azt nyomban felajánlja a M Tud. Akadémia részére ama 
gyűjtemény számára, amelyet Stein Aurél-könyvtár gyanánt kezelünk." 398 
Balogh Jenő jelzi ebben a levélben a főkönyvtárnoknak, hogy ő megköszöni a 
felajánlást, mivel állandó levelezésben áll Steinnel Auréllal, de kéri Szinnyei Józsefet, 
hogy ő is tegye meg.

397 Stein Aurél Balogh Jenőnek.- Danthan tábor, 1928. május 24.- OSZK, Kézirattár, Levelestár, 
Berzeviczy Alberthez írt levelek között
398 Balogh Jenő Szinnyei József főkönyvtárnoknak.- Bp. 1935. okt. 4.- MTAKK RAL 1011/1935





XI.  Stein Aurél és a Magyar Tudományos Akadémia 

   Stein Aurélt 1895-ben választotta az Akadémia külső tagjai sorába, s székfoglaló 
beszédét A fehér hunok és rokon törzsek indiai szereplése címen 1897. május 24-i 
ülésén tartotta meg. 
Megválasztását megköszönve kifejtette,  […] „érzem, hogy a szerény tehetségemmel 
művelt tudományszak alig nyújt alkalmat oly munkára, mely mint ’Magyarországot 
vagy az akadémiát közelebbről érdeklő’ az alapszabályok szavainak szoros értelmében a 
külső tagságra érdemessé tehetné.
Legyen szabad biztosítanom a tekintetes akadémiát, hogy bármennyire távol is essék 
munkásságom eddigi helye és érdekköre szülőföldemtől, én az ez elismerésből folyó 
kötelességekről épen oly kevéssé fogok megfeledkezni, mint a tekintetes akadémia iránt 
való hálámról.”399 – s valóban, az ő esetében ez nem egy jól hangzó fordulat volt, hanem 
egy olyan ígéret, melyet minden szempontból élete végéig megtartott.
Stein Aurél már a taggá választás időpontjától igyekezett munkásságának a magyar 
tudomány céljaihoz és érdekeihez való kötődését megfogalmazni. 
Ebben a székfoglalóban is, mindazt, amit az indo-szkíta uralomról végzett kutatási 
eredményeiről el akart mondani, legalább egy mondat erejéig egy magyar vonatkozásra 
való utalással szakította meg:
 „De reánk magyarokra nézve talán annál érdekesebb lesz egy rövid pillantást vetni ez 
uralom keletkezése- és történetére, mert azon törzsek, melyek e birodalmat 
megalapították s majdnem egy évezreden át  fönntartották, azon nagy népvándorlások 
által sodortattak India határvidékére, melyeknek végső hullámai a hazai földet is 
érintették, és mert e törzsek között van egy, a fehér hunoké, melynek összeköttetése az e 
földön járt hódító nemzetek egyikével nagyon is valószínű.”400 
1912-ben Berzeviczy Alberthez írt levelében fogalmazta meg végleges formában 
munkásságának a magyar tudománnyal való kapcsolatát: 
„Őszinte örömet nyújt annak tudata, hogy az indiai kormány aegise alatt oly téren jutott 
alkalmam dolgozni, mely a régi magyar és török vándorlások történeti háttere gyanánt a 
hazai tudományos kutatás érdekkörét is közelebbről érinti.401

1934-ben az Akadémián tartott, utolsó magyarországi előadásának végén, egy magyar 
összefüggéssel zárta mondanivalóját:
„A védák utáni szanszkrit irodalom s az indo-árja kultúra és vallásos gondolat fejlődése 
bőségesen igazolja, hogy az árja hódítók ugyanakkor, amikor uralmukat és nyelvüket 
rákényszerítették a belföldi, sokkal haladottabb népre, egyúttal igen-igen hamar át is 
vettek ennek felsőbbséges műveltségéből és vallási kultuszából. Ősrégi illusztrációját 
látjuk ebben annak a rendkívüli képességnek, amely mindig megvolt a hinduizmusban 
ősidők óta, hogy tudniillik magába olvassza és megeméssze az idegen hódítókat.
Befejezésül füzzük hozzá ehhez, hogy ilyesféle képességekről – bár jelentékenyen 
módosított értelemben – ismét és ismét tanúságot tettek Ázsia és Európa történetében a 
török faj kicsiny, de szívós erejű néptörzsei. Hiszem, hogy ezek közé sorolhatjuk 
törzsökös részét azoknak is, akik Árpáddal együtt jöttek be ide magyar földre. Ahol 
csak fejlettebb műveltséggel érintkezésbe jutottak a meghódított tájakon, azt készséggel 
átvették. De azért értettek ahhoz is, hogy magukba olvasszák e föld korábbi lakóit és 

399 = Budapesti Szemle, Vol. XCI, 1897, p. 1
400 A fehér hunok és rokon törzsek indiai szereplése =Budapesti Szemle, Vol. XCI, Augusztus, 1897, p. 4
401 =Akadémiai Értesítő, 23/1912, pp. 589-590



beléjük csepegtetvén öröklött politikai szervező érzéküket, új nemzeti egységet tudtak 
teremteni és megőrizni immár egy évezreden át.”402 
    Kevés magyar vonatkozású utalást találunk Stein Aurél műveiben, s mivel ezek egy 
máig is érzékeny kérdést érintenek, sokféleképpen olvassák őt hazánkban ma is, 
többször lehet találkozni olyan cikkekkel, előadásokkal, ahol homlokegyenest eltérő 
álláspontok alátámasztására előszeretettel hivatkoznak Stein Aurélra. A fenti két kis 
idézet azt hiszem jól bizonyítja, hogy legyen szó hunokról vagy törökökről, ezek 
legfeljebb apró utalások, továbbgondolásra alkalmas felvetések: ebben kell látnunk az ő 
tudományos kutatásaiból eredő, magyar vonatkozásokban is hasznosítható meglátásait. 
Véleményem szerint meg kell maradni az ő megfogalmazott gondolatánál, annál a 
bizonyos történeti háttérnél. Kutatásai adnak bizonyos kiindulási pontokat, azonban az, 
hogy ezekből tudományosan bizonyított tételek váljanak – ez már a magyar tudomány 
feladata. 
Stein meg sem próbálta feldolgozni az ásatásai során előkerült sokszínű anyagot, annak 
ellenére, hogy volt annak is olyan területe, amihez maga is rendelkezett a megfelelő 
képzettséggel. Inkább kutatott tovább, rábízva a tudományos értékelést a különböző 
szakterületek képviselőire. Ugyanígy kell tekinteni a régész-felfedezői  munkásságából 
esetlegesen magyar érdeklődésre is számot tartó részt: egy lehetőség, amelynek 
mélyebb vizsgálata, az összefüggések feltárása már a hazai tudósok szakértelmét 
igényli.

     
   A korábbiakban már szó volt arról, hogy milyen formában tartotta fenn a kapcsolatot 
Stein az Akadémiával és annak kiemelkedő tagjaival, egészen az 1920-as években 
kezdődő, az Akadémia Könyvtárának juttatott adományokig.
 Tekintsük át milyen is volt a tárgyalandó korszak Akadémiája?
A századfordulót követően a Magyar Tudományos Akadémia már nem tudta megőrizni 
központi helyét a hazai tudományos életben, s ez a pozíció vesztés egyre 
nyilvánvalóbbá vált a 20-as évektől kezdődően. Múltból öröklött nehézkessége, az 
elkerülhetetlen modernizálást a tudományok területén is csak lassan követő 
szellemisége miatt egyre távolabb került a mozgalmas és sokszínű szellemi élettől.  Az 
Akadémia állásfoglalásai ideológia szinten a konzervatív reform eszméjét igyekeztek 
képviselni, s minden nemű forradalmiságot elvetettek. Az Akadémia óvatos volt, 
nemigen vett részt új mozgalmakban. Hivatalos körei gyanakodva tekintettek az új 
áramlatokra. Többnyire a régi pozitivista értékeket hangoztatták, olykor színvonalas 
formában.403

Az Akadémia egyedül a tudomány nemzeti irányú művelésének a gondolatát fogadta el.
A tudomány szabadságának a védelme az Akadémia egyik legfontosabb hagyománya és 
féltékenyen őrzött erénye volt. Ebből a felfogásból következett a politikai pártosság 
kizárása a tudományos vitákból, amihez az Akadémia az 1920-as években is 
következetesen és jogosan ragaszkodott. 
Az MTA ugyanakkor távol tartotta magát attól a tudománypolitikától is, melyet a 
kormányzat a tudományos élet és az intézményrendszer fejlesztése érdekében 
programszerűen meghirdetett – s a húszas évek tudománypolitikáját alapvetően 
meghatározó, kétségtelenül nagyformátumú kultúrpolitikus, Klebelsberg Kunó 
elképzeléseiben már vajmi kevés hely jutott a Magyar Tudományos Akadémiának.

402 Stein Aurél: Az indo-perzsa határvidék ősi története a földrajz és újabb kutató-utazások világában .- 
Bp. : MTA, 1935, p. 24
403 Lackó Miklós: Akadémia és szellemi élet az 1920-as években. in: A tudománytól a tömegkultúráig, 
p.61



A kormányzat igyekezett rendezni az MTA anyagi helyzetét, amely ebben az időben 
már a teljes ellehetetlenülés határán volt, s bevételei a személyi és fenntartási költségek 
fedezésére sem igen voltak elegendők, tudományos célokra pedig szinte már semmi sem 
jutott. A kormányzat a legsürgősebb szükségletek kielégítésére az 1922/23. évi budget 
terhére hatmillió korona segélyt utalt ki az intézmények. 
A megváltozott társadalmi és gazdasági körülmények miatt azonban újra kellett 
gondolni az Akadémia jövőbeli helyét és szerepét is. 

  A Magyar Tudományos Akadémia – hasonlóan, mint számos magyarországi kulturális 
intézmény és szervezet – közadakozásból, társadalmi kezdeményezés eredményeként 
született meg. Mindez lehetővé tette az Akadémia teljes szuverenitását, távolságtartását 
a mindennapi politikai áramlatoktól és kormányzati elképzelésektől.
A nemzetgyűlésnek ezért olyan törvényt kellett alkotnia, amely a megváltozott 
viszonyok közepette, továbbra is garantálja az Akadémia függetlenségét annak ellenére, 
hogy biztosította az állami támogatást, ugyanakkor jelzésértékű is volt az intézmény 
felé. Azt tartalmazta, hogy az MTA a továbbiakban nem folytathat elzárkózó 
magatartást a társadalmi és gazdasági kihívásokkal szemben. Az 1923. évi I. tc. 
biztosította az évi 12 millió korona rendszeres, elszámolási kötelezettség nélküli állami 
támogatást, majd az ország pénzügyi helyzetének stabilizálódásakor az 1925. évi XCVI. 
tc. intézkedett az állami támogatás felemeléséről. Az intézmény állami alkalmazottait 
ugyanakkor a törvény felvette a Gyűjteményegyetem személyzeti összlétszámába, s így 
ezek fizetését a kormányzat vállalta magára. 
Az Akadémia anyagi gondjai ezzel természetesen nem szűntek meg, de mindenesetre 
mérséklődtek.404  
Az MTA igazi problémáját az 1920-as években alapvetően nem csupán financiális 
kérdések jelentették, s az MTA vezetésének tudomásul kellett vennie a kormányzat 
jelzéseit.
Ezt Klebelsberg ki is nyilvánította: „[…] Ma az akadémiai gondolatnak túlfeszítése 
volna, ha az akadémiákat, mint a tudományos élet központi szervezeteit akarnánk 
tekinteni.”405 
 Az állam tehát gondoskodik ugyan az intézmény fenntartásáról, tiszteletben tartja az 
MTA önállóságát, de a tudomány-fejlesztő programjában erre az Akadémiára aligha 
kíván építeni, sőt igyekszik azt mellőzni. A kormány ugyanis olyan innovációs 
programot dolgozott ki és törekedett megvalósítani, amely ugyan nemzeti irányzatot 
képviselt, de ez a nemzeti irányzat funkciójában eltért az MTA által képviselt nemzeti 
szellemiségtől, annak elöregedett liberalizmusától. 
Ezt az álláspontot nagyon jól fejtette ki a Klebersberg ösztönzésére, Magyary Zoltán 
szerkesztésében 1927-ben kiadott tanulmánykötet406, amely a különböző tudományágak 
jelen helyzetét és tennivalóit igyekezett megfogalmazni a klebelsbergi 
neonacionalizmus szellemében, de kiállva a modern tudományszervezés eszméi mellett 
is – már szinte teljesen mellőzte az Akadémiát.
A témánk szempontjából fontos keleti filológia helyzetét és tennivalóit Németh Gyula 
foglalta össze. E szerint a keletkutatás három irányban halad: l./ Geográfiai 
helyzetünkből adódóan a Balkánnak és a Közel-Keletnek főleg történeti, kisebb 

404 T. Kiss Tamás: A kultúrális intézmények állami rendszere Magyarországon az 1920-as években. Gróf 
Klebelsberg Kunó kultúrát szervező tevékenysége.- Bp.: MTA Politikai Tudományos Intézete 
Etnoregionális Kutatóközpont, 1997.- 3.3. Az MTA, pp. 30-33
405 Klebelsberg Kunó: Szervezeti problémák a magasabb kultúra terén = Budapesti Szemle, 1930. 217. 
kötet, p. 168.
406 A magyar tudománypolitika alapvetése /szerk. Magyary Zoltán.- Bp.: Tudományos Társulatok és 
Intézmények Országos Szövetsége.- Királyi Magyar Egyetemi nyomda, 1927



mértékben földrajzi, nyelvészeti, archeológiai és néprajzi kutatása- különös tekintettel 
azon problémákra, melyeknek magyar vonatkozása van. 2./ Másik irányát honfoglalás 
előtti múltunk szabja meg: törökség régi története, nyelve és irodalma, mongol-mandzsu 
népek, japán nyelv, Kelet-Oroszország és Közép-Ázsia archeológiája, Kelet-Európa és 
Ázsia történeti földrajza, forrásaiban benne vannak a klasszikus, kínai, bizánci, arab, 
indo-iráni, örmény stb. emlékek. 3./ Ez az irány abból, a rendszerint kivihetetlen 
törekvésből származik, hogy a keletkutatás minden diszciplínája képviselve legyen (ide 
veszi a sémi népek története stb., iszlám, egyiptológia, tibetológia, India, Kína, Japán 
művészete stb.) E tudományok fejlődése hazánkban nem szerves módon történik, de 
kiváló képviselői vannak.
Értékelése szerint a két első területen olyan rendszeres munka folyik, ami nemzetközi 
szinten is számottevő. Új programra szükség nincs, a történetileg kifejlődött kutatást 
kell folytatni, kinevelni a megfelelő utánpótlást, amihez új egyetemi tanszékek 
szervezése is szükséges, különösen vidéki egyetemek esetében, a harmadik körbe 
tartozó szakok esetében a könyvtári háttér megteremtését elegendőnek tartja. 
Szerinte a Gyűjteményegyetem különösen hivatva van arra, hogy a keletkutatás 
fejlődésben részt vegyen, s fontos volna egy keletkutató intézet felállítása407. 
Összefoglalva, első helyen a nemzeti érdekű keletkutatás, központi szerepkört látnak el 
az egyetemek és a kutatóintézetek- s ez a koncepció teljes összhangban áll a kormányzat 
tudománypolitikai elképzeléseivel.
 
  A XX. század második évtizedétől kezdődően Stein Aurél már aktívan részt vett az 
Akadémia és könyvtára nemzetközi kapcsolatainak kiépítésében, ami, mint látni fogjuk, 
több esetben nem kifejezetten a tudományhoz kapcsolódott, hanem az Akadémia által 
támogatott politikai és kultúrpolitikai célkitűzések támogatásához használta fel 
széleskörű kapcsolatait, s ami szintén újdonság, nemcsak ellátogatott az Akadémiára és 
részt vett egyes rendezvényein, de három alkalommal előadást is tartott. 
 A baráti kapcsolat, amely közte és Szily Kálmán főtitkár, majd főkönyvtárnok között 
állt fenn, Szily halála után ’átöröklődött’az őt 15 évvel később a főtitkári székben 
követő Balogh Jenőre, aki a Berzeviczy Albert elnöklete alatt álló tudós társulat 
főtitkára volt 1920-1935 között, 1940-43 között pedig a másodelnöki feladatkört látta el. 
 Több tényező is közrejátszott ebben, s ezek egyike feltétlenül Balogh Jenő személye 
volt. Levelezésükből úgy tűnik, hogy nagyon jól megértették egymást: szinte egyidősek 
voltak, s konzervatív gondolkodásmódjuk, értékrendjük is sokban hasonlított.    

Balogh Jenő (1864-1953) a Veszprém megyei Devecseren született, középbirtokos 
családból. Édesapja Balogh Gábor, mint fiatal jogász részt vett az 1847/48-as 
országgyűlésen, a szabadságharcot Aulich és Klapka hadtestében harcolta végig. 
Mint azt 1920-ban az Akadémiához beadott életrajzában leírta,408 édesapja erős 
kötődése a 48-as forradalomhoz és szabadságharchoz – személy szerint Deák 
Ferenchez, - valamint családjának „puritán keresztény világfelfogása” volt legnagyobb 
hatással világnézetének, munkásságának és életmódjának alakulására. Ennek egyik 
következménye volt, „erős magyar nemzeti érzése”, amely a későbbiek folyamán 
behatárolta politikai pályafutását. De e hatásoknak köszönhető az is, hogy nem elégedett 
meg tudományos nézeteinek kifejtésével, hanem – adott esetben személyes anyagi 
áldozatokat is hozva – mindent megtett azok gyakorlati érvényesülésért is.

407 Magyary, i.m.  pp. 111-114. 
408 Dr. Balogh Jenő r. tag életrajzi adatai.- MTAKK, K 1230:10



 A pápai református kollégiumban tanult, később Győrben, a bencés főgimnáziumban 
érettségizett. Jogi tanulmányait a győri jogakadémiát követően a  budapesti és berlini 
egyetem végezte.
1885-ben előbb jogi, majd államtudományi doktorátust, 1888-ban büntetőjogból 
magántanári képesítést szerzett. Ugyanez évtől büntető anyagi és eljárási jogból 
előadásokat tartott a budapesti egyetemen. Az egyik büntetőjogi tanszék rendes tanára 
volt. Érdeklődése ekkor már a kriminológiára is kiterjedt, a budapesti egyetemnek 1910 
decemberéig a Vallás- és Közoktatási Minisztérium politikai államtitkárává 
kinevezéséig volt tanára, 1903-1904-ben a Kar dékánja. Közben különböző posztokon – 
1884-től igazságügyi szolgálatot is teljesített. Ezek közül leglényegesebb az 1891-től az 
IM Törvényelőkészítő Osztályán végzett munkája, ahol többek között átdolgozta a 
bűnvádi perrendtartás 1888 Fabiny-féle javaslatát, amely 1896-ban az ő szövegezésében 
lett az 1896 XXXIII. t.c.
Nevéhez fűződik az 1908:XXXVI. t.c., amely a kriminológiai  szemlélet térhódításának 
hatására bevezette a feltételes elítélés intézményét és Európában az elsők között 
megreformálta a fiatalkorúakra vonatkozó büntetőjogi szabályokat. 
Tudományos munkáinak túlnyomó többsége politikai pályafutásának kezdetéig, 1910-ig 
íródott. Legmaradandóbbak a kriminológia – ezen belül a fiatalkorúakkal való 
bánásmód – és a büntető eljárásjog területén alkotta. De egyáltalán nem elhanyagolható 
a börtönügy, s ehhez kapcsolódóan a kriminológiai ihletésű patronázs területén kifejtett 
munkássága sem. Ez irányú elkötelezettségének ékes bizonyítéka a saját vagyonából 
1909-ben alapított dunaalmási szeretetház. 
1910-ben politikai pályára lépett. Ettől kezdve államtitkársága mellett – nemzeti 
munkapárti programmal – országgyűlési képviselő is. „Később önmagamat is sokat 
bántott: miért süllyedtem a politika virányaira.”- írta a fenti életrajzi munkában.
1913. január 4. és 1917. június 16. között igazságügy miniszter gróf Tisza István 
kormányában.
Igazságügy miniszterként keresztülviszi többek között az 1913:XXI. t.c. megalkotását a 
közveszélyes munkakerülőkről, de nem sikerül elérnie – mivel a háború közbeszól – a 
rehabilitációról szóló törvény megalkotását.
Igazságügyi minisztersége után tesz még egy kísérletet a bűnügyi tudományokhoz való 
visszatérésre, amikor 1919-ben – a bűnügyi embertannal való összefüggések 
tanulmányozása érdekében – beiratkozik az orvosi egyetemre, ahol 2 félévet el is végez.
 Elévülhetetlen érdemei vannak, mint jogtudósnak a büntető eljárási jog területén, 
ideértve az elmélet kialakítását, hisz az ő érdeme, hogy a 1911/12800 kultuszminiszteri 
rendelet önálló tudománynak ismerte el, s kötelezően oktatott főkollégiummá és 
alapvizsga tárgyává vált; valamint a kriminológia területén is. A fiatalkorúakkal 
kapcsolatos nézetei ma is érvényesek.409

A politikában való részvételre saját véleménye szerint 2 dolog indította: egyrészt ebben 
látta biztosítva néhány közoktatásügyi és igazságügyi tervének megvalósítását; másrészt 
a sértődöttség és kiábrándultság: a Kar nem az általa jelölt személyt választotta a Fayer 
László halála után megüresedett tanszékre.
Igazságügy miniszterré történt kinevezése után rövid idővel jött a háború, de ő személy 
szerint – az 1914. július 9-én tartott Minisztertanácsi ülésen, a többséggel együtt – a 
békés megoldás mellett érvelt.
1927-től volt a Református Konvent világi elnöke, s ezáltal főrendiházi tag volt.
Büntetőjogi szakirodalmi munkássága elismeréseként 1901-ben az Akadémia levelező, 
1912-ben pedig rendes tagjává választotta.

409 Balogh Jenő emlékkötet /szerk. Kónyáné Kutrucz Katalin.- Bp.: MTA Magyar Kriminológiai 
Társaság, 1988.



 
   Az Akadémia főtitkárául történő kinevezése az intézmény egy válságos időszakában 
történt. 
A Tanácsköztársaság az Akadémiát egy elavult, korszerűtlen intézménynek tartotta, és a 
Közoktatási Népbiztosság, Kunfi Zsigmond népbiztos és helyettese Lukács György 
döntése az volt, hogy mivel összetétele és működése a komoly tudomány fejlesztésének 
és védelmének érdekeivel ellentétben áll, amíg át nem szervezik, addig szüneteltetni 
kell tevékenységét.410 A Peidl-kormány ezt az intézkedést a VKM 1919. aug. 6-i 
átiratával hatályon kívül helyezte.  Tehát újra működhetett az intézmény. 
  1920 decemberében 15 éve betöltött főtitkári tisztjéről lemondott Heinrich Gusztáv, s 
az ő helyébe lépő Balogh Jenő működésének kezdetétől nagy készséget mutatott az 
Akadémia anyagi helyzetének rendbehozatalára irányuló, jogászi szakértelmet is kívánó 
kérdések tekintetében. Ugyancsak szükség volt erre a képzettségére, amikor a váratlan 
örökség az Akadémiára szállt: 1928-ban gróf Vigyázó Ferenc végrendeleteiben az 
apjától, gróf Vigyázó Sándortól és anyjától báró Podmaniczky Zsuzsannától örökölt, 
valamint saját vagyonát az Akadémiára hagyományozta. Hatalmas volt ez az örökség: 
25,000 hold föld, 4 kastély, 2 budapesti bérház, mintegy egymillió pengő készpénz, 
másfél millió értékben értékpapír, ékszerek, múzeális bútorok és nem utolsó sorban egy 
17 ezer kötetes, felbecsülhetetlen értékű könyvtár.411 
Az Akadémia azonban a hagyatékkal együtt két nagy örökösödési pert is kapott. 
Ráadásul a végrendelet alapján az Akadémia nem is rendelkezhetett szabadon a 
jövedelem jelentős része felett, mert a végrendelet alapján különböző célokra kellett 
fordítani. Ezek a körülmények érzékeltetik, hogy mennyire fontos volt, hogy az 
Akadémia egyik vezető tisztségviselője épp jogász volt. 
    A Vigyázó-hagyaték felhasználásáról Balogh Jenő Stein Aurélt is rendeszeren 
tájékoztatta, akinek válaszaiból kitűnik, hogy ezeket a  jelentéseket is gondosan 
áttanulmányozta és megjegyzéseket fűzött hozzá.
    
 Stein Aurél 1925. január 3-án tartotta első előadását a Magyar Tudományos Akadémia 
szervezésében, Legbelsőbb Ázsia földrajzának hatása a történetben címen.
Az előadás helyszíne az Iparművészeti Múzeum volt, mivel akkor még nem voltak 
adottak a feltételek vetített képes előadásra az Akadémián és Stein Aurél szerette saját 
felvételeivel és térképeivel szemlélteni mondanivalóját. Ez az épületen kívüli szervezés 
külön feladatot jelentett, amit Balogh Jenő Budapest rendőrfőkapitányának írt levele is 
tanúsít:
 „1925. jan. 3-án Stein Aurél előadást tart a M. Kir. Iparművészeti Múzeum 
helyiségében (mivel 70 vetített képpel fogja kísérni) az Üllői úton. Minthogy előre 
láthatólag igen nagyszámú, előkelő közönség fog megjelenni és a hallgatóság egy része 
automobilon fog érkezni szerencsém van Méltóságodat tisztelettel felkérni, 
méltóztassék intézkedni az iránt, hogy a székesfővárosi államrendőrségnek 4-5 közege 
ma du. 1/2 5órától a Múzeum előtt szolgálatot teljesítsen.”412

A levelezésből látszik, hogy már januári látogatása alkalmával szóba került az 
Akadémia alapítása századik évfordulójának megünneplésével kapcsolatos szervező 
munka.
Balogh Jenő márciusi leveléből azt a következtetés lehet levonni, hogy volt egy olyan 
kérdés, amelyben a brit és a magyar Akadémia között Stein Aurél játszhatta a közvetítő 

410 A Magyar Tudományos Akadémia másfél évszázada 1825-1975, p. 261
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412 Balogh Jenő Marinovics Jenő főkapitány úrnak .- MTAKK, RAL 8/1925 



szerepet, de erről sehol másutt nem esik szó, valószínűleg folytatás nélkül maradt 
felvetésről lehet szó:
"A British Academy által felvethető kérdést a f. hó 30-án tartandó összes ülés után 
összehívott zárt ülésen kívánom bizalmas megbeszélés tárgyává tétetni és az eredményt 
majd annak idején leszek bátor közölni.”
"A British Academy által felvetett kérdést szóba hoztam egyik zárt ülésünkön, azonban 
a vélemények annyira megoszlottak, hogy ezt a kérdést ez idő szerint nem tartom 
célszerűnek dülőre vinni.413

 
Az 1925-ben tartott előadás szövege megjelent, sőt az MTA második kiadást is 
készítetett belőle a Franklinnál jobb (famentes) és gyengébb papíron. Ebből 50 példányt 
küldött az Akadémia az akkor Oxfordban tartózkodó Steinnek, 50 példányt az őt itthon 
képviselő Pongrácz János úrnak. Balogh Jenő levelében az áll, hogy Dr. Takács Zoltán 
és Halász Gyula fogják ismertetni a Pester Lloyd-ban és a Pesti Naplóban.
     Mivel folytak az előkészületek az MTA centenáriumára, a latinnyelvű meghívókat a 
British Academy és a Royal Society elnöksége részére is ebben a levélben küldte meg a 
főtitkár, Stein Aurél külön példányt kapott "Hogy magánérintkezés közben az említett 
két angol tudós társaság tagjai előtt szóbahozni lehessen."414

    Az Akadémia vezetése számára nagy feladatot jelentett az alapítás 100 éves 
évfordulójának méltó megünneplése.415 Erre több szempontból is fel kellett készülni.
Tervbe vették az intézmény történetének megírását, helyette azonban csak egy 
tanulmánykötet jelent meg, amely az Akadémiának a tudományágak fejlődésére 
gyakorolt hatását taglalja. Ezeknek egy része az ünnepi ülésen el is hangzott, a többit – 
ami addigra nem készült el – a 2 kötetes munkában jelentették meg, amelynek 
publikálási nehézségeit két Széchenyi unoka (gróf Teleki Tiborné Széchenyi Aliz és 
gróf Károlyi Lajosné Széchenyi Hanna ) oldotta meg, vállalva a kiadás költségeit, de 
még így is a második kötet csak 1928-ban hagyta el a nyomdát.416 

   Az ünnepi ülésre 1925. november 3-án került sor. Ezt megelőzte a nemzetgyűlésben 
Széchenyi Istvánnak a haza iránti érdemeinek törvénybe iktatása. Az ünnepi ülésen 
Klebelsberg Kunó kifejtette, hogy a tudományok rendkívüli elágazásának korában 
milyen összetartó szerepe van az Akadémiának, Berzeviczy Albert ismertetést adott az 
Akadémia anyagi helyzetéről is, bejelentve, hogy az intézmény felsegítésére 
meghirdetett közadakozás milyen eredményeket hozott.
   
   A centenáriumi ünnepségre az MTA vezetése meghívta a külföldi tudományos 
társaságok képviselőit is. A British Academy saját tagját, Stein Aurélt kérte fel, hogy 
képviselje eme ünnepi alkalomból. Neki azonban november elején már vissza kellett 
érkeznie Indiába, ezért nem tudott részt venni a november 3-án megrendezett százados 
ünnepen.
Stein Aurél levélben mentette ki magát:
„Mélyen, de mélyen sajnálom, hogy Indiába való készülődésem megakadályozza az 
Akadémia évszázados ünnepélyén való személyes részvételemet. Gondolataim 
hűségesen felkeresik majd az Akadémiát kegyeletes ünnepélyén avval a hő kívánsággal, 
hogy az utódok egykor megkönnyebbült érzésekkel tekinthessenek vissza a 
413 Balogh Jenő Stein Aurélnak.- Budapest, 1925. március 4. és május 19.- MTAKK RAL, 434/1925 és 
865/1925
414 Balogh Jenő Stein Aurélnak.- Budapest, 1925. június 22.- MTAKK RAL, 1033/1925 
415 Az MTA másfél évszázada .- pp. 281-282
416 A Magyar Tudományos Akadémia első évszázada I-II. Bp. 1926-1928



centenariumot megelőző és kísérő nehéz időkre. Teljesülve lássák ők majd az Akadémia 
felbátorító jeligéjét!417 Nem választotta-e azt maga az alapító bátor, fiatal érzéssel.”

Az ülés után érkezett meg a British Academy 1925. október 19-én kelt üdvözlő levele:
  
 „A British Academy szívélyes üdvözletét küldi a Magyar. Tud. Akadémiának alapítása 
századik évfordulója alkalmából.
   Ez az alapítás a kitűnő Gróf Széchenyi István messze a jövőbe látó bölcsességének és 
áldozatkészségének köszönhető, akinek a magyar társadalmi viszonyok reformjára 
irányuló eszményei nagy mértékben az Angliával való személyes érintkezésből 
fakadtak.
  A British Academy tagjai szívesen csatlakoznak a jeles tudósok méltatásához, akiknek 
nevei a M. Tud. Akadémia névsorát ékesítik és hálásan ismerik el a M. Tud Akadémia 
tagjainak értékes közreműködését a tudomány előbbrevitelében, különösen a keleti 
nyelvészet és az archaeologia terén.
   Kőrösi Csoma Sándor volt az első, aki a tibeti irodalmat megismertette a nyugattal. 
Hősies önfeláldozását a buddhista tudományok szolgálatában a M. Tud. Akadémia 
másik tagja, Duka Tivadar rajzolta meg emlékbeszédében, az a Duka, akinek élete 
fogytáig szülőhazája iránt tanúsított odaadása párhuzamosan haladt mélységes 
szeretetével második hazája, Anglia iránt, amelyhez a legszorosabb kapcsok fűzték.
   Ez alkalomból hálásan emlékezünk vissza Vámbéryre, a nyelvtudósra és publicistára, 
valamint Goldziher Ignácra, aki korában az izlám-kutatás legnagyobb tekintélye volt, és 
akit a British Academy az elsők között választott levelező tagjává.
   A British Academy szerencséjének tartja, hogy jelenlegi tagjai közé számíthatja Stein 
Aurélt, aki oly kiválóan egyesíti a magyar tudományosság kettős hagyományát a keleti 
tanulmányok terén. Ha kötelességei megengedték volna, nagyon hivatott lett volna arra, 
hogy mint hivatalos küldöttünk elvigye britt kollegáinak üdvözleteit és 
szerencsekívánatait tagtársai, a M. Tud. Akadémia részére.

Floreat Academia Litterarum Hungarica! 418

    Az alapítás századik évfordulója alkalmából tartott ünnepi beszédeket és előadásokat 
tartalmazó kötetben Németh Gyula levelező tag írta a XIX. Akadémiánk és a keleti  
filológia c. fejezetet. Ebben a magyar orientalisztikai kutatásokban a legnagyobb 
jelentőségűnek az őstörténettel kapcsolatos vizsgálódást tartja. Ezt követi az oszmán-
török hódoltság története, ami a magyar érdekű keletkutatást illeti. De kifejti, hogy 
folyik azért nálunk nem magyar érdekű keletkutatás is: itt elsősorban Goldziher Ignác 
munkásságát emeli ki, akit az elmúlt félszázad legjelentősebb orientalistájaként 
jellemez, Kégl Sándor iranisztikai működését és Mahler Ede nemzetközi jelentőségű, 
különösen az ókori keleti népek kronológiájának megállapításában végzett 
tevékenységét. 
Stein Aurél tudományos működését a magyar érdekű keletkutatással hozza kapcsolatba:

[…]”s bár idegen földön működik, de nem hagyhatom említés nélkül nagy 
honfitársunkat és külső tagunkat, Stein Aurélt, kinek nagyszerű felfedezései nyomán 
sok olyan emlék került napvilágra, melyek elsőrendű források a magyar-török ősi 

417 Borúra derű
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kapcsolatok kutatásában, s ki Akadémiánkra mindig látható hálával és szeretettel 
gondol.”419 

   A levelezés Balogh Jenő és Sein Aurél között nagy rendszerességgel folytatódott. 
1926-ban több levelet váltottak Kőrösi Csoma Sándor iratai tárgyában, amikor a 
témában az Akadémián tárgyalt Mr.Tipper és Luddig főkonzul.
Stein véleményéről tájékoztatja az alábbiak szerint Balogh az Akadémia ez ügyben 
megbízott tagjait: „Calcuttában átkutatni Stein Aurél szerint elhamarkodott, Duka 
valószínüleg minden fontosat látott. Célszerűnek tartja, hogy a Bengal Asiatic Society-
től kérjen mutatvány iratokat az Akadémia, s ha ezek az iratok tibeti dolgokra 
vonatkoznak, úgy az Akadémia hívja meg Dr. A. H. Francke-t, aki mint "Moravian 
Missionary" dolgozott éveken át Ladakhban.420

A levelek, melyekkel általában az Akadémia különböző kiadványai, illetve egyéb 
magyar folyóiratok megküldéséről is szó esik, egyben rámutatnak arra a segítségre, 
amellyel Stein Aurél igyekezett a magyar kutatók segítségére lenni:
„Kmoskó421 kérdésére: perzsa kézirat után érdeklődik, melyet Raverdy őrnagy használt 
Stein ajánlja, hogy az India Office Library-hez kell fordulni, címet is ad. Ha az India 
Office könyvtárnoka nem adna megfelelő felvilágosítást, barátja Sir Thomas Arnold 
(cím) arabistához utalja. Ígéri, hogy a kézirat Indiában őrzött példányáról fog 
érdeklődni.422

   A Széchenyi kultusszal vetekedett az Akadémián a Tisza István kultusz, melynek 
kiépítésén egy országos emlékbizottság fáradozott Beöthy Zsolttal az élen. E bizottság 
1921 júniusában az Akadémiát szólította fel Tisza István politikai és történeti munkái, 
államiratai, beszédei, levelezése kiadása gondozására, s erre 2 millió koronát össze is 
gyűjtöttek. A Tisza István Bizottság elnöke Berzeviczy Albert, előadója Balogh Jenő 
volt. Közéleti múltjuk miatt - mint kormányának miniszterei - mindketten a Tisza-
kultusz hivatott képviselőinek tartották magukat.423

Amikor gyűjtés indult a Tisza István emlékszobor felállítása ügyében, Balogh Jenő 
Stein Aurélt is értesítette az akcióról. Egy 1927 decemberi leveléből tudjuk, hogy Stein 
csekket küldött a Főtitkárnak s kérte, hogy hozzájárulását jutassa el a szervező 
bizottsághoz „mert nem tudja, kiknek a kezében van a mozgalom pénzügyi 
szervezése”424 
(E levél további része egyébként arra példa, hogy Stein Aurél érzelmeit mivel lehetett 
megbántani: leírja Balogh Jenőnek, hogy megrökönyödött, amikor a Hitelbanktól az ő 
magyar nyelvű levelére új számlája nyitásakor angol csekk-könyvet küldtek!) 
   Stein Aurél valószínűleg nemcsak egy csekk küldésével támogatta a Tisza-kultusz 
ébrentartásában serénykedő főtitkárt, de beszélgetései során Angliában szóba is hozta a 
volt miniszterelnök tevékenységét, mint ahogy erre Balogh Jenő levele is utal:
„R. B. Mowat úrnak egyidejűleg megküldetem Gróf Tisza István leveleinek német 
fordítását, amelyből egy kötet jelent meg és hivatkozással a veled folytatott oxfordi 
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beszélgetésre, rövid levélben felhívom a tanár úr figyelmét Tisza Istvánnak azokra az 
emlékirataira, amelyekben, szemben gróf Berchtold külügyminiszter tervével, ellenezte 
Szerbia megtámadását és mindvégig ellenezte Szerbia annexióját. Rámutatok az ő elvi 
álláspontjára nemzetiségi kérdésről, amely számos leveléből kitűnik.
Őszintén hálásak vagyunk irántad, hogy Magyarországnak érdekeit ezen az úton is a 
régi jóindulattal méltóztatol előmozdítani.” 425

Amerikai előadó körútjáról hazafelé, a hajóról még levélben ad ötleteket, hova lehetne 
Tisza megjelent leveleiből küldeni:
„Gróf Tisza István leveleinek német fordítását (esetleg választékban) minél szélesebb 
külföldi körökben terjeszteni kellene. Jó helyre jutna pl. a Royal Institute of 
International Affaires, a Rylands Library, az Athenaeum Club”426 – s természetesen 
megadja a címeket is.     

Stein Aurél a könyvtár kiadványcseréjében, s folyóirat beszerzésében is kivette részét:
 
„Ami Nméltóságod utóbbi levelében jelzett orientalista folyóiratokat illeti, még 
utazásom közben írtam a Royal Asiatic Society titkárának (Mrs. Frazer), aki fiatalkori 
ismerősöm, és felkértem, hogy az Akadémia könyvtárának érdekében megtegye a 
lehetőt. Azt hiszem, a kiadványcsere kieszközlése nem fog nehézségekre találni, ha a 
főkönyvtárnok Úr vagy Nméltóságod direkte a Royal Asiatic Society tanácsához 
fordulna (74, Grosvenor Street, London, W.I). A Central Asian Society (levélcím 
ugyanaz) folyóirata megküldése érdekében ide zárok ajánló levelet. A társaság 
érdekkörébe esnek különösen a keleti politikai dolgok, de azért sok hasznos közleményt 
talál az orientalista tudós is folyóiratában. Ezért örülnék, ha az Honorary Librarian-hez, 
ki szintén régi ismerősöm, intézett levél haszonnal járna. A R. A. Soc. North China 
Branch-csal és a Bombay Branc-csal nincs összeköttetésem. Ezeket illetőleg csak a 
direkt megkeresést ajánlhatom, esetleg vonatkozással Kőrösi Csoma, Vámbéry és más 
magyar orientalista munkásságára.”427

 Az I. világháború után a Magyar Tudományos Akadémia nemzetközi kapcsolatai szinte 
teljesen megszűntek.
Az Akadémiák Nemzetközi Szövetsége, melynek tagja volt, felbomlott. A két 
utódszervezet - a szellemi tudományok körére korlátozódó Nemzetközi Akadémiai Unió 
és a műszaki tudományok körében illetékes Tudományos Kutatások Nemzetközi 
Tanácsa - eleve elzárkózott a volt ellenséges államok felvétele elől. A jég csak 1926-27-
ben tört meg, amikor felvették a két szervezetbe, addig még nemzetközi 
kongresszusokon is csak elvétve vehettek részt a volt központi hatalmak tudósai. 
Magyarország, amikor 1922-ben csatlakozott a Nemzetek Szövetségéhez már enyhült 
valamit az elszigeteltség, s amikor ugyanebben az évben létrejött Genfben a Comission 
Internationale de Coopération Intellectuelle, megalakíthatták a Szellemi Együttműködés 
Magyar Nemzeti Bizottságát (elnök: Berzeviczy Albert, titkár: Balogh Jenő), amelyben 
képviselve volt az Akadémia mindhárom osztálya, egyetemek, főiskolák, könyvtárak és 
múzeumok. 1923-ban már jelentést adhattak a hazai oktatási, kulturális és tudományos 
intézményekről és társulatokról a Szellemi Együttműködés Nemzetközi Bizottságának. 
Párizsban alakult meg a Szellemi Együttműködés Nemzetközi Bizottsága Intézete 1926-
425 Balogh Jenő Stein Aurélnak.- Bp., 1929.- MTAKK, RAL, 444/1930
426 Stein Aurél Berzeviczy Alberthez.- On Board the Cunard R. M. S. ’Andania’, 1930. január 14.- OSZK 
Kézirattár, Levelestár
427 Stein Aurél Berzeviczy Alberthez. Dánthan táborban, 1928. május 24.- OSZK Kézirattár, Levelestár
(A levél címzettje a főtitkár, tehát Balogh Jenőnek írta.) 



ban, amelynek fenntartásához már Magyarország is hozzájárult, s állandó képviselőt 
nevezett ki. Ez a szervezet tette lehetővé, hogy magyar előadók ismertessenek külföldön 
magyar problémákat (Apponyi Albert, Berzeviczy Albert, Hankiss János).428

   Az Akadémia anyagi eszközei nem tették lehetővé, hogy saját pénzéből fedezze tagjai 
külföldi kongresszusokon való részvételét, a Kultuszminisztériumtól pedig csak nagyon 
korlátozott mértékben kérhetett. Arra törekedett, hogy hivatalos kiküldetésben, vagy 
saját költségén épp külföldön tartózkodó tagjai útján képviseltesse magát.
Ennek tükrében kell látni azt a sok felkérést, amit Stein Aurél is kapott az Akadémia 
vezetőitől, erre álljon itt csak egy példa: 
"A legutóbbi napokban több angol tudományos társaság a British Association for the 
Advancement of Sciences és a The Royal Institution of Great Britain, the Institution of 
Electrical Engineers a Faraday centenárium alkalmából meghívót küldött 
Akadémiánknak különböző ünnepélyekre. Természetesen mindenki arra gondolt, hogy 
ha f. év őszén Oxfordban vagy annak környékén méltóztatol tartózkodni, Téged kérünk 
fel, hogy az ünnepélyek valamelyikén Akadémiánkat képviselni kegyeskedjél.
Amennyiben azonban szeptember vagy október hónapokban nem méltóztatol Európába 
utazni, Akadémiánk csak üdvözlő iratot fog küldeni a meghívó tudományos 
társaságnak.” 429  
   
   Stein Aurél és Balogh Jenő levelezésében többször előkerül a 20-as évek legvégén az 
utódállamok területéről kitiltott magyar kiadványok problémája. Stein mindig nagyon 
gondosan mérlegelte, hogy az ő helyzetében, angol állampolgárként, mi az a határ, 
ameddig elmehet, s saját döntése szerint képviselte a magyar érdekeket, ha úgy vélte, 
hogy azok jogosak, felhasználva azt a széles ismeretségi kört, amellyel a nemzetközi 
tudomány világában rendelkezett.
"Azon tények, melyek fel vannak tárva a kitiltott magyar kiadványok ügyére vonatkozó 
memorandumban, bizony megdöbbentők. Tárgyilagos feltárásuk okvetlenül mély 
hatással lesz olyanokra, kik a békés jövő érdekében rokonszenvvel figyelik a 
szorongatott magyar kisebbség helyzetét. Mihelyst megkapom a memorandum 
fordítását, kötelességemnek fogom tartani azt Gilbert Murray tanárnak meg más az ilyen 
dolgok iránt érdeklődő ismerősnek különös figyelmébe ajánlani. Bár ha csak haszonnal 
járna az igaz helyzet felismerése részükről."430

A fejleményekről Darányi Kálmán államtitkárt így tájékoztatta az Akadémia főtitkára: 
 „Az elszakított területek magyarsága szempontjából jelentős Stein Aurél k. 
tagtársunknak ma kapott levele, amely bizonyságát adja annak, hogy Murray Gilbert 
oxfordi professzor, aki a nemzetközi tudományos együttmunkálkodás genfi 
nagybizottságának jelenlegi elnöke, miként vélekedik arról, hogy a magyar tudományos 
és szaksajtó termékei még most sem jutnak el az utódállamok területén lakó 
magyarsághoz. Szükségesnek tartottam a levelet, amelynek irónnal megjelölt része 
külpolitikai szempontból jelentősebb, a Murray professzorhoz intézett iratunk magyar 
fordításával együtt megküldeni.”431

Stein Aurélnak pedig ugyanaznap az alábbi köszönőlevelet küldte:

„Meleg köszönettel kapom f. hó 18-án kelt szeretetreméltó leveledet, amely a 
magyarság érdekében végzett újabb szíves fáradozásodat tanusítja. A levél tartalmát 
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431 Balogh Jenő Darányi Kálmán államtitkárnak.- Bp., 1929.június 24.-RAL 444



legközelebb közölni fogom Berzeviczy elnök úrral. Rendkívül sajnálom, hogy a 
jelenlegi viszonyok folytán és egyenes tilalmad következtében ma még az egész ország 
előtt nem áll jogunkban feltárni azt, hogy jelenlegi széles hatáskörödben és nagy 
tekintélyű állásodban is mily sok szolgálatot tettél szülőhazádnak."432

   
    Jó néhány év telt el mire az ügy végére pont került, abban az időszakban, amikor az 
Akadémia vezetői a „Szellemi Együttműködésben való részvételnek sem tulajdonítottak 
már olyan jelentőséget, annak ellenére, hogy sok évi meddő próbálkozás után 1936-37-
ben épp ennek segítségével sikerült elérni, hogy elhárítsák azokat az akadályokat, 
amelyeket a szomszédos országok támasztottak a területükön élő magyarság 
intézményeihez és iskoláihoz magyarországi tudományos kiadványokat 
eljuttassanak.”433  

   1929-ben a sűrű levélváltásnak – amely foglalkozik Baktay Ervin indiai útjával és 
ladakhi jelentésével, Ligeti Lajos Mongóliából küldött jelentésével, valamint azzal, 
hogy megérkezett a 4 kötetes Innermost Asia az oxfordi nyomdából – amit örömmel 
nyugtáz az Akadémia, bár már hozzászokhattak, hogy a megjelenés után szinte azonnal 
megkapják Stein Aurél megjelent munkáit, legyen az egy cikk vagy egy több kötetes 
mű. 
Szeptemberben és októberben azonban van egy központi téma: szervezés alatt áll 
második akadémiai előadása. Az előadás szövegét Halász Gyula fordítja, Balogh 
intézkedik, hogy a Zeneművészeti Főiskola nagytermében kerülhessen megrendezésre a 
vetített képes előadás, amelyre az MTA ülése keretében kerül sor, elnökölni Berzeviczy 
Albert fog, az előadás nyilvános, belépőjegyek vagy meghívók nem küldetnek szét, csak 
az Akadémia belső tagjai kapják a szokásos egyszerű meghívót. A napilapokban 
megjelentetik ugyan a meghívót, "de nem közlöm, mikor méltóztattál megérkezni, mert 
különben a hírlapírók folyton zaklatni fognak interviewk miatt."434

Stein Aurél október 10-én hivatalos a Berzeviczy által a tiszteletére adandó 
villásreggelire, következő nap délután 5-től a helyszínen akar  vetítéshez próbát 
végezni, s kéri, hogy az operatőrön kívül, aki a vetítőgépet kezeli, legyen még ott 
valaki, aki a szöveget figyelve ’dirigálja’ a vetítést – erre szintén Halász Gyulát kérték 
fel.
   
Stein Aurél Nagy Sándor nyomdokain az Indushoz c. előadására 1929. október 12-én 
került sor a Zeneművészeti Főiskola nagytermében.
Az előadás szövegét – melyet a Franklin adott ki, valamint a Budapesti Szemle 
különlenyomatát már novemberben megküldte Balogh az Oxfordban tartózkodó Stein 
Aurélnak. Ő decemberben utazott amerikai előadókörútjára, s Balogh várta, hogy utána 
újra - amit Stein február környékére ígért,- Magyarországon találkozhassanak:

 „Itt tartózkodásod örömömre módot fog nyújtani nekem arra, hogy értesülést 
szerezhessek amerikai tapasztalataidról. Régóta bánt, hogy egy-két kivételtől eltekintve 
Akadémiánknak nincsenek nagyobb jelentőségű  amerikai tudományos összeköttetései 
és Tőled remélem, hogy újabb ismerőseid révén megfelelő  irányítást kaphatok, amely a 
magyar ügynek és a magyar tudományosságnak javára válik."435
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Az MTA vezetői is igyekeztek hálájukat kifejezni a sokféle közreműködésért, mellyel 
Stein közvetlenül a saját munkájukat és egyúttal a magyar tudomány érdekeit is segítette 
és szolgálta. 

   "A M. Tud. Akadémia megemlékezve világszerte ismert tudományos érdemeidről és 
egyúttal különös hálával gondolva arra a jóindulatra, amelyet Akadémiánk iránt 
évtizedek óta nagybecsű előadásaid tartása és nagyértékű könyvtárad jelentékeny 
részének ideajándékozása által tanúsítottál, örömmel ragadta meg azt az alkalmat, hogy 
tisztelőid közül többen Beck Ö. Fülöp szobrászművész által emlékplakettet készítettek. 
Akadémiánk elnöksége megrendelte ennek az emlékplakettnek egy ezüstből készült 
példányát és azt egyidejüleg oxfordi címedre elküldette.
Kérünk, fogadd ezt az emléket nagyrabecsülésünk és ragaszkodásunk jeléül és tartsd 
meg Akadémiánkat ezentúl is eddigi, tapasztalt jóindulatodban."436

 Az MTA vezetőihez írt levelében Stein hálásan köszöni meg az Akadémia gesztusát, 
utalva arra a szoros kötődésre, amely a tudós társasághoz fűzi:
 
„Érzem, mindezt meg nem szolgáltam avval a kevéssel, amit a hazai tudományosság 
érdekében tehettem. De azért felbátorít mégis annak tudata, hogy ha sikerült eddig 
kitartanom ama tudományos feladatok megkísérlésében a melyek fiatal korom óta 
szemeim előtt lebegtek, ebben nem kis része van ama jóakaró érdeklődés és hathatós 
támogatásnak, melyet már tanuló éveim folyamán nagy érdemű elődjeik részéről 
tapasztaltam. Ennek buzdító emlékezete elkísért mindig a messze távolba is.”437

Majd külön kinyílvánítja köszönetét Balogh főtitkárnak: 

"Hidd el kérlek, hogy ez ajándék igazi értékét teljes mértékben meg tudom becsülni és 
tolmácsold mély hálaérzetemet érte a kellő helyen. Tudod, mennyire forrt össze, 
mondhatom gyermekéveim óta a tudományos kutató munkára irányuló törekvésem az 
Akadémia iránt érzett őszinte tiszteletemmel. Becses emléke lesz ez az ajándék annak a 
kiváló felbátorító jóindulatnak, melyben az Akadémia már boldogult Szily elődöd 
főtitkársága óta és különösen saját munkásságod idején részesített."438

   Berzeviczy Albert (1853-1936) esztéta és történetíró, konzervatív kultúrpolitikus 
hosszú ideig állott a Magyar Tudományos Akadémia élén: 1905-ben választották meg 
az Akadémia elnökének, s ezt a tisztséget egészen 1936-ban bekövetkezett haláláig 
fenntartotta. Berzeviczy elnökségét nem sorolják a tudós testület legfényesebb lapjai 
közé. Működése során az Akadémia egyre inkább egy konzervatív intézménnyé kezdett 
válni, amelynek szerepe és hatása összehasonlíthatatlanul csökkent a magyar szellemi 
életben.
   Stein Aurél, mint láttuk leginkább főtitkárával, Balogh Jenővel volt igazán szoros 
kapcsolatban, de természetesen Berzeviczy is, mint az intézmény vezetője, levelezésben 
állt az Akadémia érdekében oly széles körben eljáró Stein Auréllal.

A magyar tudomány és különösen az Akadémia érdekében kifejtett tevékenysége 
elismeréseként ő terjesztette fel állami kitüntetésre. 
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  A felterjesztésben Berzeviczy Albert az alábbiakkal indokolta kérését:

 " Sir Stein Aurél budapesti születésű világhírű ázsiai kutató, archaeologus és 
nyelvtudós, az utóbbi időben ismét több előadást tartott az elnökletem alatt álló Magyar 
Tudományos Akadémia ülésén és egyébként is sok tanujelét adta úgy hazánk, mint 
különösen Akadémiánk iránt tanusított szíves érdeklődésének és állandó jóindulatának.

A magyar tudományok iránt Stein Aurél negyvenévi külföldi működése alatt is 
állandó érdeklődést tanusított. Akadémiánk ülésén magyar nyelven - amelyet ma is 
írásban és szóban teljesen bír -, 1925-ben  Legbelsőbb Ázsia földrajzának hatása a 
történetben", 1929 októberében pedig " Nagy Sándor nyomdokain az Indushoz cím alatt 
tartott előadást. Jóindulatát Akadémiánk iránt az által is bizonyította, hogy családi 
levelezését l921-ben, nagy könyvtárának igen becses részét pedig, több mint 2ooo 
kötetet l928-ban Akadémiánknak ajándékozta.
Mindezek alapján azt a tiszteletteljes javaslatot teszem Nagyméltóságodnak, 
méltóztassék előterjesztéssel fordulni a Főméltóságú Kormányzó Úrhoz, hogy Stein 
Aurél úrnak a II. osztályú magyar érdemrendet csillaggal adományozni 
méltóztassék.”439

Kénytelen volt az Akadémia elnöke a külügyminisztert is levélben felkérni, hogy minél 
előbb rendeződjön a kitüntetés ügye, mivel:

„Minthogy értesülésem szerint az angol kormány közléséből Akadémiánk minden 
hibája nélkül Stein Aurél tudomást szerzett arról, hogy kitüntetése iránt előterjesztést 
tettem, nagyon kívánatosnak tartanám, ha a kitüntetés ügye mielőbb kedvező elintézést 
nyerne s ennek folytán azzal a tiszteletteljes előterjesztéssel fordulok Excellenciádhoz, 
méltóztassék a Főméltóságú Kormányzó Úrnál Stein Aurél úrnak a II. osztályú Magyar 
érdemrenddel (a csillaggal) leendő kitüntetését kieszközölni.440

 
  Az átadásról Klebelsberg Kunó miniszter értesítette az Akadémia elnökét:

„Hivatkozással 397/1930. sz. felterjesztésére van szerencsém Nagyméltóságodat 
tisztelettel értesíteni, hogy a Kormányzó Úr Ő Főméltósága előterjesztésemre 1931. 
március hó 17-én kelt magas elhatározásával Sir Aurel Stein angol állampolgárnak a II. 
osztályú magyar érdemkeresztet a csillaggal adományozni méltóztatott: A kitüntetési 
jelvényeket a londoni m. kir. Követség adta át.”441

Stein Aurél IV. expedícióját követően az Akadémia főtitkárának is beszámolt az. 
expedíció körülményeiről, s megküldte a Times-ban megjelent közleményt. Egyben 
végrendeletének az Akadémiát érintő részéről is tájékoztatta.
Balogh Jenő válasza:
"Valóban meghatott az a szíves értesítés, amelyet f. év július havában egyrészről 
hozzám, másrészről tisztelt elnökünkhöz - aki Tőled kapott levelét bizalmas közlés 
gyanánt hozzám is eljuttatta - intézni méltóztattál. Légy kérlek meggyőződve, hogy 
Akadémiánk iránt már évtizedek óta s most megint kinyilvánított jóakaratodat 
legmelegebb hálával vesszük és teljes mértékben tudjuk értékelni. Szívemből óhajtom 
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azonban, hogy ez a végrendeleti intézkedésed csak hosszú idő múlva és mindenesetre ne 
az én életemben legyen aktuális."

1932-ben Balogh Jenő a könyvtár cserekapcsolataival kapcsolatban írja:

„Megnyugtatásul közölhetem, hogy kívánságodra teljes mértékben és széles keretben 
megindult a könyvcsere a Bodleian Libraryvel.”442

1932-ben a Royal Asiatic Society aranyérmével tüntette ki Stein Aurélt, amihez 
szerencsekívánatait fejezte ki az Akadémia vezetése is.
Berzeviczy Alberthez írt válasza:
 
„Örömmel és némi büszkeséggel gondolok vissza arra, hogy tudományos 
törekvéseimnek legkorábbi elismerését a Magyar Tudományos Akadémiától nyertem és 
így hazai földről, a kültagjául való fölötte megtisztelő választás révén. E felbátorító 
megtisztelés csakúgy, mint a legutóbb hivatalos leveledben kifejezéshez jutó kegyes 
baráti jóindulat mindvégig hálás emlékezetemben fog maradni.”443  

1933 januárjában Balogh a következő kéréssel fordult Stein Aurélhoz:
„ Akadémiánknak az a bizottsága, amely a legközelebbi költségvetéssel foglalkozott, 
kivánságomnak teljesen megfelelőleg elvileg már el is határozta, hogy minden más 
kiadvány előtt a Te becses munkád megjelenését óhajtaná az Akadémia u. n. 
„könyvkiadó vállalati kötete” gyanánt 1933 közepén. Evégből tisztelettel kérlek, légy 
kegyes hozzám vagy Berzeviczy elnök úrhoz intézett pár sorban szíves hozzájárulásod 
megadni ahhoz, hogy e becses munkád fordítása Akadémiánk kiadásában jelenjék 
meg.”444

 A szóban forgó mű Stein Aurél On Ancient Central Asian tracks c. művének magyar 
kiadása Ősi ösvényeken Ázsiában címen. Balogh Jenő felügyelte a kiadást, intézkedett a 
kiadónál. A műből 1000 példány az MTA, 2000 pedig a Franklin Társulat kiadásában 
jelent meg.445

Ez az 1934-ben megjelent könyv is a Vigyázó-jövedelmekből 18 év alatt kiadott 
nagyobb művek között szerepel.446  

Az Akadémia 1935. május 1-től már nem árusította a könyvet, hanem csak a főtitkári 
hivataltól kapott utalvány alapján tisztelet, ill. cserepéldány gyanánt volt 
kiszolgáltatható. Az Akadémia ettől az időtől kezdődően a kiadás jogát átadta a 
Franklinnak, amely a 2. kiadást készítette. Ugyancsak a Franklin jelentette meg a Nagy 
Sándor nyomán az Indushoz c. művét, amelyet 1932-ben  a megállapodás értelmében 
3300 példányban nyomtak, s melynek eladási árából kötetenként 8%-ot fizetett a 
szerzőnek a Franklin. Miután ez elfogyott, a Franklin Kiadó 3 további kiadást helyezett 
nyomda alá, a másodikat 1000, a harmadikat és a negyediket 2000-2000 példányban. De 
mivel a negyedik kiadás is fogytán volt, újabb kiadást tervezett a Franklin. Stein Aurél 
örömmel értesült a Nagy Sándor kötet sikeréről, de az újabb és újabb kiadások arra 
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késztették, hogy visszavonja a Halásznak adott meghatalmazást és az 5. kiadásról már 
maga kívánt tárgyalni. Az Ősi ösvényeken 2. kiadása tárgyában is kevesellte a Franklin 
által fizetett 8%-ot, megállapítva, hogy egy olyan műről van szó, amelynek első 
kiadásának teljes költségét az MTA viselte, másrészt ő tagja a Society of Authors-nek, 
tehát nem fogadhat el olyan feltételeket, amely annak elveivel nem áll összhangban. 
Balogh kérésére végül a Franklin a százalékos tiszteletdíjat 8-ról 10-re emelte.447 
 Stein Aurél magyarországi megjelenésű műveinél, ha a kiadó tudományos társaság 
volt, vagy a fordítót tudta segíteni, illetve a lektorálással megbízott személyt támogatni, 
igazán nagyvonalú volt. Természetesen más a helyzet, ha egy üzleti vállalkozásról van 
szó, mint a fenti esetben. 
   
  „A f. hó 2 n kelt fölötte szíves bőtartalmú leveled tegnap ért itt kezembe. Fogadd 
legmelegebb köszönetemet a benne foglalt kimerítő értesítésekért. Újabb bizonyítékát 
szolgáltatják, a mellékletekkel együtt, annak a kiváló gondnak, melyben „Ősi 
ösvényeken”. c könyvem magyar kiadására vonatkozó minden ügyet, a legkisebb 
részletekben is, részesíteni kegyeskedtél. Érzem, sohasem lehetek elég hálás azért, hogy 
jóakaró fáradozásod folytán könyvem az Akadémia aegise alatt juthatott a hazai 
közönség elé. Kutató utaim eredményei nem részesülhettek volna kiválóbb 
megtiszteltetésben magyar földön. Igazán meghat annak a tudata, hogy annyi 
érdeklődésre tehetett szert munkásságom régi hazámban, a mint azt a tervezett újabb 
kiadás, meg a „Nagy Sándor nyomában” c. könyvem meglepő sikere mutatják.”448

1934. október 11-én tartotta Stein Aurél utolsó előadását a Magyar Tudományos 
Akadémián  Az indo-perzsa határvidék ősi története a földrajz és az újabb kutató 
utazások világában címen.
Berzeviczy Albert elnök tartotta a megnyitó beszédet. Külön felhívta a figyelmet arra, 
hogy a világhírű előadó azon művéből, mely 1933-ban Londonban jelent meg, s 
„melyet a kitűnő szerző engedélyével Akadémiánk Ősi ösvényeken Ázsiában cím alatt 
folyó év tavaszán magyar fordításban gazdagon illusztrálva közzé tehetett, közönségünk 
széles rétegei előtt is ismeretes, hogy Stein Aurél úr 1901. óta folytatott régészeti és 
földrajzi kutatásait foglalta össze ebben a hatalmas műben, amely három tudományos 
kutató utazás eredményeit tartalmazza.
[…] Már Stein Aurél barátom előbbi előadásai alkalmával megemlékeztem a nagyszerű 
ajándékokról, melyekben ő Akadémiánk könyvtárát részesítette s melyekkel éppúgy, 
mint körünkben ismételve tartott előadásaival ő újra meg újra bizonyította azt a példás, 
törhetetlen hűséget, mellyel ő magyar hazájához és Akadémiánkhoz ragaszkodik s 
melyért mi annál hálásabbak vagyunk, minél magasabbra emelik őt tudományos 
érdemei a művelt világ közvéleményében.”449 
Stein Aurél előadásairól általában beszámoltak a különböző sajtótermékek, már fentebb 
is említettem, hogy általában az Akadémia vezetése kérésére egy-két sajtótermékben az 
általuk felkért személyek írtak az eseményről. Az 1934-es előadás sajtóvisszhangja 
azonban mindent felülmúlt. Az előadás előtt való nap interjút jelentetett meg vele, vagy 
beszámolt látogatásáról a Pesti Napló, a Magyarország, a 8 Órai Újság, a Magyar 
Hírlap. Az előadást megelőző napon megjelent közlemények – mindegyik saját 

447 103 db levél az MTA és a Franklin Társulat között Stein művének kiadása tárgyában – MTAKK  RAL 
400/1935
448 Stein Aurél Balogh Jenőnek – MTAKK, RAL 400/1935
449= Akadémiai Értesítő 44/1934, p. 328 



tudósítónktól jegyzéssel – szövegükben szinte teljesen megegyezők, mintha egy 
sajtótájékoztató alapján készültek volna.

Érdemes idézni a Pesti Napló október 12-i tudósításából, hogy képet kapjunk mit is 
jelentett egy Stein Aurél előadás 1934-ben Budapesten.
    „Az Akadémia csütörtök délután néhány órára átköltözött a Zeneakadémiába. Stein 
Aurél, a világhírű Ázsia-kutató tette szükségessé ezt a hajlékcserét. Az Akadémia előre 
számított a nagy magyar tudós népszerűségére, de a közönség érdeklődése még ezt a 
várakozást is felülmúlta. A Zeneakadémia nagyterme szűknek bizonyult az érdeklődők 
befogadására. Öt órára hirdették Stein Aurél előadását. Háromnegyed ötkor már tele 
volt a nagyterem. Öt óra után néhány perccel lezárták az ajtókat. Ekkor már minden 
talpalatnyi hely megtelt: a terem közepén vezető keskeny úton sűrű tömegben 
álldogáltak azok, akik nem juthattak ülőhelyhez.”
A tudósító igazi angolos jelenségnek írja le Stein Aurélt: „[…] úgy látszik, mintha 
fizikailag angollá vált volna. Ezüstös haj, egészséges, egyenletes piros arcszín, egészen 
rövidre vágott bajusz, alacsonysága ellenére is karcsú, hajlékony alak, határozott, kimért 
mozdulatok, halk, pátoszmentes, szenvtelen beszéd…… Amikor azonban a 73 éves és 
nagyon fiatalos tudós megszólalt,- Berzeviczy Albert bevezetése után - ez a hatás 
megszűnt. Magyarsága kifogástalan. Kiejtésén semmi idegenszerűt nem érezni, magyar 
mondatai hibátlanok.
[…] A közönség rendkívüli érdeklődéssel figyelt a nem mindig népszerű és könnyű 
tudományos előadásra. A másfélórás felolvasás után lelkes ünneplésben részesítették 
Stein Aurélt. Amikor a közönség eltávozott a teremből, gróf Bethlen István és gróf 
Teleki Pál mentek az emelvényre, hogy Stein Aurélt üdvözöljék. Bethlen és Stein Aurél 
félrevonultak és hosszasan, szívélyesen beszélgettek. Az ünneplést az autogramkérő 
fiatal diáklányok ostroma zárta be.450 

A hosszabbra tervezett magyarországi látogatást azonban egy családi gyászhír szakította 
félbe: Bécsben meghalt sógornője. 1934. novemberében már Oxfordban volt, Mrs. 
Allen vendégeként. Innen írta Baloghnak, hogy Bécsben kicsit gyengélkedett, hálás a 
Balogh leveleiből érződő „baráti rokonszenv és áldozatkész gondoskodás” miatt, 
valamint köszöni a „bőséges könyvküldemény”-t.
Budapesti látogatása alatt „Jóságos figyelmed napfényt vetett ama különben borult 
napokba, melyeket a közeledő nagy gyász előérzetében ezúttal szülővárosomban át 
kellett élnem.
Örömmel vettem tudomást arról, hogy szíves közbenjárásod folytán előadásom oly 
jókor fog megjelenni a Budapesti Szemlében. Kedves megemlékezések fiatal koromtól 
fűznek e folyóirathoz, meg egykori szerkesztőjéhez, Gyulai Pálnak az emlékéhez. Ott 
lett kiadva 1884-ben legelső kis értekezésem.
Mrs. Allen hálás az Oláh levelekre vonatkozó jegyzetekért. „Csak azt kell sajnálnom, 
hogy az Akadémia könyvtárát kellett megfosztani annak ritka különlenyomatától 
„ (Elküldték Thienemann tanár úr értékes előadását.)
Reméli, hogy a most meghiúsult debreceni és pannonhalmi látogatás is realizálódik.451

A levélben említett Oláh levelekkel kapcsolatban feltétlenül meg kell emlékezni 
Stein Aurél legjobb angliai barátjáról Percy Stafford Allenről és feleségéről, 

450 Az ősi népvándorlás nyugatról keletre haladt. Az árjakultúra bölcsője Törökország volt Stein Aurél 
szerint, aki az Akadémia ülésén beszámolt legújabb kutatásairól.= Pesti Napló, 1934. október 12. 
451 Stein Aurél Balogh Jenőnek.- Oxford, 1934. november 4.- MTAKK RAL, 1135/1934



munkásságukról és annak magyarországi vonatkozásairól, amelyben egy idő után az 
Akadémia részéről Balogh Jenő is bekapcsolódott.   

Percy Stafford Allen (1869-1933) a lahore-i Government College történész 
professzora volt, amikor Stein Indiába érkezett. 1901-ben visszatért Angliába, az 
oxfordi Corpus Christi College elnöke lett és a Bodleian Library kurátora. Élete fő 
műve Rotterdami Erasmus levelezésének452 kritikai kiadása, melyet feleségével 
készített. Ennek érdekében bejárták egész Európát, hogy a könyvtárakban, 
kolostorokban, magánkézben stb. lévő leveleket felkutassák.
1939-ben özvegye kiadta férje levelezését, ebben legnagyobb számban a Stein Aurél 
által rendelkezésre bocsátott levelek találhatók. Ebből derül ki, hogy Stein Aurél is 
felfedezett Erasmus leveleket.453 
 Erről így ír  P. S. Allen 1908. karácsonyán : „A Te Erasmus leveled teljesen új és nem 
publikált.” A felfedezést így kommentálta barátainak: Stein miközben átkelt a 
Karakorumon, felfedezett egy új Erasmus levelet. Ez aztán a régész! Még egy helyen 
említi, hogy Stein Aurél találta az Ep. 440-et.
1909. november  4-i levelében pedig arról számol be, hogy híres régész barátja is 
kutatott, sőt a ferencesektől kért index átnézése alapján hívta fel Allen figyelmét egy 
levélre, amit a ki nem adottak között meg is talált a Merton College-ban. 
Ugyancsak az ő nevéhez fűződik, hogy Magyarországról is került levél a nagy műbe.
Stein Aurél igen jó viszonyban volt Hampel József feleségével, Pulszky Polyxénával. Ő 
volt segítségére abban, hogy egy addig ismeretlen Erasmus levél magyar kézből jusson 
barátja kezeihez.
[…] „Fogadja legmelegebb köszönetemet kegyes megemlékezéséért és azon nagy 
szolgálatért, melyet az Erasmus levél felkutatásával tett legjobb barátomnak Mr. P. S. 
Allennek, meg a tudománynak.
Már Tátrafüredi látogatásom alkalmával értesültem Teleki grófné454 szivességéből a 
Cóbel család által őrzött „Album”-ról, meg a benne tartalmazott Erasmus iratról. De 
sem akkor, sem későbbi utánjárásom folytán sikerült pontosabb tudomást szerezni ezen 
fontos okmányról.
   Nagyon de nagyon lekötelezve érezném magamat, ha szíves közbenjárása folytán 
Cóbel úr engedelmét kijárhatnók az Erasmus levél lefényképezésére. 
[...] Eddig elé egyetlen egy levél se jutott magyar kézből napvilágra. Azt hiszem 
kellemesen esnék nem egy magyar tudósnak, ha a hazai föld is szolgáltatna egy-pár 
reliquiát ily monumentális publikáczió számára.
Mr. Allen azonnal utána nézett a dolognak és majdnem biztosan állíthatja, hogy a 
nevezett levél nem található a sok Erasmus életében és utána megjelent kiadásokban. Az 
1519.ki levelek épen most kerülnek feldolgozásra. Ezért tehát a fénykép minél korábbi 
megszerzése különös hálára kötelezné. A költséget természetesen megtérítené és 
jegyzetben v. előszóban pontosan beszámolna a Cóbel család ereklyéjéről meg 
előzékenységéről. Erasmus irása nehezen olvasható, ezért másolat nem nyujtana 
hasznot. Az „Album” eredetéről stb. való pontos értesítést is megbecsülné. Ha Cóbel 
úrnak kegyeskedik írni, kérem adja át neki személyes hódolatomat is. Gyakran 
hallottam nevét boldogult Justh Zsigmond barátomtól.”455 

452 Erasmus: Opus epistolarum.- Oxonii : Typ. Clarendoniano (1-11 kötet 1906-1947 között jelent meg 12. 
Index 1958-ban. A 3. kötettől feleségével közösen adta ki, 1934-től özvegye H. W. Garrod 
közreműködésével folytatta.)
453 Letters of P. S. Allen / ed. by. H. M. Allen.- Oxford: University Press, 1939.- p. 81
454 Jó barátságban volt és többször volt vendége Tátrafüreden Teleki Sándorné, Kende Juliska grófnének, 
aki Szikra írói néven publikált. 
455 Stein Aurél Pulszky Polyxénához.- Oxford, Merton College, 1911. október 11.- OSZK Kézirattár, 
Fond VIII/2347



Bő egy hónap múlva írt levelében már köszönetét tolmácsolja:

„Nagy örömömre szolgált, hogy Mr. Allen kedves barátomnak Magyarországból is
sikerült juttatni némi új anyagot. Ide zárt levele, melyet talán lesz oly szíves Czóbel [itt 
először cz-vel!] Úr kezeihez továbbítani, tisztán mutatja az Erasmus jegyzet jellegét és 
eredetét. Mindenesetre igen érdekes bizonyítéka annak, mennyire becsülték a nagy 
humanista írását már életében és a közvetlen utána jött nemzedékben.”456

 
 Amikor Melich János kérte, hogy a Serindia rendelkezésére álló példányaiból küldjön a 
Nemzeti Múzeum könyvtárának, azt a Pulszky család és Hampel József iránti 
tiszteletének jeleként is tette: 
”Becses felhívásodnak eleget téve azt is remélem, hogy belső-ázsiai kutatóutam 
eredményeit tárgyaló munkám a Magyar Nemzeti Múzeumnak felajánlott e példánya 
hódolatom jeléül is szolgálhat két nagy régészet-tudós ti. néhai Pulszky Ferenc és 
Hampel József emléke iránt, kik sok éven át gyarapították a M. Nemzeti Múzeum 
régiségtárát és kiknek személye iránt mindig mély tisztelettel viseltettem.457 
  

Allenék kétszer is jártak Magyarországon, 1907-ben Szkulya-n voltak (Temesvár 
mellett) és Helen barátainál a Klobusitzky családnál, Újfaluban.
1922. augusztusi magyarországi látogatásuk célja az volt, hogy egy Oláh kódexet 
megnézhessenek. Az Erasmussal levelezésben álló Oláh Miklós leveleskönyve az 
Esterházy hercegek tulajdonában volt Eszterházán, ahol a fiatal Esterházy Pál herceg 
nyolc napig vendégül is látta őket, és így nyugodtan áttanulmányozhatták.458

P. S. Allen halála után felesége még folytatta a munkát. Stein közvetítésével Balogh 
Jenőn keresztül magyar tudósok is segédkeztek. Így pl. Fekete Lajoshoz fordultak a 
magyar mérföld XVI. századi nagyságát illetően. 

„Tegnap módomban volt az Erasmus kérdésre vonatkozóan anyagot gyűjteni. 
Balogh József úr a Nouvelle Revue de Hongrie most megjelent októberi füzetében a 
273. lapon megemlékezve Rólad is méltatja Allen úrnak Erasmus kutatásait, közli sajtó 
alatt lévő könyvéből az 1922. évi magyarországi látogatásukról szóló emlékeket. U. e. a 
füzetben 277-287 lapon Kerecsényi Dezső Erasmus és Oláh Miklós viszonyát 
tárgyalja”. Megadja Steinnek, hogy „Oláh Miklós Codex Epistolaris című könyvét a 
Monumenta Historica Diplomataria XXV. kötetében Ipolyi Arnold szerkesztésében az 
Akadémia adta ki még 1876-ban. Thienemann Tivadar társunk, egyetemi tanár ”Mohács 
és Erasmus” c. könyvében tárgyalja Erasmus hatását Magyarországon a XVI. 
században. – ha ezek közül bármi érdekli Mrs. Allent, tiszteletpéldányul megkapja”.459

Stein Aurél ritkán kért valamit, s egy ilyen jellegű kérést szívesen teljesített az 
Akadémia főtitkára, mint ahogy azt H. M. Allennek írta:

456 Stein Aurél Pulszky Polyxénához.- Oxford, Merton College, 1911. november 22.- OSZK Kézirattár, 
VIII/2347 
457 Stein Aurél Melich Jánosnak.- Srinagar, 1922. április 8.- OSZK Kézirattár, Levelestár
458 Edward MacLagan: Publius című cikkében ír a magyarországi látogatásról és egy l oldalas másolat is 
van a cikkben P. S. Allen: Erasmus, Lectures and Wayfaring Sketches c. könyvéből : Hungary Revisited. 
= Hungarian Quartery, 1940, Spring, p. 119
459 Balogh Jenő Stein Aurélnak.- Bp. 1934. október 4.- MTAKK, Magyar Irodalmi levelezés 2◦-14



„Fekete Lajos urnak az Ön szíves megbízása alapján köszönetet mondtam az Erasmus-
levelekkel kapcsolatos kutatásaiért és meg fogom ezt ujitani azért a legujabb 
fáradozásaiért, amellyel a magyar mérföld terjedelmére vonatkozó adatokat 
összegyűjtötte.
Méltóztassék meggyőződve lenni, hogy a M. Tud. Akadémia és én is mindenkor 
készséggel állunk szolgálatra, hogy Stein Aurél t. társunknak, Akadémiánk egy 
díszének régi ismeretségi köre számára minden felvilágosítást megadjunk, illetőleg 
minden magyarországi kiadványt megküldessünk. Tessék tehát a jövőben is velem 
rendelkezni.”460

                                                                                    
   1934-ben, az előadást követően Stein Aurél szeretett volna ellátogatni Pannonhalmára 
és Debrecenbe. Ez akkor meghiúsult, de miután visszatért Magyarországra, eljutott az 
általa soha nem látott helyekre.
Balogh Jenő a rend főapátjához írt levelében Stein kéréséről így ír:

„Érdekelni fog, mennyire kimutatja a magyar földnek legalább a régi nemzedékre 
gyakorolt hatását az, hogy Stein Aurél barátom, aki 72 éves, 46 éven át angol 
államszolgálatban volt, a brit akadémia tagja és a British Museum külön osztályán őrzik 
kutatásainak eredményeit, most jön 72 éves korában azzal a kéréssel, hogy ő a magyar 
művelődésnek ezt az őrhelyét és a Szt. Benedek rend székhelyét tüzetesen 
megnézhesse.”461

A látogatásra 1935. január 8-án került sor, Gróf Zichy István, a Magyar Történelmi 
Múzeum főigazgatója társaságában, majd aznap az esti vonattal ment Debrecenbe, 
ahova Révész Imre és még több akadémikus társa kísérte el. Az egyetemet, a könyvtárat 
és a Déry Múzeumot tekintette meg. Stein a látogatást követően köszönetét fejezte ki 
Varga Zsigmondnak, a Tisza István Egyetem rektorának, s külön levélben Balogh 
Jenőnek azt, hogy ilyen remekül megszervezte útját, s Pannonhalmán a főapát úr a 
legkegyesebb figyelemmel fogadta.

„Igaz megelégedéssel fogok mindig visszaemlékezni mind arra, amit Debrecenben és 
Pannonhalmán tapasztaltam, és pedig különösen arra, hogy éppen a magyar református 
egyház főgondnoka biztosította számomra ezt a szívhez szóló meleg fogadtatást 
(anglikán református ember számára) az ősi rendházban.”462

Stein Aurél háláját a tőle megszokott módon is kifejezésre juttatta:
 „Lanman463, a Harvard egyetem nagyérdemű szanszkrit tanára régi benső barátom 
tanácsomat kérte, hová küldhetné Geldner nagyszabású Rig-Veda fordítását, melyet ő 
rendezett sajtó alá, néhány példányát magyar könyvtárak számára. Az Akadémia, a 
debreceni kollégium, meg a pannonhalmi apátság könyvtárát ajánlottam.”464

 1935-ben Balogh Jenő leköszönt az Akadémia főtitkári posztjáról, kapcsolatuk azonban 
változatlan maradt, legfeljebb a találkozások helyszíne változott, mint ahogy 1937 
januári levelében írja: ha Budapestre érkezik „Akkor aztán hő kívánságom, hogy 

460 Balogh Jenő Helen Mary Allen-nek.- Bp. 1934. nov. 9.- Dunántúli Református Egyházkerület, 21 
Püspökök, főjegyzők személyi fondjai, dr. Balogh Jenő főgondnok levelezése 
461 Balogh Jenő Kelemen Krizosztomnak.- Bp., 1934. december 12.- MTAKK, Magyar Irod. Lev. 
462 Stein Aurél Balogh Jenőnek.- Settignano, Firenze, 1935. január 20.- MTAKK RAL, 400/1935
463 Lanman, Charles Rockwell (1850-1941) Stein előtt néhány évvel ő is Rudolf von Roth irányítása alatt 
tanult Tübingenben. A Harvard Egyetem szanszkrit professzora, a Harvard Oriental Series kiadója. 
464 Stein Aurél Balogh Jenőnek.- A Perzsa öbölben, 1935. november 5.- MTAKK Magyar Irod Lev. 2◦ 14.



legelébb nálad a Református Konvent székházában tehessem tiszteletemet.” 
Valószínűleg Balogh jó kapcsolatot tartott fenn a főtitkári poszton őt követő Voinovich 
Gézával is, mert csak egy közös megállapodás alapján lehetséges, hogy ugyanebben a 
levélben Stein egy tőle érkezett felkérésre reagál:
„ Nagyon értékelem akadémiai előadásra szóló szíves felszólításodat, vagy is inkább 
kérdésedet. Hidd el, kérlek, hogy kiváló megtisztelésnek nézem. De annyira függ 
európai tartózkodásom ideje olyan munkatervektől, melyeket csak a nyár folyamán 
hozhatok rendbe Angliában, hogy erről bizony egyelőre nem határozhatnék.465

 Erre az előadásra azonban már nem került sor, Stein Aurél azonban még a háború 
kitörése előtt ellátogatott Magyarországra. 
 Változatlanul igyekezett összeköttetéseit felhasználni a magyar érdekek szolgálatában, 
ebből az évből datálódik a már említett az Alföld öntözési terveit illetően felajánlott 
közbenjárása is.

1937 utolsó napján készült vele az a bizonyos felvétel a Rádióban, amelyről már a Duka 
Tivadarról írt részben említés történt. Következő este volt az utolsó alkalom, amikor 
itthon a tudományos és irodalmi élet képviselőivel találkozott, ugyanis magyarországi 
barátai és tisztelői egy vacsorát adtak tiszteletére. Ezen megjelent gróf Teleki Pál, 
Simonyi-Semadam Sándor, Balogh Jenő, Voinovich Géza, ifj. Szily Kálmán, Herczeg 
Ferenc, Szekfű Gyula, Yolland Artúr, Németh Gyula, Zsirai Miklós, Ligeti Lajos, 
Germanus Gyula, Felvinczi Takács Zoltán és Baktay Ervin 
 Köszöntőt Balogh Jenő mondott, amelyre Stein válaszolt: beszélt azokról a 
felejthetetlen ösztönző hatásokról, melyeket az utazó visz magával, valahányszor 
elhagyja szülőföldjét és újra hálásan emlékezett meg arról a támogatásról, amelyben a 
magyar kormánytól részesült fiatal éveiben, amely segítette, hogy Angliába kerüljön, és 
pontosan 50 esztendeje, Indiába való utazását is lehetővé tette. 1938. január másodikán 
tovább utazott Bagdadba. 
1939 nyarán még Budapesten keresztül utazott Angliába, akkor járt utoljára magyar 
földön.466 

Indiába érkezése után meglepetéssel olvasta, hogy a Hungarian Quarterly 1938. évi 
negyedik kötetében Sir Edward McLagan tollából jelent meg róla cikk. „Sir Edward 
McLagan belső barátom, ki utóbb kormányzója lett a Punjabnak cikket írt szerény viselt 
dolgaimról. Ő tudta azt is, mennyi küzdelmekbe kerültek. Talán az Akadémia eltehetné 
„In memoriam” számára.”467- bár akkor még fáradhatatlanul kutatott és dolgozott, úgy 
látszik a 76 éves Stein Aurélt már foglalkoztatta az elmúlás gondolata is, talán innen 
ered a javaslat Balogh Jenőhöz írt levelében.

 Balogh Jenővel folytatott további levelezésében természetesen egyre inkább előtérbe 
kerülnek Stein Aurél szavaival élve ’a most Európa felett tornyosuló viharfelhők’, egyre 
több a kérdés a magyarországi belpolitikai helyzetről, s Baloghnak ír arról is, amit nem 
igazán szokott szóba hozni: zsidó származása miatt veszélyben van családja.
„Magam ugyan a távolból és kellő megfigyelés nélkül ítélvén róla, túlzottnak véltem azt 
az ideges izgatottságot, melynek bizonyos jelét hittem kiolvastatni a hozzám járó Pesti 
Napló némely cikkéből.”

465 Stein Aurél Balogh Jenőnek.- Portofino Vetta, 1937. január 29.- Dunántúli Református Egyhker. 
Levéltára, h. dr. Balogh Jenő főgondnok levelezése
466 Halász Gyula: Sir Aurel Stein = Hungarian Quarterly, 1944 Spring, Vol. X. No. 1. pp. 112-113
467 Stein Aurél Balogh Jenőnek.- Mohand Marg, 1938. július 12.- MTAKK, M. Ir. Lev. 2◦ 14/8



Itt ír arról, hogy bátyja lányának sorsa is aggodalommal tölti el, mivel „Szakorvosi 
működése folyamán férjhez ment egy kiváló református, de ’nem árja’ szakorvoshoz. 
Most mindketten kivándorlásra szorulnak Angliába. Szerencsére gondoskodhatok 
róluk.”468  
Szeptemberi keltezésű válaszlevelében Balogh magyarázza, hogy mi is történik most 
Magyarországon, de e néhány sor bizonyítja, hogy ő sem fogta fel akkor még, hogy 
Szálasi és a Nemzeti Szocialista Párt milyen veszélyeket hordoz magában.
Szálasi szerepét igyekszik megvilágítani Steinnek: „Úgy veszem ki, hogy a távol 
Keletre érkező egyik-másik magyar napilap a hazai viszonyokról nem ad teljes képet: 
1933 után egyik nyugalmazott őrnagy, Szálasi Ferenc különböző munkálatokat 
dolgozott ki Magyarország gazdasági, társadalmi és államjogi átszervezésére. Én csak f. 
év nyarán  kaptam kézhez ilyen nyomtatványt, amelyből azt láttam, hogy nevezett főleg 
külföldi mintára, de sokszor nagyon zavarosan, más irányban pedig nehéz, de általa meg 
nem értett kérdéseket nagyon egyszerűnek gondolva – hazánkban diktatúrát akart 
megvalósítani, s úgy látszik (kivált Gömbös Gyula halála után ) önmagát gondolta e 
parancsuralmi rendszerben vezérségre és teljhatalomra hivatottnak.”
Utána hosszasan fejtegeti az előzményeket, hogy Szálasit Darányi internálta, majd a 
Kuria három évi börtönre ítélte stb.
„Az un. Magyar Nemzeti Szocialista Hungarista Párt is szervezkedik és a következő 
képviselő választásokon egyes kerületekben érvényesülni óhajtana.” Ő úgy látja, hogy 
Imrédy kormánya erélyesen kezeli a közhatalmat, földbirtokpolitikai programmal 
kívánja a szélsőséges izgatásokat ellensúlyozni – tehát csak „hisztériás izgalomról” van 
szó.469 
 
Szintén egy Balogh Jenőnek írt levélben van az egyetlen utalás Stein Aurél részéről a 
zsidótörvényekkel kapcsolatban:

„Tudom mennyire megnövekedtek egyházi teendőid a mióta visszakerült a Felvidék oly 
nagy része a földrajz és történelem által szentesített ezeréves kötelékbe. 
Bár csak adná a sors jósága, hogy annyi önfeláldozó buzgalommal ápolt közügyi 
feladataidnak nehéz aggodalmaktól mentesen élhessél.
Alig juthattam utazásom idején az események rohamos folyamatának megfigyeléséhez. 
Most se juthatok kellő feltevéshez mely irányban fejlődtek a dolgok Magyarországban a 
nyugati szomszédságban történtek miatt. De remélem, hogy az első titkos választások 
eredménye megkönnyíti a kormánynak a belső rend fenntartását.
Ismervén amaz igaz keresztény türelmesség és méltányosság szellemét, mely áthatja 
minden működésedet, természetesnek találtam, hogy a kormány egyik javaslata ellen 
kellett állást foglalnod. Most, hogy a viszonyok nyomása alatt törvénnyé vált, csak azt 
kell kívánni, hogy ne okozzon több kárt az országnak közgazdasági szempontból mint 
az a baj, a melynek orvoslására volt szánva.470  
1939. május 5-én került kihirdetésre az 1939: IV. tc. (az un. II. zsidótörvény), amely a 
zsidó származású magyar állampolgárok „közéleti és gazdasági térfoglalásának” további 
korlátozásáról szól. 
    Balogh Jenő a Főrendiházban a zsidó törvények tárgyalásakor azok ellen szavazott, a 
II. zsidótörvény tárgyalásakor fel is szólalt ellene, hangsúlyozva, hogy ha van 
különbség, akkor az nem fajok, hanem arra való tekintet nélkül, ember és ember között 
van. 

468 Stein Aurél Balogh Jenőnek.-  Uo.
469 Balogh Jenő Stein Aurélnak.- Bp. 1938. szeptember.10.- MTAKK, Magyar Irod. Lev. 2◦ 14
470 Stein Aurél Balogh Jenőnek.- Oxford, 1939. június 7.- MTAKK, Magyar Irod. Lev. 2◦ 14/



Pápán, a Dunántúli Református Egyházkerület Levéltárában őrzött feldolgozatlan 
levelezésében nagyon sok  olyan dokumentumot találtam, ami a zsidó törvényekkel van 
kapcsolatban. Ezek tanúsága szerint valószínűleg, mint jogászt is foglalkoztatta a 
kérdés. Különböző szervezetek, így pl. nemesi rangot nyert zsidó származásúak, tiszti 
ranggal rendelkező zsidók levelei találhatók ebben az anyagban, amelyekben kérik, 
hogy a Főrendiház ne fogadja el a törvényeket, amely kizárja őket megszerzett 
jogaikból - tehát Balogh Jenőben egy olyan személyt láttak, aki elfogulatlanul 
képviselhetné ügyüket.
 
Stein Aurél 1939. novemberi levelében értesíti Baloghot, hogy „Szeptemberben 
tervezett látogatásomat Budapesten meggátolta a háború kitörése.” Visszatérőben van 
Indiába, ahol „egy régen kívánt kisebb kutató feladat vár rám a felső Indus melletti 
hegyvidéken.”471

A háború évei alatt további kapcsolata már levelezés formájában sem volt az Akadémia 
vezetésével és tagjaival. 

471 Stein Aurél Balogh Jenőnek.- Baghdad, 1939. november 27.- MTAKK, Magyar Irod. Lev. 2◦ 14/11



XII.  A Stein-hagyaték  története 

Stein Aurél 1934. július 28-án kelt végrendelete két szakaszának van magyar 
vonatkozása: nyomtatott könyveinek az Akadémiára hagyományozása és a Belső-Ázsia 
kutatására létrehozott Stein-Arnold Fund esetében, amikor úgy rendelkezik, hogy az ott 
meghatározott kutatásokat angol vagy magyar tudósok végezzék.

„A Magyar Tudományos Akadémiának, Budapest, adományozom minden 
nyomtatott könyvemet (kivéve azokat, melyek kiválasztásra kerülnek az alábbi 
rendelkezésem szerint), hogy csatolja azokat könyvtárához hálás megemlékezésem 
jeleként a segítségért, melyet utóbbitól diákként kaptam és azért a buzdításért, melyet az 
Akadémia nekem, mint egyik tagjának nyújtott.

Kívánságom, hogy barátaim Mrs. Helen Mary Allen és Kenneth Mason 
professzor legyenek az elsők, akik - miután még nem helyeztettem el nevezett 
könyveket a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában - választhatnak belőlük, 
amennyiben maguk, vagy más barátaim számára emlékül megtartani szeretnék.

Úgy rendelkezem, hogy ex-librisem mellett minden egyes könyvbe - hagyatékom 
terhére és még a Budapestre küldés előtt - elhelyezésre kerüljön egy latin nyelvű felirat, 
amely jelzi, hogy a könyveket én hagyományoztam.

Úgy rendelkezem, hogy ez, valamint minden egyes, a könyvek átadásával 
kapcsolatos költség a hagyatékom terhére kerüljön kifizetésre”.472

 
Kövessük végig a hagyaték Magyarországra kerülésének történetét 1943-1957. 

között keletkezett dokumentumok alapján. A hosszú, és a korabeli történeti és politikai 
viszonyok által is sok tekintetben meghatározott, szövevényes ügyben való 
eligazodásban nagy segítséget nyújtott az a Stein-hagyatékra vonatkozó, a könyvtár 
levelezését tartalmazó iratcsomó: Correspondence relating to Sir Mark Aurel Stein’s  
bequest of printed books to the Hungarian Academy of Sciences 1947/1957, amelyet 
Oxfordban Timothy Rogers, a Bodleian Library Nyugati kéziratok osztályának 
munkatársa, az ott őrzött kéziratos Stein hagyaték katalógusának473 egyik szerzője 
bocsátott rendelkezésemre.

  
 Az Akadémia elnöke a hagyatékról először, Arthur H. Whitney-nek, a Brit 

Polititikai Misszió sajtó attaséjának 1945. novemberében 17-én kelt leveléből értesült. 
Ebben a levélben a diplomata arról tájékoztatja, hogy értesítést kapott Londonból, 
miszerint Stein Aurél könyveket hagyományozott a Magyar Tudományos 
Akadémiának, és felkérték a képviseletet, hogy a könyveket a megküldés után 
továbbítsák. Ezért neki a végrendelet végrehajtóival közölnie kell az elnök nevét. 
Londonban a Ministry of Information foglalkozik a könyvek megküldésével. 474 Az 
elnök, Moór Gyula levélben köszönte meg ezt a tájékoztatást, majd 1946. március 20-án 
írt a végrendelet gondnokainak is: Helen Mary Allennek és Kenneth Mason földrajz 
professzornak (Oxford University), a Survey of India főfelügyelőjének.

Ezt követően vette fel a kapcsolatot Helen Mary Allen, a végrendelet egyik 
gondnoka Moór Gyula elnökkel. 1946. április 9-én kelt leveléhez már egy listát is 
csatolt a szóban forgó könyvek egy részéről: „Mellékelten küldöm az Oxfordban őrzött 
472 Last Will and Testament of Mark Aurel Stein.- The Court Service, Principal Registry of the Family 
Division, London.- 1-2 p.
473 Diamond, E. - Rogers, T.D. :  Catalogue of the papers of  Sir (Marc) Aurel Stein (1862-1943).- 
Bodleian Library, 1983 (typescript).
474 MTAKK, RAL 266/1945



könyvek jegyzékét, hogy képet alkothasson, miről van szó és bejelölje, mi az, amire 
nem tartanak igényt. Amint lehetséges küldeni fogjuk az Önöknek kellő könyveket, de 
attól tartok, ez nem a közeljövőben lesz, annál is inkább, mivel még a végrendelet 
érvényessége nem nyert megállapítást. Utóirat: Kasmírban is vannak könyvek és 
remélem, el tudom intézni, hogy azok egyesen Önökhöz érkezzenek. Természetesen, 
hosszas késések lehetségesek.”
Az Akadémia elnöke által küldött levélben személyét illetően félreértés volt, ezért fenti 
leveléhez még hozzáfűzte, ’megjegyzi, ő nem az Indian Institut titkára, hanem Stein 
hagyatéki gondnoka’.

 Mivel nem kapott választ, 1946. december 9-én ismét elküldte a listát, s egyben 
közölte: a nagy Stein művekből: Ancient Khotan, Serindia, Innermost Asia nem küld, 
mivel már vannak példányaink. Ezek fontos, de igen terjedelmes könyvek.

 Levelére a főtitkár, Voinovich Géza válaszolt 1947. január 29-én, jelezve, hogy 
előző levelét nem kapták meg, „Ami a hagyatékot illeti, az összes könyvre és folyóiratra 
szükségünk van, a magyar Akadémia nagyon nehéz helyzetben van és semmi 
reményünk arra, hogy a közeljövőben képes lesz külföldi könyveket vásárolni. Így a 
Stein hagyaték a magyar kutatás számára egy nagybecsű segítség lesz.”475 
A három fent említett műre is bejelenti igényüket, - azon meglepő indokkal - miszerint 
nincs tudomásuk róla, hogy lenne már példányunk. Ebből a válaszból kitűnik, hogy sem 
a könyvtár vezetőivel nem konzultáltak, s nem igazán voltak tisztában az elhunytnak az 
Akadémiával való kapcsolatával, hiszen kis utánjárással, például az Akadémia 
levelezésébe bepillantva, vagy az Értesítőt fellapozva is kiderült volna, hogy ezen nagy 
műveit is megküldte Stein az Akadémiának és pl. a Serindia bemutatásában többen 
vettek részt.  Teleki Pál vállalkozott arra, hogy a név eredetét magyarázza, Szily 
Kálmán mutatta be a művet 1922. január 30-án az összes ülésen, majd 1924-ben 
Cholnoky Jenő ismertetése hangzott el Stein Aurél utazásainak ismertetése különös 
tekintettel a Serindia c. művére – s az összes ülések eme felszólalásai az  Értesítőben is 
olvashatók.476

Ezután hosszú szünet következett a Stein-hagyatékkal kapcsolatos angol-magyar 
levelezésben.
 Oxfordban, a Bodleain Library-ben azonban továbbra is napirenden volt a hagyaték 
ügye, már csak azért is, mert már életében is elhelyezett Stein Aurél különböző 
kéziratokat az Indian Institute-ban, és a könyvtár maga is a végrendelet 
kedvezményezettjei közé tartozott: Stein keleti kéziratokból álló gyűjteményét, 
útinaplóit és tudományos iratait rájuk hagyományozta. 
  A végrendelet gondnoka már Stein Aurél halálát követően írt a könyvtárnak, nagy 
valószínűséggel azért, mert világos volt, hogy amíg tart a háború, a kasmíri anyagot 
nem lehet hazahozatni és bizonytalan, meddig kell tárolni a hagyaték már helyben lévő 
részét. Az Indian Institut könyvtárának őre ezért 1946. november 26-án kelt levelében 
az intézmény igazgatójához fordult: A Magyar Tudományos Akadémiára 
hagyományozott bizonyos (nem nagy értékű)  könyvek és folyóiratok, melyeknek 
nagyobb része kötetlen,  jelenleg a Malan szobában vannak elhelyezve, azzal a céllal, 
hogy a végrendelet gondnokai és végrehajtói majdan továbbítsák. Mrs. Allen 
érdeklődik, hogy a kurátorok hajlandóak-e azokat a továbbiakban is tárolni.477  

475 MTAKK, RAL 1947/40
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477 Stein bequest, 1943.- Bodleian Library, Department of Special Collections and Western Manuscripts



A háború befejezését követően két év telt el, amíg a kasmíri rész Angliába szállításának 
kérdése egyáltalán felmerült és annak időleges elhelyezésével kapcsolatban a szükséges 
lépéseket meg kellett tenni.
A végrendelet végrehajtásában jogi képviseletet ellátó Warren Murton & Co.  ügyvédi 
cég 1947-ben kérte fel a Bodleian Library-t, hogy fogadja el raktározásra azokat a 
könyveket tartalmazó ládákat, amelyeket Sir Aurel Stein a Magyar Tudományos 
Akadémiára hagyományozott és együtt vannak az Indian Institut-ra hagyományozott, 
Indiából elszállításra váró kéziratokkal. A könyvtár erre készséggel és ellenszolgáltatás 
nélkül vállalkozott :  „Sir Aurel Stein könyvtárunk barátja és jótevője volt, és ezért 
örömömre szolgál, hogy minden térítés nélkül tudom ezeket a könyveket tárolni. Már 
most is – mint tudja – raktározunk 22 láda könyvet, amely ennek a hagyatéknak képezi 
részét.  Az 1947. július 5-én kelt, név nélkül, egyszerűen ’Bodley’s Librarian’ aláírással 
szignált levél, bizonytalannak érezve a könyvek további sorsát, a következő felvetést is 
tartalmazza „Megértem, hogy a hagyaték gondnokai nehéznek, ha nem kifejezetten 
lehetetlennek érzik a Magyar Tudományos Akadémiának hagyományozott könyvek 
Budapestre történő átküldését. Ha az ellenséges javakkal foglalkozó hatóságok 
kitartanak azon álláspontjuk mellett, hogy nem engedélyezik ezen könyvek 
Magyarországra való küldését, azt javasolnám, hogy amennyiben ez nem kifogásolható 
és törvényes, lehetséges lenne-e azokat biztosítani a Bodleian Library részére. 
E javaslatommal nem kívánom semmilyen előítélettel illetni a Magyar Tudományos 
Akadémiát, de biztos vagyok abban, hogy Sir Aurel Stein is a Bodley  javára döntött 
volna, ha tudja, hogy más szándékai kivihetetlennek bizonyulnak.”  A levél szerzője is 
kiderül az ügyvédi cég válaszából, amikor H. R. Creswick Esq. urat tájékoztatják, 
miszerint „javaslatát emlékezetünkben tartjuk, és biztos lehet benne, amikor eljön a 
megfelelő alkalom, ezt fogjuk továbbítani az illetékes helyre.” 478

   Ez a kasmíri hagyaték 1949. július 15-én indult hajóval Európába. Azonban a 
végrendelet végrehajtásáig és a könyvek rendeltetési helyükre kerüléséig még hosszú 
időnek kellett eltelnie. Ugyanis, a háború alatt Angliában lévő részt, mivel ez időben 
Anglia Magyarországgal hadiállapotban volt, az Ellenséges Javak Osztálya lefoglalta és 
a törvények értelmében értékesítenie kellett. Viszont a Kasmírból érkezett részre nem 
formáltak jogot, mivel a hagyatékozó halálakor azok nem voltak Angliában.
1955 május 23-án értesítette az oxfordi könyvtárat a Warren Murton cég az újabb 
fejleményekről: „Korábbiakban nem állt módjában a hagyaték gondnokságával 
megbízottaknak az ügyben eljárni, mivel az Ellenséges javak osztálya igényt nyújtott be 
rá. 
Fenti osztály továbbiakban megállapítja, hogy a kasmíri anyagot illetően semmiféle 
igényük nincs, mivel az, az elhalálozás idejében nem volt ebben az országban és nem is 
érkezett ide addig, amíg a háborús törvények alkalmazása megszűnt Magyarországgal 
szemben a Békeszerződés (Magyarország) 1948 értelmében.”479 
A továbbiakban arról folyt a levelezés a Bodleian Library és az ügyvédi cég között, 
hogy mi a tudományos értéke a szóban forgó könyveknek és lehet-e a két anyagot 
szétválasztani. A Bodleiana nem tudott a ládákban tárolt lévő könyvekről felvilágosítást 
adni, mivel azok 1943 óta leszögelt állapotban voltak. A könyvtár ezért csak 
feltételezte, hogy „a listákról úgy tűnik, hogy ugyanolyan rendezetlen könyvanyagról 
van szó, mint a kasmíri.”- áll 1955. június 10-én J. N. L. Myres könyvtáros 
jelentésében. December 6-án pedig a Keleti Könyvek osztályának vezetője tájékoztatja 

478 Correspondence relating to Sir Mark Aurel Stein’s bequest of printed books to the Hungarian Academy 
of Sciences.- Oxford, Bodleian Library
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a céget „Sajnálattal közlöm, hogy a Kasmírból küldött ládák a tartalmukat illető 
bármilyen lista nélkül érkeztek.” 

1955. december 28-án a hagyatéki eljárással megbízott Warren Murton cég ismét 
felvette a kapcsolatot az Akadémiával, a következőkről tájékoztatta:

 „ A közelmúltban kapcsolatba léptünk az Ellenséges Javak Ügyosztályával 
Londonban, (akiknek beleegyezése szükséges ahhoz, hogy a hagyatéki gondnokok 
érvényt szerezzenek az elhunyt végakaratának) és ők arról tájékoztattak, hogy azon 
könyvekre, amelyek részét képezik a hagyatéknak és már az országban voltak  az 
elhalálozáskor, az Ellenséges Javak Ügyosztálya jogot formál és a hagyatéki 
gondnokoknak azokat értékesítés céljából át kell adniuk;  míg a többi könyv, melyek a 
halál bekövetkeztekor Kasmírban voltak, a hagyatéki gondnokok rendelkezésére áll, 
hogy érvényt szerezve az elhunyt végakaratának, az Önök Akadémiáját illetően 
intézkedjenek.

A Bodleian Library-ben lévő teljes könyvanyag, amely magában foglalja mind az 
országban már itt lévő és a hivatal hatáskörébe tartozó, mind pedig a Kasmírból érkezett 
könyveket röviden az alábbi kategóriákba sorolhatók:
1. általános természetű könyvek, amelyek minden művelt személy könyvtárában 

megtalálhatók 
2. Duplikátumok, elsősorban Sir Aurel Stein saját műveiből és cikkeiből
3. Szakmunkák,  amelyek  kapcsolatban  állnak  azzal  a  tudományos  munkával, 

melyek őt híressé tették.
A Bodleian Library-ben lévő teljes könyvgyűjtemény rendkívül terjedelmes: azok, 
melyek már az elhalálozás időpontjában is az országban voltak, 20 faládában vannak 
elhelyezve (erről részletes jegyzék is van), az eredetileg Kasmírban lévők kb. 200 lábnyi 
polcot foglalnak el (ezekhez nincs jegyzék).
A vételi felajánlásról, amely új helyzetet teremtett ebben az egy évtizede folyó 
hagyatéki ügyben a Könyvtár igazgatója, Haraszthy Gyula 1956. január 4-én kelt 
levelében tájékoztatta Rusznyák István elnököt, s támogatását kérte - feltételezve, hogy 
a felmerülő költségek valószínűleg nem lesznek túl magasak - a következő indokkal:
 "Stein Aurél könyvtára igen fontos és értékes gyűjtemény, amelynek megszerzése mind 
a Magyar Tudományos Akadémia, mind pedig az egész magyar orientalisztikai kutatás 
részére felbecsülhetetlen jelentőségű volna. Világhírű tudósunk e hagyatékának átvétele 
a végrendeletnek szellemében, nemzetközi kapcsolataink szempontjából is nagyon 
fontos lenne. Ezzel ugyanis biztosítani tudnók azt, hogy e nemzetközileg is rendkívűl 
nagyértékű gyűjtemény egy helyen, s a legilletékesebb helyen meglenne és szolgálná a 
kutatómunkát." 480 

 Közben Oxfordban egyre kínosabbá vált a hagyatéki gondnokok számára, hogy sehogy 
sem akar pont kerülni a történet végére. Egy idő után felajánlották, hogy  kompenzálják 
a Bodleiana könyvtárát azért, hogy ily hosszú időn át tartották a  könyveket, de a 
könyvtár vezetése e helyett inkább úgy döntött 1956. április 21-én kelt levelében, hogy 
határidőt szab: 1956. június 30-ig szülessen meg a döntés a könyvek sorsát illetően.
Ebben az időben a hagyaték ügyét a Murton cég részéről Harry Dougles Swales, 
gondnokok részéről pedig a londoni School of Oriental and African Studies professzora, 
a Brit Tudományos Akadémia tagja, Sir Ralph Lilly Turner képviselte. Ők pedig csak 
annyit tudtak tenni, hogy ismételten a londoni magyar külképviselethez fordultak, akik 
azonban nem léptek az ügyben, de még csak választ sem adtak, egészen 1956. június 1-

480A Stein hagyatékra vonatkozó könyvtári és akadémiai levelezés az  MTA Levéltára 3. Elnök. 78/1 és 
80/4 fond-jában található iratok felhasználásával történt. 



ig.  Akkor azon óhajukat nyilvánították ki, hogy június 8-án képviselőjük a Bodleiana-
ban szeretné megnézni a könyveket, s a figyelmeztetésre, hogy nagy anyagról van szó 
az volt a válasz, hogy csak egy általános benyomást szeretnének szerezni, nemcsak erről 
az anyagról, hanem a lefoglalt részről is, azért már értesítették az Ellenséges Javak 
Ügyosztályát is. 
A könyvtár válasza határozott volt: miután 1943 óta lezárva tartották a ládákat, szó sem 
lehet róla, hogy az elvitel előtt azokat felnyissák. Ha a magyar fél ragaszkodik a 
megtekintéshez, inkább átadják a Custodian of Enemy Property-nek. 
Érthető a Bodleian Library vezetőinek döntése: egy könyvtár sem képes - mert a 
helyhiány egy idő után mindenütt problémákat okoz - a végtelenségig tárolni egy olyan, 
ráadásul nagy mennyiségű anyagot, amelyhez semmi köze, másfelől rengeteg időt és 
energiát felemészt a vele kapcsolatos adminisztratív munka is. 
Ezért még ebben a hónapban az ügyosztályhoz fordult a könyvtár, hangsúlyozva, hogy 
1948 óta életben van a békeegyezmény, 8 év talán elegendő volt arra, hogy eldöntsék, 
mi legyen a könyvek sorsa, mert már nagyon szeretnének megszabadulni tőlük.
1956. augusztus 20-án végre megszületett döntés: sem a magyar tulajdonnal foglalkozó 
Ügyosztálynak, sem pedig az Ellenséges Javak Ügyosztálynak érdeklődési körébe már 
nem tartozik a könyvek további sorsa. 
Az oxfordi könyvtár illetékesei valószínűleg fellélegeztek, mert ekkor még nem 
sejtették, hogy még jó néhány hónapig kell Sir Aurel Stein szülőhazájára hagyott 
könyvei ügyével foglalkozniuk.

A magyar Külügyminisztérium 1956. szeptemberében értesítette az MTA Külügyi 
Osztályát a könyvállomány egy részét érintő zárlat feloldásáról és arról, hogy a Stein 
Aurél hagyatékát képező összes könyv átvehető. Siklós Tivadar osztályvezető 1956. 
szeptember 21-én értesítette erről Rusznyák István elnököt, tájékoztatva arról is, hogy a 
könyvek hazaszállításával kapcsolatos költségek kb. 250-300 fontot (8-10.000 
devizaforint) tesznek ki, s tudomásuk szerint más költség nem terheli a könyvek 
átvételét. Az elnök ezt követően szeptember 20-i  keltezésű levelében felhatalmazta 
londoni nagykövetségünket, hogy a hagyatékot vegye át, és gondoskodjék annak 
hazaszállításáról.
 
    A Warren Murton cég az Akadémiai Könyvtár igazgatójának írt levelében október 
23-án megerősíti, hogy megkapta a követségtől a szükséges tájékoztatást a 
felhatalmazás meglétéről és a maguk részéről is megteszik a kellő lépéseket az átadást 
illetően. 
 Ezután hónapokig nem történt semmi, s ez érthető is: 1956. október 23-án, épp aznap, 
amikor e levél kelt, forradalom tört ki Magyarországon, s a Stein-hagyaték ügyével 
hónapokig nem foglalkozott a követség. November13-án értesíti is az ügyvédi cég a 
Bodleian Library-t, hogy sem írásbeli, sem telefon megkeresésükre nem kapnak választ, 
hozzátéve, hogy ’nyilvánvaló okok miatt’. 
Sőt, ők a magyar belpolitikai helyzetet is figyelembe véve igyekeztek nem túlzottan 
forszírozni a hagyatékkal kapcsolatos lépéseket, de előbb-utóbb lépni kellett.

1957 elején ismét napirendre kerül az ügy, mivel január 24-én Haraszthy Gyulához 
fordul az ügyvédi cég és az MTA Könyvtárának igazgatóját kérik, hogy sürgesse meg a 
hagyaték átvételét, mert az a Bodleiana-nak kellemetlenséget okoz, ők pedig minden 
próbálkozásuk ellenére hiába várják  a követségnek a könyvek átvételére vonatkozó 
intézkedését. Január 31-én Haraszthy Gyula kéri, hogy a holtpontra jutott ügy 
megoldásában az Akadémia elnöke legyen segítségére abban, hogy a londoni 



külképviselet kapjon egy haladéktalan és erélyes távirati utasítást az azonnali átvétel és 
szállítás végrehajtására. 
A könyvtárnak is megvan a maga problémája a szállítással kapcsolatban: az 1956-ra 
biztosított deviza és folyóforint már nincs meg, a 10.000 forintot biztosítani kell, de a 
nehéz költségvetési feltételek mellett a könyvtár az Akadémia segítségét kell, hogy 
kérje.

1957. január 26-án N. S. C. Sainsbury a Bodleian Library Keleti Könyvek osztályának 
vezetője is Haraszty Gyulához fordul egy javaslattal: mivel semmi előkészületről nem 
tudnak a magyar külképviselet részéről, arra kéri a könyvtár igazgatóját, hogy vagy 
próbáljanak meg nyomást gyakorolni a követségre, vagy felajánl egy alternatív 
megoldást: ők hajlandóak elintézni a szállítást, abban az esetben, ha a magyar fél 
vállalja annak költségeit. Ezzel a megoldással  a hagyaték gondnokai is egyetértenek, s 
az ezáltal megtakarított idő bizonyára megéri a ráfordított költséget.
Ezt a javaslatot örömmel továbbítja az elnöknek Györkösy Alajos, a könyvtár igazgató 
helyettese, mert ezáltal szerinte „ Stein Aurél hagyatéka hazahozatalával kapcsolatos 
bonyodalmak lényegesen tisztázódtak.” Györkösy szerint a követség kikapcsolásával 
nemcsak lényegesen meggyorsulna könyvek hazaszállítása, de tekintettel arra, hogy ki 
lehet hagyni az Oxford-London szállítást, az a véleménye, hogy így még olcsóbb is lesz.
Erre azonban már nem került sor, mert a Külügyminisztérium telefonon értesítette – 
igaz késéssel – a könyvtárat, hogy január 31-én a követség kiszállt Oxfordba, s 
megkezdték a hagyaték csomagolását, aminek hazaszállítása mintegy 10 nap múlva meg 
is kezdődik.
De ez is egy olyan határidőnek bizonyult, amit nem sikerült betartani. 
1957. február 11-én a Warren Murton cég a hagyatéki gondnokok nevében egy 75 
guinea-s csekk kíséretében köszöni meg a Bodleian Könyvtárnak a hagyaték tárolását. 
Február 19-én az Oxford University Pressnél elkészül az a 3000 latin nyelvű 
könyvcímke, amelyet a végrendelet értelmében minden egyes könyvben el kell 
helyezni, az alábbi szöveggel: Hunc librum Academiae Hungaricae Scientiarum legavit  
Marcus Aurelius Stein obiit 26 octobris 1943.
De a Stein-hagyaték sorsát végigkísérő, az oxfordi Bodleian Library-ben lévő 
levélcsomó utolsó, március 5.-i keltezésű darabja arról szól, hogy ugyan már formálisan 
átvette a követség, de még mindig csak várják, hogy elszállítsák a könyveket.

Végül 1957. április 11-én jelenthette a könyvtár igazgatója az Akadémia elnökének: …” 
Stein Aurél hagyatéka megérkezett. A hazaszállítást / 20 normál méretű és 1 db. 19 Q-ás 
ládában/ a tegnapi napon befejeztük.”
De a hosszas hányattatás után, az adományozó halálát követő 14. évben rendeltetési 
helyére jutott könyveknek még a ládákban kellett maradniuk „Az értékes anyag 
feldolgozását sajnos csak a nagy raktárhelyiségünk átvétele után tudjuk megkezdeni, 
mert addig rendezésére és feldolgozására megfelelő helyiségünk nincs.”

Azonban még mielőtt egy előzetes jelentés született volna azok tartalmáról, és 
beindulhatott volna az érdemi feldolgozó munka, a Népszabadság 1957. április 24-i 
számában cikk jelent meg a hagyatékról Rásonyi László turkológussal, az 1951-ben 
létrehozott Keleti Gyűjtemény megszervezőjével és első vezetőjével készült interjú 
alapján. Erről Haraszthy Gyula igazgató Rusznyák István elnöknek az alábbiakat 
jelentette:
„Rásonyi László a keleti gyűjtemény csoportvezetője február végén tudtom nélkül adta 
a nyilatkozatot Mezei Magda elvtársnőnek a Népszabadság munkatársának. A 



nyilatkozat az akkori helyzetnek nagyjából megfelelt. Tekintettel arra, hogy a cikk két 
hónapon át nem jelent meg, Rásonyi azt hitte, hogy egyáltalán nem fog napvilágot látni. 
Mezei elvtársnő a 24-én megjelent cikket nem mutatta be, az idejétmúlt adatok így 
szerepelhettek benne. A Népszabadság mai száma helyreigazítást közöl ugyan, de nem 
azt a szöveget, melyben ismételten megállapodtunk.
Rendelkezést adtam, hogy a jövőben a könyvtár munkatársai saját munkaterületükre 
vonatkozóan se adjanak sajtónyilatkozatot. A Könyvtárra vonatkozó közlemények a 
Távirati Iroda útján az általam ellenőrzött szöveggel jelenhetnek csak meg.”
Az ominózus cikk címe a következő volt: Az Akadémia keleti könyvtára várja Stein  
Aurél értékes hagyatékát. Az újságíró azzal kezdi, hogy a londoni követség már 
elindította anyagot és Rásonyi ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy 2-3 hónap alatt 
reméli, hogy ideérnek a hagyatékot tartalmazó ládák, hozzátéve azt is, hogy 
bármennyire is türelmetlenül várják az értékes hagyatékot, most kivételesen nem baj a 
hosszú utazás, mert éppen nincs hova elhelyezni. Az újságíró pedig ezt a közlést 
megerősíti azzal, hogy az asztalokon, lépcsőkön, földön is könyvek vannak ’az 
elragadóan berendezett’ két kis olvasóban, mivel majd most kap egy harmadik 
raktárhelyiséget a gyűjtemény. Az újságíró azon kérdésére, hogy mennyi kötetet 
tartalmaz, Rásonyi válasza az, hogy csak a londoni anyagról vannak pontos ismereteink. 
A másik kérdés, mely szerint vannak-e a jegyzékben könyvritkaságok igennel válaszol 
és a lista alapján megemlíti Le Coq Buddhistische Spätantike és Chotscho című művét, 
valamint Herzfeld Paikuli c. kötetét. A tájékoztatást még kiegészíti azzal, hogy Stein 
Aurél minden saját munkája már dedikálva megvan. Ezen kívül már régebben 
megkaptuk egyetemi jegyzeteit és igen értékes és érdekes naplójegyzeteit – utalva az 
1920-as évek első nagy Stein ajándékának egy részére.
Április 26-án megjelent a könyvtár helyreigazítása Az Akadémia könyvtára már 
megkapta Stein Aurél könyvhagyatékát címmel, amely szerint az ötvenkét láda 
könyvnek a végrendelet végrehajtási utasítása szerinti feldolgozása a most készülő 
raktárhelyiség átadása után fog megkezdődni. De a ritka könyvek egy része már az ősz 
folyamán a kutatók rendelkezésére fog állni.481

Az újságcikk egyébként Stein Auréllal kapcsolatban csak annyi tájékoztatást ad 
olvasóinak, hogy a hagyatékozó „magyar származású Ázsia-kutató.”
A helyreigazításban nem lehet tudni, hogy mit értenek a végrendelet végrehajtási 
utasítása szerinti feldolgozáson, sem azt, hogy miért 52 láda itt a mennyiség – de talán 
erre is utal Haraszthy, hogy nem a megállapodott szöveg jelent meg.  

1957. december 9-én jelentette a könyvtár igazgatója az Akadémia elnökének, hogy a II. 
emeleti raktárban a Stein-hagyaték megtekinthető, s csatolta Rásonyi László előzetes 
jelentését is. E levélből az is kitűnik, hogy bár a könyvtár vezetése tudatában volt annak, 
hogy értékes állománnyal gyarapodott gyűjteményük, nagyfokú óvatosság jellemezte az 
igazgatót, amikor a korszak politikai szemszögéből nézve a brit imperializmus 
szolgálatában álló, lovagi címmel rendelkező angol állampolgár adományáról volt szó. 
Erre utal az alábbi mondat: ”Egyben kérek arra is utasítást, hogy a sajtó (rádió, MTI-
fotószolgálat tájékoztatásában milyen határig menjek el? Mivel az un. „riportokkal” 
nem mindig voltak megfelelő tapasztalataink, javasolhatnám hivatalos tájékoztatás 
kiadását az MTI-n keresztül.” 
Tehát jobb, ha mi mondjuk meg azt, amiről úgy gondoljuk, hogy a közvéleménynek 
értesülnie kell, még akkor is, ha a korabeli sajtóban igazán nem jelenhetett meg akármi.

481 =Népszabadság 1957. április 24. p. 4. és április 26. p. 4.



   Előzetes jelentést a hagyatékról a Keleti Gyűjtemény vezetője, Rásonyi László írt 
1957. december 7-i keltezéssel. Ma már ez az egyetlen olyan dokumentum, amely 
rendelkezésünkre áll egy szemtanú tollából arról, hogy mit is tartalmazott pontosan a 
Magyarországra érkezett anyag. Mai szemmel nézve ez a jelentés is bővelkedik 
ellentmondásokban, s valóban előzetes olyan szempontból, hogy szétválogatásnak és 
rendszerezésnek egy bizonyos - igen korai - fázisában mutatja be a hagyatékot. 
Ugyanakkor azért nagyon fontos Rásonyinak ez az írása, mert a továbbiakban sem volt 
a Stein-hagyaték sorsa könnyen nyomon követhető, a feldolgozás folyamatára 
vonatkozó elképzelésekből sajnos elég kevés valósult meg, s nem lehet tudni, hogy 
bizonyos részek hova kerültek, mikor és hol keletkeztek hiányok. 
A hagyaték rekonstruálása folyamán két probléma is felmerül: nem áll rendelkezésünkre 
pontos lista az egyes darabokról, nem került különgyűjteményként felvételre, hanem 
egyrészt tematikailag megoszlott a Keleti Gyűjtemény (természetesen ide került a 
nagyobb rész) és a törzsgyűjtemény között, a feldolgozás nem volt folyamatos, hanem 
időről időre sorra került egy-egy adag. A duplumok sorsa követhetetlen, a kéziratos 
anyag, valamint a fotógyűjtemény feldolgozására több évtizedes szünet után került sor 
úgy, hogy a leveleket leszámítva (ezekről H. Boros Vilma, a Kézirattár munkatársa 
1970-ben készített egy kézzel írt jegyzéket) sem lista nem készült, vagy beszámozva 
nem lett, de még egy tulajdonbélyegző sem került minimumként az egyes darabokra. 
Ezen közben a Keleti Gyűjtemény többször is költözött, s végül, de nem utolsó sorban, 
a feldolgozás még ma sem befejezett, mert 2002 telén, egy raktárrendezés folyamán 
mind nyomtatott, mind kéziratos és fotóanyag került elő, amelynek feldolgozása még 
várat magára. Ennyit összegzésül, az egyes problémák tárgyalása a továbbiakban 
történik. 
Most térjünk vissza Rásonyi László előzetes jelentésére: 
Ő két részre osztja az anyagot: az általa  következetesen ’londoni’-nak nevezett, vagyis 
az oxfordi anyag teszi ki a kisebbik részt, ezek mintaszerűen csomagolva érkeztek. Nem 
így az indiai ládák, amelyek esetében az anyag sokfélesége: fényképek, fafaragványok, 
kéziratok, különlenyomatok, könyvek stb. és a többszöri átcsomagolás is arra vezetett, 
hogy meglehetősen rendetlenül volt a ládában az anyag, többkötetes művek 
szétszóródva, fűzött kötet darabjai több ládában szétszórva stb. 
„Az indiai anyagról annak idején nem kaptunk katalógust, csupán a londoniról.” – áll a 
jelentésben. Valóban, Mrs. Allen elküldte kétszer is leveléhez csatolva 1946-ban a 
könyvek és folyóiratok jegyzékét, s ezt ma is megtalálhatjuk az MTAK Kézirattárában. 
A 17 gépelt oldal könyvek és különlenyomatok listája a következő címmel: List of Sir  
Aurel Stein’s books at the Indian Institute and at 22 Manor Place, Oxford. Ez utóbbi 
cím Allenék otthona, ugyanis angliai tartózkodásai során Stein Aurél mindig az ő 
vendégük volt, vagy oxfordi lakásukban, vagy vidéki házukban Cotswoth-ban. Ennek a 
jegyzéknek előkerült egy másik változata is, amely most bukkant fel a raktárrendezés 
során egy katalógus dobozban. Ez a könyvlista végén  még kiegészül : „A miscelleneous  
collections of reprints (by Sir Aurel Stein) of some of which there are several copies”, 
valamint tartalmazza a  folyóiratok jegyzékét is négy oldalon, az alábbi címen: List of  
Journals bequathed  by Sir Aurel Stein to the Hungarian Academy of Sciences. 
Egyébként tartalmilag megegyezik a fenti listával, más címen és az első oldal tetején 
utólag rágépelve az alábbi szöveg olvasható: List of books bequathed by Sir Aurel Stein 
to the Hungarian Academy of Sciences, Budapest. Alatta dátum nélkül, de 
nyilvánvalóan 1950 után, amikor a kasmíri könyvek is megérkeztek, az alábbi szöveg 
olvasható: List of those books stored at the Bodleian Library Oxford, which are under 
the control of the Administration of Enemy Property Department /they dont’t include 



the books also stored at the Bodleian Library which are under the controll of the 
deceased’s Will.

Folytassuk az előzetes jelentéssel:
 „A ládák egyikéből azonban előkerült az indiai könyv- és fotóanyag cédulakatalógusa; 
sőt Stein személyes feljegyzései között egy olyan jegyzék is, melyben ő maga 
lajstromozta az Indiából Londonba küldendő ingóságait. A jegyzékben sok olyasmi 
szerepel, ami nem könyv, nem kézirat, nem fotográfia, vagy negatív, hanem apróbb 
használati tárgyak, kutatási kellékek, szépművészeti tárgyak, szőnyegek, tálcák stb. 
fényképezőgépek, látcsövek stb. Ezek nem jöttek meg. Ennek ellenére is vannak 
személyes emléktárgyak Steintől, s a hagyaték ide érkezett része magában is olyan 
vonásokat mutat, melyek életrajzírójának nagy szolgálatára lesznek.” 

Ezzel be is fejeződik a ládák tartalmának általános leírása és a hozzájuk tartozó 
jegyzékek felsorolása. A továbbiakban – kiragadott példákkal azt igyekszik illusztrálni, 
hogy milyen könyveket olvasott, mely szerzőket kedvelte Stein. 
„Úgy látszik még fiatalkorában hatott rá Kőrösi Csoma Sándor áldozatos életének, s 
céljainak romantikája. Három Jókai regényből az egyik az ’És mégis mozog a föld’, a 
magyar költészetet Arany „Buda halála” reprezentálja, legolvasottabb magyar 
regényírójának, Herczegnek könyvei között ott van a „Pogányok’. A világirodalom 
kiválóságai közül Horatiust nagyon becsülhette, mert három kiadásban is megvolt 
nála… Catullus, Tibullus és Propertius kötete is volt Indiában és Londonban is. A Loeb 
Classical Library, 1912-es kiadás szennylapján a következő bejegyzést találjuk tőle: In 
ripirs Hydaspis MCCCCXIII (sic! véletlenül kimaradt a D) Gravi vulnere aegrotantis 
solatium fuit iste libellus in montibus Sericis Nan-Shan Jul.mense MCCCCXIV. A.S.
Assisi Szent Ferenc /The Little Flower of St. Francis, Transl. T.-V.(!) Arnold is megvolt 
nála Londonban és Indiában is. Éppen így az Újszövetség is. „

A válogatásról csak annyit, hogy kedves könyveiről Stein maga is írt Kőhalmi Béla 
kérésére, amikor 1936-ban az Új könyvek könyve számára folytatott anyaggyűjtés során 
Stein Aurélhoz is eljuttatta kérdőívét. Mivel Steint perzsiai kutatóútján érte utol e kérés, 
kurdisztáni táborából röviden ennyit válaszolt:
  „Gyermekkoromban Jules Verne regényei felköltötték érdeklődésemet a földrajzi és 
fizikai kutatások iránt. Később Müller Miksa nyelvtudományi és Lanciani régészeti 
művei, az MTA által kiadott fordításokban kiválóan befolyásolták tanulmányaim 
irányát. Történelmi munkásságom sok hasznát látta Taine és St. Beuve művei 
tanulmányozásának. Horatius kedvelt olvasmányom maradt fiatal koromtól fogva 
mostanáig. Sajnos, kutató utaim eredményeinek szakszerű feldolgozása kevés időt 
engedett a magyar szépirodalommal való foglalkozásra. De azért mindig, ha lehet, 
szeretek visszatérni Jókai és Mikszáth regényeihez, meg Herczeg Ferenc nagyszabású 
történeti drámáihoz.” 482

„Kedvenc könyveit, s a Belsőázsia geomorfológiája szempontjából fontos könyveket 
magával vitte expedícióira is, s ezekbe számtalan leszakított vadvirágot /gyopárt, 
páfrányt stb./ tett be préselésre. Van olyan könyv is, mely nagy kárt szenvedett a sok 
pozsgáslevelű virágtól, pld. Hillier, Chin Grammar. Kérésemre legkiválóbb 

482 Stein Aurél Kőhalmi Bélához.- Táborban, Kurdisztán, 1936. augusztus 18.- OSZK Kézirattár, Fol. 
Hung. 3046.- Megjelent: Az új könyvek könyve: 170 író, művész , tudós vallomása olvasmányairól 
/összegy. és bev. ellátta: Kőhalmi Béla.- Bp. : Gergely, 1937, 398 p.



növényismerőnk Jávorka Sándor akadémikus megnézte a virágokat és kijelentette, hogy 
szívesen átvennék az anyagot a Növénytani Múzeum számára. Ez lenne a leghelyesebb 
azzal a megszorítással, hogy mihelyt az Akadémia Keleti Osztálya be tud rendezni egy 
állandó tárlót, abban üveg alá, sötét háttérre ragasztva 1-2 legszebb Stein-féle virág is 
legyen.”
Valószínűleg ez a szép gondolat nem valósult meg: A Stein-könyvtár egyes darabjaiban, 
melyek, mint említettem nem képeznek különgyűjteményt, nemcsak helyben 
olvashatóak, hanem kölcsönözhetők is, ma is vannak, több évtizedes használat után szép 
számmal olyan kötetek, melyekben a préselt virágok – néha egy egész csokorra való – 
megtalálhatók.

Végül Rásonyi még néhány szóval megemlékezett Stein Aurél könyvgyűjtési 
szokásairól is.
„Évszázadunk legnagyobb nomádja nem volt par excellence könyvamatör. A könyveket 
nem gyűjtötte szisztematikusan önmagukért; nem is tehette, hiszen mindig úton volt. 
Sok tiszteletpéldányt kapott, s csak azt vette meg, amit éppen el akart olvasni, illetve 
amire állandóan szüksége volt. Ezért könyvtárában a többkötetes munkák egy része 
hiányos.” 
Itt nyolc olyan munkát sorol fel, amely csonkán került ki a ládákból, mint pl. The 
Cambridge History of India, melynek csak első, az ókort tárgyaló kötete van a 
hagyatékban.

Annak ellenére, hogy a jegyzékben felsorolt művek egy része csak különlenyomat, más 
része töredékekben került elő, vannak még identifikálatlan könyvek, sőt olyanok is, 
melyek „sem a londoni, sem az indiai anyag katalógusában nem szerepelnek, sem pedig 
abban a Stein Auréltól származó jegyzékben, amely ingóságainak 1942-ben Indiából 
Londonba történő átszállítása alkalmából készült”, optimista módon kijelenti „Mégis a 
katalógushoz képest aligha lesz hiány.”

A hagyatékot az alábbi kategóriákba sorolja, s egyes osztályok további sorsára is 
javaslatot tesz:
l./  Személyes /emlék / tárgyak: családi fényképek, száraz virágok, indiai ládáinak 
kulcsai, útlevelek, zsebnaptára 
2./  Lemezek, filmek /exponált/ 
3./  33 darab fotóalbum: ezek közül 31 saját felvételeivel. Igen értékes dokumentációs 
anyag tudományos szempontból, bár egy részük már ki van adva megjelent 
publikációiban.
Két album képes levelezőlapokkal, utazásainak emlékeivel. Ezek lebélyegzendők. 
Külön 12-14 csomag /á 10 darab/ képeslap.
(Nem tesz említést arról, hogy az albumba beragasztott felvételein kívül még több ezer 
saját fotója érkezett a hagyatékkal.)
4./  Reprodukció anyag, korrektura példányok, illetve ívek különböző munkáiból.
5./  Hozzáintézett magán és hivatalos levelek. Igen értékes anyag Stein életrajzának 
megírója számára, de egyéb tudománytörténeti szempontból is.
6./  Nagy munkáinak (Innermost Asia, Serindia, Kalhana’s Rajatarangini /ennek I. 
kötete 35 példányban van meg, a II. kötetből semmi/ Ancient Khotan, stb. 2-8 példánya. 
Ezekből a könyvtárnak elegendő egy-egy másodpéldány. A többi példányt letétként 
lehetne elhelyezni a Keletázsiai Múzeum, Néprajzi Múzeum, Belsőázsiai Intézet 
könyvtárában, továbbá a budapesti, szegedi, debreceni Egyetemi Könyvtárban.



(A duplumokból 1958. májusában és júniusában letétként, a tulajdonjog fenntartásával 
átadtak példányokat a Hopp Ferenc Múzeumnak, az ELTE Indoeurópai 
Nyelvtudományi Intézetének, valamint a Belső-Ázsiai Intézetnek )
7./  Különlenyomatok: Stein Aurél majdnem mindig úton volt, illetve sohasem ott volt, 
ahová a különlenyomatokat küldték. Így ezek szétküldését nem intézte el. Szép gesztus 
lenne az Akadémiától, ha e különlenyomatokat /van olyan tanulmánya, mely 60-130 
példányban van meg!/ néhány magyarországi és külföldi könyvtárnak és szakembernek 
szétküldené, egy beragasztott cédulán utalva a különlenyomat provenienciájára. Ezzel 
az Akadémia azt pótolná, amire az örökhagyónak – szinte emberfölötti teljesítményei 
mellett – nem jutott ideje. A névsor összeállítását vállalnám.
(Ezekből valóban került néhány átadásra, de a legutóbbi raktárrendezés során is nagy 
számban kerültek elő egyes cikkeinek, előadásainak különlenyomatai. ) 
Az eddig felsorolt 7 kategóriába összesen 20-22 polcméter anyag tartozik. 
8./  Vegyes: nem orientalisztikai könyv-, brosura és folyóiratanyag, kb. 19 polcméter, az 
MTA kiadványaiból, Ludovika Akadémia kiadványai, néhány hadtudományi munka, 
művelődéstörténeti, világirodalmi, klasszikus filológiai munkák. Tübingai és drezdai 
egyetemi és iskolai kiadványok. A folyóiratok közül értékes gyarapodást jelent a 
Geographical Journal – bár hézagosan – az 1901-1943 éveket felölelő 170-175 füzete, 
az Alpine Journal 65 vaskos füzete.
9./  Las but not least anyagként veszem sorra az orientalisztikai vonatkozású- de Stein 
munkáit nem tartalmazó – kb. 30 polcméter mennyiségű részt. Ebből igen értékesek a 
folyóiratok, bár nagyrészük duplum. A BEFEO-ból 10 kötet, az Irak I-VII kötete, a 
Memoires of the R. A. S. of Bengal, Memoirs of the Arch. Survey of India kötetei 
azonban igen érzékeny hiányt pótolnak.
Fontosak az orientalista tulajdonnévkutatók és a történeti földrajz számára a térképek 
is /Irán, Irak, Északindia/ 
Ami a 24 pm-nyi könyvanyagot illeti, annak is kisebb része duplum, de fontos duplum! 
Jóval nagyobb része azonban fölbecsülhetetlenül fontos segítséget jelent Belső-Ázsia, 
Irán és India történeti földrajza és régészetének, néprajzának, művelődéstörténetének 
kutatói számára. Igen sok benne az olyan munka, amelyet sem rendelés, sem 
kiadványcsere révén nem lehetne megszerezni. Különös véletlen folytán több esetben 
épen azt a kötetet kaptuk meg a Stein-hagyatékban, mely ott csonka műből való volt 
ugyan, de csonka akadémiai sorozatot teljessé egészíti ki pl. Barthold Turkestan down 
the Mongol invasion-ja így egészíti ki a fontos Gibb Mem. Seriest ; E. Stein Gesch. D. 
spätröm. Reiches I. a népvándorlás korának történészei számára nélkülözhetetlen. Mi 
eddig csak a II. kötet tudtuk megszerezni stb. 
Igen üdvös lenne, ha ebből az anyagból kb. 30-40 művet a lehető legrövidebb időn belül 
katalogizálva át lehetne adni a használatnak. Kb. 600-700 fontos különlenyomat is van 
az anyagban és 6 db. szép keleti kódex is.
10./ Középkorinak látszó indiai fafaragványok. Ezeket letétként a Keletázsiai 
Múzeumban lehetne elhelyezni.
(Érdeklődésemre azt a választ kaptam, hogy indiai fafaragvány Stein Aurél 
hagyatékából nem került a múzeum tulajdonába. 483)

Befejezésül az állománybavétel legegyszerűbb módjának a következőt ajánlja:
A londoni jegyzékben foglalt könyvekről ugyanolyan rövid címleírást tartalmazó 
cédulákat készíteni, mint az indiai cédulakatalógusé és a kettőt egyesíteni. Az 
ellenőrzéssel, számbavétellel egybehangolva kiegészíteni a lapszám, kiadó és becsérték 
megjelölésével. Számológéppel beszámozni. Így lenne egy olyan Stein-kartotéka a 

483 Dr. Renner Zuzsa, a Múzeum igazgatója szíves tájékoztatása



könyvtárnak, amely részben magától Steintől származna. Aztán ezt a kartotékot igen 
egyszerű lenne a beszerzési osztálynak a növedéknaplóba bemásolni.
Végül az elhelyezést illető javaslatai: a 19 pm. nem keleti anyag a törzskönyvtárba 
menne, a lemezek, filmek a mikrofilmtárba.
 
A hagyaték feldolgozása

Ami a feldolgozásnak Rásonyi által javasolt módját illeti, nem meglepő, hogy a mai 
napig a Stein hagyatékot illetően nem áll rendelkezésünkre egy egységes kartoték vagy 
jegyzék.
A 2002. évi raktárrendezés során előkerült anyagban található egy papír katalógus 
doboz, amely talán beazonosítható azzal, amiről a fentiekben szó van. Ez a cédula 
jegyzék arra volt hivatva, hogy a könyvek tulajdonosa nyilvántartsa mit, hol helyezett 
el. Nagyon fontos tudni, hogy Stein Aurélnak nem volt a szó hagyományos értelmében 
vett otthona, ahova állandóan visszatért, hanem életmódjából, akár hivatali, akár 
tudományos munkájából kifolyólag szinte állandóan úton volt. 
A lakhelyeként mindenütt szereplő, és mindenki által ismert hely a Mohand Marg-on, a 
3300 méter magasságban lévő tábor, természetesen csak legfeljebb áprilistól októberig 
szolgálhatott lakhelyül. Sok fotó maradt fenn e sátortáborból és a belső felvételeken jól 
láthatóak a polcokon, asztalon stb. elhelyezett könyvek. Amikor a hideg arra 
kényszerítette Stein Aurélt, hogy elhagyja kedves „alpesi tanyáját”, akkor először a Dal-
tó melletti egyik mogul kertben táborozott le, és ott maradt egészen addig, amíg az 
időjárás egy melegebb, már fűthető épületbe való átköltözést tett szükségszerűvé. 
Először ez a Dal View Cottage volt, aztán lakott az Almond Cottage-ban, majd néhány 
szezont eltöltött kicsit távolabb Jyethirben, egy villában is. Azt is tudjuk, hogy 
barátainál is elhelyezett könyveket. Az expedíciókra is magával kellett vinnie a 
legfontosabb segédkönyveket, esetleg valami kis szépirodalommal kiegészítve. Vannak 
feljegyzések (pl. a srinagari kórházban, Neve doktornál elhelyezett könyvekről, vagy a 
Kaul családnál lévőkről).  Neki pontosan kellett tudni, hogy mikor melyik könyv hol 
van, sőt időről-időre még könyvtára „revíziójára” is szükség volt.  A cédulák bal alsó 
sarkában ezért vannak ilyen beírások, Srin. 1933, Camp 1933, vagy van, ahol csak egy 
dátum szerepel April, 1941- s mivel a cédulák nagy részén szerepel pl. ez a két évszám, 
arra utal, hogy ekkor ellenőrizte a könyveit. Erre példa: Portfolió B. Photos of Delhi 
frescoes Front row VI. 4.- ceruzával az ő írásával: not found 25/4 1941. Molnár Jenő: A 
133 napos rémuralom c. könyv céduláján a következő áll: Sent to Jyethir Almirah, Sept. 
1926.
A cédula katalógust Stein Aurél utasítására minden bizonnyal egy helybéli készítette, 
aki csak angolul tudott, s fogalma sem volt a címleírásról. Van olyan cédula, ahol így 
veszi fel a címet: Bulletin de l’Accadémie des Sciences, s Stein odaírja ceruzával: Az 
Akadémia nevét is oda kell írni. A magyar könyvek leírására és betűrendbe sorolására 
álljon itt két példa:  Kotet Elso A Vilagirodalom  Anekdotakinesa, vagy: Kotet Elso 
Grof Tisza Istoan Osozes Munkai
De a könyvek tulajdonosának sokszor kellett javítani a leíró, nyelvtudás hiányában 
félreolvasott munkáját, akár német vagy francia műről van szó. 
Ez a néhány kiragadott példa talán elég annak bizonyítására, hogy ez nem egy olyan 
könyvtári cédula katalógus, amelynek egyszerű kiegészítésével meg lehetett volna 
oldani a teljes megkapott állomány  „részben Stein által írt” külön kartotékát.

A hagyaték feldolgozása nem történt folyamatosan, külön jegyzék sem készült róla. A 
tematikai szétválogatás után egy kisebb rész került a törzsállományba, a többi a Keleti 



Gyűjteményt gazdagította. A katalógus cédulán feltüntették a provenienciát, „Stein-
könyvtár” megjelölést alkalmazva. 
A Keleti Gyűjteményben őrzött anyagról - a régi cédulakatalógus átnézése alapján - 
több éves munkával sikerült egy viszonylag teljesnek mondható katalógust készítenem, 
Kárteszi Ágnes kolleganőm segítségével, aki a címleírások egységesítésében és az új 
szabvány szerinti leírásában volt segítségemre. Ebben az első könyvadomány 
rendelkezésre álló listája alapján külön jelöltem az 1924-ben küldött anyagrészt. A lista 
kiegészül a nem rekatalogizált müncheni katalógus dobozokban Keleti Irodalom 
számon megtalálható anyaggal (itt elég nagy hiány van) és az átszámozásra került, már 
online hozzáférhető címleírásokkal. A fent említett viszonylagosság abból is 
következik, hogy a feldolgozás során a címleíró sajnos sokszor nem jelölte meg a könyv 
származási helyét, s csak egy tematikailag vagy a szerző miatt ’gyanús’ könyv kézbe 
vétele alapján lehetett bizonyítani, hogy ez valójában az ő könyvtárából származik. 
Segítséget nyújtott ebben a munkában, hogy Oxfordban a hagyaték minden darabjába 
lelkiismeretesen beragasztották a latin nyelvű címkét, valamint az, hogy Stein 
könyveinek nagy része a szerzőtől származó, dedikált példány. Sok könyvében van 
posssessori bejegyzés, illetve ceruzával lapszéli jegyzeteket is készített.
 
   A Stein-könyvtár ilyen szempontból való átvizsgálásának kiindulási pontjául a 
kéziratos és fotóhagyaték feldolgozása szolgált. Ebben mintegy 1400 levél található, de 
a katalógus cédulákon is feltűnt sokszor a megjegyzés, hogy ’beragasztva’ Stein 
Aurélnak szóló levél is található a könyvben. A rendszeres átvizsgálás bizonyította, 
hogy sok esetben csak minden jelölés nélkül ’benne felejtett’ levelek is bőségesen 
találhatók. Ez több mint négy évtizedes olvasótermi és kölcsönzési használat után 
óhatatlanul felveti a kérdést, hogy vajon mennyi lenne a teljes Stein levelezés abban az 
esetben, ha a feldolgozás során ezeket egyesítik a kéziratos anyagban őrzött levelekkel, 
s amennyiben a levél témája, vagy szerzője valahogy kapcsolódik az adott könyvhöz, 
azt ott jelölik. Ez sajnos nem történt meg, s óhatatlan a feltételezés, miszerint már soha 
nem fogjuk megtudni, milyen nagyságú volt a Stein levelezés Magyarországra jutott 
része.

   A könyvek feldolgozása tehát - szakaszosan, az adomány utólagos rekonstrukciójához 
nem elegendő pontossággal - megtörtént, ezért elmondhatjuk, hogy Stein Aurél könyvei 
évtizedek óta, több generációnyi magyar orientalista kutató és hallgató tudományos 
munkáját és tanulását segítette. 
Ez a gyűjtemény nem számával tűnik ki, hanem értékével. Sok ritkaságot, kis 
példányszámban megjelent, már beszerezhetetlen munkát tartalmaz, melyek bizonyára 
soha nem kerültek volna magyar közgyűjtemény tulajdonába más módon. Stein Aurél 
lapszéli jegyzetei is értékes adalékot nyújthatnak a későbbi kutatás számára.
Ami a hagyaték további részét illeti, annak sorsa több évtizeden keresztül az lett, hogy 
szekrényekbe és raktárhelyiségekbe zárva maradjon anélkül, hogy akár egy lista készült 
volna a pontos tartalomról.
A nemzetközi tudományos világ tudott arról, hogy Stein Aurél hagyaték található a 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában, de nincs feldolgozva, s ezért nem 
kutatható. 
1970-ben, amikor a Stein-Hirschler levelezés kiadásával kapcsolatos munkája során H. 
Boros Vilma, a Kézirattár munkatársa adatgyűjtést végzett, készült egy hozzávetőleges, 
kézzel írt lista a levelekről, s mint a Stein Aurél gyermekkorát megjeleníteni 
szándékozó mű szerzője, Boros ezekből az anyagokból is merített információkat. 



 A 70-es években Jeanette Mirsky, az amerikai életrajz írója felkereste a könyvtárat, s 
mint az előszóban leírja, Ligeti Lajos professzor - Paul Pelliot tanítványa – szíves 
engedélyével, betekintést kapott az anyagba, s ebben segítségére voltak a könyvtár 
munkatársai, Bese Lajos és Ecsedy Ildikó, sőt több mint egy tucat Stein 
különlenyomattal is megajándékozták.
Húsz évvel később, a második életrajz szerzője, Annabel Walker már nem kapott ilyen 
segítséget, s magyarországi anyaggyűjtését illetően csak magánszemélyek támogatását 
és információit tudja könyve elején felsorolni, egyben kifejezve reményét arra, hogy a 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára előbb-utóbb képes lesz hozzáférhetővé tenni 
ezt a kéziratos anyagot. 
Természetesen nemzetközi érdeklődés volt, s ezt csak fokozta az a tevékenység, ami 
Nagy-Britanniában folyik Stein Aurél szellemi és anyagi hagyatékának feltárásával és 
széles körben való hozzáférhetővé tételével kapcsolatban. Kiadvány készült az Egyesült 
Királyság könyvtáraiban, múzeumaiban található Stein-gyűjteményekről484 , a British 
Library-ban 1994 óta, egyre látványosabb eredményeket hozva folyik a Nemzetközi 
Tunhuang Project, a birtokukban lévő kb. 11.000 Stein-fotó on-line katalógusát John 
Faulkner készítette el – vagyis egyre inkább érződött az a hiány, amit a budapesti anyag, 
mint ’ fehér folt’ jelentett a kutatásban.
1999-ben azonban sikerült egy brit-magyar project keretében megkezdeni a kéziratos és 
a fotóanyag feldolgozását. A project vezetői angol részről Dr. Helen Wang, a British 
Museum Éremtára kurátora, magyar részről dr. Apor Éva, az MTAK Keleti 
Gyűjteményének vezetője volt. A kéziratok, levelek és egyéb írásos dokumentumok 
feldolgozását magam végeztem, Kárteszi Ágnes bibliográfusi közreműködésével. A 
fotóanyag feldolgozását John Faulkner és Lilla Russell-Smith közösen végezte el, 
Faulkner már meglevő adatbázisának485 felhasználásával. 
Ennek eredményeként jött létre az a katalógus486, amely a Keleti Tanulmányok – 
Oriental Studies 11. köteteként 2002-ben látott napvilágot. 
A hagyaték már feldolgozott része az alábbi kategóriákba sorolható: 
1897-1943 között íródott kb.1400 levél, mintegy 300 személytől, illetve intézménytől, a 
további rész igen változatos : térképek, Stein Aurél egyes műveinek kéziratai, egyetemi 
jegyzetei, korrektúrapéldányok, antropometriai feljegyzései, naplói, fénykép noteszei, 
felirat lenyomatok, a hozzá tartozó levelezéssel, banki bizonylatok, orvosi levelezés, 
leletek,  receptek, oklevelei stb. 
Stein Aurél előfizetett sajtófigyelő szolgálatra is, így a hagyatékában lévő több mint 600 
újságkivágat egy átfogó képet ad tudományos működéséről, egyben olvashatjuk az 
expedícióiról, műveiről megjelent ismertetéseket és a vele készült interjúkat, melyek a 
világ különböző részein jelentek meg.
A fotóanyag rendkívül jelentős: leírásra került több mint 4500 felvétel, (a fennmaradt 
Stein fotók számát 20 000-re becsülik, ebből a legnagyobb mennyiség a British 
Libraryban van, a magyarországi, méretét tekintve a második helyen áll a gyűjtemények 
között). Természetesen vannak duplumok, de például az  I. expedíciót illetően a 
legteljesebb dokumentáció az MTA könyvtárában található és a családi, személyes 
felvételekből is itt van a legtöbb.
   Sajnos, a katalógus megjelenését követően, egy duplum-raktárként szolgáló épületben 
további anyag került elő, méghozzá nem is kis mennyiségben. Ez további 2500 fotót 
jelent és egyéb dokumentumokat: több száz térkép és ásatási helyszínrajz, kéziratok és 
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levelek stb. formájában. A feldolgozás folytatása és a katalógus egy második, kiegészítő 
kötetének megjelentetése ezért feltétlenül szükséges.     



XIII.  A Stein-Arnold Fund

  „ Szerény életmódja lehetővé tette számára, hogy élete során mintegy 57.000 fontot 
megtakarítson. Ezen összeg nagy részét a későbbi belső-ázsiai kutatások céljaira 
szolgáló felfedezői alapítvány felállítására áldozta. Stein egyetlen kikötése volt, hogy a 
kutatásokat lehetőség szerint brit és magyar tudósok végezzék”.487

 Stein Aurél végrendelete szerint, az elhunytát követő első évben hagyatéki 
gondnokainak az általa létrehozni kívánt felfedezői alapítvánnyal kapcsolatban meg 
kellett keresni a Brit Akadémia Tanácsát.
 Az Exploration Fund célját így határozza meg: „Olyan kutatások támogatása, 
melyeknek célja Ázsia azon részeinek régészeti, történeti földrajzi, korai történeti és 
korai művészettörténeti kutatása, melyek India, Kína és Irán, beleértve Belső-Ázsiát is, 
ősi civilizációinak körébe esik. Ezen kutatásokat a lehetőség szerint angol vagy magyar 
állampolgárok folytassák, lehetőleg felfedező utak alkalmával. A kifejezés ’Hungarian 
subject’ minden olyan személyt magában foglal, akik születésüknél fogva, vagy 
honosítás által tartoznak azon területekhez, amely Szent István koronájához tartozott 
1917-ben, és azt megelőzően”.488

Vagyis ezzel a végső akaratával olyan munkálatok folytatásának és kiterjesztésének 
lehetőségét teremtette meg, amely az ő munkásságának is alapját adta. A rendelkezés 
második részéből teljesen nyilvánvaló, hogy nem akarta, hogy az elszakított területeken 
élő magyar kutatók kimaradjanak a támogatás elnyerésének lehetőségéből.

A kutatandó területet még a 9.5. pontban kiegészítette és pontosította: „Különös 
figyelem fordítandó annak a területnek kutatására és felfedezésére – a fent is szereplő 
tudományterületeken – amely a jelenlegi Afgán Királyság területén magában foglalja az 
ókori Baktria területét, és India északnyugati határterületét, amelyhez egész életem 
során tudósi érdeklődésem fordult.”
 Ez a pont már azért is nagyon érdekes, hisz 1934-ben keletkezett a végrendelet, amikor 
számára még csak egy vágy volt, hogy afgán földre léphet és kutathat Baktriában. 
Lehet, hogy úgy gondolta, ha ő nem is fog eljutni a világnak arra a szűken behatárolható 
területére, melyet annyira szeretett volna felkutatni, akkor legalább az általa létrehozott 
kutatói alapítvánnyal támogasson olyan tudósokat, akik ezt majdan megtehetik.

Az elnevezésre vonatkozóan a végrendelet 6. pontja ad magyarázatot: „tekintettel több, 
mint harminc éves szoros barátságunkra, Sir Thomas Arnoldnak, a Londoni Egyetem 
arabista professzorának, a Brit Akadémia tagjának neve is szerepeljen az alapítvány 
nevében. Azért, hogy megörökítést nyerjen az elévülhetetlen szolgálat, amelyet Arnold 
professzor az orientalisztikai tudományok területén végzett, Stein-Arnold Fund néven 
legyen ismert ez az alapítvány.”
   Thomas Walker Arnold (1864-1930) Stein első lahore-i barátai közé tartozik, akikkel 
közvetlenül Indiába érkezése után ismerkedett meg. Percy Stafford Allen, az Erasmus-
kutató, Fred. H. Andrews, aki egy életén át foglalkozott a Stein Aurél által gyűjtött 
anyag katalogizálásával, és az arabista Arnold az együtt töltött rövid idő alatt örök 
barátokká váltak.

487 Hopkirk, Peter : Foreign devils, p. 238
488 Last Will and Testament of  Sir Mark Aurel Stein, 28 July, 1934 .- The Court Service, Principal 
Registry of the Family Division , pp. 5-8



Arnold 1898-ban ment át az Aligarh Muslim University-ről Lahore-ba, hogy filozófiát 
tanítson a Government College-ban, majd az Oriental College dékánja lett. Angliába 
való visszatérte után az India Office Library könyvtárosa volt, majd a londoni egyetem 
School of Oriental Studies arab tanszékének professzora lett. Ő volt az Encyclopaedia 
of Islam angol kiadója. Főbb művei: Preaching of Islam, The Caliphate, The Islamic 
faith, Painting in Islam és a Little Flowers of St. Francis.   
Halálakor Stein Aurél szép megemlékezést írt róla a Brit Akadémia számára.489

  Az 1934-es végrendelet még úgy szólt, hogy a Brit Akadémia az összeg fele fölött 
rendelkezik, a másik felét a Magyar Tudományos Akadémia rendelkezésére bocsátja a 
megjelölt program kivitelezésére. A Magyar Tudományos Akadémiának teljes joga lesz 
arra, hogy a legjobb belátása szerint döntsön ennek a résznek felhasználásról.
Ami a kiadványok nyelvét illeti, az MTA-nak is vagy teljes egészében angolul, vagy ha 
nem, egy kimerítő, a legfontosabb tudományos eredményeket tartalmazó angol nyelvű 
összefoglalót kell megjelentetnie, de lehetősége van arra, hogy akár egyidejűleg, akár az 
angol nyelvű publikáció megjelenése után, magyar nyelven is közzétegye.

A végrendeletnek három kiegészítő záradéka van. A harmadik kodicillus, amely 1943. 
október 9-én kelt, a Magyar Akadémiára vonatkozó részt megváltoztatja oly módon, 
hogy a British Academy-nek értesíteni kell a lehetőségről a Magyar Akadémiát, az 
utóbbi javasolhat kutatókat, akiket elég kvalifikáltnak tart a Fund által megkívánt 
kutatómunka végzésére, de a Brit Akadémia joga a döntés, hogy elfogadja-e a jelölést, 
és nevezett intézmény egyéni jelentkezéseket is elfogad. A magyar kutatók által végzett 
munkáról is angol nyelven kell a beszámolót elkészíteni, az MTA is megjelentetheti az 
angol publikálással egyidejűleg, vagy azt követően.
   Vagyis halála előtt nem egészen három héttel a Magyar Tudományos Akadémia jogait 
ugyancsak lecsökkentette. Felmerül a kérdés, mi lehetett a változtatás indítéka?  Erre 
csak elméleteket lehet felállítani. Mivel a háború miatt minden kapcsolata megszakadt 
Magyarországgal, az ott bekövetkezett változásokról valószínűleg csak az angol 
híradásokból értesülhetett, s a hírek bizonyosan nem voltak kedvezőek.
A Magyar Tudományos Akadémiához hosszú évtizedeken keresztül a legmélyebben 
kötődött, de természetesen ez a kötődés elsősorban az általa ismert és tisztelt tagok és 
vezetők személyén keresztül érvényesült. Ezekkel a tudósokkal személyes kapcsolatban 
állt, Hirschler Ignác tudós társaitól kezdődően, azzal a fiatalabb generációig bezárólag, 
akiket munkásságuk révén, vagy hazai látogatásai során ismert meg. Az Akadémia új 
embereit nem ismerte, s nem volt semmi biztosíték arra, hogy az általa eddig 
megszokott és minden valószínűség szerint ízlésének, értékrendjének megfelelő 
irányban halad tovább a tudományos testület. Tehát amikor úgy rendelkezett, hogy a 
British Academy egyéni jelentkezéseket fogad, amit ugyanúgy bírál el, mint az 
esetlegesen MTA-tól érkezőket, ezzel azt biztosította, hogy bármi módon alakul is a 
helyzet, az eredeti gondolat, miszerint a tudós nemzeti hovatartozása legyen a 
meghatározó tényező, fennmarad. Így mind a mai napig kizárólag magyar és brit tudós 
részesülhet a Stein-Arnold Fund nyújtotta lehetőségekből.  
 
A végrendelet értelmében járt el a British Academy, amikor 1949. novemberében a 
Magyar Tudományos Akadémiához fordult. Ez csupán egy néhány soros levél, 
amelyből igazán nem sok következést vonhattak le a magyarok: 

489 Stein, Aurel : In memoriam Thomas Walker Arnold 1864-1932 .- Proceedings of the British Academy, 
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„Néhai Sir Aurel Stein, aki, mint tudják, magyar állampolgárként született, egy összeget 
hagyott a Brit Akadémiára a szívének kedves érdekek előmozdítására. A végrendelet 
értelmében érintkezésbe kell lépnünk önökkel és megtudni, hogy ezzel kapcsolatban 
van-e  a Magyar Akadémiának valami bejelenteni való különleges kívánsága. Pl., ha 
van a Magyar Akadémiának olyan Ázsia kutatási terve, amely történeti vagy régészeti 
jellegű, örömmel vennénk, ha tájékoztatnának róla.”490

A főtitkár továbbította a levelet Ligeti Lajosnak azzal a megjegyzéssel, hogy nincs 
tudomásuk a végrendelet e részéről, ezért mindenképp legjobb lenne a British 
Academy-től felvilágosítást kérni. 
A továbbiakról már nem sikerült anyagot találni, ugyanis az Akadémiai Levéltárban, 
ahol az 1949 utáni iratokat őrzik, már nincs anyag a Stein-Arnold Fund-dal 
kapcsolatban. 
   Nagy valószínűséggel lehet arra következtetni, hogy politikai okok is közrejátszottak 
abban, hogy egyik fél sem mutatott különösebb hajlandóságot a folytatásra.
   1987-től azonban voltak már magyar jelentkezők. Ennek történetét Érdy Miklós tette 
közzé a Bloomingtonban megjelent, Erdélyi István által összeállított Stein 
bibliográfiában. 

A New Yorkban élő szerző ebben a kis cikkében azt írja le, hogy Peter Hopkirk 1980-
ban megjelent könyvét olvasva, 1985-ben értesült a Stein-Arnold Fund létéről. Ő 1957-
ig élt Magyarországon és nem tudott arról, hogy létezne a magyar orientalisták kutatását 
anyagilag támogató lehetőség. Ismerőse révén jutott hozzá 1986-ban a British Academy 
által publikált Guide to Awards-hoz, amely - többek között - leírta a Stein Arnold Fund-
ot is, ismertetve annak céljait. Az is szerepelt ebben a tájékoztatóban, hogy a díj nem 
haladhatja meg a 2500 fontot. 
A jelentkezési lapokat Érdy eljuttatta Magyarországra, és 1987-ben két fő jelentkezett a 
londoni központban, de nem kapták meg. A szerző szerint az angolok nem szívesen 
adtak pénzt a vasfüggöny mögött élőknek, annál is inkább, mert annak megfelelő 
elköltése nem volt előre látható és biztosított. 1988-ban azonban Pécsről Bárdi László 
megkapta a lehetőséget, igaz csak 1000 fontnyi pénzügyi juttatással, s ezt egyéb 
forrásból kiegészítve Ordosba (Mongólia) és Észak-Kínába utazott. 1990-ben Erdélyi 
István mongóliai útja, 1991-ben Benkő Mihálynak a mongóliai kazakok között végzett 
kutatásai, 1993-ban Sárközi Alice és Birtalan Ágnes vezette Magyar-mongol expedíció, 
1996-ben Sipos János kazahsztáni, 1997-ben Benkő Mihálynak a Mongol-Altáj vidékén 
folytatott kutatásait támogatta a Stein-Arnold Fund, ezekben az esetekben már a teljes 
összeget biztosítva.491 
Manapság már bárki pillanatok alatt letöltheti a jelentkezési lapokat és pályázatot 
nyújthat be arra a kutatói ösztöndíjra, amellyel Stein Aurél még mindig támogatja a 
magyar keletkutatást az általa oly nagy eredménnyel vizsgált területeken.
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XIV.  Stein Aurél munkásságának hazai és nemzetközi megítélése életében és a 
halála óta eltelt időszakban

   Stein Aurél életében tudományos munkásságának megítélése - egy országot kivéve - 
egyértelműen pozitív volt. Ezt jelzi, hogy számtalan tudományos társulat és akadémia 
választotta tagjává, tüntette ki díjaival, egyetemek választották díszdoktorukká. A 
magyar kitüntetések és tagságok újbóli említése nélkül is egy nem mindennapi listát 
lehet összeállítani, amelyből jól látszik, hogy különösen a II. expedíciót követően a 
világ különböző országaiban hány helyen fejezték ki elismerésüket az elért 
eredményekért.
Royal Geographical Society, Back Grant (1904), Royal Geographical Society, 
Founder’s Medal (1909),Geographische Gesellschaft Munich, diploma (1909), 
University of Oxford, tiszteletbeli doktor (1909), Royal Asiatic Society, Bombay, 
Campbell Memorial Gold Medal, (1909), Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 
Stanislas Julien díj, (1909) Királyi Bajor Akadémia, Hardy díj (1909), University of 
Cambridge, tiszteletbeli doktor (1910), Royal Scottisch Geographical Society, tiszteleti 
tagság, (1910), Antropologische Gesellschaft Wien, tiszteleti tagság (1911), University 
of Pennsylvania, Lucy Wharton Medal (1912), Orosz Földrajzi Társaság, tiszteleti 
tagság (1917), Académie des Sciences, Paris, Tchihatchef díj (1918), The University of 
the Punjab, Honoris causa (1919), Academia Regia Scientiarum Neerlandica, tiszteleti 
tagság (1919), British Academy tagja (1921), Svéd Antropológiai és Földrajzi Társaság, 
Anders Retzius érem (1923), Francia Földrajzi Társaság arany érme (1923), 
Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, diploma (1923) Council of the American 
Geographical Society, levelező tagság (1922),  University of London, Flinders Petrie 
régészeti érem (1928), Société Asiatique, tiszteleti tagság (1931), Royal Asiatic Society, 
Arany érem (1932), Royal Anthropological Society, Huxley emlékérem (1934), Society 
of Antiquaries, Arany érem (1935), American Philosophical Society, tagság (1939), 
University of St. Andrews, tiszteletbeli doktor (1939).
  Az állami elismerés jele volt 1910-ben a Commander of the Indian Empire, majd az 
1912-ben elnyert lovagi cím (Knight Commander of the Indian Empire). 
 A hivatalos elismerésen kívül egy tudós szempontjából az is fontos, miképp ítélik meg 
a kollégák. Stein Aurél ebből a szempontból elismert személyiség volt. Egyéniségéből, 
másokat is érvényesülni hagyó, más eredményeit ismerő és tiszteletben tartó 
hozzáállásából következően sikerült jó szakmai kapcsolatokat fenntartani, amit igen jól 
jelez az a tény, hogy az általa összegyűjtött leletek, dokumentumok feldolgozásához 
sikerült megnyernie a korszak legtekintélyesebb tudósait, levelezésben állt szakmájának 
szinte összes kiemelkedő képviselőjével.
   A halála után eltelt időszakot többféle szempontból is vizsgálhatjuk. Egy ilyen 
szempont lehet egy régész esetében az, hogy milyen mértékben szerepelnek az általa 
összegyűjtött tárgyak a múzeumok kiállításain. Ezt természetesen nagyon sok tényező 
befolyásolja. Mennyire áll az érdeklődés előterében az a terület, ahonnan a leletek 
származnak, mennyire látványosak ezek a leletek, kiállíthatóak-e hosszabb távon 
anélkül, hogy sérülnének stb.
Meghatározza a múzeumok kiállítási lehetőségeit a rendelkezésükre álló terület 
nagysága, hisz általában elmondható, hogy egy múzeum csak az általa őrzött és 
feldolgozott tárgyaknak csak egy kis részét tudja kiállítani, a nagyobb rész sorsa az, 
hogy raktárakban áll és esetleg időszaki kiállítások során kerül, bizonyos szempontú 
válogatás alapján, a látogatók elé. 



Az életművét tárgyaló könyvekben sokszor kerül említésre az a tény, hogy pl. a British 
Museum csak egy elég szerénynek nevezhető kiállítással reprezentálja a Selyemút 
emlékeit, leleteinek nagyobb része a raktárakban van. Delhiben, a Nemzeti Múzeumban 
a tárgyak katalogizálása és állagmegóvása mind a mai napig nincs megnyugtatóan 
megoldva. De ez nem olyan tényező, ami egy régész munkájának megítélését 
meghatározhatja. Stein Aurél sokszor hasonlította össze a saját munkásságát azon 
régészekével, akik a klasszikus vagy bibliai múlt ereklyéit találták meg, s 
természetesnek tartotta, hogy ezt Európában nagyobb érdeklődés kíséri. De ő pályája 
során mindig megmaradt a tudósi megközelítésnél, nem a látványos, a nagyközönség 
előtt elérhető sikerek izgatták, hanem az, amit munkája a tudományos kutatás számára 
adhat. Művei sem a széles közönség számára íródtak, hanem a szakmának szóló 
tudományos munkák. Az, hogy népszerű formában is megírta egyes expedícióinak 
történetét, - mint már korábban is szó volt róla - egy olyan célt szolgált, hogy azáltal 
további lehetőséget kapjon az elmélyült kutatás folytatásához. De ezt a tevékenységet 
inkább tehernek érezte, áldozat volt egy cél elérése érdekében.

   Stein Aurél tevékenységével kapcsolatban nem hagyható említés nélkül egy nagyon 
fontos kérdés: a leletek tulajdonjoga. Már életükben is támadások érték kínai részről a 
Selyemút külföldi régészeit, s nem kevésbé a kormányokat és intézményeket, amelyek 
küldték őket. 
Tolvajok, haramiák, idegen ördögök, ’úgynevezett tudósok’ - eféle jelzőkkel illeték 
őket. Tunhuang felfedezését s kifosztását a kínaiak sokáig az imperializmus egy 
kulturális területen való megnyilvánulásaként fogták fel, s ez már elvezet az 
orientalizmus témakörébe, amely Edward W. Said könyve megjelenése óta a 
keletkutatás megítélését illetően annyi vitára adott alkalmat. Hozzá kell azonban tenni, 
hogy Európában is voltak tudósok, akik már akkor is a kínai érvelés jogossága mellett 
foglaltak állást.
   Nincsenek könnyű helyzetben ma sem a Selyemút leleteit őrző múzeumok. Lehet 
ugyan hivatkozni arra, hogy mindent a maga korában fennálló törvények, politikai, 
hatalmi viszonyok tükrében kell vizsgálni, de ez nem oldja meg a problémát.
   A XIX. században az európai múzeumokba hatalmas mennyiségben áramlottak a világ 
különböző tájain előkerült régészeti emlékek. A közönség természetesnek találta, hogy 
pl. egy londoni múzeumban megtekintheti az ókori Mezopotámia, Egyiptom vagy az 
antik görög (ld. Elgin-márványok) vagy a római művészet legkiemelkedőbb alkotásait. 
Nem volt kérdés, hogy jogos volt-e a helyszínről való elhozataluk, hogy engedéllyel 
történt-e, vagy egyszerűen egy hatalmi pozíciót kihasználva. 
   Stein Aurél is csak azt tette, amit kisebb-nagyobb mértékben a többiek is, 
mondhatnánk, és ez nem jelent sem felmentést, sem ítéletet. Az ő esetében a kínai 
részről megfogalmazott igen elítélő vélemény kialakulásához nemcsak az általa elvitt 
kincsek nagy mennyisége, hanem az is szerepet játszott, hogy mintegy példát mutatott. 
Az ő tevékenysége révén indult meg a nemzetközi régészeti roham Kelet-Turkesztán 
homokba temetett kulturális emlékeinek megszerzéséért.   
Bizonyos, hogy amit tett, azt abban a szent meggyőződésben tette, hogy megmenti a 
leleteket: a kincskeresők kártékony tevékenysége, a vallási intolerancia rombolása, a 
helyi egyszerű emberek tudatlanságából eredő pusztítása elől, akik úgy gondolták, hogy 
a freskók anyaga a talaj termékenységét fokozza stb. De a tényekhez tartozik, hogy a 
kínaiak érdektelensége is közrejátszott mindabban, ami történt.  Itt nem arra utalok, 
hogy az adott időszakban mennyire volt politikailag stabil a helyzet a szóban forgó 
területen, a központi hatalom mennyire tudott ellenőrzést gyakorolni a hatalmas ország 
e távoli csücskében, hanem arra, hogy a kínai tudósok sem mutattak különösebb 



érdeklődést. „A régi iskolához tartozó művészet történészek lenézték ezeket a 
provinciális, szerintük jelentéktelen mesterember-készítményeket, előttük csupán a 
„nagy” festészetnek, az udvari és írástudók művelte festészetnek volt becsülete.”492 

Lényeges változás ebben a szemléletben csak akkor következett be, amikor a harmincas 
évektől kezdődően a külföldi egyetemeken tanult, a modern művészettörténet eszközeit 
és módszereit is elsajátító új generáció hallatta szavát. 1944-ben létrehozták a barlangok 
mellett működő Tunhuang Kutató Intézetet.
  
   Érvek és ellenérvek, igazságok és vélt igazságok állnak itt egymással szemben, s csak 
a jövő fogja eldönteni, hogy a nemzetközi jog alapján milyen döntés fog születni, a 
tárgyak visszaadása, vagy valamilyen más megoldás. Hatalmas és bonyolult ez a 
problémakör, s csak egy kis szelet a Kínai-Turkesztán területéről elhozott műkincsek 
problémája. 
   Hasonlóan bonyolult a kéziratok kérdése. Ezek legnagyobb része a British Library 
tulajdonában van. Sokáig a jogos kritika egyik fő érve épp az volt, hogy a kéziratok egy 
része feldolgozatlanul hevert, mert Angliában csak igen kevés olyan szakértő volt, aki 
rendelkezett pl. a kínai nyelvű buddhista szútrák és egyéb szövegek olvasásához 
szükséges speciális tudással. Kína jogosan érvelt azzal, hogy szakemberei, akik meg 
tudnának birkózni a problémával, arra vannak kényszerítve, hogy csak mikrofilmeken, 
vagy a könyvtár kiadványai által férhessenek hozzá a dokumentumokhoz.
A tulajdonjogi problémákra nem, viszont a kutathatóság kérdésére talán megoldást 
jelent az új technikák alkalmazása, s erre mind a British Museum, mind a British 
Library hangsúlyt fektet. Itt elég megemlíteni a tunhuangi festmények digitalizálását, 
amely 2001-2002 között történt, s olyan nagy felbontású képeket készítettek, ami 
minden kutatói igényt kielégít.493 Jelenleg folyik a tárgyak digitalizálása. Remélhetőleg 
a Delhiben őrzött anyag is előbb-utóbb része lesz ennek a projectnek, és akkor 
elérhetővé válik a kutatók és az érdeklődők számára.

   A British Library International Dunhuang Project-jének web-site-ja494 ma mintegy 
30.000 kéziratot, a British Museum festményeinek egy részét, valamint háttér 
információkat és térképeket tartalmaz Stein expedícióival kapcsolatban on-line 
elérhetőséggel.
Az IDP munkatársai közreműködnek a Kínában található kéziratok digitalizálásában is.
 
Szintén az IDP munkatársai, Susan Whitfield vezetésével a British Library történetében 
kiemelkedő fontosságú kiállítást rendeznek a Selyemút emlékeiből. A 2004. májusa és 
szeptembere között megrendezésre kerülő kiállításhoz a világ minden tájáról 
összegyűjtik a kiemelkedő jelentőségű emlékeket.
  
   Ezeket a törekvéseket úgy lehet értékelni, hogy a tárgyak jelenlegi helyétől 
függetlenül az elérhetőségre helyezik a hangsúlyt: a kutatók és a közönség is férhessen 
hozzá, ha máshogy nem, akkor a számítógép segítségével, s akkor talán a tulajdonjog 
kérdése sem lesz annyira központi jelentőségű probléma.

   Az utóbbi évtizedekben megszületett egy új tudományág, a Silk Roadology, s azon 
belül a Dunhuangology (Dunhuang xue), egyre nagyobb az érdeklődés a Selyemút és a 
belső-ázsiai buddhizmus iránt. 

492 Miklós Pál: A tunhuangi Ezer Buddha Barlangtemplomok.- Bp.: Magyar Helikon, 1959, p. 15
493 Megtekinthető: http://www.thebritishmuseum.ac.uk/compass/index.html
494 http://www.idp.bl.uk



Stein Serindia c. műve megjelent kínai fordításban is Xiyu kaogu tuji495 címen, Indiában 
a Motilal Banarsidass kiadó jelentette meg újra, de már nem kapható.
Nemzetközi konferenciákat tartanak a Stein Aurél által megkezdett kutatások jelenlegi 
helyzetét tárgyalva.
Legutóbb Leicesterben (2004. március) volt egy nemzetközi konferencia The South 
Asian Legacy of Sir Aurel Stein címmel, ahol régészek, művészettörténészek, 
nyelvészek számoltak be azon új eredményeikről, amelyek valamely tudományterületen 
Stein Aurél munkásságához kötődően az új tudományos eredmények számbavételét volt 
hivatva szolgálni.
Stein Aurél munkássága tehát élő, az általa végzett úttörő munkának folytatása van. 
Giuseppe Tucci-t, a nagy tibetológust,  Stein barátját idézve: „az ő munkássága a 
tudomány emlékművei közé tartozik, amely mint az öreg tölgy, csak erősödik az idő 
múlásával.”496

   Stein Aurél szinte egész életét szülőföldjétől távol töltötte, de amíg élt, az ismert 
személyiségek közé tartozott Magyarországon. Nem csupán szűk tudományos körökben 
tartották számon, hanem a művelt közönség is jól ismerte őt: ez nem meglepő annak 
fényében, hogy a sajtótermékek állandóan tudósítást adtak útjairól, könyvei (leszámítva 
a nagy tudományos összefoglaló munkákat) magyarul is megjelentek, és sikerük 
lemérhető abban, hogy legtöbbje rövid időn belül több kiadást is megélt. Magyarországi 
előadásai nagy visszhangot váltottak ki.

   Stein Aurél halála 1943. októberében, a háborútól szenvedő szülőföldön, ha nem is 
maradt észrevétlen, de különösebb visszhang nélkül maradt.
A Magyar Tudományos Akadémia november 29-i ülésén emlékezett meg róla, 
felsorolva röviden tudományos érdemeit és a hazájához való ragaszkodását. „Halála 
idegenben történt, csak nevének és emlékének tehetünk tisztességet.”497

Megemlékezés jelent meg róla a már említett két földrajzi folyóiratban, valamint 1944-
ben a szintén idézett Hungarian Quarterly cikkben, Halász Gyula tollából.

A halála után eltelt időszak vázlatos áttekintése:

Az ötvenes években nem sok szó esett róla, tudományos körökben sem, a korszak 
politikai és tudománypolitikai vonala ennek nem kedvezett. A hagyaték megérkezéséről 
rövid sajtótudósítások adtak hírt. 
1959-ben jelent meg Miklós Pál  A tunhuangi Ezer Buddha Barlangtemplomok c. 
könyve, amely tudományos munkásságának jelentőségét ismerő és értő szakember 
műve. Azonban talán a megjelenés időpontjával is összefüggésbe hozhatóan, Steint az 
imperializmus szolgálatában álló, a katonai hódítás előkészítése érdekében folytatott 
felderítő akcióban részt vevő személyként írja le, aki „a modern orientalisztikának pedig 
egy kiváló művelője volt, annak ellenére, hogy útjainak fő célja nem a régészeti kutatás, 
hanem a térképfölvételezés volt.”498

   Születésének századik évfordulója alkalmából „November 26-án ünnepi felolvasó ülés 
keretében emlékezett meg az Osztály Stein Aurél munkásságáról. Az ülésen Harmatta 

495 Guangxi Normal Univesity Press, 1999.
496 Tucci, Giuseppe: Sir Aurel Stein.= East and West, N.S. Vol. 23.No. 1-2, 1973. p. 12
497 =Akadémiai Értesítő 53/1943, p. 368
498 i.m. pp. 16-17



János Stein Aurél tudományos életműve, Rásonyi László: Stein Aurél és a Magyar 
Tudományos Akadémia és Miklós Pál: Stein Aurél és Belső-Ázsia művészete címmel 
tartott előadást.”499

Jelentős volt az a tanulmány, amelyet még 1960-ban jelentett meg Rásonyi László Stein  
Aurél és hagyatéka500 címen, amely a hagyaték elemzése mellett a legteljesebb, a 
tudományos eredményeket is számba vevő, magyar nyelvű Stein életrajzot is adta a II. 
világháború utáni időszakban, majd 1962-ben Sir Aurel Stein501 c. írása jelent meg.

1966-ban jelent meg a Móra Könyvkiadónál Halász Zoltán Romvárosok a sivatagban c. 
regényes életrajza, az ismeretterjesztő munka azonban elég sok pontatlanságot, illetve 
hibás adatot is tartalmaz.

 H. Boros Vilma 1968-ban tette közzé a családi levelezésről írt tanulmányát502, két 
Hirschler Ignáchoz szóló Stein levél fordításával, majd két év múlva, Ligeti Lajos 
előszavával jelent meg Stein Aurél ifjúsága 503c. kötete.  A kb. hatszázötven darabot 
tartalmazó 1866-1891 között keletkezett levelezés alapján (Hirschler Ignác kb. 304 
levele Stein Ernőhöz, Stein Ernőtől Hirschlerhez 273 levél, egyéb családi levelezés, 
köztük Stein Aurél négy levele nagybátyjához), több mint száz eredeti német levél ill. 
levélrészlet közzétételével, válogatva azok fordításával, bőséges jegyzetanyaggal és 
kiegészítésekkel képet ad egy tudósi pálya kibontakozásáról.
Ugyancsak 1968-ban a magyar Belső-Ázsia kutatás legkiemelkedőbb képviselője, a 
Stein Aurélt személyesen is ismerő Ligeti Lajos professzor írt egy nagyon fontos 
megemlékezést a tudós halálának huszonötödik évfordulója alkalmából.504              
   A tudománytörténeti megemlékezések közül még feltétlenül kiemelendő Harmatta 
János  Stein Aurél születésének 120. évforduló alkalmából megjelent tanulmánya505  és 
Wojtilla Gyula cikke, amely az 50 éve elhunyt nagy magyar Ázsia-kutatóról emlékezik 
meg.506

   A földrajztudós Stein Aurélról szóló megemlékezések közül említést érdemel Horváth 
Gergely írása, aki röviden összefoglalta az e tudományterületen elért eredményeit.507

   Munkásságának eredményeivel foglalkozó, az általa gyűjtött dokumentumok 
feldolgozásában jeleskedő magyar tudósok közül Harmatta János évtizedek óta tartó, és 
jelenleg is folyó kutatásait kell kiemelni.

   A hagyatékával érkezett keleti kéziratok közül Wojtilla Gyula tett közé egy kasmíri 
māhātmyát, egy a szent helyekre vonatkozó verses mű szanszkrit szövegét, és annak 
angol fordítását.508

 

499 =Magyar Tudomány, 1963/1 sz. p. 67
500 A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai 18.
501 =Acta Orientalia Hungarica, 14(1962), pp. 341-352
502 H. Boros Vilma: Stein Aurél családi levelezése az Akadémiai Könyvtár Kézirattárában .= Magyar 
Tudomány, 1968/7-8, pp.517-523
503 H. Boros Vilma: Stein Aurél ifjúsága.- Bp.: MTAK, 1970.- 148 p. (Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtárának Kiadványai 61)
504 Ligeti Lajos: Stein Aurél emlékezete = Magyar Tudomány, 1968/11.- pp.667-673
505 Harmatta János: Emlékezés Stein Aurélra = Antik Tanulmányok,  29(1982), pp. 216-219
506 Wojtilla Gyula: Két nemzet büszkesége = Magyar Tudomány,1993/12.- pp. 1505-1510
507 Stein Aurél, Belső-Ázsia nagy magyar kutatója = Földrajzi Múzeumi Tanulmányok, 4 (1987), pp.3-8
508 Wojtilla Gyula: Sir Aurel Stein’s Kashmirian Māhātmya Collection in the Library of the HAS.- In: 
Jubilee Volume of the Oriental Collection 1951-1976.- Bp.:MTAK, 1978, pp.215-224



Egykori szülőháza helyén, az Egészségügy Minisztérium irodaépületének falán (V. 
Arany János u. 6-8.) 1976-ban emléktáblát helyeztek el, mellszobrát, Domonkos Béla 
alkotását, egy emlékülést követően 1990. október 25-én avatták fel Érden, a Magyar 
Földrajzi Múzeumban.

Hosszú évtizedek után írásaiból 1986-ban jelent meg egy válogatás Ázsia halott  
szívében címmel, Szörényi László szerkesztésében.
Utolsó nagy munkájának reprint kiadását a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 
Keleti Gyűjteménye jelentette meg 1994-ben.509

   A magyar orientalisztikai irodalomból hiányzik még mindig egy olyan összefoglaló 
munka, amely sokoldalú és korszalkotó tudományos tevékenységét számbavenné. 
„1993-ban, halálának ötvenedik évfordulója alkalmából egy, munkásságát méltóképp 
bemutató kötet terve merült fel, amelyet öt-hat szakember írt volna, ám a Művelődési 
Minisztériumban végülis elfektették a tervet.”510

1999-ben jelent meg Erdélyi István összeállításában egy Stein Aurél bibliográfia511, 
amely ha nem is teljes, de mindenesetre többet nyújt minden korábbi összeállításnál. 
Nemcsak Stein műveit sorolja fel, hanem egy válogatást ad a felfedezéseivel, leleteivel 
kapcsolatos irodalomból, a róla megjelent művekről és függelékben egy időrendbe 
szedett biográfiai összeállítást közöl. Néhány rövid tanulmány egészíti ki a kötetet.
   Stein Aurél írásairól, számba véve a folyóiratokban megjelent cikkeket is, teljes 
áttekintést adni igen nagy feladat, különösen pedig a munkásságával kapcsolatos 
irodalomból egy érdemi összeállítást készíteni, hatalmas munka. Csak sajnálni lehet, 
hogy Erdélyi összeállítása pontatlan és hiányos leírásaival, valamint sokszor bántó 
helyesírási hibáival nem felel meg azon követelményeknek, amelyeket egy 
bibliográfiától joggal vár el a használó.

   Nagy előrelépést jelentett az MTA Könyvtárában őrzött Stein-gyűjtemények első 
része angol nyelvű katalógusának megjelenése 2002-ben, mert ezzel megteremtődött a 
lehetőség arra, hogy a 45 éven keresztül feldolgozatlanul heverő anyag kutathatóvá 
váljon. A feldolgozás folytatódik, most van kialakulóban a következő projekt, brit-
magyar együttműködésben fog elkészülni a katalógus második kötete is. Megjelenése 
után Stein Aurél teljes hagyatéka, amelyet végakarata a Magyar Tudományos 
Akadémiának szánt, elérhetővé válik mind a hazai, mind a nemzetközi tudomány 
számára.  
   2002. márciusában került megrendezésre a British Museum szervezésében Sir Aurel  
Stein and Central Asia 512 címen egy tudományos-nap, többek között a katalógus 
készítésében részt vevők előadásaival. A katalógus megjelenését követően, ugyanaz év 
májusában a Magyar Tudományos Akadémián a Könyvtár rendezésében angol és 
magyar előadók részvételével tudományos konferencia emlékezett meg Stein Aurélról.

Az utóbbi időben egyre több lexikon címszó, sajtócikk, előadás, televíziós 
ismeretterjesztő műsor foglalkozik Magyarországon életművével, de sajnos ezek között 
igen sok a meglehetősen felületes, pontatlan, már rég túlhaladott álláspontokat tükröző 
509 Stein, Aurel: Old Routes of Western Iran.- Bp. 1994 (Budapest Oriental Reprints, Series B2)
510 Simon Róbert: Orientalista Közép-Kelet Európában p. 22
511 Sir Aurel Stein Bibliography 1885-1943 /ed. by István Erdélyi.- Bloomington, Indiana : Eurolingua, 
1999.- 68 p. /Arcadia Bibliographica Virorum Eruditorum, Fasc. 17./
512 Sir Aurel Stein. Proceedings of the British Museum Study Day, 2002 /ed. by Helen Wang.- London : 
The British Museum, 2004.- ( The British Museum Occasional Paper Number 142.) 



megnyilvánulás, évtizedek alatt meggyökeresedett és tényként kezelt hibás adatok és 
vélemények minden ellenőrzés nélküli ismételgetése folyik. Ezek a jószándékú, de 
felemásra sikerült törekvések érzékeltetik, hogy mennyire hiányzik egy magyar nyelvű, 
átfogó, tudományos igénnyel megírt, nemcsak az életutat és annak magyar 
vonatkozásait, de a szakmai munkásságot is a mai kutatás eredményeinek ismeretében 
és felhasználásával bemutó nagy összefoglaló mű.     
 
   A magyar keletkutatás ugyan sosem feledkezett meg Stein Aurélról, hisz azok a 
területek, amelyeket ő kutatott, korábban is, és most is a hazai orientalisztika fontos 
kutatási témáit jelentik, bár azt is hozzá kell tenni, hogy a magyar keletkutatás 
képviselőinek még akad jócskán tennivalója, hogy Stein Aurél munkássága a hazai 
tudomány világában is elfoglalja méltó helyét.
   A jelenlegi helyzetet elég jól illusztrálja az a tény, - amit csak szomorúsággal tud 
leírni az Akadémián őrzött Stein-gyűjteményeket gondozó könyvtáros - hogy a 
katalógus megjelenése óta a világ minden tájáról érkeznek a kérések és kérdések a 
különféle anyagokat illetően, de magyar kutató még nem jelentkezett, hogy szeretne 
bepillantást nyerni a hagyaték valamely részébe. Tennivaló tehát akad bőven, több 
szakterületen is.

   Egy ilyen szerteágazó kutatási témát, a teljesség igényével megvalósítani igen nehéz. 
Amikor elkezdtem a disszertációt írni, akkor még úgy látszott, hogy legalább ami az 
Akadémia könyvtárában őrzött hagyatékot illeti, a teljes anyag ismeretében tudok 
dolgozni. Ez azonban több szempontból is megvalósíthatatlan elképzelésnek bizonyult, 
ugyanakkor további munkára ösztönöz az a tény, hogy folyamatosan kerülnek elő Stein 
Aurél magyarországi tudományos kapcsolataira vonatkozó dokumentumok.     
    A dolgozat, amennyiben sikerült a kitűzött célokat megvalósítani, a források 
összegyűjtésével és feldolgozásával, egy-egy kérdés tanulmányozásával és elemzésével 
remélhetőleg továbbhasznosítható eredményeket hozott, és későbbi kutatások alapjául 
szolgálhat nemcsak Stein Aurél magyarországi tudományos kapcsolatai tárgyában, de 
egyúttal adalékokkal szolgál a Magyar Tudományos Akadémia két világháború közötti 
történetéhez is 
Stein Aurél korszakalkotó, nemzetközileg elismert tudományos munkássága, a magyar 
tudomány önzetlen, sokrétű támogatása, amellyel szülőhazája iránti kötődését és háláját 
kifejezésre juttatta, indokolja, hogy Magyarországon szellemi örökségét ápoljuk és 
fenntartsuk.

                                            Irodalomjegyzék
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