
UDVARVÖLGYI ZSOLT

Stein Aurélra, a világhírű Kelet-kutatóra emlékezve

Tavaly, 2018-ban volt Stein Aurél (Sir Marc Aurel Stein), világhírű, magyar származású, 
Angliában letelepedő, brit–magyar kettős állampolgárságú orientalista, utazó, nyelvész, 
régész halálának 75. évfordulója. Az idős kutató 1943. október 19-én érkezett meg 
Kabulba, Afganisztán fővárosába, és rövid betegséget követően október 26-án hunyt el. 
Azonban az idei esztendő is tele van Stein életéhez köthető kerek évfordulókkal.

Az ifjú, 17 éves Stein 140 éve, „az 1879–1880-as tanévben iratkozott be a bécsi egye-
temre, 120 éve, 1899-ben lett az egyre elismertebb tudós a Calcutta Madrasah igazgatója, 
115 éve, 1904-ben kapta meg brit állampolgárságot, ill. 1904–1910 között az Északnyugati 
Határtartomány és Beludzsisztán régészeti felügyelőjeként (Archaeological Surveyor, 
North-Western Frontier Province and Baluchistan) tevékenykedett.

110 éve, 1909 áprilisában a Magyar Földrajzi Társaság meghívására Budapesten 
is beszámolt utazásáról (előadása a Földrajzi Közleményekben is napvilágot lát). 
Ugyanebben az évben az oxfordi egyetem díszdoktora lett. 90 éve, 1929-ben a londoni 
egyetem a Petrie-éremmel tüntette ki. Ugyanebben az évben megjelent »On Alexander’s 
Track to the Indus« című műve. 1929. október 12-én felolvasást tartott a Magyar 
Tudományos Akadémián »Nagy Sándor nyomdokain az Indushoz« címmel, november 
8-án pedig a Central Asian Society és a Royal Asiatic Society együttes ülésén tartott 
ugyanerről előadást (»Alexander’s Campaign on the Indian North-West Frontier«).

Végül, az utolsó jeles évfordulóra utalva, 85 éve, 1934. október 11-én a Magyar 
Tudományos Akadémián tartott előadást »Az indo-perzsa határvidék ősi története a 
földrajz és az újabb kutatóutazások világában« címmel.”1

Ki volt ez a világhírű, zsidó származású, magyarországi kötődését, magyar identitását 
mindvégig büszkén felvállaló, már életében elismert és – az angolok által – támogatott 
tudós? Az életrajzát csak röviden foglaljuk össze: „Stein Aurél (Pest, 1862. november 
26. – Kabul, Afganisztán, 1943. október 28.) Belső-Ázsia világhírű kutatója, régész, 
nyelvész, az MTA kültagja (1895) volt. Egyetemi tanulmányait Bécsben, Lipcsében és 
Tübingenben végezte. 1887-ben avatták bölcsészdoktorrá. Utána azonnal angol szolgá-
latba állott. 1888-ban a lahorei Punjab Egyetemen a szanszkrit nyelv és irodalom taná-
ra lett. 1894-ben jelent meg első tudományos műve (katalógus a kasmíri maharadzsa 
jammui könyvtárának mintegy 6000 szanszkrit kéziratáról kivonatokkal és magyarázó 
jegyzetekkel). Több művében foglalkozott az ind történelem és indoszkíta uralom val-
lási és művelődésviszonyaival, valamint az indo-iráni régi földrajzzal. 1888–96 között 
tett utazásain Kasmír emlékeit és topográfiáját tanulmányozta. 1900-ban indult el első 
nagy belső-ázsiai expedíciójára, amelyen Kelet-Turkesztán homoksivatagjában régé-
szeti kutatásokat folytatott, s átkutatta a Sven Hedin által felfedezett romokat. Maga 
is sok jelentős ősi romhelyet fedezett fel. 1908-ban második expedícióján, folytatva a 
térképezést a Kuen-Lun főláncán, majd a Takla-Makán sivatagban és a Tarim mentén 
végzett ásatásokat. 1909 elején visszatért Európába és a Magyar Földrajzi Társaság 
meghívására Budapesten is előadást tartott. Útjának eredményeit »Serindia« c. ötköte-
tes művében és »The Thousand Buddhas« (London, 1921) c. munkájában dolgozta fel. 
1911-ben India északnyugati határán végzett archeológiai kutatásokat, 1912-ben az 
angol király az Indiai Birodalmi Rend (Indian Empire) lovag parancsnokává (Knight 
Commander) nevezte ki. 1913-ban megkezdte harmadik nagy belső-ázsiai kutatóútját, 
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s három év alatt 18 ezer km-t járt be: Turkesztánt az Oxus vidékétől a Góbi-sivatagig, a 
Kuen-Lun hegység vidékeit. Rendkívül gazdag tudományos anyag tanúskodik útjának 
eredményességéről. A művészettörténeti kutatás szempontjából is számos nagy jelentő-
ségű leletet fedezett fel (Dunhuang művészeti emléke stb.). Számos tudományos akadé-
mia és társaság tagja, a cambridge-i és oxfordi egyetemek díszdoktora volt. A Magyar 
Földrajzi Társaság 1922-ben alapított Lóczy-érmét ő nyerte el elsőnek. Könyvtárát az 
MTA-ra hagyta.”2

Talán a legemlékezetesebb expedíciója „1906 és 1908 között zajlott, ekkor fedezte fel 
a nyugati tudomány számára ismeretlen Ezer Buddha barlangtemplomokat Tun Huang 
(Dunhuang) mellett. Itt rábukkant háromezer kínai tekercsre, hatezer kínai kéziratra és 
több száz selyemfestményre, valamint a világ legrégebbi, Kr. u. 868-ból származó, táb-
lanyomtatással készített könyvére is. A 24 ládányi kincs nagy része ma a londoni British 
Museumban, illetve Delhiben látható. A Lop-Nor tó vidékén kétezer éves falra, afféle 
kínai limesre bukkant, amelyet a hunok betörései ellen építettek. Összesen 30 ezer km-
nyi utat tett meg, visszafelé Tibet hegyei között valamennyi lábujja lefagyott.”3

Stein híres volt arról is, hogy szülőhazájával jóformán haláláig tartott szoros kap-
csolatokat. Nem szakadt el a Magyar Tudományos Akadémiától, hazai barátaitól, tu-
dóstársaitól sem. Nyomon követte a magyarországi tudományos közélet vitáit, élénk 
levelezést folytatott sok jeles magyar kortársával is.4 Emberi nagyságára, alaposságára, 
a tudomány iránti alázatára, széles körű figyelmére az alábbi – tudtunkkal mindezidáig 
publikálatlan – levelezéssel kívánunk emlékezni. A leveleket a Dunamelléki Református 
Egyházkerület Ráday Levéltárában találtuk.5

Stein Aurél jó barátságban volt Balogh Jenővel, sokszor és sokáig leveleztek is. Ki 
volt ez a jeles jogtudós, professzor, aki igazságügyi államtitkári, majd miniszteri po-
zíciót is betöltött a magyar kormányban? „Balogh Jenő 1864. május 14-én született 
Devecseren. A győri jogakadémián, majd a berlini és a budapesti egyetemen tanult, az 
utóbbi intézményben, 1885-ben államtudományi doktori oklevelet szerzett. Pályáját az 
igazságügy minisztériumban tisztviselőként kezdte, de ítélőtáblai bíróként is tevékeny-
kedett. 1888-ban a budapesti egyetem magántanára lett. Több, büntetőjog-tudománnyal 
kapcsolatos könyvnek szerzője, társszerzője volt. 1885-ben Budapesten jelent meg »A 
folyamatos és folytatólagos bűncselekmények«, 1887-ben »A sértett fél jogköre a bün-
tetőjogban«, 1906-ban »A magyar büntető perjog« tankönyve, valamint 1909-ben »A 
fiatalkorúak és a büntetőjog« című könyvei.

1910-től vallás- és közoktatásügyi államtitkár a második Khuen-Héderváry-
kormányban, gróf Zichy János miniszter mellett. Ezt a tisztséget a Lukács-kormány 
idején is megtarthatta, majd Székely Ferenc igazságügyi miniszter utódja lett 1913. 
január 4-től. Az 1913. június 10től a »régi-új« miniszterelnök, Tisza István vezette 
kormány igazságügyi minisztere. A nevéhez fűződik az 1. világháború idejére eső és 
az azt megelőző törvények jelentős részének előkészítése is. A második Tisza István 
kormány bukása után Esterházy Móricz miniszterelnök már nem Balogh Jenőt nevezte 
meg igazságügyi miniszternek. Igaz ehhez az is hozzájárult, hogy a volt miniszterelnök 
és IV. Károly magyar király nem kedvelte egymást. Országgyűlési képviselő lett, majd 
a politikai élettől visszavonult. 1921-ben könyvet írt az 1918-as őszirózsás forradalom 
idején meggyilkolt gróf Tisza István miniszterelnökről. 1920 és 1935 között az Magyar 
Tudományos Akadémia főtitkára, 1940-től egészen 1943-ig, pedig másodelnöke volt. 
1927-ben az újonnan megalakult felsőház tagja lett. Betöltötte a református konvent vi-
lági elnöke tisztét is, 1921 és 1953 között a dunántúli református egyházkerület főgond-
noka volt. 1953. február 15-én, Budapesten érte a halál.”6
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Az első levelet Stein Oxfordból írta a „mélyen tisztelt főtitkár úrnak”, 1925. október 
3-án (At President’s Lodgings, Corpus Christi College, Oxford), és – többek közt – meg-
köszöni a Balogh által küldött Tisza István-kötetet:

„Engedje meg, kérem, hogy azon sok sürgős munka közepette, mely visszatértem óta 
igénybe vesz, csak e néhány sorral adok kifejezést őszinte meleg hálaérzetemnek ama 
fölötte szíves fogadtatásért, melyben Nagyméltóságod budapesti tartózkodásom folya-
mán részesített valamint az Akadémiai Értesítő és »Gr. Tisza István összes munkái« első 
kötetének megküldetése által tanúsított kegyes figyelméért. Legyen arról meggyőződve, 
hogy a Nagyméltóságod oldalán, úgy az Akadémián mint szép otthonában töltött fölötte 
élvezetes órák mindig hálás emlékezetemben lesznek megőrizve.

Eddig csak rövid pillantást vethettem Gr. Tisza István egyik-másik tanulmányába, 
de ez is teljesen elég volt annak a nagy szolgálat megbecsülésére, melyet az Akadémia 
ennek a nagy ember és államférfi szellemi hagyatékának megörökítése által tesz a nem-
zetnek, meg a történelemnek. Én már hosszú idők óta mindig a legmélyebb tisztelettel 
tekintettem feléje a messze távolból, a magyar politikai és társadalmi viszonyok tisz-
tulását remélve hősies fáradozásai jutalmául. […]”7 Elgondolkodtató, hogy Steinnek 
utazásai, kutatásai szervezése, előadások tartása, publikációk készítése mellett még volt 
ideje Tisza Istvánnal is foglalkozni.

A második levelet Stein már egyik expedíciója során „Táborban, Jasa vidékén” írja 
1934. január 17-én. (Érdekességképpen megjegyezzük, hogy Stein levélcímeként az 
egyik perzsiai brit főkonzulátus szerepel: British Consulate General, Bushire, Persia). A 
levélben kedves magánéleti figyelmességek, gesztusok is nagy szerepet kapnak (Stein 
barátja lányának eljegyzéséhez is gratulált a messzi távolból):

„Fogadd, kérlek e sietős, sok munka közepén írt sorokkal legmelegebb köszönetemet 
nov. 28-án kelt fölötte szíves leveledért és a benne foglalt kegyes jókívánságokért. Igazán 
meghatott, hogy mindennemű elfoglaltságod mellett születésnapomról megemlékezni 
kegyeskedtél. A Franklin-Intézet hozzájárulásáról a könyvem második kiadására vo-
natkozó kívánságaimhoz megelégedéssel értesültem. Az írásbeli értesítést az intézettől 
elébb-utóbb remélem megkapni.

Igaz örömmel értesültem lapod útján F. leányod eljegyzéséről. Engedd meg, hogy e 
szerencsés alkalomkor a legjobbakat kívánjam úgy neki, mint neked és mélyen tisztelt 
Nagyméltóságú asszonynak.

Magam jó egészségben folytatom munkámat, elég hasznos eredményekkel. Érdekes 
romhelyeket vehettem fel és több chaleolithikus telepet fedeztem fel. Ezeken folytatok 
most ásatásokat – jó hideg szélben. Hálás ragaszkodással üdvözöl hűséges tisztelőd 
Stein Aurél”.8

Stein egyik budapesti tartózkodása során kelt az alábbi, rövid, jelentéktelennek tűnő, 
köszönetnyilvánító levél is 1934. október 8-án:

„Fogadd legmelegebb köszönetemet azon szíves soraidért, melyeket ma reggel kap-
tam, és a bennük foglalt fölötte kegyes meghívásért, a nagyméltóságú feleséged részéről 
is. Igaz örömömre fog szolgálni szerdán délután ellátogatni vendéglátó otthonodba. 
Levéllel együtt vettem előadásom tisztázott két példányát. Igen hálás vagyok a gondos 
másolásért. Hálás híved és tisztelőd Stein Aurél”9

A következő, tartalmasabb levél ismét egy távoli utazás során, Malamirból, 
Khuzistanból (Irán) íródott 1936. január 20-án:

„Négy hete múlt, hogy Kasmírba címzett október 10-én kelt nagybecsű leveled 
Behbehánban ért kezembe, éppen a Kuhgalu hegyek közé elindultam előbb. Azóta ama 
bizony nehezen hozzáférhető vidéken a postai közlekedés teljes hiánya nem engedte, 
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hogy korábban rójam le hálás köszönetemet a benne foglalt fölötte szíves híradásai-
dért. Ide érkezve a rám váró levelek sokaságában tegnap vettem november 28-ki bő 
és igen megtisztelő leveledet. Bocsásd meg, kérlek, hogy sok sürgős teendők közepette 
nem adhatok kellő kifejezést érzelmeimnek az akadémiai főtitkári tisztjétől való válásod 
tekintetében.

Igazán meghatott ama gondos magyarázat, mellyel ezen elhatározásodat számomra 
megokolni méltóztattál. Szívem mélyében megbecsülöm ez újabb jelét annak a kiváló ba-
ráti jóakaratnak, melyben hosszú évek során a messze távolban is részesíteni kegyesked-
tél. Büszke voltam mindig e jóakaró érdeklődésedre és igaz hálával fogom őrizni mind-
végig emlékét. Jobb szerencse nem is érhetett a régi hazában, mint oly nagyérdemű igazi 
puritán jellemű államférfinak barátsága, mint a milyent benned tisztelnek mindenüvé.

Hidd el, nem csak saját érzelmeimből fájlalom eltávozásodat az Akadémia ügyvivő 
székéből. Nagy veszteséget jelent ez a magyar szellemi érdekek tekintetében. Az ország 
egész míveltsége, csak úgy, mint maga az Akadémia, nem felejtheti el soha, mily önfelál-
dozó buzgalommal vetted magadra e fölötte nehéz tisztséget a legsanyarúbb viszonyok 
között és mennyit áldoztál a vele járó fáradságos munkának.

Teljes mértékben értékelni tudom, elhatározásod nagysúlyú indokait. Adja a jó Isten, 
hogy ama fölötte fontos közéleti kötelességek, melyek úgy a Református Egyházban, 
mint a Felsőházban rád hárulnak, évek során át, ha lehet, még nagyobb mérvben ve-
hessék hasznát lankadatlan, a legtisztább célokat szolgáló fáradozásaidnak. – De azért 
mégis fájlalom, hogy amikor utam visszavezet időről időre szülővárosomba már nem 
kereshetlek fel az Akadémia épületében, amelyhez ifjúságom óta annyi kedves emlék 
fűz. Érkezésem első délelőttjén mindig oda vezetett első utam, bold. szüleim sírjainak 
meglátogatása után. – 

Meleg hálával olvastam az új főtitkár úrnak tett jóakaró ajánlásodról, meg esetleges 
akadémiai dolgaim iránti figyelmedről szóló soraidat. Az Akadémia érdekében remélem, 
hogy az ügyek intézésében az általad biztosított folytonosság fenn lesz tartva.

Amióta Sirázt két hónappal ezelőtt elhagytam, jó utat tettem meg történelmileg is ér-
dekes vidékeken és elég hasznos régészeti eredménnyel. A hegyi meneteléssel járó fárad-
ságokat jól bírom eddig elé. Most a régi Susiana felé visz az utam, azután pedig Luristán 
most már biztosabban járható hegyvidékeibe. Kellemesen érint annak jele, hogy kutatása-
im közelebb hoznak a hellenisztikus kultúra által érintett területekhez. […]”

A levél oldalán is figyelemreméltó sorok találhatók, amelyben állást foglal fiatal ku-
tatótársa, Ligeti Lajos (1902–1987) orientalista ambícióiról, és egy kéziratról is:

„Ligeti Lajos tervét minden tekintetben pártfogásra méltónak tartom. A. Zeki Validi úr 
részéről megvételre ajánlott kéziratról nincs tudomásom. Ő különben érdemes tudós.”10

Stein minden bizonnyal őszintén sajnálta barátja távozását az MTA főtitkári széké-
ből. Egyedül csak azon a téren lehet hiányérzetünk, hogy ebből a levélből sem derül ki 
több Stein aktuális expedíciójáról – amelyet persze naplójában, feljegyzéseiben jól do-
kumentált –, de ezen magánleveleiben nem tulajdonított neki különösebb jelentőséget, 
hogy Baloghot részletesebben és bővebben beavassa, milyen tudományos célkitűzései, 
(úti)tervei vannak.

Végezetül idézzük Balogh Jenőnek, az ekkorra már – méltán – híressé vált barátjához 
írott levelét is, amely Budapesten kelt, 1938. március 28-án. Balogh beszámol aktuális 
teendőiről, képviselői munkájáról, terveiről:

 „Őszinte örömet okozott f. hó 11-ről keltezett és ma kapott leveled, mint különösen 
nagyrabecsült baráti jóindulatodnak újabb bizonyítéka és egyúttal jele annak, hogy 
fáradhatatlan munkabírásoddal ismét hozzá fogtál újabb nagyszabású kutatásaidhoz.
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Időközben nyomtatvány gyanánt szerencsém volt Számodra még beiruti címedre megkül-
deni Ravasz László barátomnak január 2-án tartott igehirdetését, amely csak később jelent 
meg egy füzetes gyűjteményben, valamint boldogult kitűnő elnökünkről tartott emlékbeszé-
dem különnyomatát, minthogy az egész a gyűjteményben még csak később fog kinyomtatni.

Természetesen az érdemlegesebb akadémiai kiadványokat oxfordi címedre ezen túl is 
el fogjuk küldeni.

Minthogy állandóan szíves vagy érdeklődni kötelességeim iránt, jelzem, hogy na-
gyobb mértékben foglalnak el a Felsőházban tárgyalt javaslatok, különösen legkö-
zelebb az, amely a mezőgazdasági munkások öregségi biztosításáról régóta óhajtott 
rendelkezéseket tartalmaz, továbbá középiskolai oktatásunk és tanítóképzésünk re-
formja, több igazságügyi javaslat és a választójogi új törvény, amely a titkos szavazást 
valósítja meg. Ezen felül foglalkozom gr. Tisza István 1914 előtt írt leveleinek sajtó 
alá rendezésével, a konventi kötelességek között pedig számos társadalompolitikai és 
tanügyi kérdés reformja várnak reám.

Itten is számos tisztelőddel természetesen gyakran a legmelegebb érdeklődéssel és 
igaz nagyrabecsüléssel emlegetünk és szívből kívánunk teljes sikert most folytatott nagy-
érdekű kutatásaidhoz. Legszívesebben üdvözöl, hűséges régi tisztelőd és hálás híved”11

Nyolcvan-kilencven év távlatából is az a benyomásunk, hogy Balogh és Stein igazi 
úriemberek, egymást tisztelő és segítő barátok voltak. Végezetül megjegyezzük, hogy 
Stein Aurél könyvtárát, hagyatékát az MTA példaértékűen gondozza.12 Kelecsényi 
Ágnes osztályvezető asszony (MTA Keleti Gyűjtemény) tollából kiváló doktori disz-
szertáció13 és kiadvány14 is készült a tudós életéről és munkásságáról.
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