
Címlapsztori

Az Eurázsia belsejében Kínától Európáig húzódó 
Selyemút egyszerre volt kereskedelmi áruk és 

eszmék közvetítője, ily módon a kultúrák közötti kap-
csolatok egyedülálló színterének számított. A Selyemút 
mentén zajló anyagi és szellemi jellegű folyamatokról 
a 2017-ben alapított magyar Selyemút Kutatócsoport 
(lásd keretes írás) tagjai az anyagi kultúrát vizsgáló régé-
szetet, az eredeti (elsősorban kínai és török) forrásokkal 
foglalkozó fi lológiát és a történettudományt alkalmazzák, 
hogy a korábbinál pontosabb képet rajzoljanak a Se-
lyemút történetéről. 

Kutatásaink során nem csupán az ókori és középkori 
Selyemúttal, hanem ennek modern aspektusaival is fog-
lalkozunk. Ennek oka egyrészt az, hogy a mai Kína rend-
kívüli fontosságú „Egy övezet, egy út” politikájának min-
tája a régi Selyemút volt, és annak újbóli felélesztésére, 
újrateremtésére tesz kísérletet. Másrészt a vizsgált ókori, 
középkori és újkori migrációs folyamatok, illetve az ezek 
révén terjedő vallások történeti példái, és így a különböző 
kultúrák és vallások találkozása és együttélése analógiákat 

kínálhat a jelenlegi európai helyzet jobb megértéséhez, 
és mindez elősegítheti a jelenlegi folyamatok hátte-
rének feltérképezését is. Vizsgálódásaink öt alapvető 

témakör köré csoportosítottuk.
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M a -

gyar Tudomá-
nyos Akadémia támo-

gatásával 2017. július 1-től ötéves 
megbízással jött létre az MTA–ELTE–SZTE Se-

lyemút Kutatócsoport, melynek munkatársai egyrészt 
az ELTE BTK Kínai Tanszékéhez, másrészt az SZTE Altajisztikai Tan-

székéhez kötődnek. A kutatócsoportot prof. dr. Hamar Imre, az ELTE 
Kínai Tanszékének vezetője irányítja, a kutatócsoport tagjai a sinoló-

gia részéről dr. Kósa Gábor egyetemi docens, dr. Hoppál Krisztina, 
Csikó Anna és Horváth Csaba. A kutatócsoportban a turkológiai 

kérdésekre fókuszáló szegedi munkacsoport vezetője prof.  
dr. Zimonyi István egyetemi tanár, az Altajisztikai Tanszék 

vezetője, tagjai pedig a következők: dr. Kovács Szilvia, dr. 
Dallos Edina és dr. Felföldi Szabolcs. Kutatócsoportun-

kat külső kutatóként prof.  dr. Róna-Tas András aka-
démikus, az MTA rendes tagja, és prof.  dr. Ivanics 

Márai egyetemi tanár támogatja.
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Vallások és kultúrák kölcsönhatása a Selyemút mentén

1. Migráció, kultúrák találkozása és kölcsönhatása

A Selyemút legfontosabb jellegzetessége, hogy különböző 
népek és kultúrák találkozásának színtere volt, s e találko-
zások típusainak és jellemzőinek vizsgálata olyan, az adott 
korszellemre jellemző megközelítési típusokra mutathat rá, 
amelyek elsősorban a konkrét történeti kontextusban zajló 
eseményekre nyújthatnak magyarázatot, másrészt, közvetett 
módon, analógiaként szolgálhatnak a globalizálódó világban 
végbemenő, hasonló jellegű folyamatok megértéséhez.

Kutatásainkban kiemelt hangsúlyt szánunk a Selyemút 
mentén meglévő, illetve terjedő vallások egymásra gya-
korolt hatásának vizsgálatára. A Selyemúton keresztül 
Kínába jutó keresztény irányzatot, a nesztorianizmust je-
lentős hatások érték a Kínában domináns vallási hagyo-
mányok részéről, a kínaiakhoz és az ujgurokhoz érkező 
perzsiai eredetű manicheizmus (7–9. század) pedig speci-
ális módon adaptálódott a már meglévő vallási hagyomá-
nyokhoz és azok terminológiájához. A „steppei samaniz-
mus” a kultúrák és vallások kölcsönhatása révén nyerte el 
különféle formáit, melyet a szibériai 
samanisztikus képzetekhez képest 
többféle hatás ért (így muszlim, 
buddhista avagy nesztoriánus im-
pulzusok), így a samanizmusnak a 
Selyemút térségében egy sajátos, 
kevertebb formája alakult ki. A val-
lásokhoz csak részben kapcsolód-
nak azok a „tudományos” jellegű 
ismeretek, melyek az asztronómia 
és asztrológia határmezsgyéjén 
találhatók, ezek Indiából szintén a 
Selyemút mentén kerültek Kínába.

2. Percepció és recepció

Népek és kultúrák találkozásának, majd egymás mellett 
élésének értékelésében nagyon fontos szerepet játszik a 
másikról (az „idegenről”) kialakított kép (ez az úgyneve-
zett percepció) meghatározása, illetve annak defi niálása, 
hogy miként is alakul(t) a másik kultúra el- és befogadá-
sa (ezt nevezik recepciónak). Ezeknek a történeti meg-
nyilvánulásait is vizsgáljuk a Selyemút mentén. Ilyenek 
például a nomád-kép változásai a róluk szóló külső írott 
forrásokban, így a középkori (3–14. századi) kínai történe-
ti szövegekben, avagy a nyugati és keleti útleírások ösz-
szehasonlító elemzése (Rubruk, Marco Polo, Ibn Battúta). 
De a percepció és a recepció vizsgálatába illeszkedik a 
nyugati eredetű (elsősorban római) tárgytípusok modern 
értelmezése és ezek kínai kultúrába történő integrálódásá-
nak vizsgálata, avagy a hősepikákban előforduló különféle 
„ellenségképek” összevetése és elemzése, esetleg a nem 
kínai samanizmus megjelenése is a kínai forrásokban.

Kínai udvarhölgyek vizsgálják a Selyemút fő termékét, a selyemszövetet
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3. Fordítás és adaptáció

A Selyemút egyik legismertebb 
csomópontján, Dunhuangban, a vi-
lághírű Ezer Buddha-Barlangtemp-
lom-együttesnek a magyar Stein 
Aurél által 1907-ben felfedezett 17-
es számú barlangjában különböző 
nyelvű kéziratos emlékek sokasága 
maradt fent. Mindez remekül tük-
rözi a Selyemút egykori soknyelvű-
ségét. E leletek nyomán is tudjuk, 
hogy három olyan „térítő” vallás (a 
buddhizmus, a nesztorianizmus és 
a manicheizmus) is gyorsan terjedt 
ezen az úton, amely előszeretettel 
fordította le műveit idegen nyel-
vekre. Ez azonban rendkívül jó lehetőséget biztosít szá-
munkra e fordítások révén a térítő vallások összehasonlító 
vizsgálatára: így a kínai nyelvű, dunhuangi nesztoriánus 
szövegek összevetésére a rendelkezésre álló ótörök szö-
vegekkel, avagy a kínai Himnusz-tekercs egyes himnusza-
inak és ezek ujgur nyelvű verziójának összehasonlítására, 
esetleg a nesztoriánusok és manicheusok, illetve a későbbi 
ferences szerzetesek térítési módszereinek egybevetésére. 
A fordításokat értelmezhetjük úgy is, mint az eredeti verzió 
valamilyen mértékű adaptációját az új nyelvi környezethez. 

Ezt a folyamatot kitágítva tehát tovább vizsgálha-
tók a Selyemút mentén zajló adaptációs folyamatok is, 
illetve bizonyos hagyományok megújulása, például a 
római-hellenisztikus 

előképeket hordozó tárgytípusok újraértékelése és a 
legújabb ásatási eredményekkel történő kiegészítése, 
elemzése. A tengrizmust (az „ég-isten” tiszteletét) a step-
pén birodalmat alakító török nyelvű népek birodalmi 
vallásaként szokás értelmezni, ez a koncepció azonban 
számos eddig megoldatlan kérdést vet fel. Nem tisztázott 
például, hogy ez a képzet, avagy bizonyos elemei hogyan 
éltek tovább, mint ahogy a tengrizmus és a samanizmus 
viszonya sem világos minden részletében. A kutatás fó-
kuszában az egykori Türk Birodalomhoz kapcsolható (zö-
mükben 8. századi) rovásírásos feliratok mellett későbbi 
írott források (pl. a jenyiszeji feliratok) és más folklór szö-
vegek vizsgálata áll. Érdekes témának tűnik a közép-török, 
ujgur írásos pogány Oguz-náme (14–15. század) totemisz-
tikus elemeinek vizsgálata is.

4. Centrum és periféria

A centrum–periféria elmélet a Selyemút kuta-
tásában mindeddig nem jutott meghatározó 
szerephez. Ugyancsak kutatásaink célja a Se-
lyemút mentén kialakult centrumok és peri-
fériák bizonyos metszeteinek azonosítása és 
történeti változásainak nyomon követése. En-
nek keretében vizsgáljuk Kína és Khotán [ma 
Nyugat-Kína, Xinjiang Autonóm Tartományá-
ban található – a szerk.] politikai kapcsolatait 
a kínai források tükrében, valamint a Selyemút 
nyugati részén (a kelet-európai steppén) egy-
kor élt nomád népek: a hunok, az avarok és 
kazárok, valamint a kunok és a volgai bulgárok 
középkori (4–13. századi) történetét.

Buddha-szobor Dunhuangban

Vallások és kultúrák kölcsönhatása a Selyemút mentén

Nesztoriánus papok ünnepi menete a Selyemút mentén
EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

A centrumok és perifériák politikai vi-
szonyai mellett meghatározóak voltak 
a gazdasági kapcsolatok is. A Se-
lyemút kereskedelmét elsősorban 
lokális jelenségek hálózataként 
vizsgáljuk, egyben a helyi és 
transzkontinentális kereskede-
lem viszonyára is fókuszálva. 
Olyan konkrét témákat terve-
zünk elemezni, mint a Római 
Birodalomból származó pénz- 
és selyemleletek összegyűjtése 
és elemzése azok fi zetőeszközként 
történő használatának szempontjából, 
a nomádok és a kereskedelem viszonya 
a Selyemút északnyugati szakaszán, avagy a 
szogd kereskedők szerepe Kínában.

5. Kína és a Selyemút kölcsönhatása

Kína közismerten jelentős 
befolyással volt a Se-
lyemútra, értelemsze-
rűen elsősorban annak 
keleti részére. A nyugati 
áruk az egykori kínai fő-
város, Chang’an Nyugati 
piacára érkeztek, illetve a 
Selyemúton elsősorban helyi 
kiskereskedők láncolata juttat-
ta el a kínai árukat nyugatra. A 
kínai nyelvi és kulturális befolyás 
egyik legismertebb példája a már 

fent említett 17-es számú dunhuangi barlang 
több tízezer kézirata, melynek jelentős 

része kínai nyelvű. Ez a részkutatás 
alapvetően a kelet-turkesztáni régió 

török népei és Kína kapcsolatát ter-
vezi vizsgálni, vagyis hogy miként 
hatott a kínai nyelv, a kultúra és a 
vallás az itt virágzó ujgur nyelvre, 
kultúrára és vallásokra. 

A modern Kína szempont-
jából vizsgáljuk továbbá a kínai 

vezetés által 2013-ban bejelen-
tett „Egy övezet, egy út” projektet 

is, amelynek célja, hogy 
az egykori Selyemúthoz 
hasonlóan az Eurázsiát 
átszelő kereskedelmi út-

vonalakon megfelelő infrastruktúra ki-
építésével könnyítse meg az áruszál-

lítást elsősorban Kína és Európa 
közt. A tervezet hasonló 

szellemben viszonyul a 
„tengeri Selyemútnak” 

nevezett, a Távol-Kele-
tet Délkelet-Ázsia érinté-

sével a Szuezi-csatornán át 
Európával összekötő tenge-

ri útvonalhoz is. A kínai veze-
tés nagy hangsúlyt helyez a 

kezdeményezésben részt vevő 
országok közti kulturális együtt-

működésre is. Mindez legna-
gyobb mértékben a közép-ázsiai, 

volt szovjet köztársaságok globális 
szerepét értékelheti át. A „Tengeri Se-
lyemút” ugyanakkor Kína és az Indi-
ai-óceán menti országok kapcsolatait 
helyezheti új alapokra, különösen a 
stratégiai pontokon fekvő Szingapúr, 
Malajzia vagy Srí Lanka esetében. A 
kezdeményezésnek Magyarország is 
részese, és jelentős gazdasági és stra-
tégiai haszonnal kecsegtet, hogy a fő 
útvonalak egy része hazánkban lép 
be Európába. 

C C C

Marco Polo mozaik-
ja a Tursi-palotában 
(Genova)

A dunhuangi barlangok bejárata
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Ku-
t a t ó -

csoportunk tagjai 
eredményeiket magyar és 

idegen nyelvű publikációkban, illet-
ve hazai és külföldi konferenciákon tették és 

teszik hozzáférhetővé. Előadásainkkal nemcsak mások 
által szervezett konferenciákon veszünk részt, hanem minden 

évben mi magunk is szervezünk ilyet, mint például a 2018. 
június 7-én a „Kultúrák találkozása és kölcsönhatása a Se-

lyemút mentén” című szimpóziumunk volt az ELTE BTK 
Kínai Tanszékén, vagy az MTA Könyvtár Keleti Gyűjte-

ményével közösen szervezett, 2019. május 2–3-án 
megtartott nemzetközi konferencia (Dunhuang 

and Cultural Contact along the Silk Road). Mindkét 
konferencia előadásainak anyagából egy-egy 

önálló kötet látott, illetve lát majd hamaro-
san napvilágot.
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3. Fordítás és adaptáció

A Selyemút egyik legismertebb 
csomópontján, Dunhuangban, a vi-
lághírű Ezer Buddha-Barlangtemp-
lom-együttesnek a magyar Stein 
Aurél által 1907-ben felfedezett 17-
es számú barlangjában különböző 
nyelvű kéziratos emlékek sokasága 
maradt fent. Mindez remekül tük-
rözi a Selyemút egykori soknyelvű-
ségét. E leletek nyomán is tudjuk, 
hogy három olyan „térítő” vallás (a 
buddhizmus, a nesztorianizmus és 
a manicheizmus) is gyorsan terjedt 
ezen az úton, amely előszeretettel 
fordította le műveit idegen nyel-
vekre. Ez azonban rendkívül jó lehetőséget biztosít szá-
munkra e fordítások révén a térítő vallások összehasonlító 
vizsgálatára: így a kínai nyelvű, dunhuangi nesztoriánus 
szövegek összevetésére a rendelkezésre álló ótörök szö-
vegekkel, avagy a kínai Himnusz-tekercs egyes himnusza-
inak és ezek ujgur nyelvű verziójának összehasonlítására, 
esetleg a nesztoriánusok és manicheusok, illetve a későbbi 
ferences szerzetesek térítési módszereinek egybevetésére. 
A fordításokat értelmezhetjük úgy is, mint az eredeti verzió 
valamilyen mértékű adaptációját az új nyelvi környezethez. 

Ezt a folyamatot kitágítva tehát tovább vizsgálha-
tók a Selyemút mentén zajló adaptációs folyamatok is, 
illetve bizonyos hagyományok megújulása, például a 
római-hellenisztikus 

előképeket hordozó tárgytípusok újraértékelése és a 
legújabb ásatási eredményekkel történő kiegészítése, 
elemzése. A tengrizmust (az „ég-isten” tiszteletét) a step-
pén birodalmat alakító török nyelvű népek birodalmi 
vallásaként szokás értelmezni, ez a koncepció azonban 
számos eddig megoldatlan kérdést vet fel. Nem tisztázott 
például, hogy ez a képzet, avagy bizonyos elemei hogyan 
éltek tovább, mint ahogy a tengrizmus és a samanizmus 
viszonya sem világos minden részletében. A kutatás fó-
kuszában az egykori Türk Birodalomhoz kapcsolható (zö-
mükben 8. századi) rovásírásos feliratok mellett későbbi 
írott források (pl. a jenyiszeji feliratok) és más folklór szö-
vegek vizsgálata áll. Érdekes témának tűnik a közép-török, 
ujgur írásos pogány Oguz-náme (14–15. század) totemisz-
tikus elemeinek vizsgálata is.

4. Centrum és periféria

A centrum–periféria elmélet a Selyemút kuta-
tásában mindeddig nem jutott meghatározó 
szerephez. Ugyancsak kutatásaink célja a Se-
lyemút mentén kialakult centrumok és peri-
fériák bizonyos metszeteinek azonosítása és 
történeti változásainak nyomon követése. En-
nek keretében vizsgáljuk Kína és Khotán [ma 
Nyugat-Kína, Xinjiang Autonóm Tartományá-
ban található – a szerk.] politikai kapcsolatait 
a kínai források tükrében, valamint a Selyemút 
nyugati részén (a kelet-európai steppén) egy-
kor élt nomád népek: a hunok, az avarok és 
kazárok, valamint a kunok és a volgai bulgárok 
középkori (4–13. századi) történetét.

Buddha-szobor Dunhuangban
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Nesztoriánus papok ünnepi menete a Selyemút mentén
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A centrumok és perifériák politikai vi-
szonyai mellett meghatározóak voltak 
a gazdasági kapcsolatok is. A Se-
lyemút kereskedelmét elsősorban 
lokális jelenségek hálózataként 
vizsgáljuk, egyben a helyi és 
transzkontinentális kereskede-
lem viszonyára is fókuszálva. 
Olyan konkrét témákat terve-
zünk elemezni, mint a Római 
Birodalomból származó pénz- 
és selyemleletek összegyűjtése 
és elemzése azok fi zetőeszközként 
történő használatának szempontjából, 
a nomádok és a kereskedelem viszonya 
a Selyemút északnyugati szakaszán, avagy a 
szogd kereskedők szerepe Kínában.

5. Kína és a Selyemút kölcsönhatása

Kína közismerten jelentős 
befolyással volt a Se-
lyemútra, értelemsze-
rűen elsősorban annak 
keleti részére. A nyugati 
áruk az egykori kínai fő-
város, Chang’an Nyugati 
piacára érkeztek, illetve a 
Selyemúton elsősorban helyi 
kiskereskedők láncolata juttat-
ta el a kínai árukat nyugatra. A 
kínai nyelvi és kulturális befolyás 
egyik legismertebb példája a már 

fent említett 17-es számú dunhuangi barlang 
több tízezer kézirata, melynek jelentős 

része kínai nyelvű. Ez a részkutatás 
alapvetően a kelet-turkesztáni régió 

török népei és Kína kapcsolatát ter-
vezi vizsgálni, vagyis hogy miként 
hatott a kínai nyelv, a kultúra és a 
vallás az itt virágzó ujgur nyelvre, 
kultúrára és vallásokra. 

A modern Kína szempont-
jából vizsgáljuk továbbá a kínai 

vezetés által 2013-ban bejelen-
tett „Egy övezet, egy út” projektet 

is, amelynek célja, hogy 
az egykori Selyemúthoz 
hasonlóan az Eurázsiát 
átszelő kereskedelmi út-

vonalakon megfelelő infrastruktúra ki-
építésével könnyítse meg az áruszál-

lítást elsősorban Kína és Európa 
közt. A tervezet hasonló 

szellemben viszonyul a 
„tengeri Selyemútnak” 

nevezett, a Távol-Kele-
tet Délkelet-Ázsia érinté-

sével a Szuezi-csatornán át 
Európával összekötő tenge-

ri útvonalhoz is. A kínai veze-
tés nagy hangsúlyt helyez a 

kezdeményezésben részt vevő 
országok közti kulturális együtt-

működésre is. Mindez legna-
gyobb mértékben a közép-ázsiai, 

volt szovjet köztársaságok globális 
szerepét értékelheti át. A „Tengeri Se-
lyemút” ugyanakkor Kína és az Indi-
ai-óceán menti országok kapcsolatait 
helyezheti új alapokra, különösen a 
stratégiai pontokon fekvő Szingapúr, 
Malajzia vagy Srí Lanka esetében. A 
kezdeményezésnek Magyarország is 
részese, és jelentős gazdasági és stra-
tégiai haszonnal kecsegtet, hogy a fő 
útvonalak egy része hazánkban lép 
be Európába. 
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Marco Polo mozaik-
ja a Tursi-palotában 
(Genova)

A dunhuangi barlangok bejárata
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