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Stein Aurél fontosabb művei  
• Stein Aurél-Felföldi Szabolcs: 2007 Homokba temetett városok Új 

Palatinus könyvesház kft 
• Stein Aurél: 1929 Nagy Sándor nyomdokain az indushoz Magyar Irodalmi 

Intézet, Budapest
• Stein Aurél: 2008 Romvárosok Ázsia Sivatagjaiban Új Palatinus 

könyvesház kft Budapest 
• Stein Aurél: 1935Az Indo-Perzsa határvidék ősi története A földrajz és az 

újabb kutatások világában Magyar Tudományos Akadémia, Budapest
• Stein Aurél: 1934 Ősi ösvényeken Ásziába. Három kutató utam Ázsia 

szívébe és Kína Észak nyugati tájain Magyar Tudományos Akadémia, 
Budapest



Élete 
•Született : 1862. nov. 26. Pest
•Tanulmányok: Drezda és Budapest-
érettségi: Pesti Evangélikus gimnázium 

•Egyetem: Bécs, Lipcse, Tübingen, 



Élete –tanulmányai és kutatásai 

•Klasszika-filológiát, indológiát, iranisztikát-tanult 
•1888Doktorit 1883-ban szerzet 
•4-1886 Cambridgeben, Oxfordban, és Londonban 
végzett kutató munkát 



Élete – kutatási dióhélyban

•Első nagy munkája: a 12. sz. kasmíri krónika, Kalhana
Rádzstarangin c. művének kritikai kiadása 

•1900-tól érdeklődik a régészet iránt 
•1900-1916 Belső-Ázsia, Kelet-Turkesztán területén végez 
ásatásokat 

•1926-ban Nagy Sándor útvonalát tisztázza



Élete – kutatási területei és fontosabb 
eredményei
•Indiára, Iránra, Irakra és Transz Jordánra fordít figyelmet 
•Budapesten  is előad
•Célja: ókori  Baktria kutatása
•1943-ban eljut Afganisztánba 
•Oktober 26. viszont meghal 

•MTA tag 
•Első Lotczy Lajos  érmet nyer 



2. Belső-ázsiai expedíció 1906-1908 

•Kelet-Turkesztán területéről sok kéz írat de lelő 
helyük kérdéses 

•Steni érdeklődését fel kelti 
•Első expedíciója: Khotan területe 



Kelet-Turkesztán



2. Belső-Ázsiai expedíciója  

•2. expedíció: több mint 30 hónap – több mint 16 ezer 
km 

•Indiából indul Svát, és Masztudszon keresztül 
•747-ben Gao Xianhiz tábornok által vezetett katonai 
expedíciót vezetett 



Kun-lun hegység 



2. Belső-Ázsiai expedíció 

•Visszatérés Ninjába
•Svein Hedin(1865-1952) geográfus felfedezését akarja 
vizsgálni 

•Célja: Lóp nór sivatag
•1907 januárjában miráni rom helyet  keres 
•Marco Polo(13.század) és Xunzang(7.század) kínai buddhista 
szerzetes 



2.Belső-Ázsiai expedíció 

•Célja ezután Dunhaung
•Felfedezi a kínai nagyfal egyik őrtornyát 
•Eljut a Jaide kapuhoz 



Jade Kapu



Dunhuang felfedezése 



Dunhaungi fel fedezése 

• részt vesz Széchényi Béla(1837-1918) 
expedícióján(1877-1880)

•Megismeri Loczy Lajost(1849-1920)
•Elmegy Kínába Dunhuang városába 
•Tízezer Buddha barlangja 



Dunhuangi fel fedezés 

•492 barlang 
•45 ezer nm falfestmény 
•200 stukkó 



Tízezer Buddha barlangja 





Dunhangtól Londonig 

•Nan-Shanban térképészeti felvételek 
•Ezután Anixtól Karasharig 1400 km keresztül katonai 
útvonalakat követ 

•Hámi és Turfán fontos ásatási helyszínek 
•Ming-Oi buddhista szentélynél ásatások 



Dunhangtól London ig

•Sven Hedin (1865-1952 )nyomába indul 
•Takla-Makán sivatagon át 
•Hajszálon múlt hogy oda ér e céljához
•Jurungkás forrás vidék az új célja 
•6000 métert mászik a Kunlun oldal gerincén hogy felvételt 
készítésen a Jurungkás forrás vidékről-elveszti a lábuját 

•Lehnből BP-re utazik onnan meg Londonba 



Eredmények 

•népszerű leírás közölnek az expedicióról Ruins of  Desert 
Cathay 1912-ben

•1910-ben zárt körű rendezvény a bemutatóra British 
Museumban 

•1914 ben volt az első nyilvános kiállítás 



Köszönöm a figyelmet!
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