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A Magyar Tudományos Akadémia Könyv-
tára Keleti Gyûjteménye 2002. május 14-én
Stein Aurél-Emlékülést tartott az MTA Szék-
házában. Nem kiemelt évforduló kívánta az
alkalmat a rendezésre, hanem az az örven-
detes tény, hogy hároméves munka során
elkészült és megjelent a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Könyvtárában lévõ Stein
Aurél-gyûjtemények angol nyelvû katalógu-
sa: Catalogue of the Collections of Sir Aurel
Stein in the Library of the Hungarian Acad-
emy of Sciences. Compiled by John Fal-
coner, Ágnes Kárteszi, Ágnes Kelecsényi,
Lilla Russell-Smith. Edited by Éva Apor and
Helen Wang. Budapest: MTAK–British Mu-
seum, 2002. 350. pp.

Az ülés résztvevõit Wojtilla Gyula, az
MTA Orientalisztikai Bizottságának elnöke
köszöntötte. Kiemelte azoknak a kutatá-
soknak ma is élõ aktualitását, melyeket
Stein folytatott a múlt század elsõ felében.

Az ülés bevezetõ elõadását Harmatta
János akadémikus tartotta Stein Aurél expe-
díciói Közép-Ázsiában címmel. Részletes át-
tekintést adott a nagy expedíciókról, azok
minden állomásáról, a Stein által felfedezett

nyelvi emlékek jelentõségérõl és történeti
vonatkozásairól, s a megfejtések körüli
ellentmondásokról, kételyekrõl is.

Lilla Russell-Smith, a British Museum
munkatársa A Stein-gyûjtemény digitalizá-
lása a British Museumban: új technológia
a kutatás és ismeretterjesztés szolgálatában
címû vetítettképes elõadása igazi látvá-
nyosság volt: bemutatta a ma a British Mu-
seumban látható tunhuangi nagy buddhis-
ta festmények egyes darabjait. A digitális
technikának köszönhetõen olyan részletek
is elemezhetõk, melyek eddig elkerülték
a mûvészettörténészek figyelmét, és meg-
világítják a belsõ-ázsiai buddhizmus kiala-
kulásának, kapcsolatainak egyes elemeit.
Idõközben az általa végzett munka is be-
fejezõdött, s a British Museum mintegy hat-
van tárgya tekinthetõ meg a Museum hon-
lapján (www.thebritishmuseum.ac.uk/
compass/ továbblépés: Continue to Com-
pass, Search, Search for Stein).

Helen Wang, a British Museum kuráto-
ra (Department of Coins and Medals) Sir
Aurel Stein in The Times címû elõadása
azzal az országos érdeklõdéssel és osztat-
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lan nagyrabecsüléssel ismertette meg a
magyar hallgatóságot, mely Stein kutatásait
övezte az Egyesült Királyságban. (ld. frissen
megjelent könyvét Sir Aurel Stein in The
Times. A collection of over 100 references
to Sir Aurel Stein and his extraordinary
expeditions to Chinese Central Asia, India,
Iran, Iraq and Jordan in The Times news-
paper 1901-1943. With an introduction, an-
notations and index by Helen Wang, Lon-
don: Saffron Books, 2002. 164 pp.)

John Falconer (British Library, Orien-
tal and India Office Collections) szintén
gyönyörû és eddig számunkra ismeretlen
képanyaggal örvendeztette meg a hallgató-
ságot Aurel Stein, the Photographer címû
elõadásában. Falconer az a szakember, aki
a Stein Aurél által készített felvételekrõl a
lehetõ legtöbbet tudja manapság, és ráné-
zésre tud azonosítani mások számára azo-
nosíthatatlan képeket, õ készítette a Brit-
ish Libraryben lévõ mintegy 11 000 Stein-
fotó adatbázisát.

Az Emlékülés második részét Wojtilla
Gyula, az MTA Orientalisztikai Bizottságá-
nak elnöke nyitotta meg Szanszkrit kézira-
tok nyomán Kásmírban címû elõadásával,
melynek szerkesztett változata a jelen lap-
számban olvasható.

Stein Aurél és a magyar tudományos
élet címmel Kelecsényi Ágnes, a Keleti
Gyûjtemény osztályvezetõ-helyettese adott
áttekintést Stein hazai kapcsolatrendszeré-
rõl, ezen belül is fõleg a Magyar Tudomá-
nyos Akadémiával ápolt kötelékekrõl.
Stein nagy súlyt helyezett arra, hogy élõ
kapcsolatot tartson fenn az Akadémiával;
amikor utazásai engedték, elõadásokat tar-
tott Budapesten, s könyvtárát, kéziratai és
fotói egy részét végrendeletében a Magyar
Tudományos Akadémia Könyvtárára hagy-
ta, meleg szeretettel emlékezve a diákévei-
ben itt töltött idõkre.

Az Emlékülés házigazdájaként Apor
Éva, a Keleti Gyûjtemény vezetõje foglalta

össze Stein Aurél hozzájárulását az iranisz-
tika fejlõdéséhez, és Stein, az iranisztika
és a magyar-brit közös projekt címen ismer-
tette a Catalogue-ot eredményezõ magyar-
brit közös vállalkozást.

A Stein Aurél-Emlékülés elõadásait és a
Catalogue bemutatását szokatlanul nagy
érdeklõdés kísérte egyaránt szakmai ber-
kekben és a nagyközönség részérõl. Remé-
nyeink szerint méltó tisztelgés volt ez a nagy
Ázsia-kutató hazánkban sokáig alig értékelt
és kevéssé ismert munkássága elõtt.

Stein Aurél-Emlékkiállítás
MTA Könyvtár, Vasarely-terem,

2002. május 14-25.

Az Emléküléssel egyidõben kiállítás nyílt az
MTA Könyvtár Vasarely-termében Stein
Aurél tiszteletére. A kiállítás bemutatta Stein
legfontosabb mûveit – a dedikált példányo-
kat, melyeket a szerzõ minden esetben meg-
küldött az MTA Könyvtárának. De láthat-
tunk itt egészen személyes dolgokat is,
iskolai bizonyítványát, a Ludovikán szerzett
oklevelét, útlevelét, a Rádzsatarangíní kéz-
iratos fordítását, térképeket és nagy szám-
ban szépséges fotókat is. A kiállítást fény-
képek gazdagították, melyeket a Könyvtár
kapott a British Library gazdag anyagából,
kedves kollégánk, John Falconer jóvoltából.

A kiállítást május 13-án Meskó Attila,
az MTA fõtitkárhelyettese nyitotta meg.

A megnyitó után a vendégek átvonul-
tak a Tüköry utca 2-be, hogy leróják tiszte-
letüket az Egészségügyi Minisztérium falán
elhelyezett emléktáblánál: itt állt ugyanis
valaha Stein Aurél szülõháza. Az emléktáb-
lánál Wojtilla Gyula, az MTA Orientalisztikai
Bizottságának elnöke méltatta Stein kivé-
teles emberi és felfedezõi kvalitásait.
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