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Magyarok a Selyemúton 

A Selyemút — Kínát a Földközi-tenger mellékével összekötő eurázsiai közlekedési útvonal — 
nem csupán kereskedelmi célokra szolgált, hanem a Nyugat és a Kelet nagy civilizációinak 
találkozási pontja volt. A Kr. e. 2. századtól kezdődően több mint egy évezreden át selymet, 
luxuscikkeket és egyéb kereskedelmi árukat szállítottak és cseréltek az út menti városokban, 
oázisokban, de egyben eszmék, vallási tanok, művészeti stílusok, technológiák terjedésének és 
meghonosodásának színtere is volt. A kínai, az indiai, az iráni, valamint a klasszikus nyugati 
kultúra keveredett, és hatott itt egymásra. 
Az ebben a szellemi olvasztótégelyben létrejött sajátos kultúra tárgyi emlékeinek és 
dokumentumainak feltárásában, valamint a terület földrajzi, kartográfiai, geológia leírásában 
Magyarország is kivette részét a SZÉCHENYI-EXPEDÍCIÓ és STEIN AURÉL munkássága révén. 
Az Akadémia alapítójának idősebb fia, gróf Széchenyi Béla által vezetett expedíciónak (1877 —1880) 
és Stein Aurélnak a Selyemút mentén folytatott több évtizedet felölelő régészeti és kartográfiai 
munkásságának volt egy közös pontja: a dunhuangi Ezer Buddha barlangtemplomok. 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvára Keleti Gyűjteményének kiállítása együttműködve 
a kínai Dunhuang Akadémiával, a Széchenyi-expedíció 140. és Stein Aurél halálának 75. év¬ 
fordulóján történeti fotók, valamint térképek, levelek, kéziratok, korabeli és modern 
kiadványok, filmek segítségével kalauzolja el a látogatót a felfedezések helyszíneire, 
köztük a terület leghíresebb művészeti emlékéhez, az Ezer Buddha barlangtemplomokhoz, melynek 
újkori felfedezésében e magyar utazók és tudósok játszottak úttörő szerepet. 



  
Cat. Stein LHAS Photo 37/3 (20) 

Barlangszentélyek a sziklafalon 
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Átkelés a Taklamakán dűnéi közt a Kerija folyó felé 



  
Cat. Stein LHAS Photo 38/2 (69) 

lagokkal 2, ló sza asz 
Vá 

1Z aguru, templom Bhaisadzsj 



  
  

Cat. Stein LHAS 39 

Stein Aurél portré, Elliott V. Fry felvétele 



  
LHAS MRB Ms 315.123 

Széchenyi Béla portré 



A Kelet iránti érdeklődés Magyarországon — Magyar felfedezők Kínában 
A magyarok számára a Kelet mindig többet jelentett egy egyszerű földrajzi fogalomnál, 
hisz a keleti származás tudata benne élt népünkben. Történelmünk számos korszakában álltunk 
kapcsolatban vagy éltünk együtt keleti népekkel. A 9. század végén a Kárpát-medencében való 
letelepedés előtti évezredben a magyar törzsek is részét képezték a nomád népek nagy, 
kelet-nyugat irányú vándorlásának. 
A 19. század hozta magával — a nemzeti függetlenség és polgári fejlődés kívánalmával együtt — 
a nemzeti identitás kérdését. Az érdeklődés középpontjába került az a kérdés, hogy hol volt 
a magyarok őshazája, s mely nyelvekkel áll rokonságban a magyar nyelv. 
Ugyanebben az időben Európa szerte virágzott a keletkutatás, s ez ösztönzően hatott arra, 
hogy Magyarországon is tudományos alapossággal vizsgálják a kérdést. Magyar utazók és tudósok 
népük őstörténete miatt vonzódtak a Kelethez, ugyanakkor jelentős szerepet játszottak 
Ázsia földrajzi, geológiai, néprajzi, állat- és növénytani leírásában is. A Kínába irányuló expedíciók 
közül is legtöbb nem a magyar őstörténet, hanem a terület természetföldrajzi leírásában, 
a meglátogatott ország civilizációjának megismerésében hozott eredményeket. 
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Kőrösi Csoma Sándor arcképe. 
Schofft Agoston rajza után készítette A. J. Walzel 

Kőrösi Csoma Sándor (1784 körül-1842), az első jelentős magyar keletkutató, 1819-ben a 
magyarok őshazáját megkeresni indult el Keletre. Jól ismerte népe eredetének különféle teóriáit, 
amelyek a magyarokat a hunokkal, az avarokkal, az ujgurokkal hozták kapcsolatba. Ám Ladakba 
érve mégis a tibeti nyelv tanulmányozásának szentelte magát. Kalkuttában jelentette meg az első 
használható tibeti-angol szótárat, egy tibeti nyelvtant, valamint a Mahávjutpatti angol változatát, és 
hatalmas anyagot állított össze a tibeti irodalom különböző területeiről. Így vált egy új tudományág, 
a tibetisztika megteremtőjévé. 
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LHAS MRB 211.184 

Kőrösi Csoma Sándor ereklye / Ismeretlen művész. 
Csoma Darjeelingben halt meg, és az ottani keresztény temetőben nyugszik. A Bengáli Ázsiai 
Társaság, melynek több mint egy évtizeden át könyvtárosa volt, 1845-ben állította fel síremlékét. 
A sírról készült festményt - koronás magyar címerrel ellátott rézkeretbe foglalva - Széchenyi István, 
, a legnagyobb magyar" haláláig az íróasztalán tartotta. A felirat szerint Csoma , Távul a hazától alusz¬ 
sza örök álmát; de él minden jobb magyarnak lelkében." 



  
Cat. Stein LHAS Photo 3/7 (4) 

Kőrösi Csoma Sándor sírja Darjeelingben 
A Széchenyi expedíció tagjai különböző helyekre látogattak el, mielőtt Kína területére értek. 
Lóczy Lajos Csoma nyomdokain haladva először a Bengáli Ázsiai Társaság kalkuttai székházát, 
majd úton Szikkim felé, darjeelingi végső nyughelyét látogatta meg. 
Stein Aurél 1899 májusában Darjeelingbe utazott és felkereste honfitársa és nagy 
Belső-Ázsia kutató elődje sírját. 



    
LHAS Tib. 634 

A Gyémánt Szútra első, festett oldala 
A Gyémánt, vagy pontosabban Gyémánt-vágó Szútra, a Pradzsnyápáramitá szútrák közé tartozik, 
vagyis a mahájána buddhizmus egyik alapszövege. Tartalmát tekintve azonban már a vadzsrajána 
buddhizmus filozófiája jelenik meg benne. A tibeti buddhizmus egyik leggyakoribb szövege. 



    

  

  
LHAS Photo D3913 

Gróf Zichy Jenő portréja 
Zichy Jenő (1837-1906) politikus, Ázsia-kutató, az MTA tagja néhány évvel Stein első 
belső-ázsiai — expedíciója előtt 3 expedíciót vezetett Kínába és Közép-Ázsiába. 
Harmadik expedícióján (1897-1898) Urgán és a Góbi sivatagon át érkezett Pekingbe. Különös 
figyelmet fordított a régészeti anyaggyűjésre azokon a területeken, ahol a Magyar őshazát sejtette. 



LHAS 766.839 (242) 

  
Nankou-átjáró, Zichy Jenö gróf harmadik ázsiai utazása c. útleírásából, 

1901-1905 



Hungarian National Museum, Historical Photo Department 1473/1956 

Cholnoky Jenő portréja 
Cholnoky Jenő (1870-1950) a Budapesti Egyetem földrajzprofesszora volt. Lóczy Lajos 
biztatására látogatott el Kínába (1896-1898) és végzett hidrográfiai kutatásokat a Jangce 
régióban. Kiemelten tanulmányozta a Kínai Alföld nagy folyóinak deltavidékét, különös tekintettel 
a Sárga folyó és a Jangce gyakori mederváltására, majd a Góbi-sivatagba és Mandzsúriába 
utazott. Később nagyszabású műveket írt Kína földrajzáról. Stein magyar földrajzi folyóiratokban 
megjelent cikkeinek szerkesztője volt. Stein Aurél halálakor írt megemlékezésében összefoglalta 
munkásságának földrajztudományi jelentőségét   



  
Babes-Bolyai University 1023/5023 

Rendőrhajó a Nagy Csatornán Cholnoky Sárkányok földjéről c. útleírásában 
Illusztráció Cholnoky Sárkányok földjéről c. útleírásából. 



    
Babes-Bolyai University 1098/5098 

Leselkedők Cholnoky csónakja körül a Fu folyónál 
Illusztráció Cholnoky Sárkányok földjéről c. útleírásából. 
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Babes-Bolyai University 1131/5131 

Tianbaoshan lakói Cholnoky Jenővel 
Illusztráció Cholnoky Sárkányok földjéről c. útleírásából. 
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Hungarian Museum of Ethnography F 270287 

Gróf Almásy György portréja 
Almásy György (1867-1933) utazó 1900-ban a Balkhas tónál és a Tianshan központi részén végzett 
700-geográfiai vizsgálatokat. A kirgizek és kazakok között folytatott néprajzi kutatásai, valamint 
a Khan Tengri masszívumról készített panoráma felvételei és hidrogeográfiai megfigyelései 
jelentős tudományos eredményeket hoztak. 1906-ban új expedícióra indult Prinz Gyula (1882-1974) 
társaságában. Folytatták felfedező munkájukat a Tianshanban, majd Prinz kutatási területét 
kiterjesztette a Tarim-medencére, a Kunlunra és a Pamírra. 



  
LHAS Oriental Collection, Photos 

Panoráma felvétel a Tianshanról 

1900-ban Almásy a Tianshan akkor még kevéssé felmért északi vonulatába utazott. 
Ezt a panoráma képet — Stein feljegyzése szerint — Almásy felvétele alapján, Lóczy professzor 
felügyeletével, A. Koszkol készítette. 



  
LHAS Photo D7950 

Ligeti Lajos portréja 
Ligeti Lajos (1902-1987) az Eötvös Loránd Tudományegyetem Belső-ázsiai Tanszékének 
nagyhatású professzora volt. Szülővárosában, majd Párizsban tanult korának legnagyobb 
sinológusai, Paul Pelliot és Henri Maspero irányítása alatt. 1928-tól három évet 
Belső-Mongóliában töltött, ahol nyelvészeti anyagot gyűjtött. 
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LHAS 776.333 (54) 

Tevék a pekingi városfalnál 
Ligeti Sárga istenek, sárga emberek. Egy év Belső Mongólia lámakolostoraiban című, 1939-ben 
megjelent útleírásából. 



A Széchenyi-expedíció (1877-1880) 
Magyarország a 19. században és a Széchenyi család 

Magyarország 19. századi történelme viszontagságokkal és hatalmas eredményekkel teli. 
A század első évtizedeiben a Habsburg elnyomás alatt sínylődő országban reformmozgalom indult, 
melynek célja a polgári haladás és a nemzeti függetlenség elnyerése volt. 
Az Európán végig söprő 1848-as forradalmak Magyarországot is elérték, és kitört a szabadságharc. 
A magyar függetlenségért vívott küzdelmet azonban kevesebb, mint két év alatt leverték, 
majd a megtorlás és elnyomás időszaka vette kezdetét. 1867-ben megszületett a kiegyezés, és az 
Osztrák-Magyar Monarchia keretében Magyarország visszanyerte függetlenségét. Nagyszabású 
fejlődés kezdődött mind a gazdaság, a kultúra és a tudományos élet terén. 
A Széchenyi család kiemelkedő szerepet játszott a reformmozgalomban. E régi és befolyásos 
nemesi családnak köszönhetően nemzeti intézmények jöttek létre, a modern politikai gondolkodás és 
technológia elérte Magyarországot, Pest-Buda az ország gazdasági és kulturális központjává vált. 
Mivel Széchenyi Béla e nagy tiszteletnek örvendő család tagja volt, expedíciója az érdeklődés 
középpontjában állt, és biztosította számára az Akadémia támogatását is. 
A Széchenyi-expedíció célja Kína és Belső-Ázsia földrajzi és földtani vizsgálata volt. A tagok 
tudományos felkészültsége révén és a rendelkezésükre álló modern mérőeszközök segítségével 
fontos tudományos szakmai eredményeket értek el, nagymennyiségű adatot gyűjtöttek. 
Ezzel nagymértékben növelték a Kínára vonatkozó ismereteket, és hozzájárultak a földrajztudomány 
fejlődéséhez. Ez volt az első, kizárólag tudományos magyar expedíció Kínába. 
Tízezer kilométeres utazásuk eredményeként hatalmas területeket vontak be a pontos 
térképészeti ismeretek körébe. A gyűjtött 700 kilónyi ásványi- és kőzettani anyag, valamint 
őslénytani és botanikai gyűjtemény teljes feldolgozása 20 szakember közreműködésével csaknem 
2 évtizedet vett igénybe. Az expedíció tudományos hozadéka egy több mint kétezer oldalas, 3 kötetben 
megjelent könyv, amelynek geológiai része F. Richthofen szerint a , geológia mesterműve". 



    
Béla és neje Erúúöpn Hanna grófnő. 

LHAS 351.734 (90) 

Gróf Széchenyi Béla és felesége, Erdődy Hanna grófnő 
Gróf Széchenyi Béla (1837-1908) német egyetemeken (Berlin, Bonn) folytatott jogi 
tanulmányokat, sokat utazott Európa szerte. Apja halála után rövid ideig parlamenti képviselő volt. 
1862-ben ellátogatott az Amerikai Egyesült Államokba és Kanadába, élményeiről könyvet 
jelentett meg. Többször járt Afrikában is. 
1870-ben feleségül vette gróf Erdődy Hannát, aki azonban két év boldog házasság után, 
két kislányt hagyva árván, elhalálozott. Széchenyi gróf soha nem tudta magát túltenni ezen 
a tragikus veszteségen. A hosszú ázsiai útjával is e fájdalomra keresett enyhülést. 
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LHAS 707.108 

A Széchenyi-expedíció útvonal térképe 
Az expedíció 1877 decemberében Triesztből indult, hosszú tengeri út után Indiába érkezett, 
majd Jávára hajóztak, rövid látogatásokat téve Szingapúrba, Hongkongba és Kantonba. 
1878 áprilisában érkeztek Sanghajba. Az expedíció néhány tagja a nyarat Japánban töltötte. 
Ezt követte a második szakasz, amely során az eredeti terv szerint átszelték volna Ázsiát 
kelet- nyugati irányban, meglátogatva többek között Mongóliát, Xinjiangot és Tibetet. 
Széchenyi egyedül ment Pekingbe, hogy megszerezze az ehhez szükséges engedélyeket. 
A bizonytalan politikai helyzet miatt a kínai hatóságok csak Dunhuangig engedélyezték útjukat, 
ezért a város vált az expedíció legnyugatibb állomásává. 



LHAS MRB Ms 10206 

Gróf Széchenyi Béla portréja 
1874-ben ásatásokat kezdett az erősen visszahúzódó Fertő-tó medrében. Az ott talált kőkori 
leleteket Eduard Suess osztrák geológus-paleontológus segítségével írta le. Kőkori lelet a 
Fertőtava medrében, néhány közleménynyel multjáról c. műve magyarul és németül 1876-ban, 
franciául 1878-ban jelent meg. 
Eduard Suess, valamint a Novara expedícióval a világot bejáró másik neves osztrák geológus, 
Ferdinand von Hochstetter hatására határozta el magát a felfedező utazásra, és tanácsaik alapján 
állította össze az expedíció útvonalát.   



  

    
    

Cat.Stein LHAS Photo 44/1 (17) 

Lóczy Lajos portréja 
Lóczy Lajos (1849-1920) geológus és földrajztudós a Magyar Királyi Földtani Intézet 
igazgatója volt. A Széchényi expedíció alatt a terepen végzett kutatómunka vezetője volt, 
s az ő nevéhez fűződnek a legfontosabb tudományos eredmények Belső-Ázsia és Nyugat-Kína 
geomorfológiája és paleontológiája területén. Az expedícióról megjelent három kötetes 
, Gróf Széchenyi Béla keletázsiai utazásának (1877-1880) tudományos eredménye" c. munkának 
egyik fő szerzője, és egyben szerkesztője volt. A könyv nemzetközi elismerést hozott 
Lóczy számára. Ő volt a szerkesztője a Sand-buried ruins of Khotan magyar változatának, amely 
Homokba temetett városok címmel jelent meg. Életre szóló barátság fűzte Stein Aurélhoz. 
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Kreitner, 

LHAS 707.108 

A Széchenyi-expedíció tagjai 
Hármas portré Kreitner Gusztáv Gróf Széchenyi Béla keleti utazása India, Japan, China, 
Tibet és Birma országokban c. művéből. 
Balra az osztrák katonatiszt, geográfus és diplomata szerző. Kreitner 1872-től 5 éven át 
a Monarchia katonai földrajzi intézetének hadnagyi rangban szolgáló térképésze volt. 
Azexpedíciójelentőseredményekethozottakartográfiaterületénis, ezértatérképek készítőjekomoly 
elismerésben részesült tudományos körökből, 1886-ban a német természettudományos akadémia, 
a Leopoldina tagjai közé választotta. Az uralkodó a Vaskoronarend III. osztályú keresztjével 
tüntette ki, amely egyben nemesi ranggal is járt. 1884-től sikeresen látta el a Monarchia konzuli, 
majd 1892-től főkonzuli képviseletét Yokohamában. Állomáshelyén hunyt el 1893-ban. 
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Libr. Hung. Mining and Geological Service 3890 

Atlasz Gróf Széchenyi Béla kelet-ázsiai utjához 1877-1880. 
Az expedíció egyik legnagyszerűbb eredménye az 1:5000000 méretarányú geológiai jegyzetek¬ 
kel ellátott térkép, amelyet Kreitner Gusztáv szerkesztett, a földtani rész Lóczy Lajos munkája. 
Mintegy 750.000 km2 terület pontos kartográfiai leírása valósult meg ezáltal. 
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LHAS MRB MS 5272/140 

Szentkatolnai Bálint Gábor portréja 
A Széchenyi-expedíció negyedik tagja a nyelvész Szentkatolnai Bálint Gábor (1844-1913) volt. 
Bombayban elvált társaitól, és a tamil nyelv tanulmányozása céljából Dél-Indiába utazott, 
majd Sanghajból betegsége miatt haza kellett térnie. Az expedíció tudományos eredményeit 
összefoglaló munkában azonban helyet kaptak a tamil nyelvvel kapcsolatos kutatási eredményei. 



  

  
Hungarian Geographical Museum, Cholnoky-beguest, 12/2013 

Ázsia-kutatók találkozója Budapesten, 1903 
Sven Hedin svéd utazó, a Selyemút kutatója, magyar felfedezők társaságában. 
Balról jobbra áll: Almásy György, Déchy Mór, a Kaukázus kutatója, Cholnoky Jenő, 
ül: Sven Hedin, Vámbéry Ármin, a világhírű Közép-Ázsia utazó és a török nyelvek tudósa és Lóczy Lajos. 



  
  

LHAS 715.170 (13) 

Góbi sivatag 
Illusztráció Lóczy A khinai birodalom természeti viszonyainak és országainak leírása. 
Gróf Széchenyi Béla keletázsiai utazása alatt (1877-1880) szerzett tapasztalatai és a meglévő 
irodalom fölhasználásával c. munkájából. Lóczy korában több geológus volt azon 
a véleményén, hogy a Góbi sivatag helyén tenger volt. Lóczy bizonyította ennek ellenkezőjét, 
hogy az un. Han-hai rétegek szárazföldi eredetűek. 
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A (KIS-ÁRVAD NEVÜ SZIKLASZIGET A JANG-CZE-KIANGON. 

LHAS Vasárnapi Újság 1897.44.7 (100-101) 

Az expedíció a magyar sajtóban 
Az expedíció útjáról, eredményeiről többször is tudósítás jelent meg a magyar sajtóban. 
A korszak legnépszerűbb ismeretterjesztő lapja, a Vasárnapi Újság 1897. áprilisi 
száma a tudományos eredmények első, geológiai kötetének megjelenése alkalmából közölt cikket. 
A képek a víz felszínformáló hatását szemléltetik. 
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Hung. Nat. Hist. Museum Lóczy 222 (1-3) 

Életképek Lóczy expedíciós felvételeiből 



  
LHAS 715.170 (117) 

Koko Nor Lóczy A Khinai Birodalom című könyvében 
Dunhuangból az expedíció tagjai visszatértek Lanzhouba, s tettek egy kitérőt a Koko Nor felé. 
Remélték, hogy esetleg Sichuanon át Batangnál mégis megkísérelhetik a Tibetbe való bejutást. 
Miután ez sem volt lehetséges, Yunnan tartományon át Mianmarba mentek, majd Bhamotól az 
Irravádi folyón utazva ért véget a 14 hónapos folyamatos kutatóút, s elindultak hazafelé. 
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LHAS 768.703 (90-91) 

Útvonal és távolság Lanzhou-tól Oianfodong-ig 
A Gróf Széchenyi Béla keletázsiai útjának tudományos eredménye (1877-1880) c. műben 
a megtett mintegy tízezer kilométernyi utat is pontosan dokumentálták. A magyar nyelvű 
kiadás ezen oldalai az útvonalat (jelen esetben: Suzhou és Oianfodong) mutatják napokra lebontva. 
A távolságok km-ben és li-ben is szerepelnek, illetve feltüntetik a megtételhez szükséges időt. 
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LHAS 768.703 (90-91) 



512 Geologische Beobachtungen und Ergebnisse. 

Unter dem Meridiane von An-si-fan und Tung-hoan-shien erreicht die Breite der 
Kieswüste 100, respective 150 Kmtr. (Fig. 47). Es ist auch dieser Theil der Wüste becken¬ 
förmig und es zieht durch ihr nördliches Drittel, welches dem von der Strasse nach Hami 
durchschnittenen Pej-shan-Felsengebirge benachbart ist, das breite, sumpfige und von Sand¬ 
bünken unterbrochene Bett des Su-la-ho oder Bulungir-gol-Flusses hin. Die Ufer desselben 
werden von Lössterrassen gebildet, auf welchen chinesische Ansiedler erfolgreich den 

  
Fig. 48. Flugsandhügel in der Náhe von Tung-hoan-shien. 

Ackerbau betreiben, indem sie das Wasser des Su-la-ho in zahlreichen Canálen zur Be¬ 
wösserung verwenden, Dies Wasser ist ebenso, wie das jener Báche, welche die südliche 
Kieswüste durchlaufen, mitunter bis zur Ungeniessbarkeit salzig, trotzdem, dass diese Báche 
dem Nan-shan entspringen. 

Flugsand in grösseren Flecken findet man blos in der Gegend von Yü-mön-shien, 
An-si-fan und Tung-hoan-shien, doch sind unter allen Bildungen der Wüste die Steinfelder 
am ausgedehntesten (Fig. 48). Bei Yü-mön-shien und Tung-hoan-shien sind an einigen 

S Ta-pan-shan Tsien-fu-tung N 
Felsentempel 

  
Fig 49. Profil durch den Ta-pan-shan und Situation der daselbst befindlichen Flugsandhügel. 

I. Krystallinische Schiefer; 2. Granit; 3. Diabas; 4. Horizontal geschichtete Kiesconglomerate (pliocen?); 
5. Flugsand; 6. Kiessteppe. 

Stellen in den tieferen Wasserrissen horizontal gelagerte Conglomerate aufgeschlossen und 
nachdem dieselben bei Tung-hoan aus dem lockeren, eckigen Materiale der Kiesflichen 
hervorragten, war ich geneigt, sie als ültere Ablagerungen, und zwar als die Sedimente 
einstiger grosser pliocener, abflussloser innerasiatischer Landseen zu betrachten. 

In der Náhe von Tung-hoan-shien sind die Tsien-fu-tung (Tschien-fu-se) genannten 
buddhistischen Felsentempel in horizontal geschichtete, aus abgerollten Kiesen bestehenden 
Conglomeraten ausgehöhlt (Fig. 49). Dieses Conglomerat hebt sich von der losen Kies¬ 
fáché in einer hinreichend hohen Terrassenstufe ab. Das nur unvollkommen verkittete 
Conglomerat hült sich leicht in senkrechten Wöünden und ebenso stehen die Wölbungen 
der zahlreich ausgegrabenen Höhlungen ganz fest Die Felsenhöhlen dehnen sich in dieser 

LHAS 715.496 (512) 

Homokhegyek Dunhuang közelében geológiai leírással 
Lóczy nemcsak a Dunhuang környéki futóhomok pontos leírását adta, de a Oianfodong 
kőzettani összetételét is meghatározta: "Vízszintesen rétegezett, görgetett kavics konglomerat, 
amely egy magas teraszlépcsővel emelkedik ki a laza kavicslejtőkből." A Gróf Széchenyi Béla 
keletázsiai útjának tudományos eredménye (1877-1880) német nyelvű kiadásában. 
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LHAS MRB RAL 367/1880 

Széchenyi Béla gróf levele a Magyar Tudományos Akadémiához 
Az alábbi levélrészletben Széchenyi gróf beszámol a kínai hatóságokkal való kapcsolatáról 
és a tudományos kutatás lehetőségeiről: 
, Végre nem hagyhatom említés nélkül, hogy eddigelé sehol a legcsekélyebb kellemetlenségünk 
sem volt tudományos eszközeink miatt; szabadon bár hol és bár mikor dolgozunk velök, sőt 
a nagyobbik Universalis Instrumentum fölállításánál rendesen khinaiak nyújtanak segédkezet, 
nem egyszer a jelenlevő mandarinok szemeláttára. Egyáltalában nem érthetjük, hogy eddigelé 
mindazon ösmert egyének, kik Khinának egyes részeit beútazták, nem egyszer említik föl 
a nehézségeket, a veszélyt, tudományos eszközökkel dolgozni, rajzokat készíteni, jegyzeteket tenni 
-mi rendesen a legnagyobb óvatossággal, csak is titokban történhetett — nehogy gyanú 
ébresztessék. Mi úgy tartjuk, hogy azon veszélyek csak képzelődésökben léteztek. 
Életemben úgy találtam hogy őszinte nyílt föllépéssel biztosabb a haladás és tovább juthatni, 
mint férfihoz nem illő titkolódzással. Midőn Pekinben a Csungli Jamen (külügy) egyik tagja 
azt a kérdést intézte hozzám: , fognak-e térképek készülni?" — rögtön minden tétovázás nélkül 
feleltem hogy: ,igen"; de hogy azok Khinának, melynek javát ép úgy hordomkeblemen, 
mint bár mely más nemzetét, első rendben válandnak hasznára. Megígértem a khinai kormánynak, 
hogy minden látott és tapasztaltakról egy rövid de hű jelentést fogok beküldeni 
és e napokban már adott szavamat beváltandom. Jól tudják Pekinben, hogy útam tisztán történelmi 
és tudományos czéloknak van szentelve, hogy térítő nem vagyok, politikával nem foglalkozom 
és hogy engem egyáltalában más indokok nem vezérelnek— de a mi fő, hogy magyar vagyok, 
és mint ilyen egy barátságos nemzetnek egyik gyermeke, mely Khinának soha semminemű 
kellemetlenséget nem okozott." 



  
LHAS Vasárnapi Újság 1898.45.5 (75) 

Lhasa térképe 
1897-ben jelent meg a A Gróf Széchenyi Béla keletázsiai útjának tudományos eredménye 
(1877-1880) . utolsó kötete. A Vasárnapi Újság — könyvismertetése illusztrációként 
ezt az 1880-ban Tibetben készült, Lhaszá-t ábrázoló rajzot mutatta be a kötetből. 
Ezzel kívánták szemlélteni, hova nem sikerült az expedíciónak eljutni. 



Dunhuangban 
1879. május másodikán az expedíció tagjai Dunhuangból a Oinfodong barlangtemplomokhoz kirán¬ 
dultak. A látottak mindhármukra nagy hatást gyakoroltak, ezt mutatja, hogy nemcsak naplóbejegy¬ 
zéseikben és útleírásaikban, de a tudományos kötetben is előkelő helyet kapott az Ezer Buddha bar¬ 
langtemplomok leírása. De miközben a gyönyörű műalkotásokat csodálták, meglátták, hogy mennyire 
bizonytalan azok fennmaradása. 
Felismerték a műalkotások magas művészi színvonalát, érzékelték az itteni buddhista ábrázolások 
egyedi stílusjegyeit, s felhívták a figyelmet arra is, hogy számos veszély fenyegeti a műalkotásokat: azok 
elégtelen őrzése, szakszerűtlen restaurálása és újrafestése, a vallási intolerancia, a hely rablóbandák 
támadásai, valamint az, hogy a hívők szálláshelyként is használják a barlangokat. 
Ezen kívül, mivel természettudósok voltak, a hely földrajzi, földtani jellegzetességeit is leírták. A ké¬ 
sőbbi hatást pedig jól mutatja az a tény, hogy Lóczy lelkes beszámolója felkeltette Stein Aurél érdeklő¬ 

kiterjesztve ellátogatott Dunhuangba, 
Bizonyára a Oianfodong is nagy szerepet játszott abban, hogy Kreitner az alábbi mondattal fejezte be 
a városról készített beszámolóját: , Dunhuang volt szárazföldi utazásunk nyugati végpontja, és egé¬ 
szében véve Kína díszének, a természet egyik remek alkotásának mondhatjuk." 
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Hung. Mining and Geological Service 3890/3 

Kanszu tartomány és Dunhuang térképe 
Dunhuang pontos térképészeti meghatározása is az expedíció érdeme. Abban az időben 
Kínai-Turkesztán területének nagy része még fehér foltként jelent meg a térképeken. 
A Széchenyi expedíció modern műszerei segítségével  Kreitner csillagászati  hely¬ 
meghatározásokkal dolgozva készítette térképeit. 
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Hung. Mining and Geological Service 104-18-B/113-114 

Útban Dunhuang felé, részlet Lóczy Lajos naplójából 
Közeledve a város felé, április 30-án az alábbiakat írta Lóczy a naplójába: 
.. végül egy sós tavacska mellett haladunk, mely két törmelék kúp közét látszik elfoglalni. 

Előttünk egy törmelék kúp magaslatán ligetek, fűzfák és nyárfák zöldelnek. Ezeket elérve 
a Sza-csou-i földmívelő telep határán voltunk. Innét 40 mérföldet ily fakerített búzaföldek 
mellett és között tettünk meg Tung-huan-hszien-ig. Miután 5 hóig romok és kopár vidéken 
utaztunk, mondhatatlanul kellemesen lepett meg a fák üde zöldje. Sehol eddig ily nagy 
mennyiségben ültetett és nagy gonddal ápolt fát nem láttam, mint e mindenfelől sivataggal 
kerített helyen. A földek kitünöleg mivelnek és öntöztetnek. Most 9-10 cm magas a vetés. Minden 
irányban csatornák szelik át ezen a kavicsból 10-15 ra kiemelkedő (szélfútta iszap) löszterületet, 
melyekben a Tang-ho vize oszlik szét, a fő csatorna a város előtt fut. A házak (sárvárak) és 
miaok, jó karban vannak, a népesség nagy és jó viszonyokban van. A mozlim fölkelők nem dúltak itt. 
A város közelében a fa ültetvények, fűz, jegenye, szil, kajszin barack, alma és több ismeretlen 
fa mindinkább sűrűbbek, valódi fakertek vannak itt. Emeli a hatást, hogy minden teljesen 
zöldjében áll és virágzik, hja aligha vagyunk 40007 magasban a 400 szfok alatt. 
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Lóczy rajzai a naplóban - A barlangok első ábrázolása 
"A várostól DDK-i irányban 24 km-re gránitból való kopár hegység emelkedik, melynek 
északi lábánál kavics-konglomerátból való vízszintes telepek vannak. Ezekre az előbbi 
futóhomokhalmoknak halmozódtak fel, s egy árok nyomult közéjök. Függélyes nyugati falában 
2 kilométernyi hosszúságban, három emeletben, sűrűn egymás mellett nyílnak az üregek, melyek 
között két óriási Buddha alak van a sziklába vésve: egyik 20, a másik legalább 35-40 méternyi 
magas. A szűk bejáratú üregek belsejükben tágas, épszögletű kamrák a bombayi Elefanta 
és Salzette szigetek üregeire emlékeztetnek; a falakat freskók födik, melyek tárgyát jobbára 
Buddha életéből vett epizódok képezik; a nőalakok ízléssel vannak előállítva, s az alakok fejét 
fehér fénykoszorú keríti miként a kereszténység szentjeiét; a nagyobb üregekben agyagszobrok 
emelkednek; előttök oltár friss vízzel telt edényekkel és illatos füstölőkkel telirakva; nagy réztányér 
és dob van mellettük az imádkozó zarándokok fohászainak hangosabbá tételére. 
Az üregek előtt 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 buddhista szerzetes őrizte az üregeket 
és végezte az előírt szertartásokat. Két alvó Buddhát is láttam az üregben, melyeknek szunnyadása 
fölött s legkülönbőbb típusú alakok örvendtek és hálálkodtak. 
A futóhomok, mely nyugat felöl nyomul előre, az üregek nagy részét eltemette; egykor azonban 
még jobban el voltak öntve az üregek, miként a régi vonalak bizonyították a homoknak 
magasságát. Legalább 1000 üreg van itt és a bennük lévő alakok száma 10.000 fölé emelkedik. 
Minden arra mutat, hogy a Czing-fu-sz-i üregek és bálványaik az indiai buddhizmus papjai vagy 
misszionáriusai tervei szerint készültek, a régi alakok legalább semmiben sem emlékezetnek 
a khinai buddhista kultuszra, amint az a belső khinai tartomány okban feltalálható. " 
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LHAS 707.108 (681) 

Dunhuang oázisa 
"Tung-hoan-shien, a fák lombjai közé rejtőzve, valóságos kert közepén fekszik. Csak a város 
falainak közvetlen közelében emelkednek ki a pagodák és templomok csúcsai. 
Ünnepélyesen fogadtak. Az egész helyőrség talpon állott, a falakon belöl lakásunkig 
tarka-barka sorfalat képezett. A lakosságra nézve, mely európaiakat még sohase látott, valóságos 
örömünnep volt érkezésünk. A ki csak tagjait mozdítani bírta, kedvező helyet keresett magának, 
vagy az utczán, vagy a háztetőkön, ahonnan az idegeneket megbámulhassa. A kiváncsiak 
első soraiban leginkább szürkeszakálu, tisztes arczu öregeket láttam, akik unokáiknak, 
tőlük telhetőleg igyekeztek magyarázatot adni e ritka jelenségről. 
Satschu-wej város, amely a régibb térképeken rendesen megnevezve van, már nem létezik. 
Azok az idők, midőn 600 évvel ezelőtt Marco Polo hatalmas rajzot írt a , Satschiu" eldorado mesés 
gazdagságáról, eltüntek és soha nem térnek vissza." 



  
  

LHAS 707.108 (689) 

Ezer Buddha Barlangtemplomok 
"A barlangok szabálytalan emeletekben és különböző nagyságban vannak bevágva egész fel 
a sziklafal csucsáig. A barlangok alaprajza kivétel nélkül négyszögü s a boltozat tetőzet, 
rendesen négyoldalu gulában 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. Az alakok márgaagyagból vannak készítve, s az agyag, 
nagyobb tartósság kedveért, rizs szalmával keverve. Két nagy, ülő Buddha szobor feje kimagaslik 
a sziklafal fölött, mintha cask erővel törték volna keresztül a barlangnak fejük fölé emelt 
homlokzatát, s kétségtelenül ezek az óriás templom legérdekesebb látni valói. Elismerésre 
méltó arányosságban alkotva, mintegy 50 méter magasak, maguk a lábak 8 méter hosszuk. Az egyik 
istenséggel, fájdalom, nagyon kegyetlenül bánt egy Dungan rablóbanda. A mohammedanok 
egy máglyát emeltek, melynek lángjai a templom egykori faburkolatát fölemésztették s magában 
a szoborban is helyrehozhatatlan kárt tettek. A barlangokban igen kellemes hőmérsék uralkodik, 
s ez egész éven át egyenlő marad, s a zarándokokat arra csábítja, hogy tanyáikat ott üssék fel. 
Látogatásunk alkalmával cask két Láma lakott a zárdában, s ezek már 15 év óta gondozzák a szent 
helyet. Mindkét szerzetes saját birodalmának tekinti a templomot, és egyházfejül senkit sem 
ismernek el maguk fölött. Szerény, igénytelen emberek, akik kizárólag néhány mandarin 
bőkezüségéből élnek. E mandarinok viselik a templom tatarozási kiadásait is. A papok lakása 
a kis folyam job partján van, s a keskeny völgy itt veteményekkel és virágokkal van beültetve." 
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LHAS 707.108 (701) 

Homokhegyek Dunhuang közelében 



Stein Aurél magyarországi háttere 
Magyarország 19. századi történelme viszontagságokkal és hatalmas eredményekkel teli. 
Ez a különleges történeti pillanat és hely adta Stein Aurél egyedülálló örökségét, akinek kereskedőkből, 
gyárosokból és értelmiségiekből álló családja maga is részt vett a szabadságharcban ugyanúgy, 
mint az ország gazdasági és kulturális fejlesztésében. 
Stein Aurél egy zsidó polgárcsalád harmadik gyermekeként látta meg a napvilágot. Idős apja helyett 
nevelésében és szellemi arculatának formálásában a legnagyobb szerepet nagybátyja, Hirschler Ignác 
(1823—1891), a híres szemészorvos, az MTA tagja játszotta, aki révén már fiatalon megismerkedhetett 
a magyar szellemi élet legkiválóbb képviselőivel. 



  
Cat. Stein LHAS Photo 29 (41) 

Stein Aurél portréja / Johnston és Hoffman, Calcutta vagy Simla, 1890-es évek 
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Stein Aurél élete és munkássága - Eurázsia térkép / Faragó Imre 



A A 
XA 

lk ANT eket MS 3 ET ev eogeris 

TT ET Ter Vá A e akaeztezáyezágyzágyri Va dia PT SY ab ELJÁ ka !   
Budapest City Archives XI.916 

278 A szülői ház 

ban, ahol Stein Aurél , , 

ágá ds 

áza, a 19. száza 

2, 

OSZomsze 
2 A Tüköry-palota, a Magyar Tudományos Akadémia t 

ilt. épü dban é e r gyermekkorát töltötte. Az épület, akárcsak a környék összes h 



      
Cat. Stein LHAS Photo 29 (1) 

Stein Náthán 

Stein Aurél apja, 1889-ben halt meg. Amikor harmadik gyermeke, Aurél megszületett 
— 21 és 19 évvel testvérei után — üzleti vállalkozása már csődbe ment. Imádta legkisebb 
gyermekét, a családban betöltött szerepe azonban inkább nagyapai volt, vagyis nem ő döntött 
Aurél fia tanulmányait illető kérdésekben. 



  
Cat. Stein LHAS Photo 29 (2) 

Stein Anna 

Stein Náthánné sz. Hirschler Anna (c.1817-1887) a szerető anya, akitől a viselkedést 
és a jó modort tanulta. 



Cat. Stein LHAS Photo 29 (7) 

Stein Ernő és Harriet 

Aurél bátyja és sógornője. Stein Ernő (1843-1902) egy galíciai szénbánya igazgatója volt. Nemcsak 
anyagilag támogatta szüleit és öccsét, de Aurél neveltetésében is meghatározó szerepet játszott.   
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LHAS Photo D3310 

Dr. Hirschler Ignác portréja 
Hirschler Ignác (1823-1891) Stein anyai nagybátyja, elismert szemészorvos, a magyarországi 
szemészet megalapítója, az MTA tagja, tudományos és közéleti tevékenysége miatt is 
nagy társadalmi elismerésnek örvendett. Felsőházi tagságát társadalmi tevékenysége, 
elsősorban a zsidóság emancipációja érdekében kifejtett tevékenységének elismeréseként kapta. 
Meghatározó szerepet játszott — az idős szülők helyett -— unokaöccse taníttatásában, 
aki Hirshler kiterjedt kapcsolatai révén már ifjú korában ismeretségbe kerülhetett a hazai 
szellemi élet számos kiváló képviselőjével. 
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Photo by János Boromisza, LHAS 

A Stein szülők házának bejárata 
1882-ben költöztek Stein Aurél szülei az Akadémia utca 16. számú házba, ahol halálukig éltek. 
Külföldi tanulmányai miatt Aurél csak látogató volt ebben a házban, de amikor 
a Ludovika Akadémia egyéves önkéntesi tanfolyamát végezte, itt lakott. 
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A Neuschlosz-villa a Rózsadombon 

A Neuschlosz család, melynek tagjai tehetős építési vállalkozók voltak, anyai ágon állt 
rokonságban Steinékkel. A Rózsadombon épült két villájukat a korszak híres építésze, 
Alpár Ignác tervezte. Neuschlosz Marcel képen látható otthonában gyakori vendég volt Stein Aurél. 



Tanulmányok itthon és külföldön 
A 19. században az országot irányító liberális nemesség nagy hangsúlyt fektetett az oktatási rendszer 
fejlesztésére. Állami ösztöndíjakat hoztak létre azzal a céllal, hogy a felsőoktatás színvonalának 
emelése érdekében a leendő egyetemi tanárok külföldön tanulhassanak. Stein Aurél is ily módom 
tanulhatott korának legjobb európai egyetemein, majd a doktorátus megszerzése utáni angliai 
kutatásait is állami támogatással folytatta. 
Stein iskolai tanulmányait szülővárosában kezdte, majd Drezdában folytatta. Érettségit a nagyhírű 
budapesti Ágostai Hitvallású Evangélikus főgimnáziumban tett. Majd a bécsi, lipcsei és tübingeni 
egyetemeken tanult a korszak legkiválóbb indológusai és iranistái vezetésével. Huszonegy évesen 
a kiváló Véda tudós, Rudolf von Roth (1821-—1895) irányításával doktori fokozatot szerzett. 
1884 és 1886 között Angliában állami ösztöndíjjal posztdoktori tanulmányokat folytatott 
Londonban, Oxfordban és Cambridge-ben, ahol olyan intézmények könyv- és éremgyűjteményeit 
kutatta, mint az Ashmolean Museum, a Bodleian Library és a British Museum. A modern indiai 
nyelvekkel a wokingi Oriental College-ben ismerkedett meg, melynek alapítója és vezetője a pesti 
születésű Wilhelm Gottlieb Leitner (1840—1899) volt. 
1885—1886 tanévben ösztöndíját megszakítva kötelező katonai szolgálatát teljesítette, amikor részt 
vett a Ludovika Akadémia egyéves önkéntesi tanfolyamán. Az ott nyert földmérési és térképészeti 
ismeretek nagymértékben hozzájárultak Belső-Ázsia feltérképezésében elért eredményeihez, 
és a földrajztudomány történetében elért helyéhez. 
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Cat. Stein LHAS Photo 33/3 (4) 

Kreuzschule, Drezda 
1873-ban a 10 éves Aurélt a Kreuzschule-ba, a híres drezdai evangélikus gimnáziumba küldték 
tanulni, ahol kiválóan elsajátította a német nyelvet, ami akkor nemcsak Közép-Európa lingua 
franca-ja volt, de egyben a tudományos élet nyelve is. 
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Stein naplója, Kreuzschule, 1876 
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Cat.Stein LHAS 14/19 

A Kreuzschule-ban sokat fejlődött nyelvismerete, mert a klasszikus nyelveken, görögön és latinon 
kívül, korának legfontosabb nyelveit, a franciát és az angolt is tanították. 



  
Lutheran Secondary School, Budapest 

Az Evangélikus Gimnázium épülete / Mirkovszky Géza festménye, 1896 
Négy Kreuzschule-ben töltött év után, Hirschler Ignác — a magányosság jeleit látva a gyermeken — 
elintézte, hogy visszatérjen Budapestre, és 1877-től az Evangélikus Gimnáziumba járjon. 
Ott is érettségizett 1879-ben, mielőtt még 17. életévét betöltötte volna. Ez volt a magyar főváros 
egyik legkiválóbb gimnáziuma, sok későbbi magyar Nobel-díjas került ki az iskola diákjai közül. 
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Cat. Stein LHAS Photo 34/1 (2) 

Tübingen mit Oesterberg, 1893 
Stein 1879-ben kezdte meg egyetemi tanulmányait Bécsben, ahol indológiát hallgatott, 
majd két szemeszter után Lipcsébe ment, hogy az ind paleográfia mestere, Prof. Bühler óráit 
látogathassa. De csak egy szemesztert tudott nála tanulni, mert Bühler Indiába utazott. 
Ekkor újra egyetemet váltott, s 1881-1883 között Rudolph von Roth, az indoeurópai nyelvek és 
vallások professzora irányításával tanult Tübingenben. 



Sen élő 

s B des gvertan 40 ak efauadtak 

Cat. Stein LHAS 17/2 

ez... 

1883-ban Tübingenben védte meg Untersuchungen über die Zendische Nominalflexion c. 
doktori értekézést. 



    
  

Metropolitan Ervin Szabó Library, Budapest, /Budapest Collection/ PAZ ooo61 
  

A Ludovika Akadémia épülete / Klösz György felvétele, 1880 körül 
A Ludovika Akadémia 1872-ben nyílt meg, és az Osztrák-Magyar Monarchia közös hadserege 
számára képzett tiszteket. Később az önálló állam katonai oktatásának központi intézményévé vált. 
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Cat. Stein LHAS 14/30 

Ludovika Akadémia notesz, 1886 
A topográfia iránt gyermekkora óta érdeklődő Stein egyéves kötelező katonai szolgálata idején 
földmérési és térképezési ismereteket szerzett. Az akadémiai tanulmányokra emlékezve alapította 
a Stein-díjat, mellyel a Ludovikán minden évben a kartográfiai ismeretek elsajátításában legjobb 
eredményt elért növendéket jutalmazták. 
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A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 
2, 2 A gróf Teleki József által 1826-ban alapított akadémiai könyvtár volt — amint azt Stein később írta — 

az a hely, ahol Budapesten, a szülői házon kívül, legszebb óráit töltötte. Itt kezdte meg 
orientalisztikai tanulmányait is. 



  
Cat. Stein LHAS Photo 41/5 (73) 

Stein Aurél az MTA Könyvtárában 
Szülővárosába tett rövid látogatásai során mindig eltöltött némi időt a könyvtár , belső szentélyében", 
melynek nemcsak nagylelkű támogatója volt, de sokat tett nemzetközi kapcsolatainak kiépítése 
érdekében is. 



WHITE HUNS AND KINDRED TRIBES 

IN THE HISTORY OF THE INDIAN 

NORTH-WEST FRONTTER. 

BY 

M. AUREL STEIN, 
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LHAS 708.457 

Fehér hunok és rokon törzsek 

Stein akadémiai székfoglaló előadása, amely 1879-ben hangzott el. 



Hungarian National Museum, Coins Collection 544A/930-1 

Stein érem / Beck Ö. Fülöp 
1930-ban Stein tisztelői egy érem elkészítését rendelték meg a korszak leghíresebb 
éremszobrászánál, Beck 0. Fülöpnél. Az Akadémia elkészíttette ennek a bronz medálnak ezüst 
változatát, és a tudós társaságnak juttatott adományokat megköszönve eljuttatta Stein Aurélnak. 

  



India 

Stein Aurél 1887 decemberében érkezett Indiába, s élete végéig ott élt. Hamarosan megkapta 
a lahori Punjab Egyetem hivatalvezetői posztját, és egyben a Keleti Kollégium igazgatója is volt. 
Az első időktől kezdődően jól érezte magát a lahori brit kolóniában, ami részben annak a három 
tudósnak volt köszönhető, akikkel megérkezése után ismerkedett meg, és kötött életre szóló 
barátságot: P. S. Allen (1869—1933) történész, Erasmus-kutató; az arabista Sir Thomas Walker Arnold 
(1864—1930) és Frederick Henry Andrews (1866—1957), aki ebben az időben a Mayo School of Art 
igazgatója volt, később pedig Stein asszisztenseként évtizedeken keresztül dolgozott barátja régészeti 
leleteinek katalogizálásán. 
Stein Indiában töltött első évtizedében, mint filológus dolgozott. Szanszkrit kéziratokat gyűjtött, 
kritikai kiadásban megjelentette, majd angolra lefordította Kalhana 12. századi kasmíri krónikáját, 
a Rádzsataranginít. A krónikában előforduló topográfiai kérdések tisztázására első szünideit 
a közeli Kasmírban töltötte. Később első régészeti expedíciói is ide vezettek Andrews társaságában, 
akitől ekkor tanulta meg a fényképezés alapjait. Ezek az utak készítették fel Stein Aurélt 
a későbbi nagy expedíciókra. 
1899-ben kinevezést kapott a Calcutta Madrasah vezetésére, de csak egy évig maradt ebben 

7.7 

a szükséges hivatalos engedélyt és támogatást is. 



  
Cat. Stein LHAS Photo 29 (43) 

Dr. Duka Tivadar portréja 
Dr. Duka Tivadarnak (1825-1908), az Indiai Egészségügyi Szolgálat orvos ezredesének 
kiemelkedő szerepe volt a fiatal tudós életében. Londoni otthonában ő mutatta be 
Stein Aurélt az India Council két jelentős, tudós tagjának, Sir Henry Rawlinson-nak 
és Sir Henry  Yule-nak, akik támogatásával sikerült Indiában álláshoz jutnia. 
Duka Indiában összegyűjtötte a Kőrösi Csoma Sándor életére és munkájára vonatkozó iratokat, 
s ő írta meg az első Csoma életrajzot. Szintén az ő fáradhatatlan erőfeszítéseinek köszönhető, 
hogy Csoma hagyatéka a Magyar Tudományos Akadémiára került. Stein mindig teljes szívvel 
támogatta Dukát ebben a munkában, s halála után folytatta tevékenységét. 
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Cat. Stein LHAS Photo 29 (28) 

Stein Lahorban 

Pillanatfelvétel teázás közben   



  
Cat. Stein LHAS Photo 29 (42) 

Csoportkép Stein Auréllal Lahorban, 1900 körül 
Percy és Helen Mary Allen, egy ismeretlen európai házaspár, gyermekük és az indiai dada társaságában. 
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Cat.Stein LHAS 47/76 

Felirat lenyomat 
Stein kiváló epigráfus volt. Ő maga is gyűjtött feliratokat, és sok, az indiai 
adminisztráció különböző területein dolgozó angol barátja szintén rendszeresen küldött neki 
sziklákon, oszlopokon stb. talált feliratokat. 



  
Cat.Stein LHAS 31/3 

Ellora, barlangtemplomok 
1921-ben Stein ellátogatott a híres Ellora (Mahárástra, India) barlangtemplomokhoz, 
ahol nem csak buddhista, de gyönyörűen faragott hindu és dzsaina szentélyek találhatók. 



       
Cat. Stein LHAS Photo 3/3 (47) 

Mohand Marg 
Stein csendes otthona, a kasmíri Srinagartól északra fekvő hegyekben, 3300 méteres 
magasságban, ahol tavasztól őszig tartózkodott. A hely tökéletes körülményeket biztosított 
az íráshoz, leletei feldolgozásához. 



  
Cat. Stein LHAS Photo 3/3 (26) 

Mohand Marg 
Stein virágokkal megrakott íróasztala a Mohand Margon, előtérben kutyája, Dash, 1905. 
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Cat. Stein LHAS 19 

Rádzsatarangini, a szanszkrit szöveg kefelenyomatának egy oldala 
Stein első jelentős munkája a 12. századi kasmíri krónika, Kalhana Rádzsatarangini c. művé
nek kritika kiadása volt (1892). Ezt követte az angol fordítás (Chronicle of the Kings of Kashmir) 
közzététele 1900-ban. A képen a kritikai kiadás egy oldala látható, nyomtatott szöveg Stein 
kézírásos jegyzeteivel és javításaival. 
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Rádzsataranginí, 1900 
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Cat. Stein LHAS Photo 1/1 (3) 

Ásatás során előkerült oszlop, Kantipura 
Stein az 1890-es években kezdett el fotózással foglalkozni, ez legkorábbi felvételeinek egyike. 
Pályafutása további részében a fényképezés mindig megmaradt régészeti és földrajzi munkássága 
fontos dokumentációs eszközének. 
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Cat. Stein TAB Photo 1/3 3) 

Feliratos kő a Lahore Museum-ból 

A Banj hegyen (a Mahában nyúlványa) in situ a baloldali bejárat melletti falnál talált kő. 
Az 1890-es években készült fényképsorozat darabja, amely a Lahore Museum-ban található indiai 
és rovásírásos feliratokról készült. 



Belső-Ázsiai expedíciók 1900-1916 
Az első belső-ázsiai expedíció (1900-1901) 

A 19. század utolsó éveiben egyre-másra kerültek elő ismert és ismeretlen írású és nyelvű kéziratok 
az akkor Kelet- vagy Kínai-Turkesztánnak nevezett területről. Ezek nagy érdeklődést váltottak ki 
európai orientalista körökben, de pontos származásuk ismeretlen volt, hisz a kincskeresők, 
akik ezeket vételre ajánlották, érthető okokból, titkolták lelőhelyüket. Stein ezért elhatározta, 
hogy módszeres régészeti kutatásokat fog végezni a területen. 
1900—1901-ben Khotan környékén végzett ásatásokat. Már ezen az első terepen végzett munkán 
is megfigyelhető az a sokoldalúság és alaposság, ami Stein minden későbbi kutatóútját is jellemzi: 
a régészeti kutatások mellett foglalkozik a terület földrajzával, néprajzával, antropológiai 
és nyelvészeti vizsgálatával. 
1900 májusában indult el kasmíri táborából Gilgiten keresztül a Hindukusban található Hunza 
fejedelemség felé. Június végén, a Kilik hágón átkelve jutott kínai földre a Tágh-dumbás Pamíron át. 
Keleti irányban leereszkedve Taskurgán felé alkalma nyílt Szaríkol ősi topográfiáját tanulmányozni, 
s beazonosítani helyeket, amelyeket a nagy kínai zarándok Xuanzang is említ munkájában. 
Ő 649-ben járt erre. Stein Xuanzangot később, mint védőszentjét emlegette, hisz belső-ázsiai 
expedíciói során a 7. századi buddhista szerzetes nyomdokain járt, aki Belső-Ázsián át utazott Indiába, 
majd ugyanezen az úton tért vissza buddhista könyvekkel megrakodva hazájába. 
Stein az expedíció elején Ilcsiben, a khotani kerület fővárosában kézirat hamisítás nyomaira bukkant. 
Utána megkezdte ásatásait a sivatagban, majd térképészeti felvételeket készített a Kunlun hegységben. 
A feltárt régészeti lelőhelyek: Jótkan, Dandán-Uilik, Nija, Ravak és Endere voltak. 1900 májusában 
Osban (Farghána) ért véget több mint 3000 mérföldes gyalog és lóháton megtett útja. Oroszországon 
keresztül tért vissza Európába. 
Első expedíciójáról készített útleírása a Sand-buried Ruins of Khotan 1903-ban, a részletes 
tudományos feldolgozás, a 2 kötetes Ancient Khotan, 1907-ben jelent meg. 



    

  

  
  

          
  

  

  

        
Cat. Stein LHAS Photo 6/63-66 
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Cat. Stein LHAS Photo 45/1 (5) 

Fotónotesz, 1900-1901 
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Cat. Stein LHAS Photo 7/2 (163) 

Tárgyak között elhelyezett notesz a méretek jelzésére 
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Cat. Stein LHAS Photo 5/1 (1) 

Völgy a Burzil hágótól északra 
Úton Gurezből, a kis dard királyság egykori központjából, az Astorba tartónak ezen 
a hágón kell átkelnie. 



  
Régi sztúpa Thol közelében, Nagir 

Tömör falazattal épült kis buddhista sztúpa, vagy ereklyetartó torony. 



  
"Hunza kulijaim", Misgar, 1900. június 26 

A lapos térség, amely a Kilik tetejét képezi kb. 15,800 láb magasan található. 



          
Cat. Stein LHAS Photo 5/1 (27) 

Kilátás dél felé a Kilik Hágóról, Tágh-dumbás Pamír, 1900. június 29. 
A lapos térség, amely a Kilik tetejét képezi kb. 15,800 láb magasan található. 
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Cat.Stein LHAS Photo 5/1 tzaj 

Kínai erőd Tás-kurghán város romjain 
A modern erődöt, amely az ősi Tás-kurghán (Kőtorony) romjain található, 1892-ben foglalták el 
a kínaiak. Stein fotója 1900. július 9-én készült. 
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Cat. Stein LHAS Photo 

Jambulak- gleccser, Muztágh-ata 
A Jambulak-gleccser nyugati irányban ereszkedik le arról a hegynyeregről, amely összeköti 
a Muztágh-ata, , A jéghegyek atyja" két fő csúcsát. 



  
Cat. Stein LHAS Photo 5/1(59) 

Kásgar, piactér 
Kásgar, kínai Belső-Ázsia legnyugatibb oázisa, virágzó kereskedelmi központ volt. 
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FEL SA lGkhans EROSSSKNeS szett   
Sir George Macartney (1867-1945) 

Sir Samuel Halliday Macartney és egy nemes kínai hölgy fia, 1890-ben érkezett Kásgarba, 
a kasmíri rezidens kínai ügyekért felelős megbízottja, majd 1910 és 1918 között főkonzul volt. 
Az a személyes befolyás, melyet az "Új Tartományok" kínai hivatalnokai között élvezett, biztosította 
Stein számára a terület feltárásához szükséges támogatást. 
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Cat. Stein LHAS Photo 42/1 (195) 

Csíni Bágh, Kásgar 
Kásgar volt Stein összes, a mai Xinjiang tartomány területére irányuló expedíciójának 
kiindulópontja. A brit érdekeket 28 éven keresztül Kásgarban képviselő George Macartney 
hivatalos rezidenciája volt a Csíni Bágh. Kínai-Turkesztáni expedíciói alatt Stein mindig 
megpihent ebben a vendégszerető otthonban. 



  

Liu Jintang szentélye, Kásgar 

Cat. Stein LHAS Photo 7/2 (116 
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Cat. Stein LHAS Photo 7/1 (115) 

Liu Darin, Járkand ambánja 
Kásgarból Khotan felé Stein útja Járkandon keresztül vezetett, amely az akkori Kínai-Turkesztán 
legfontosabb kereskedelmi központja, s egyben legnagyobb városa volt. Az ambán, azaz a megye¬ 
főnök szeptember 22-én meghívta ebédre, majd ezt követően készítette Stein e fotót, amely kicsi 
gyermekeivel és háznépe néhány tagjával örökíti meg az ambánt. 



  
Cat. Stein LHAS Photo 5/1 (66) 

Karghalik, muszlim szentély 
A jetim-lukumi szent sír temetővel Karghalik közelében, melynek szomszédságában maga 
és emberei számára remek táborhelyet talál Stein. 
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Cat. Stein LHAS Photo 3/6 (26) 

Pan Zhen portréja kísérőkkel 
Khotan ambánja, később Akszuban daotai (megh. 1926) 
"Kutatásaim során a Tarim medencében, s azon túl, e művelt és nagy tiszteletnek örvendő 

29 mandarin mindig segítőkész patrónusomnak bizonyult." — írta róla elismeréssel Stein. 



  
Cat. Stein LHAS 39/1-4 

Pan Zhen névjegykártyája 



    

  
Cat. Stein LHAS Photo 8/2 (59) 

Jótkani égetett agyagszobrocskák 
Jótkan, Khotan régi fővárosa volt ennek az expedíciónak első ásatási helyszíne. 
Kis fém- és kőreliefek, érdekes terrakotta szobrocskák, valamint a klasszikus művészet 
hatását tükröző vésett érmék kerültek elő a lelőhelyről. 



  
Cat. Stein LHAS Photo 5/2 (11) 

Turdi, a kincskereső, rokonaival Khotanban 

Turdi, a Jurung-kás kerület egyik falujából, igen jól ismerte a Taklamakán nyugati részét. 
Az öreg, sokat tapasztalt kincsvadász vezette el Steint Dandan-Uilik romjaihoz. 



  
Cat. Stein LHAS Photo 7/2 (14) 

Dandan-Uilikba induló tevék 

A Khotantól északkeleti irányban fekvő Dandan-Uilik, , Elefántcsont Torony" romhely felkeresését 
Stein azt követően határozta el, hogy látta az onnan hozott freskótöredékeket. 
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Cat. Stein LHAS Photo 5/2 (39) 

Dandan-Uilik, stukkó szobor és freskó 
Dandan-Uilikban Stein két hetet töltött egy kis buddhista szentély és egy szerény szerzetesi 
lakhely ásatásával. Freskótöredékeket, fára festett képeket, tisztán indiai hatást mutató stukkó 
szobrokat és bráhmi írásos pothi kéziratokat gyűj yűjtött. Datált kínai dokumentumok bizonyították, 
hogy a hely a 8. században néptelenedett el. 



  
Cat. Stein LHAS Photo 5/2 (20) 

Szobrok és freskók, templomcella, D.III, Dandan-Uilik 



  
Cat. Stein LHAS Photo 3/6 (2) 

Stein expedíciós öltözékben és nemez csizmában az I. belső-ázsiai expedíción 
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Cat. Stein LHAS Photo 5/2 (47) 

Nija, házrom N. i., északnyugati irányból, ásatás után 
Az elhagyatott és homokba temetett oázisvárost, Niját többször felkereste Stein. A kemény sivatagi 
tél hidegét jól jelzik a dűnéken látható hófoltok. A felvétel 1901. január 29-én készült. 



  
Cat. Stein LHAS Photo 13/1 (27) 

Kharósthi okirat kettős ék alakú fatáblán Nijából 
A kharósthií felirattal ellátott fatáblák tulajdonképp levelek voltak, melyeket zsinórral 
erősítettek össze és agyagpecséttel zártak le. Az üzenet a fadarab belső, egyenesre formált részén, 
a címzett neve, rangja és címe pedig a külső felületen volt. 



  
Cat. Stein LHAS Photo 5/3 (35) 

Nija folyó romhely, téglalap alakú fára írt okiratok két pecséttel és zsinórokkal 
A fotón látható egyik pecséten klasszikus kínai pecsétírás, a másikon egy görög fejábrázolás látható. 
A lelet a 3-4 századból származik. 



  

      
Stein Aurél ex-librise 

A Nijában talált pecséten látható, kezében pajzsot és villámot tartó Pallas Athéné figura szerepelt később 
Stein expedíciós műveinek kötéstábláin. Az ex-librist barátja és asszisztense, Fred Andrews tervezte. 



  
Cat. Stein LHAS Photo 5/2 (53) 

Nija folyó romhely, régi szék darabjai, fából készült mezőgazdasági eszközök 
A képen a szék a megtalálás után, még darabokban látható. Díszítő elemein Stein a gandhárai 
művészet hatását fedezte fel. A leletet a mai kutatás buddhista oltár keretének, s nem széknek tartja. 



  
Cat. Stein LHAS Photo 5/2 (87) 

Endere, régi lakóház szobája tűzhellyel 
A Nijától 100 mérföldre, keletre fekvő Endere volt ennek az expedíciónak legkeletibb állomása. 
A romhelyen Stein egy kör alakú erődöt talált. Az ennek belsejében levő szögletes templomcella 
megtisztításakor szanszkrit és tibeti nyelvű buddhista kéziratok kerültek elő. Egy tibeti falfirka 
bizonyította, hogy a 8. században ezt az erődöt is elfoglalták a Tarim-medencébe betörő tibetiek. 



  
Cat. Stein LHAS Photo 6 (49) 

Ravak, domborművek 

1901 áprilisában a hatalmas ravaki sztúpát tárta fel. A sztúpa-udvar délkeleti részének 
megtisztításakor a fal mentén szoborsort talált. Jó néhány óriás szobor volt köztük, melyek 
a gandhárai buddhista művészettel való szoros kapcsolatot bizonyították. A helyszínen talált 
érmék alapján a szobrok legkorábban a 4. században készültek. 



  
Cat. Stein LHAS Photo 7/2 (86) 

Khotáni bazár 

Stein 1901 április végén hagyta el Khotant. Az oázisban töltött utolsó napján végiglovagolt 
a bazáron. ,A sivatag magányában töltött hosszú hónapok után szokatlan örömöm telt benne, 
hogy újra emberek sürgés-forgását látom körülöttem."- írta útleírásában. 



  
Cat. Stein LHAS Photo 7/2 (87) 

Iszlám Ákhún és Stein kutyája, Dash 
Ő volt az egyik legtermékenyebb kézirat-hamisító. Iszlám Ákhun ,műhelye?" ismeretlen betűs 
és feltehetően ismeretlen nyelveken írt kéziratokat állított elő, amelyekkel sok tudóst 
megtévesztett. Stein hosszas kikérdezés után a munkamódszereit is leíró, teljes beismerő 
vallomást szedett ki belőle. 
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Cat. Stein LHAS Photo 7/2 (137) 

Visszaúton, Ferghana közelében 
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I. belső-ázsiai expedíciójának népszerű leírása, a kéziratban az általa préselt virágok. 
A mű magyar változata , Homokba temetett városok? címen jelent meg. 
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a young labonrer working the small arca so far excavated . announced ced th 
fading of a .Khat e cetek my om ban] al da E 8 perfeeily preserved. oblong leaf of yellowish paper, measuring fin mdheritg szid it ps Mearly formed. part of a large manusctipt arranged in the form of a Bt by 27 in, which hag elle CK. shows the six lines of remarkably clear wilting in Brülrel fi The repreduen I Gupta type covering each side. The circular hole intended for the eine zat TS ug ed through the separate leaves of the Pothi and served to keep them 1 s which was Be vs er, is seen on the 
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Gróf Széchenyi Béla Levele Stein Aurélhoz 



Második belső-ázsiai expedíció 1906-1908 
Harminc hónapos terepmunkája alatt több mint 16,000 kilométert tett meg. 1906 áprilisában indult 
az indiai határszélről, Csitrálon és Masztudzson keresztül, ahol történeti és néprajzi adatokat 
is gyűjtött. A Darkót hágón (4700 méter) átkelve, s annak gleccserén leereszkedve annak a Tang¬ 
kori annalesekben (Tang Liudian) megörökített katonai expedíciónak az útvonalára igyekezett fényt 
deríteni, amelyik 747-ben egy kínai tábornok, Gao Xianzhi vezetésével kelt át a Pamíron és 
a Hindukuson, és ereszkedett le Gilgit területére. 
Stein Afganisztán királya engedélyével Váhán területén és az aígán Pamíron szabadon 
átvonulhatott, majd Kásgarban pihent meg. Ezután Járkand érintésével Khotanba utazott, 
a nyári hónapokat pedig a Kunlun hegység feltérképezetlen magas övezeteiben töltötte. 
Ezt követően Khotan környékén még addig nem ismert romhelyeket kutatott át, majd visszatért 
Nijába, ahol már az előző expedíció alatt is jelentős leleteket gyűjtött. Innen Csarcsan érintésével 
ment Csarklikba, végül felkereste Loulan romjait. 
1907 januárjában kezdte meg ásatásait a miráni romhelyen. Februárban folytatta útját Dunhuang 
felé. Azon a helyen, ahol a Suloho elvész a homokban, ősi fal maradványait fedezte fel, melyet a 
hasonlóság miatt limes-nek nevezett. Két hónap alatt mintegy 220 kilométer hosszúságban felmérte a ha¬ 
tárfalat, s megtalálta az un. Jade kaput (Yumenguan). A fal a Han-dinasztia korában épült azzal a céllal, 
hogy védelmet nyújtson az észak felöl betörő hunokkal szemben. Májusban elindult útjának 
következő állomása felé: az Ezer Buddha barlangtemplomokhoz, ahol 1900-ban a világ egyik 
legjelentősebb papír archívumát fedezte fel Wang Yuanlu helyi szerzetes. A befalazott cella több 
tízezer, az 5-11. század között datált kéziratot, valamint selyemfestményeket, főleg a Tang-korból 
őrzött meg igen kiváló minőségben. Ez a felfedezés hatalmas lökést adott a középkori Kínával 
és Belső-Ázsiával kapcsolatos kutatásoknak. 
Júniusban Stein tovább utazott az Anxi oázis felé. Ezután a Nanshanban kezdett térképészeti 
felvételeket készíteni, majd következett a második téli ásatási szezon a Tarim-medencében. 
Anxitól Karasahrig több mint 1400 kilométeren 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. 
Decemberben a Karasahrtól délnyugati irányban fekvő Ming-oi romhelyen található buddhista 
szentélyeknél kezdett ásatásokat. Kucsár felkeresése után átszelte a Taklamakánt észak-déli irányban, 
arrafelé indulva, ahol a Kerija folyó elvész ahomokban. 
1908 februárjában új ásatásokat kezdett Karadongban, majd a Jurungkás forrásvidékéhez indult. 
Mialatt a Kunlun hegységben térképezett, súlyos balesetet szenvedett. 
A második expedíció népszerű leírása a Ruins of Desert Cathay 1912-ben jelent meg. Az expedíció 
tudományos eredményeit az 1921-ben megjelent 5 kötetes Serindia foglalja össze. 
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A II. Belső-ázsiai expedíció térképe 
A térkép Stein két indiai földmérője, Rai Bahadur Lal Singh és Naik Ram Singh 
közreműködésével készült. A piros vonal az útvonalat jelöli, a régészeti lelőhelyeket 
szintén piros színnel jelölték. 
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Stein levele Goldziher Ignáchoz 
Goldziher Ignác (1850-1921) a modern iszlámkutatás első jelentős képviselője Stein atyai barátai 
közé tartozott. Goldziher ajánlására választották Stein Aurélt az MTA külső tagjává. 
Jóakaratú figyelme kísérte Stein karrierjét, tudományos eredményeiről és könyveiről beszámolt 
az Akadémia ülésein, valamint a magyar sajtóban. Ebben a levélben dunhuangi útjáról számol be: 
" Nagy megelégedést merítek abból, hogy az utolsó hónapok munkája Tun-huang vidékén éppen 
oly területen folyt, melynek első rendszeres vizsgálata magyar expeditio érdeme volt." 



  
Cat. Stein LHAS Photo 37/1 (12) 

Jiang Xiaowan portréja 
Jiang Xiaowan a második belső-ázsiai expedíció alatt Stein titkára és kínai tolmácsa volt, 
később Kásgarban Macartney mellett dolgozott, mint kínai titkár. Stein mindig nagyra értékelte 
érdeklődő és élénk szellemét, valamint rendíthetetlen hűségét. Jiang 1922-ben halt meg. 



  
Cat. Stein LHAS Photo 37/3 (26) 

A Lovárai -hágó egy gujar őrhelyről, Dir felett 
1906. május 3-án, a lavinák elkerülése miatt az éjszakai órákban kelt át Stein csapatával a 3100 
méter magas átjárón. 
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Cat. Stein LHAS Photo 37/3 (4) 

Az Otrughul- gleccser délkelet felé egy morénából, 
kb. 16,000 láb magasságban 

A nagy gleccsert, amelyből a Nissza forrásai fakadnak, Stein az alább elterülő legelőkről nevezte el. 



  
Cat. Stein LHAS Photo 37/3 (5) 

Khotanból száműzött gonosztevők és hegyi pásztorok Khuslas-langarban, 
Karanghu-tagh 
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Cat. Stein LHAS Photo 11 (41) 

Khadalik, buddhista templom 
Stukkó fal részlete stencilezett Buddha alakokkal a Kha.i templom folyosójáról. A bal felső 
sarokban elhelyezett mérce mutatja az arányokat. 



  
Cat. Stein LHAS Photo 37/3 (13) 

Nija, házrom fafaragványokkal, 3. század 
A képen az NXXVI. számú lakóház III szobája látható ásatás után, faragott gerendákkal. 



  
Cat. Stein LHAS Photo 13/1 (51) 

Mirán, freskó fríz a buddhista szentély romjaiból, M. III. 
Mirán, a Kroirana királyság kisebb települése, a buddhizmus korai központjainak egyike volt. 
A miráni freskók nemcsak a gandhárai, de a klasszikus nyugati művészet hatását is tükrözik. 
A freskótöredék, amely több darabban került elő, Gautama Buddhát tanító testtartásban, 
hercegi ruhába öltözött hívővel ábrázolja. 



  
Cat. Stein LHAS Photo 11 (110) 

Loulan lelőhely, L.B.IV rom, IV szoba, nyugati irányból, ásatás után 
A Lóp-sivatagban található Loulant a svéd geográfus, Sven Hedin fedezte fel. Stein 1906 
decemberében látogatott el a romhelyre. Írásos emlékek -— fán, papíron valamint selymen — 
bizonyították, hogy Loulan a Kr. e. második századtól kezdődően egy helyőrség székhelye volt, 
amelynek feladata a Dunhuangból a Tianshan lábai mentén húzódó oázisokon keresztül haladó 
fontos kereskedelmi útvonal ellenőrzése volt. 
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Cat. Stein LHAS 64/35 

Dunhuang sivatag, a régi határfal részletes térképének vázlatos rajza, 
nyugati szelvény 

1907 március-május között kézzel rajzolt térkép nyomtatott változata. 
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Cat. Stein LHAS 64/35 

Dunhuang sivatag, a régi határfal részletes térképének vázlatos rajza, 
keleti szelvény 

1907 március-május között kézzel rajzolt térkép nyomtatott változata. 



Az Ezer Buddha Barlangtemplomok 
Dunhuang 

Dunhuang a Góbi sivatag szélén, a mai Kína Gansu tartományának nyugati felén található. 
Az oázisváros nemcsak a Selyemút kereskedelmi karavánjainak volt fontos megálló helye, 
de a Belső-Ázsiából és Indiából érkező követségek útvonala is erre vezetett. A hittérítő szerzetesek 
és zarándokok is itt pihentek meg, vagy telepedtek le hosszabb-rövidebb időre. 
A várost, mint helyőrségi központot, a Han-dinasztia nagy császára, Wudi alapította Kr. e. 111-ben, 
Kína nyugati terjeszkedésének biztosítására és a kereskedelmi útvonal ellenőrzésére. A várostól 
északra jelző őrtornyokkal megtűzdelt védelmi falat is építettek, amely Dunhuangtól nyugatra a Jade 
Kapuig (Yumenguan) terjedt. Később közigazgatási székhellyé is vált, s a város neve megváltozott: 
622-től a 14. századig Shazhou (a ,Homok Városa") volt, majd ismét visszakapta régi nevét. 
786-—848 között tibeti fennhatóság alatt állt, 1038—1227 között a tangutok birodalmához (kínai Xi 
Xia) tartozott. A hely jelentőségét az adta, hogy a Kelet-Turkesztán (a mai Xinjiang tartomány) felé ve¬ 
zető út Dunhuang közelében válik szét két ágra, hogy északról, illetve délről megkerülje a félelmetes 
Taklamakán sivatagot. 
Dunhuangban már a Kr.u. 4. században virágzó buddhista közösség élt. A kegyhely kialakulásában 
szerepet játszott az is, hogy az utazók itt imádkoztak, mielőtt nekivágtak a veszélyes útnak, vagy 
éppen megköszönték a szerencsés átkelést a homoktengeren. A várostól délkeleti irányban található 
a Mingsha Shan, azaz a Dörgő Homok Hegye. Ennek peremén húzódik az a hosszú sziklafal, ahol 
egy Yuezun nevű szerzetes — talán meditációra alkalmas nyugodt helyet keresve — 366-ban kivájta 
az első barlangot. Ezt ezer éven keresztül szinte megszakítás nélkül újabbak követték, és 
a kezdetekben csak szerzetesi lakóhelyként szolgáló barlangok később istentiszteleti célokra használt 
templomüregekké váltak. Ezeket már díszítették is, így alakult ki az Ezer Buddha barlangtemplomok 
(Oianfodong) néven ismert művészeti együttes, amelyet a máig fennmaradt 492 barlangban található 
45 ezer négyzetméternyi falfestményével és több mint 2000 stukkó szobrával a világ legkülönlegesebb 
buddhista művészeti galériájaként tartanak számon. 

A lezárt barlang titka 

Stein Aurél 1907 márciusában érkezett Dunhuangba, ahol egy türk kereskedőtől hallott , téveteg 
híreket valami rejtegetett régi kézirathalmazról, melyet állítólag néhány éve fedeztek fel véletlenségből 
az egyik barlangtemplom mélyében. Az az állítás, hogy a kéziratok között nem-khínaiak is akadnak, 
természetesen még jobban izgatott, hogy a dolog mibenlétét apróra kipuhatoljam". 
Az elfalazott cellát 1900-ban az Ezer Buddha barlangok önkéntes őre, Wang Yuanlu találta meg. 
Az egyszerű taoista szerzetes életfeladatának tekintette, hogy a hívőktől gyűjtött adományokat 
a szentélyeknek a homoktól és egyéb törmeléktől való megtisztítására, a sérült szobrok és festmények 
javítására és újak készíttetésére fordítsa. Egyszer egy széles folyosón lévő freskó repedését vizsgálva 
elfalazott üreget talált, ami a földtől a mennyezetig tele volt kéziratkötegekkel. A felfedezést követő¬ 
en értesítést és mintát is küldött a körzet elöljárójához, és azt az utasítást kapta, hogy zárja le, és őrizze 
a kéziratokat rejtő cellát. Steinnek tehát, hogy láthassa a kéziratokat, nagyon megfontoltan kellett 
eljárnia, hogy feloldja Wang bizalmatlanságát és félelmét. A megoldást egy falfestmény adta, 
amely Xuanzangot, a Kínában mindenki által ismert 7. századi buddhista szerzetest ábrázolta, 
aki Belső-Ázsián át Indiába ment, s onnan buddhista szent könyvekkel megrakodva tért vissza Kíná¬ 
ba. Stein elmondta Wangnak, hogy ő védőszentjének tekinti a kínai buddhista zarándokot, s most is az 
ő nyomában jár ezen a vidéken. Ennek hatására Wang éjjel titokban átvizsgálásra átadott néhány kínai 
kéziratot. Mintha csak égi jel lenne, kiderült, hogy , ezek a finom írástekercsek egy buddhista vallásos 
szövegnek, bizonyos szútra-knak hkínai fordításai; a rajtuk talált följegyzés tanúsága szerint Indiából 
hozták Khínába és maga Hszüan-cang fordította az iratokat!... Nem Hszüan-cang volt-e — vélte Csiang 
— a ki a kéziratkincs rejtekhelyét fölfedte egy tudatlan pap előtt az alkalmas pillanatban, hogy engem, 
messze Indiából jött tisztelőjét Khína nyugati határszélén megjutalmazzon?"?" Miután sikerült Wang 
bizalmát megnyernie, most már Stein nemcsak válogathatott, de a szentélyek javítására 
felajánlott ezüst árán — teljes titoktartást ígérve — el is vihetett 24 láda kéziratot, valamint 5 ládára 
valót a papírkötegek közé rejtett festmények közül is. 
A barlangkönyvtár, ahogy ma általában nevezik a hivatalosan elfogadott számozás szerinti 17-es 
barlangot, mintegy 15 köbméternyi kéziratot és festményt őrzött. A kéziratok legnagyobb része 
kínai, nagy számban vannak a tibeti nyelvűek is, de a buddhizmus terjedése és a kultúrák keveredése 
miatt indiai, iráni és török nyelveken írt munkák is találhatók közöttük. A vallási szövegek túlnyomó 
része buddhista, de manicheus, nesztoriánus keresztény, taoista és konfuciánus iratok is fellelhetők, 
valamint világi tartalmú dokumentumok, amelyek a város mindennapi életéről adnak képet. Itt helyezték 
biztonságba például a szerződéseket, végrendeleteket, Dunhuang közigazgatása pedig levéltárként 
használta a helyet, erre utalnak a különféle összeírások, népszámlálási nyilvántartások, kalendáriumok. 
A legkorábbi keltezett dokumentum 406-ból, a legkésőbbi 1002-ből való. A barlang befalazásának oka 
nem ismert, korábban a kutatók — maga Stein is — a tangut invázióval magyarázták, az utóbbi időben 
inkább az első muszlim török dinasztia, a Karahanidák előrenyomulásával hozzák összefüggésbe. 
A kéziratokon kívül a barlangkönyvtárban találták meg a világ legrégibb nyomtatott könyvét: 
a 868. május 11-re datált Gyémánt Szútrát, valamint több száz selyemre, vászonra és papírra festett fest¬ 
ményt, hímzett fogadalmi ajándékokat. A festett selymek és vásznak valaha templomi zászlók voltak. 



A buddhizmus képi világa 

A buddhizmus hitvilága jelenik meg a barlangok művészeti emlékein. Ezen belül a mahájána irányzat 
istenségeit, félisteneit, démonait láthatjuk a dunhuangi barlangok festményein és szobrain. 
A buddhista tanítás szerint a szenvedés a lét lényege. A szenvedéstől való megszabadulás csak 
alétszomj kioltásávalérhetőel, ígylehetkiszabadulniazújjászületésekláncolatából, seljutnia Nirvánába. 
A Kr. e. 6. században a Kapilavasztu melletti Lumbiní-ligetben (ma Nepál) született Gautama 
Sziddhártha által megfogalmazott erkölcsi-filozófiai rendszer az alapító halála után nagy 
változásokon ment át. Az orthodox iskola szerint a megvilágosodás, majd a halált követően a Nir¬ 
vánába való eljutás csak szigorú aszkézis és meditáció révén lehetséges, melynek során a gyakorló 
fokozatosan lerombolja a független, változatlan és örökéletű , én"-be vetett hitét. Ahogyan azt már a 
Buddha is kijelentette, ez az út ugyan járható bárki számára, mégis csak igen kevesen lesznek azok, 
akik végül elérik a Nirvánát. 
Az új irányzat, mely a Kr. e. 1. és a Kr. u. 1. század között alakult ki, úgy vélte, hogy az orthodox 
iskola Nirvánája nem lehet teljes, mert a gyakorlón kívül a többi szenvedő lény nem nyer általa 
megszabadulást. Ezen irányzat eszményképe a bódhiszattva lett, aki megvilágosodása után nem lép a 
Nirvánába, hanemfelfüggesztiaztegészenaddig,amígmindenlénytamegvilágosodásösvényérenemsegít. 
Mivel ez az új irányzat sokak számára biztosítja a szenvedéstől való megszabadulást és 
a megvilágosodás elérését, ,nagy kocsi"-nak (mahájána) nevezte el magát, szemben az orthodox 
irányzattal, amit , kis kocsi"-nak (hinajána) nevezett. 
A mahájána, bár igen összetett filozófiai rendszert dolgozott ki, mégis elsősorban a tömegeknek szólt. 
A világi hívek adományokkal kísért könyörgései az olyan bódhiszattvákat szólították meg, mint az 
együttérzést . jelképező  Avalókitésvara, a bölcsességgel — megajándékozó  Manydzsusrí, 
a védelmező Vadzsrapáni vagy az eljövendő Buddha, Maitréja. Szóltak az istenségként felfogott 
egyetemes Buddhához is, illetve ennek különböző aspektusait megjelenítő többi Buddhához is, 
akik a különböző mennyországok felett uralkodtak. Ilyen volt például a Gyógyító Buddha, 
Bhaisadzsjaguru, aki a betegségektől oltalmazta a híveket, vagy a Végtelen Fény Buddhája, Amitábha, 
akinek a paradicsomába eljutni a laikus hívek legáhítottabb célja volt. A holtak egy túlvilági ítélőszék 
elé kerülnek, a mennyország csak az erényes élet jutalma lehet, míg a bűnösökre a pokol vár. 
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Cat. Stein LHAS Photo 64/34 

A Oianfodong barlangszentélyek térképe 
1 mérföld A rajz méretaránya 12 inch 



  
ZACHAR 

Cat. Stein LHAS Photo 37/4 (6) 

Dunhuang Limes, katonai raktár romjai 
a Dunhuangtól keletre húzódó ősi határfal mentén, részlet 

, Ősi kínai raktár romjai (T. XVIII.) a dunhuangi határfal mentén, dél felől" c. kép jobboldali fele. 
Az álló emberek mutatják a falak méreteit. 



  
Cat. Stein LHAS Photo 11/207 

Dunhuang, Oianfodong, falmélyedés stukkó-szobrokkal, Ch.iii.a barlang 
Részben restaurált stukkó szoborcsoport, középen Buddha, két oldalán tanítványai 
Ánanda és Kásjapa, a keleti Selyemút két legkedveltebb bódhiszattvája: Avalókitésvara 
és Ksitigarbha, valamint két Lokapála, azaz égtájőrző király. A mennyezeten sokszorosított kis 
Buddha alakok. Eredetileg 650-780 között épült, 45 sz. barlang. 



  
Cat. Stein LHAS Photo 13/1 (56) 

Dunhuang, Oianfodong, kéziratköteg 
A 11. században befalazott barlangkönyvtár igen jó minőségben megőrzött mintegy 
15 köbméternyi kéziratot és festményt. Az itt fennmaradt vallási szövegek túlnyomó része 
buddhista, de  manicheus, nesztoriánus keresztény, taoista és konfuciánus szövegek 
is fellelhetők közöttük, valamint világi tartalmú dokumentumok, amelyek képet adnak a város 
mindennapi életéről. A legkorábbi keltezett kézirat 406-ból, a legkésőbbi 1002-ből való. 
A barlang befalazásának oka nem ismert. Korábban a kutatók — maga Stein is — a tangut 
invázióval magyarázták, ma inkább az első muszlim török dinasztia, a  Karahanidák 
előrenyomulásával hozzák összefüggésbe. 
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Cat. Stein LHAS Photo 13/1 (75) 

Dunhuang, Oianfodong, 
válogatás kínai kéziratokból és nyomtatott könyvekből 

A barlangkönyvtárban a kéziratok legnagyobb része kínai. Nagy számban vannak tibeti nyelvűek is. 
De a Selyemút nagy nyelvein: indiai, iráni és török nyelveken is találhatók közöttük kéziratok. 
A kép alján a világ legrégibb datált nyomtatott könyve, a Gyémánt Szútra, 868 májusából. 



  
  

Cat. Stein LHAS Photo 13/1 (71) 

Dunhuang, Oianfodong, a Tíz Király Szútra illusztrációja, tekercs részlet 
A népszerű buddhista szútra elmondja, hogyan ítélkezik a holtak felett a Pokol Tíz Királya. 
A részleten a bűnösöket bilincsben és kalodában láthatjuk, míg az erényeseket képviselik 
a szútra-tekercseket vivő férfi, és a kezében kis Buddha szoborral ábrázolt nő. 



      
  

Cat. Stein LHAS Photo 13/1 (64) 

Dunhuang, Oianfodong, Vadzsrapáni és Bódhiszattva 
A barlangkönyvtár megőrzött — a kéziratok közé hajtogatva — több száz selyemre, vászonra 
és papírra festett festményt, néhány szép falikárpitot, valamint hímzéseket, leginkább 
a Tang-dinasztia korából. A képen a buddhista panteon egy fontos alakja, Vadzsrapáni 
a , villám tartója" látható, és egy bódhiszattva. 
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Cat. Stein LHAS Photo 38/2 (129) 

Dunhuang, Oianfodong, Avalókitésvara donátorokkal 
983-ra datált selyemfestmény. A késői dunhuangi festmények közé tartozik, ahol a donátorokat 
szinte olyan nagy méretben ábrázolják, mint Avalókitésvara bódhiszattvát, akinek felajánlják. 
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Cat. Stein LHAS Photo 38/2 (8) 

Illusztráció a Fumu en zhong jing, a Szülőtisztelet Szútrához 



Photo by Judit Bagi 

Illusztráció a Fumu en zhong jing, a Szülőtisztelet Szútrához   



  
Cat. Stein LHAS Photo 37/3 (33) 

Panoráma felvétel részlete a Huoning-to-hágó feletti vízválasztó tetejéről, 
amely részleteket mutat a Nanshan Richthofen, Tuolaishan 

és III. Alexander vonulatáról 

1907 júliusában Stein félbeszakította a forró sivatagban végzett régészeti munkát, és földrajzi 
felfedező útra indult a Nanshan hegységbe. 



  
9 

. Cat. Stein LHAS Finta 11 age 
Síremlékek "Ming-oi (Sorcsuk) lelőhely délkeleti végénél, déli irányból 

1907 decemberében Stein az Északi Selyemút lelőhelyén kezdett ásatásokat, melyet a helyi 
muszlimok Ming-oinak, azaz , Ezer Ház"-nak neveztek. 



Cat. Stein LHAS Photo 13/1 (4) 

Ming-oi, stukkó relief bódhiszattva fej, 7-8. század 
Ez a fej a tűzben megrongálódott Ming-oi xv szentélyből származik. Eredeti festése a tűzben 
megsemmisült. A fej finom megmintázása a klasszikus gandhárai szobrászattal való rokonságra 
enged következtetni.   



  
Cat. Stein LHAS Photo 37/5 (79) 

Stein Aurél és munkatársai Ulúgh-mazárban 
Balról jobbra, ülnek: Jiang Xiaowang, Stein Dash nevű kutyájával, Rai Bahadur Lal Singh. Állnak: 
Ibrahim Beg, Jaswant Singh, Naik Ram Singh. 
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Cat. Stein LHAS Photo 37/5 (78) 

A sáhjári munkások szomjukat oltják a befagyott Kerija folyó elérése után 
1908 februárjában Stein átszelte a Taklamakánt észak-déli irányban, arrafelé indulva, 
ahol a Kerija folyó elvész a homokban. A kockázatos vállalkozás szerencsés véget ért: 
erősen fogyó ivóvízkészlettel, de még idejében elérték a befagyott folyót. 
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Cat. Stein LHAS Photo 12/1 (76) 

Két egymást átfedő fototeodolit felvétel a Tope-gerincről, 
a Jurung-kás völgy felett, Jangi-daván 

1908 augusztusában indiai földmérője társaságában elindult a Jurung-kás folyó forrásvidéke felé, 
s keletről kívánta megközelíteni az eddig teljesen ismeretlen hegységet. Amikor a Jangi-davánon, 
az Új-hágón át vezető utat térképezte fel, baleset érte: jobb lábának ujjai lefagytak, 
aminek következtében azokat amputálni kellett. A műtéthez Ladakba kellett magát vitetnie, 
ahol Lehben, az ottani morva misszióban kapott orvosi ellátást. 
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Serindia 



  
LHAS 704.951 

Amitábha kísérőivel. Buddha a Tant magyarázza. 
Tang-dinasztia, 8. század eleje, selyem (Ch.liii.001). A festmény Buddhát ábrázolja, amint egy 
aprólékosan kidolgozott baldachin alatt ülve prédikál. Mögötte láthatók a bódhi fa ékkövekkel 
díszített ágai és levelei, amely alatt megvilágosodott. Körülötte négy ülő bódhiszattva, valamint hat 
szerzetes tanítványa látható. A kép alján, a baloldalt ülő női alak az adományozó. 



  
LHAS 704.951 

Két Avalókitésvara 

Tang-dinasztia, 9. század közepe, selyem (Ch.xxxviii.005). A kép két egymás felé néző, szinte 
teljes tükörképet mutató, lógusz-szirmokon álló Avalókitésvarát ábrázol, koronájukban Amitábha 
Buddha figurájával. A két Avalókitésvara közötti felirat középső négy sora uganazon szöveg két-két 
sora, amelyben a festmény megrendelője elmondja, ezzel fejezi ki köszönetét, hogy kiszabadult 
a tibetiek fogságából. 



  
MTA KIK 704.951 

Virupáksa 
Tang-dinasztia, 9. század, selyem (Ch.0040), a négy égtájőrző egyike, ő a nyugati égtáj királya, 
általában kezében karddal ábrázolják. 



  
LHAS 704.951 

Bódhiszattva Manydzsusrí 
Tang-dinasztia, 9. század, selyem (Ch.0036), a bölcsesség bódhiszattvája, vörös lótusztrónon ül 
egy fehér oroszlán hátán. Megjelenése, ruházata indiai. Az oroszlánt vörös pányván tartó sötétbőrű 
alak is indiai ruhát, dhótit visel. 



  
LHAS 704.951 

Bhaisadzsjaguru Paradicsoma, részlet. 

Tang-dinasztia, 9. század második fele, selyem (Ch.liii.003). Bhaisadzsjaguru, a Gyógyító Buddha, 
akihez a betegségek leküzdéséért fordulnak. Ő a keleti mennyország ura, míg Amitábha a nyugatié. 
A képen egy kínai palota teraszain jelennek meg a paradicsomi jelenetek, zenészekkel és táncosokkal. 



LHAS 704.951 

Mennyei gyülekezet, Bhaisadzsjaguru Paradicsoma, tibeti felirattal, részlet. 
Tang-dinasztia, 836, selyem, (Ch.xxxvii.004). A Gyógyító Buddha két tibeti stílusban ábrázolt 
bódhiszattvával, Manydzsusrível és Szamanthabhadrával, valamint kísérőikkel. A kép közepén 
szabad szemmel már nem olvasható tibeti és kínai nyelvű feliratból állapították meg, hogy a donátor 
saját egészsége, valamint elhunyt szülei érdemei növelésére 836-ban készíttette a képet.   



  
LHAS 704.951 

Az ezerkarú, ezerszemű Avalókitésvara 
Tang-dinasztia, 9. század eleje, selyem, (Ch.lvi.0019). Dunhuang tibeti megszállása (781-847) 
a vadzsrajána, vagy ezoterikus buddhizmus növekvő népszerűségét eredményezte. Az irányzat 
által ihletett festmények egyik legszebb darabja ez a kép. Avalókitésvara bódhiszattva 
az együttérzés megtestesülése. A hozzá fordulók iránti állandó figyelmét és az azonnali segítség¬ 
nyújtásra való képességét jelképezi az őt körülvevő kezek sokasága, mindegyiken egy-egy szemmel. 



Harmadik belső-ázsiai expedíció, 1913-1916 
Stein harmadik belső-ázsiai expedíciója volt a leghosszabb. A sivatag eléréséhez választott új 
útvonala Darel és Tangir hegyes vidékeit érintette, mely területek szerepelnek a régi kínai utazók 
leírásaiban, de európai utazó addig még nem járt arra. Kásgarból a Tianshan hegység lábainál utazott 
kelet felé, aztán déli irányban átszelte a Taklamakánt. Útközben fontos régiségtani megfigyeléseket tett. 
Novemberben érte el Khotánt. Innen a Lop-nór tó felé a régi karavánutat követve haladt, ami lehetővé 
tette, hogy Domoko, a Nija folyó és Mirán területén újabb maradványokat tárjon fel. 1914. február 1-én 
északi irányba indult a víztelen sivatagba, s új útvonalon közelítette meg Loulant. Követve a második 
expedíció idején felfedezett határfalat, március végén ismét Dunhuangba érkezett. Sikerült a limest 
keleti irányban 250 mérföldön keresztül az Ecingol folyóig nyomon követnie. Karakhotot májusban 
érte el, s a várost azonosította a 13. századi velencei utazó, Marco Polo, — aki ugyanezt az útvonalat 
járta végig néhány száz évvel korábban -— által leírt , Etziná"-val. 
1914 júniusában a növekvő hőség arra kényszerítette Steint, hogy felfüggessze a sivatagi ásatást, 
és figyelmét a Nanshan felé fordítsa. Szeptembertől kezdődően 500 mérföldes utazásra indult, 
ismeretlen utakon keresztül a Beishan sivatagi részétől a Tianshan legkeletibb vonulatáig. Ez az út meg¬ 
ismertette őt Dzsungária egy részével. Ásatásokat végzett az Északi Selyemúton a Turfán környéki lelő¬ 
helyeken, különösképp Asztánában és Bezeklikben. 
1915 júniusában Stein visszatért Kásgarba. Ezután egy 3 hónapig tartó útra indult, amely során 
megközelítőleg 1700 mérföldet tett meg gyalog és lóháton a Pamíron át Orosz-Turkesztánba. 1915 
októberében érkezett Szamarkandba. Innen vonattal utazott a perzsa határig, majd végig a perzsa¬ 
afgán határ mentén. 1915 december elején érkezett Szisztánba. Itt kezdte meg a harmadik téli ásatási 
szezont az ősi Sakastana területén. Falfestmények maradványait — Iránban a legrégebbieket — fedezte 
fel annak a palotának kiterjedt romjai között, mely Koh-i-khvadzsa zárt sziklás dombján található. 
A festmények közül néhány - stílusában határozott hellenisztikus jegyeket mutató, s nagy 
valószínűséggel a párthus időkre datálható — igen jól mutatja az iráni összeköttetést Északnyugat 
India görög-buddhista és Belső-Ázsia buddhista művészete között. Másik érdekes felfedezése 
ugyanezen a területen egy a párthus időkből származó őrtornyokkal ellátott határvédelmi rendszer volt, 
ami pontos megfelelője a kínai Han-kori limeseknek. 
Stein 1916 márciusában tért vissza Indiába. 
Az expedíció tudományos leírása, az Innermost Asia, 1928-ban jelent meg. 
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Cat. Stein LHAS Photo 41/2 (31) 

Favázas ház saroktoronnyal és verandával, az előtérben Dash, 
feltehetően Srinagar 

Stein harmadik expedíciójára Srinagarból indult. A képen látható ház, feltehetően a városhoz közeli 
Gupkarban található Kaplas Villa, egyike a Stein által bérelt lakóépületeknek. Mivel állandó lakása 
soha nem volt, amikor Kasmírban töltötte teleket, mindig a Dal-tó partján bérelt házat. 



    
Cat. Stein LHAS Photo 41/5 (169) 

Stein szobája, Dal Lake bungalow 
Enteriőr, a polcon a Serindia köteteivel. 



  

  
Cat. Stein LHAS Photo 15 (165) 

Xuanzang történetének színre vitele a Csíní-bághban, Brit Konzulátus, Kásgar 
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Cat. Stein LHAS Photo 11 (112) 

Loulan, L.B. V. rom maradványai, délnyugati irányból 
Stein először 1906-ban kereste fel a romhelyet, de az idő rövidsége és a szél vájta felszín okozta 
nehézségek megakadályozták abban, hogy kiterjedt kutatásokat végezzen. 1914 februárjában tért 
vissza, és a régi temetkezési helyről előkerült leletek, elsősorban szőttesek, voltak az itt folytatott 
ásatás legfontosabb eredményei. 



    
Cat. Stein LHAS Photo 40/1 (183) 

CVI tábor, az első növényzet a kiszáradt tómeder északi partján 
Március 4-én átkelve a Lop-nóron, a kimerült állatok első jutalma a tómeder homokján tengődő 
cserje és nádas volt. Bár legelőnek szegényes, a tevéknek mégis nagy jótétemény volt. 



  
Cat. Stein LHAS Photo 14 (209) 

Yueyaguan szent hely külső szentélyei Dunhuang közelében 
Harmadik útján Stein ismét felkereste Dunhuangot, és sikerült ellátogatnia a híres szent helyre is. 
Az oázis magas dűnéi közt megbúvó, források táplálta tavacskát a természet csodájának tartják, 
s a fölötte lévő dörgő homokheggyel együtt a dunhuangiak zarándokhelyévé vált. A helyet említi egy 
kínai követ, aki 938-ban haladt át Dunhuangon, valamint Marco Polo is. 



  
Cat. Stein LHAS Photo 14 (249) 

Karakhoto, 
K.K.I.i templom hátsó részében lévő falmélyedés freskótöredékekkel 

Karakhoto-t, a "Fekete Várost 1908-ban fedezte fel az orosz Peter Kozlov ezredes. Impozáns 
romjai a Marco Polo által leírt Etzina város maradványai, melyet lakói a 14. században hagytak el. 
Stein ásatásai során tibeti és tangut nyelvű buddhista kéziratok és fanyomatok, valamint stukkó 
reliefek kerültek elő. 
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Karakhoto, sztúpa és szentély alaprajzok és részletek 
Az eredeti rajzok 1914. május 30. és június 6. között készültek, megjelent az Innermost Asia 19. 
számú táblájaként. 
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Cat. Stein LHAS Photo 40/1(252) 
  

Karakhoto, muszlim sír keletre néző homlokzata 
Ez a városfal mellett található, kupolával borított építmény egy gumbaz, azaz muszlim sír. 
Stein szerint fölösleges azt kutatni, hogy vajon egy helyi muszlim előkelőség vagy tisztviselő, 
netán egy útközben elhunyt gazdag kereskedő földi maradványainak őrzésére épült-e, viszont 
azt állította, hogy ez a nyughely minden valószínűség szerint a Kína legnyugatibb részén 
fennmaradt legrégibb muszlim épület. 



  
Cat. Stein LHAS Photo 14 (301) 

Tianshan, a Panopa-hágótól kb. 2 mérföldre délre fekvő völgy felülnézetből 
Régi kínai feljegyzések szerint Gucheng és Turfán között a Panopa-hágón keresztül vezetett 
egy sokak által használt út. 
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Tojuk, a szentély festett mennyezete 

Tojuk az Északi Selyemúton, Turfán területén található. Buddhista barlangtemplomai Karakhodzsa 
közelében, egy szurdokban találhatók. Stein 1914 novemberében látogatott el a helyszínre, 
és 15 napig dolgozott itt. 
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Tojuk, a barlangtemplom mennyezet freskójáról készült rajz 
A szentély legérdekesebb fennmaradt része a cella fölötti lapos boltozaton lévő falfestmény. 
Ez két sorban, gondosan megrajzolt és festett, kis dicsfénnyel körbevett ülő alakokat ábrázol, 
akik kifinomult ízléssel eltervezett körfonadékkal vannak körbevéve egy központi medalion körül. 
Mivel a körben ülő alakok száma 26, és a mennyezet sérült darabja még két alaknak adna helyet, 
így a 28 naksatra, vagyis a holdfázisok megjelenítésének tekinthető. 
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Cat. Stein LHAS Photo 14 (312) 

Tojuk, a Hétalvók sírja a szurdok bejárata felé 
Tojuk népszerű buddhista zarándokhely volt, később az iszlám terjedésével a muszlimok is 
nagy számban látogatták. Szent hellyé válásának oka az volt, hogy ide, a szurdok bejárata alatti 
Asahab-Kahatf szent sírba helyezték a Hétalvókról szóló keresztény legenda jól ismert muszlim 
változatának színhelyét. 



  
  

  
Cat. Stein LHAS Photo 14 (314) 

Barlangtemplomok és szentélyek Bezeklik déli részén 
Bezeklik "A hely, ahol festmények vannak?" egy 77 sziklába vájt barlangból álló buddhista 
emlékhely az ősi ujgúr várostól, Karakhodzsától északkeletre. Buddhista legendákat megjelenítő 
falfestményei az ujgúr időkből származnak. A barlangok felfedezése az Albert Grünwedel 
és Albert von Le Cog által vezetett német expedíciók érdeme. 



  
Cat. Stein LHAS Photo 40/1(315) 

Rombadűőlt szentélyek Bezeklik északkeleti részén 



  
Cat. Stein LHAS Photo 14 (323) 

Asztánai temető, koporsó felső része, benne szövetbe csavart férfitetem 
az Ast. IX, 2 sírból 

Stein előszőr 1907-ben látogatott el Asztánába, majd 1915 januárjában tért vissza. 
A száraz környezetnek köszönhetően, az ősi Gaocsangtól hat kilométerre fekvő a hatalmas 
temetkezési helyen igen jó állapotban maradtak fenn nagyrészt a korai Tang-korszakból 
származó műtárgyak és múmiák. A halottakkal eltemetett tárgyak — bútorok és háztartási eszközök, 
festett stukkó szobrocskák, szövetek, sőt még élelmiszerek is — a korabeli Turfán mindennapjairól 
tanúskodnak. 
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Cat. Stein LHAS Photo 14 (330) 

Jarkhoto, nagy udvarház a főúttól nyugatra, a terület északi részén 
Jarkhotóban — a város elnevezése félig türk, félig mongol — az épületek fennmaradása nagyrészt 
annak köszönhető, hogy szigetszerűen kiemelkedő platókra épültek, s így kiemelkednek az őket 
körülvevő jar-ok, vagyis vízmosások közül. A képen látható épületek nagyságukkal és masszív 
szerkezetükkel hívják fel magukra a figyelmet. 
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Cat. Stein LHAS Photo 40/1 (364) 

A Bosztan-arcse-völgy a déli gerinc csakragili része felé, lentről nézve 
1915 júliusában Stein és kísérői útra keltek  Bosztan-arcseből a  Pamírok felé. 
"Azokon át nyitva állt most az út számomra az Oxustól északra emelkedő hegyvidékre, 
amelynek sokoldalú földrajzi érdekessége és etnikai, valamint történelmi vonatkozásai ifjúkorom 
óta mindig óoly erősen vonzottak " — írta Stein. 
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Cat. Stein LHAS Photo 40/1 (379) 

Kirgíz tábor a Bás-gumbáz völgy felső részén 



  
Cat. Stein LHAS Photo 14 (445) 

Jazgulámik embertani vizsgálat után Rokharban 
Expedíciói alatt Stein mindig végzett antropológiai méréseket is. Megvizsgálta a koponya 
jellegzetességeit, feljegyezte a megvizsgált személy törzsi, nyelvi stb. hovatartozását, és fotókat 
is készített az azonos etnikai csoportokhoz tartozó emberekről. Különösen a kevéssé ismert 
népek és törzsek érdekelték. Az általa gyűjtött nyelvi anyag beépült a G. Grierson szerkesztésében 
megjelent Linguistical Survey of India hatalmas köteteibe. 



  
Cat. Stein LHAS Photo 14 (458) 

Romos terasz és építmények egy belső palotaudvar északnyugati oldalán, 
Ghagha-sahr 

Ghagha-sahr citadella együttesét először Stein vizsgálta. Szisztánban, a Koh-i-hvádzsa nevű 
bazalt domb, amely mint egy sziget emelkedik ki a Hámún-tó közepéből, fontos muszlim 
zarándokhely. Egy tűztemplom maradványai azonban azt bizonyítják, hogy a hely a zoroasztriánus 
hagyományban is nagy szerepet játszott. 
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Megerősített épület Bulai közelében, dél felöl, Szisztán 
A romhely a perzsa Szisztán oázisában található. Ez az impozáns épület csúcsíves kapube 
és többsoros íves falfülkéivel a korai muszlim időszakból való. 
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Yin pen to Mei-yo, Mohammed Yakub Khan felvétele 

Gansu tartomány északi része. Földrajzi térkép kézzel rajzolt eredetije, Stein megjegyzéseivel. 
Stein Memoir on Maps of Chinese Turkestan and Kansu c. könyvében a 42. számú térkép részeként 
jelent meg nyomtatásban. 
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Memoir on maps of Chinese Turkestan 
Stein 1900-1915 közötti három felfedező útjának kartográfiai eredményeit tartalmazó 45 térképből 
álló kiadvány. A Trigonometrical Survey által 1923-ban megjelentetett munka szövegkötete ismer¬ 
teti a térképek létrejöttének körülményeit, és magyarázatokkal egészíti ki azokat. 
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Az Indiai Régészeti Felügyelet 
Az Archaeological Survey of India jelenlegi formájában 1861-ben jött létre. Megújulása Lord 
Nathaniel Curzon (1859—1925) alkirálysága (1899-—1905) idején történt meg, aki felismerve 
a koordináció hiányát, javasolta a főigazgatói poszt visszaállítását. Sir John Marshall (1867—1958) 
kapott kinevezést az intézmény élére 1902-ben, s 26 évig maradt hivatalában. 
Stein 1904-ben csatlakozott az intézményhez, először mint tanügyi főfelügyelő és régészeti 
felügyelő Beludzsisztán, és az akkor szintén Curzon által újjászervezett Északnyugati Határtartomány 
területére. 1910 és 1917 között az Északnyugati Határtartomány régészeti főfelügyelője és a Pesavari 
Múzeum tiszteletbeli kurátora volt. 1917-ben történt hivatalos nyugdíjba vonulását követően 
, különleges szolgálat" címén könyvei megírásához és a harmadik expedíció leleteinek feldolgozása 
érdekében munkaviszonyát 1928-ig meghosszabbították, s csak ezután vonult véglegesen vissza. 
Az indiai régészet területén végzett munkássága a Survey különböző hivatalos közleményeiben 
követhető nyomon. 
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Cat. Stein LHAS Photo 13/2 (26) 

A Szultankhel sztúpa délkelet felől, Spola, Khaibar 
A következő négy, az Indiai Régészeti Felügyelet, Határterület, 1911-1912 c.  fotósorozatába 
tartozó felvételeken olyan romokat, illetve műtárgyakat láthatunk, amelyek akkor kerültek elő, 
amikor Stein volt e terület régészeti főfelügyelője, és egyben a Pesavári Múzeum tiszteletbeli kurátora. 



  
Cat. Stein LHAS Photo 13/2 (3) 

"Kaniska! ereklyetartója, hátoldal, Sahdzsi-ki-Dheri 
A nagy kusán uralkodó, Kaniska 127-re datált buddhista ereklyetartója, amelyet a Shahji-ki-Dheri 
nagy sztúpában, Pesavar külterületén találtak az 1908-1909-es ásatások során. Az ereklyetartó 
tetején Buddha látható, mellette Bráhma és Indra. Kharósthi felirat is található rajta. 



  
A. templom, Kafirkot, Bilot, dél felől 

Kafirkot Azidegenekerődje" az Északnyugati Határtartományban. Temploma kasmíristílusban épült. 



  
Cat. Stein LHAS Photo 13/4 (24) 

Sahri-Bahlol, a kolostor terület déli irányból 
Történelmi hely Takht-i-Bahi közelében, Pesavártól hetven kilométerre, ahol egy kolostor¬ 
együttest tártak fel. 



Nagy Sándor 
Az 1870-es években Drezdában a Kreuzschule egyik tanára adta kezébe Arrianus, a második 
századi görög történész Nagy Sándor hadjáratairól szóló munkáját. A gyermek Steint magával 
ragadta a nagy makedón hódító története, s egész életében számtalan kutatóutat szervezett azért, 
hogy Nagy Sándor keleti hadjárata egyes fontos csatáinak pontos helyszínét meghatározza. 
Stein az Alexandriánus rejtvények megfejtésére felhasználta az összehasonlító nyelvészet, 
a történelem, a történeti földrajz és a hadtörténet területén felhalmozott minden tudását: 

e Az Aornos szikla meghatározása, amelyet Kr. e. 327-ben útban az Indus felé foglalt el 
a helyi hadseregtől 

e Útja a Pandzsábon keresztül a Salt Range-n át a Jhelum folyóhoz, s a Poros ellen vívott 
győztes csata pontos helyének meghatározása 

e A majd katasztrofális visszavonulás az Indus deltától Gedrózián át Perzsiába. 
Régészeti és földrajzi expedícióinak eredményei a Nagy Sándor nyomdokain az Indushoz (1929) c. 
könyvében és számos cikkében jelentek meg. 
A Nyugat és a Kelet találkozási pontjai és az ott létrejövő és virágzó különböző kultúrák keveredése 
és szintézise állt Stein tudósi érdeklődésének középpontjában. 
Az Ázsia szívébe hozott görög kultúra nyilvánult meg Gandhára buddhista művészetében 
Afganisztánban és Észak-Indiában. 



  

  

  
Gandhárai művészet: Élet a palotában 

A következő három, a Lahore Múzeumban őrzött görög-buddhista szobrokat és töredékeket 
bemutató fotó A. F. R. Hoernle, a híres orientalista, egy ismeretlen nyelv, a khotani megfejtője 
adományaként került Stein birtokába. Hoernle barátja és patrónusa volt, aki mindig támogatta 
Stein expedíciós terveit. 



  
Cat. Stein LHAS Photo 41/1 (100) 

Gandhárai művészet: Bódhiszattva szobor 



  
Cat. Stein LHAS Photo 41/1 (101) 

Gandhárai művészet: Oszlopfő 



    
        

  
Cat. Stein LHAS Photo 11 (3) 

Sztúpa-rom azaz gumbat, Talas-völgy 
Stein útleírásait gazdag képanyaggal, saját felvételei felhasználásával jelentette meg. 
A publikáláshoz a fotókat is a tőle megszokott alapossággal készítette elő, ami jól látszik 
ezen felvételen, ahol Stein nyomdai instrukciókkal látja el a nyomdászt. 
A felvétel 1929-ben, az On Alexanderss Track to the Indus (Nagy Sándor nyomában Indiába) c. köny¬ 
vében jelent meg. 



  
Cat. Stein LHAS Photo 28 (4 

A Szvát folyó völgye 
1926-ban az On Alexanders Track to the Indus c. művéhez írt előszavában Stein ezt írta: 
A Szvát-völgyéhez nem az vonzotta, hogy ez az ősi Udjana területe, tele buddhista emlékekkel, 
ahol a régi idők olyan híres zarándokai jártak, mint Faxian (337-c.422) és Xuanzang (602-664), 
akiknek nyomdokait expedíciói alkalmával követte; most inkább Nagy Sándor fárasztó katonai 
expedíciójának helyszíneit akarta kutatni. 



Ruined círeumvallation A 
Remains of structure: 
Muhammadan shrine a 
Mubammadan TAves An 
Limits ofcultivation Cs 

0809 — 00 B em 00 OT öerds 
Contours, at 40 feet, are approximate 

végén, Balról"lent a Szvát-folyó. 
z 

50 
iz 
E 
A 

nd 
sg 
S 
va 

8 

B 
86 
fa 

a 
ka 
6 
CA 
si 
e 

8 

e 
o 
E. 
A 
z 
S 

28 

za 
59 
3 

3 
a 
a 
a 

pá 

Na 

váras hegygerincén, 
nban. ht néven ismert torony romjai, 

( 

Del. Törabáz Khan A legmagasabb ponton a 
19. A Bír-kót hegy erődromjának vázlatos térképe.     

MTA KIK 774.085 

Nagy Sándor nyomában Indiába 



Irán és Irak 

Az 1930-as években Stein négy régészeti expedíciót szervezett Iránba. Az egyetemen iranisztikát 
tanult, 3. belső-ázsiai expedíciója során pedig már ellátogatott az ország Afganisztánnal határos 
területeire. Jól ismerte a Nagy Sándor perzsiai hódításaival kapcsolatos történeti tényeket 
és helyszíneket, s az iráni kultúra hatásával mind írásos emlékekben, mind művészeti tárgyakban 
sokat találkozott a Selyemúton. 
1932 januárjában Perzsa Beludzsisztánba látogatott és Kermánig utazott. Ezen a rövid expedíción 
magyar asszisztense volt a fiatal indológus, Fábri Károly (1899-—1968) személyében. Szeptemberben 
újra útra kelt Iránba, és e második expedícióján (1932—1933) folytatta kutatásait a Perzsa-öböl mentén, 
Mináb, Hormuz, Bandar-Abbász irányában és a láresztáni partvidéken egészen Búsehrig. A harmadik 

őt nyugat Fársztól iráni Kurdisztánig. E kutatóutak során időben a neolitikumtól az iszlám periódusig 
terjedő ásatási helyszíneken dolgozott. 
Stein, mint a Han-dinasztia korából származó határfal (limes) felfedezője Gansu tartományban, 
nagy érdeklődéssel követte Antoine Poidebard (1878—1955), a légi archeológia megteremtője, Szíria 
területén folytatott római limes kutatásait. Elhatározta, hogy hasonló vizsgálódásokat fog folytatni 
Irak és Transzjordánia területén. 1929-ben és 1935-ben már tett rövid repülőutakat a Royal Airforce 
gépein, s felismerte a légi térképezés értékeit. Ezért 1938—39-ben szárazföldön és a levegőből végzett 
felméréseket a Tigris folyótól északkelet Irakban az Akabai-öbölig. Az új technológia alkalmazásával 
római utak, vízvezetékek, hidak, ciszternák és mérföldkövek kerültek felfedezésre. 



És — Tien. et sss de naissance", j 

   
  

  

. DESCRIPTION 

  

  

GERE Rosidence 
4. 

   

b eler ate gyes E sésus  Conlour miss jen] 
  

dledev-sávéean               

2 ip eped DGTOCNAT OT! BEREK 
            

  

  

  

  
    

  
  

  
Cat. Stein LHAS 39 

ől in brit útlevele British 1937-b Ste 
49 jét. Alacsony termetű — útlevele szerint 163 cm magas — Stein hetvenes éveiben is megőrizte testi erej 49 8 

kkor fordult a Selyemút nyugati része felé, őe 
felfedez 

dhatatlan felfedez fára lt. A d ésű vo t 

s hatalmas területeket bej 
épí , de acélos fel 

kát. o mun 
2 

2 tt kutató égze 
2, 

arva V 
, 



  
Private collection 

Fábri Károly portréja 
Fábri Károly (1899-1968) magyar indológus kísérte el asszisztensként Stein Aurélt 

indiai tevékenységére: Steinnel végzett közös munkája, valamint az Annual Reports of the 
Archaeological Survey of India 1930-34 közötti szerkesztése révén neve régész körökben 
ismertté vált. Indiában több ásatási helyszínen dolgozott, majd 1947 után Delhibe költözött, s élete 
hátralévő részét az indiai művészettörténetnek szentelte, elsősorban a kortárs indiai festészetről, 
és a klasszikus indiai táncról írt kritikákat. 
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Cat. Stein LHAS Photo 25 (18) 

Az 1935-36 évi iráni, és az 1938-as iraki expedícióról írt beszámoló kézirata 



  
Cat. Stein LHAS Photo 25 (18) 

Festett cserépedények Maujilbakból, Delfan 
Delfánban (Lurisztán tartomány) a Maujilbak néven ismert kúpalakú mesterséges dombban lévő 
három sírból kerültek elő ezek a festett edények. A Maujilbak domb a késő Kasszita időből származik. 



  
Cat. Stein LHAS Photo 25 (4) 

Sámi szentély, Malamir, bronz szoborfej töredék 
Életnagyságúnál valamivel nagyobb bronz maszk két fele. A megmintázás erős hellenisztikus 
hatást mutat. A töredékek a Sámi párthus szentélyből származnak. A kultuszhelyet lerombolták 

2 és felégették. A töredékeken erős kalapácsütések nyomai látszanak. 
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Fársz tartomány, Irán térképe 

Cat. Stein LHAS 12-13/35 



  
  

Cat. Stein LHAS Photo 22/2 (14) 

Stein pilótaruhában, Irag, 1938 
1938. március 8-án kezdte meg prémmel bélelt pilótaruhájában légi felderítéseit, mivel ez 
a technika tette lehetővé nagykiterjedésű, a földről nehezen felismerhető védvonalak feltérképezését. 



  
Cat. Stein LHAS Photo 43/8 

Légifotók Transjordániáról 



  
Cat. Stein LHAS Photo 23/1 (38) 

Római híd, jobb oldalon álló rendőrrel, Eski Mosul 
A légitérképezéssel egyidejűleg Stein a terepen is folytatta a Római Birodalom emlékeinek 
felkutatására végzett munkát. 
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Cat. Stein LHAS Photo 23/7 (15) 

Római mérföldkő, AI-Khalide 



528 THROUGH PERSIAN KURDISTAN [Chap. yy 
long, winding and guite dark passage, about 64 feet long 
seemed partly natural. 

On emerging from the darkness we found vutselyes 
at the lower end of a dimly lit rift, 7, unmistakably natural 
leading up to a great cavern, also natural. This wi deci 
from about 20 feet to some 40 feet towards the end, ába 
128 feet on, where it branches into two narrow fissurót 
Before this point was reached the roof of the cáven 
was no longer visible, it being beyond the reach of the 
light penetrating from the two porticoes to be Presently 
mentioned and the glimmer provided by our three hurricane 
lanterns. The roughness of the rock walls on either side 
which had deep indentations and crevices, left no doubt 
about this main cave (Ker Porterss " circular hall?) being 
as a whole the work of Nature, though near the entrance 
some smoothing down of the lower rock face could b 
noticed, as well as some small niches irregularly cut fok 
lamps. The effect of this great natural nave was much 
increased by the height of the arched ceiling, which cotíld 
scarcely be less than 50 feet. 

The winding rifts branching off at the northern end of 
the main cavern have probably at all times exerciseg 
popular imagination even more than the great natural 
hall and the excavations done by the hand of man. Our 
local guides were eager to show us these fissures, and the 
rare chance of seeing their mysteries by the light of Gus 
lanterns had induced guite a little crowd from two neigh¬ 
bouring hamlets to the south to follow in our footsteps. The 
first rift branching off to the north-west and often narrowing 
to less than 5 feet in width and 3-4 feet in height, turned 
after some 150 yards northward and after another 109 

  

22. SKETCH PLAN OF KARAFTO CAVES     
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Afganisztán 
Közel 81 évesen, s még mindig telve élettel, Stein legnagyobb álma látszott beteljesedni, amikor engedélyt 
kapott, hogy Afganisztánban, az ősi Baktria területén kutathasson. 1943. október 19-én érkezett meg az 
Egyesült Államok kabuli képviseletére. Három nappal később megfázott, szélütést kapott, és október 
26-án meghalt. Ezek voltak utolsó szavai: , Csodálatos életem volt, és nem is fejeződhetett volna be 
boldogabban, mint Afganisztánban, ahova hatvan éve vágytam eljutni." 
A kabuli keresztény temetőben a sírjára vésett epitáfium jelleméről és munkásságáról 
közli a legfontosabbakat: 

Stein Márk Aurél 

Az Indiai Régészeti Felügyelettől, 
Tudós, felfedező és író, 

Küzdelmes utazásaival Indiában Kínai-Turkesztánban 
Perzsiában és Irakban 

Kiterjesztette a tudás határait 
Budapesten született 1862. november 26-án 

Angol állampolgár lett 1904-ben 
Meghalt Kabulban 1943. október 26-án 

Egy nagyon szeretetreméltó ember 



  
Cat. Stein LHAS Photo 44/1 (25) 

Pillanatfelvétel Stein Aurélról, Mohand Marg, 1940 körül 
Stein ezt írta a kép hátoldalára: "Egy szegény fickó búcsút mond két Haramukhra induló hölgynek" 
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Cat. Stein LHAS Photo 44/1 (26) 

A Stein Aurélról készült utolsó felvételek egyike, feltehetően a 
Niai-bathi tábornál, 1943. március 16-án 



  
photo by Zhijun Sun 

Stein sírja Kabulban 
Stein élete vége felé közeledve, kedves nyári táborhelyén, a Mohan Margon kiválasztott egy he¬ 
lyet, amelyre sírhelyeként utalt. De egy távoli országban halt meg, és a kabuli Gora Kabur, 
, Fehér Sírkert" keresztény temetőben nyugszik. 
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Cat. Stein LHAS 68 

Stein Aurél portréja / William Rothenstein szénrajza 
A rajz a National Portrait Gallery, London számára készült 1920-ban 
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