
Archeokaland

Az oroszországi múzeumokban számos olyan régészeti lele-
tet őriznek, amely Európa és a Kelet közötti régi kapcso-
latokról tanúskodik. Ez nem meglepő, hiszen az Orosz 

Birodalom a 18–19. század folyamán lépésről lépésre kiterjeszkedett olyan 
területekre, amelyek a régmúltban kapcsolatban voltak az egykori Selyemút-
tal, vagy ahol annak egyes szakaszai áthaladtak. Ilyen útszakaszok voltak 
Közép-Ázsiában, a mai Tádzsikisztán, Kirgizisztán, Üzbegisztán, Kazahsztán, 
Türkmenisztán területén, avagy a Kaukázusban. A hegység nyugati részén, 
a hegyi átkelők környékén több olyan lelőhely is található, amelyek leletei 
erőteljes keleti kapcsolatokat jeleznek. 

A legismertebb közülük talán Mos-
csevaja Balka (a „Csontváz-völgy”), amely 
a Kubány egyik mellékfolyója, a Bolsaja 
Laba (Nagy-Laba) folyó felső folyásánál 
található, közel a  vízválasztó gerinchez 
és a hágókhoz. A lelőhelyet a 19. század 
vége óta tanulmányozzák, azóta több 
expedíció révén jelentős anyag gyűlt 
össze, kezdetben külön kisebb 
gyűjteményekben. Ma a  leleta-
nyag egy része a szentpétervári 
Ermitázsban látható. De már 
akkor is megismerkedhetünk 
ezekkel a leletekkel, ha nem 
utazunk el személyesen 
Péter várra,  a  múzeum 
honlapjának segítségével 

ugyanis virtuális látogatást is tehetünk itt: 
https://hermitagemuseum .org/wps/portal/
hermitage/explore/buildings/locations/

room/B10_F1_H57_1). 

E temető különlegessége, hogy 
a sírokat egy sziklafalban találha-

tó repedésekben, üregek-
ben alakították ki, megfe-

lelő méretű sírkamrává 
alakítva azokat, majd 
a holttest belehelye-
zése után befalazták 
ezeket (a múzeumi 
fotókon jól látható 
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A Bolsaja Laba folyó, mely-
nek felső folyásánál található 
Moscsevaja Balka
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egy ilyen sírkamra rekonstrukciója is, az ott nyugvó holt-
testtel). A lelőhely másik különlegessége az elteme-
tettek viszonylag jó állapotban megmaradt ru-
házata. Ez a magashegyi klímának, azon 
belül is a völgy sajátos mikroklímájá-
nak köszönhető, amely egyenle-
tesen hűvös és viszonylag szá-
raz levegőt biztosított ehhez. 
A férfi ak és nők jellegzetes fel-
sőruházatát láthatjuk több tár-
lóban is: hosszú köpeny, kaftán 
(díszes gallérral, gyapjúbéléssel), 
fejfedő, párta, csizma, cipő, bőr-
kesztyű, de a leletanyagban olyan 
miniatűr ruházat is van, amelyet 
valószínűleg játék babákra húz-
hattak. A felnőtt felsőruhák jelen-
tős részét selyemszövetekkel díszí-
tették, amelyeket távoli vidékekről 
szállítottak ide: Közép-Ázsiából, Kínából, 
valamint a Bizánci Birodalomból. Ahhoz 
képest, hogy nem előkelők temetkeztek 
ide, feltűnően sok a selyem. Ezt nyilván 
külföldi kereskedők hozták ide. Az  is 
biztos, hogy lega-
lább Közép-Ázsiáig, 
illetve Szogdiáig [a 
mai Aral-tó vidéke – 
a szerk.] vissza tud-
juk követni a selyem 
egy részének útját, de akár Kínáig is. 
A kínai kapcsolatokat még egy további fontos 
lelet bizonyítja: egy papírdarab, amelyen kínai írással 

készült feljegyzés olvasható: egy kereskedő kiadásairól 
és bevételeiről készített elszámolás. A leletanyagot 

a 8–9. századra keltezik.

Azonban nem ez az  egyetlen 
ilyen leletanyagot tartalmazó le-

lőhely a  Kaukázus nyugati ré-
szén. Szintén a  magashegy-

ségi területeken máshol is 
kerültek elő selyemszövetek 

temetkezésekből, például Ha-
szautból, illetve Podorvannaja 

Balkáról (ezek ugyancsak a  8–9. 
századra, illetve a 10–11. század-
ra keltezhetők). Ezek a lelőhelyek 
hegyi átkelők/hágók közelében 
találhatók. Azt feltételezhetjük, 
hogy az itt sírokba került selyme-
ket a  lakosság a  kereskedőknek 

tett szolgáltatásokért kapta cserébe: 
a helyiek részt vehettek a teherszállítás-
ban, átvezették a  karavánokat a  nehéz 
hegyi útszakaszokon, s védelmet bizto-
sítottak a  kereskedőknek. A  nem helyi 
eredetű selyemszövetek túlnyomó ré-
sze szogd, kínai és bizánci műhelyekből 
származott, ebből úgy tűnik, hogy ezeket 
a kelméket a keleti (türk és szogd), vala-
mint a bizánci követektől, kereskedőktől 
egyaránt kaphatták a helyiek, és ez azt 
is jelzi, hogy ezek a területek egymással 

közvetlen kapcsolatokat tartottak fenn. 
Roppant érdekes ugyanakkor, hogy a perzsiai eredetű 

A Selyemút és Kelet-Európa a 6–9. században
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A hegyeken átkelve végül leereszkedtek a Fekete-ten-
gerhez, ahol hajóra szállva folytatták útjukat Kons-
tantinápoly felé. Ez a követjárás valamikor 570 körül 
történt, éppen a  bizánci–türk barátkozás éveiben. 
Ez a  barátkozás, amelyet java részben a  Perzsa 
Birodalommal szembeni közös érdek segített elő, 
az 570-es évek közepéig volt a legélénkebb, utána bár 
alábbhagyott, de körülbelül a 7. század közepéig még 
kitartott. A közvetlen kapcsolatoknak a belső-ázsiai 
türk hegemónia megszűnése vetett véget véglegesen. 
Ebben az időszakban a bizánciak tudása fontos és új 
ismeretekkel bővült Belső-Ázsiáról és a Selyemút tér-
ségéről. A követségek küldése mindkét fél részéről 
rendszeres volt, a türköktől érkezők pedig selymet is 
bőségesen hoztak magukkal.

De vajon miért éppen 
itt vezetett az út, és mi-

lyen nagyobb úthálózatba 
illeszkedett a Kaukázus nyu-

gati része? Annak ellenére, 
hogy az átkelés a magashegyi 

szakaszon eléggé nehézkes volt 
és nagyban függött az időjárás-

tól is, mégis roppant előnyös volt: 
egyrészt így lehetett elérni a legrövi-

szövetek gyakorlatilag hiányoznak. A forgalom ezeken 
a hágókon tehát eléggé rendszeres lehetett.

A kaukázusi lelőhelyek alapján tehát tudjuk, hogy 
a Selyemútnak ez a szakasza intenzív használatban volt 
a 8–9. században. De ennél már korábban is számolha-
tunk ezzel, hiszen a 6. századból van olyan írott forrá-
sunk is, amely bizonyítja, hogy volt erre áruforgalom. 

II. Jusztinosz bizánci császár (ur. 565–578) követe, 
a kilikiai Zémarkhosz a Türk Birodalomból diplomáciai 
küldetéséről visszatérve éppen ezen a vidéken uta-
zott keresztül. A követ beszámolója szerint az útjuk 
az Emba, az Urál (Jajik) és a Volga folyókon vezetett ke-
resztül. Innen délnyugatnak fordulva elérték a Kubány 
völgyét, majd az alánok földjén keresztül a Kaukázus 
nyugati részét. Ezt követően valahol arrafelé jártak, 
ahol az említett Moscsevaja Balka lelőhely is található. 

A Selyemút és Kelet-Európa a 6–9. században

Az egyik Moscsevaja 
Balka-i sír rekonst-
rukciója az Ermitázs-
ban (© Hermitage 
Museum)

Légi felvétel Sarkel romjairól az 1930-as években
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a Don és a Volga közötti steppe vi-
dék is száraz terület volt, ember, 

állat számára külö-
nösen megterhelő, 
főleg nyáron, ráadá-
sul az éppen uralmon 
lévő és itt legeltető 
nomád törzsszövet-
ségek jóindulatát is 
meg kellett szerezni. 
Ezért egyértelműen 
a  kaukázusi út volt 
a legelőnyösebb.

Néhány évtized 
múlva azonban ko-

moly változások következtek be. 
A Szászánida Birodalmat a 7. szá-
zad közepén az arabok döntötték 
meg, akik a perzsák örökébe lépve 
hamarosan a bizánciakkal is hábo-

rút kezdeményez-
tek. Bizánc koráb-
bi szövetségesét, 
a  Türk Birodalmat 
pedig a  kínaiak 
hódították meg 
(előbb annak ke-
leti, majd később 
nyugati felét is), 
így a 7. század kö-
zepétől a Selyemút 
jelentős része már 
közvetlen kínai el-
lenőrzés alá került. 
Később, a 8. század 
első felében az ara-

bok már próbáltak kelet felé is ter-
jeszkedni, Belső-Ázsia irányába, 
itt azonban a kínaiakkal kerültek 

debb úton a Volgától a Fekete-ten-
gert, másrészt pedig a bizánciak 
így tudták a legrövi-
debb úton kikerülni 
korabeli legfőbb el-
lenségüket a perzsa 
Szászánida Birodal-
mat. A Selyemút dé-
lebbi, fő útszakaszai 
ugyanis ennek a biro-
dalomnak a területén 
vezettek keresztül, és 
a 6–7. században a Bi-
zánci és a Szászánida 
Birodalom nagyon 
gyakran háborúban állt egymással. 
Értelemszerűen a perzsákkal ellen-
séges bizánciak (és az ugyancsak 
a  perzsák ellenfeleinek számító 
türkök) követei nem tudtak ezeken 
a délebbi útvonalakon közlekedni. 
Ráadásul a  bizán-
ciak a  Kaukázus 
északnyugati ré-
szét uraló alánok-
kal általában baráti 
kapcsolatban vol-
tak, területükön 
gond nélkül át 
tudtak haladni. Van 
példa arra is, hogy 
a Konstantinápoly-
ból induló követ-
ség a  Fekete-ten-
ger északi partján 
szállt partra, onnan 
pedig szárazföldön folytatta útját, 
északról kikerülve a Kaukázust. Ez 
azonban hosszabb utazás volt, már 

A Selyemút és Kelet-Európa a 6–9. században

Cimljanszk mellett feltárt kővár romjai

Cimljanszk mellett feltárt kővár 
rekonstrukciója

Az Ermitázs-komplexum Szentpéterváron, 
ahol a Moscsevaja Balka-i leleteket is őrzik
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ahol az említett Moscsevaja Balka lelőhely is található. 

A Selyemút és Kelet-Európa a 6–9. században

Az egyik Moscsevaja 
Balka-i sír rekonst-
rukciója az Ermitázs-
ban (© Hermitage 
Museum)

Légi felvétel Sarkel romjairól az 1930-as években
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a Don és a Volga közötti steppe vi-
dék is száraz terület volt, ember, 

állat számára külö-
nösen megterhelő, 
főleg nyáron, ráadá-
sul az éppen uralmon 
lévő és itt legeltető 
nomád törzsszövet-
ségek jóindulatát is 
meg kellett szerezni. 
Ezért egyértelműen 
a  kaukázusi út volt 
a legelőnyösebb.

Néhány évtized 
múlva azonban ko-

moly változások következtek be. 
A Szászánida Birodalmat a 7. szá-
zad közepén az arabok döntötték 
meg, akik a perzsák örökébe lépve 
hamarosan a bizánciakkal is hábo-

rút kezdeményez-
tek. Bizánc koráb-
bi szövetségesét, 
a  Türk Birodalmat 
pedig a  kínaiak 
hódították meg 
(előbb annak ke-
leti, majd később 
nyugati felét is), 
így a 7. század kö-
zepétől a Selyemút 
jelentős része már 
közvetlen kínai el-
lenőrzés alá került. 
Később, a 8. század 
első felében az ara-

bok már próbáltak kelet felé is ter-
jeszkedni, Belső-Ázsia irányába, 
itt azonban a kínaiakkal kerültek 

debb úton a Volgától a Fekete-ten-
gert, másrészt pedig a bizánciak 
így tudták a legrövi-
debb úton kikerülni 
korabeli legfőbb el-
lenségüket a perzsa 
Szászánida Birodal-
mat. A Selyemút dé-
lebbi, fő útszakaszai 
ugyanis ennek a biro-
dalomnak a területén 
vezettek keresztül, és 
a 6–7. században a Bi-
zánci és a Szászánida 
Birodalom nagyon 
gyakran háborúban állt egymással. 
Értelemszerűen a perzsákkal ellen-
séges bizánciak (és az ugyancsak 
a  perzsák ellenfeleinek számító 
türkök) követei nem tudtak ezeken 
a délebbi útvonalakon közlekedni. 
Ráadásul a  bizán-
ciak a  Kaukázus 
északnyugati ré-
szét uraló alánok-
kal általában baráti 
kapcsolatban vol-
tak, területükön 
gond nélkül át 
tudtak haladni. Van 
példa arra is, hogy 
a Konstantinápoly-
ból induló követ-
ség a  Fekete-ten-
ger északi partján 
szállt partra, onnan 
pedig szárazföldön folytatta útját, 
északról kikerülve a Kaukázust. Ez 
azonban hosszabb utazás volt, már 
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Cimljanszk mellett feltárt kővár romjai

Cimljanszk mellett feltárt kővár 
rekonstrukciója

Az Ermitázs-komplexum Szentpéterváron, 
ahol a Moscsevaja Balka-i leleteket is őrzik
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szembe. Ekkoriban a kelet-európai steppéken pedig 
a kazárok szerveztek erős törzsszövetséget, amely 
a 7. század második felére hatalma alá vonta a Kauká-

zus északi oldalát, és a Volgától a Dnyeperig terjedő te-
rületet. Kazária, illetve a Kazak-steppe nomádjai észak felé 

útját állták az arab terjeszkedésnek. A 8. század végétől 
az arabok azonban már többnyire békés kapcsolatokat 
kerestek északi szomszédaikkal. Ennek eredményeként 
virágzó kereskedelem alakult ki az iszlám világ északi 
határainál, amelynek az egyik központja éppen a Kau-
kázus volt. A délről érkező ezüst és az északról érkező 

prémek e térségben cseréltek gazdát. Ekkor már Perzsia 
felől is érkeztek textíliák e területekre, de nem a Kauká-

zus nyugati, hanem jóval inkább keleti hágóin keresztül. 
Azonban a keleti Selyemút forgalma sem szűnt meg. A 8–9. 

századi kaukázusi leletek ezt az élénk kereskedelmet jól mutat-
ják, de a 9–10. századi arab és perzsa földrajzi leírások ugyancsak 

említik a Kazáriát Közép-Ázsiával összekötő kereskedelmi utakat.

Baktriai tevével húzott kocsi egy dunhuangi freskón

A Selyemút és Kelet-Európa a 6–9. században

Szogd kereskedő baktriai tevén
 egy kínai szobron

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

A kazárok a kereskedelmi vámokból fontos bevételekhez jutottak, 
amelyekkel törzsszövetségüket hosszú ideig fenn tudták tartani. Mi-

vel területükön találkozott egymással az észak–déli Prémút (amely 
a tajgaövezet prémes állatainak értékes bőrének kereskedelmé-
re épült), valamint a Kínát a Mediterráneummal összekapcsoló 
kelet–nyugati Selyemút, központjukat is áthelyezték a Kauká-

zusból a Volga-deltához, ahol természetes kereszteződési pontja 
volt ezeknek az utaknak.

A kazár korszakból további nyomait is ismerjük a  kele-
ti kapcsolatoknak. A Don folyónál épült Sarkel várának 

(amely egyúttal az ott húzódó kereskedelmi út fontos 
állomása is volt) 9. századi feltárási rétegében egy 

papírdarabkát, valamint egy elefántcsontból fara-
gott sakk fi gurát is találtak a régészek. Míg az előbbi 
egy szamarkandi műhelyben készülhetett a 9. szá-
zadban, az utóbbi egy szogdiai munka, amelyet 
a 7. századra kelteztek. Mivel a vár 840 körül épült, 
ez utóbbi tárgy is csak azt követően kerülhetett 
oda. A Don és Donyec környéki 8–10. századi te-

metőkből (Jutanovka, Cimljanszk-jobb parti erőd, 
Bolsaja Orlovka, Dmitrijevka) olyan bronztükrök is 

napvilágot láttak, amelyek párhuzamai keleten találha-
tók meg. Feltételezhető, hogy ezek kereskedelmi áruként 

vagy ajándékként kerültek a kelet-európai lakosság-
hoz. A temetkezésekben gyakori kauricsigák szintén 
nagyobb részben keleti irányból érkezhettek (kauri 
díszek a fentebb említett Moscsevaja Balka-i leletek 

között is láthatók).

Végül meg kell említeni a tevéket is, amelyek 
keleten, a Selyemút térségében a teherszállítás be-

vált eszközei voltak. Tevecsontokból és tevét ábrázoló 
rajzokból arra következtethetünk, hogy a Volgától keletre is alkalmazták őket. 
A Don melletti Majackoje várának egyik kövén, valamint a Donyec-vidéki Podgo-
rovo lelőhelyen előkerült csonttárgyon ábrázolt kétpúpú, úgynevezett baktriai 
tevék Közép- és Belső-Ázsiában őshonosak. Mindkét rajzon ember vezeti őket, 
az egyik mellett (mögött) egy kocsi ábrázolása is látható.

A régészeti leletek és az írott feljegyzések alapján tehát joggal vonhatjuk le azt 
a következtetést, hogy a Selyemút nemcsak a Római Birodalmat és a Mediterráneu-
mot kötötte össze Ázsiával, hanem az attól északabbra fekvő területeket is. Azokon 
a helyeken is jócskán éreztette a hatását, amelyeket az ókorban és a középkorban 
a barbár világ részének tartottak.

C C C

Ékszerek alapanyagául szolgáló k auricsiga

A Selyemút és Kelet-Európa a 6–9. században

Szogd kereskedő kínai szobra 
a Tang-dinasztia korából (618–907)
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szembe. Ekkoriban a kelet-európai steppéken pedig 
a kazárok szerveztek erős törzsszövetséget, amely 
a 7. század második felére hatalma alá vonta a Kauká-

zus északi oldalát, és a Volgától a Dnyeperig terjedő te-
rületet. Kazária, illetve a Kazak-steppe nomádjai észak felé 

útját állták az arab terjeszkedésnek. A 8. század végétől 
az arabok azonban már többnyire békés kapcsolatokat 
kerestek északi szomszédaikkal. Ennek eredményeként 
virágzó kereskedelem alakult ki az iszlám világ északi 
határainál, amelynek az egyik központja éppen a Kau-
kázus volt. A délről érkező ezüst és az északról érkező 

prémek e térségben cseréltek gazdát. Ekkor már Perzsia 
felől is érkeztek textíliák e területekre, de nem a Kauká-

zus nyugati, hanem jóval inkább keleti hágóin keresztül. 
Azonban a keleti Selyemút forgalma sem szűnt meg. A 8–9. 

századi kaukázusi leletek ezt az élénk kereskedelmet jól mutat-
ják, de a 9–10. századi arab és perzsa földrajzi leírások ugyancsak 

említik a Kazáriát Közép-Ázsiával összekötő kereskedelmi utakat.

Baktriai tevével húzott kocsi egy dunhuangi freskón

A Selyemút és Kelet-Európa a 6–9. században

Szogd kereskedő baktriai tevén
 egy kínai szobron
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A kazárok a kereskedelmi vámokból fontos bevételekhez jutottak, 
amelyekkel törzsszövetségüket hosszú ideig fenn tudták tartani. Mi-

vel területükön találkozott egymással az észak–déli Prémút (amely 
a tajgaövezet prémes állatainak értékes bőrének kereskedelmé-
re épült), valamint a Kínát a Mediterráneummal összekapcsoló 
kelet–nyugati Selyemút, központjukat is áthelyezték a Kauká-

zusból a Volga-deltához, ahol természetes kereszteződési pontja 
volt ezeknek az utaknak.

A kazár korszakból további nyomait is ismerjük a  kele-
ti kapcsolatoknak. A Don folyónál épült Sarkel várának 

(amely egyúttal az ott húzódó kereskedelmi út fontos 
állomása is volt) 9. századi feltárási rétegében egy 

papírdarabkát, valamint egy elefántcsontból fara-
gott sakk fi gurát is találtak a régészek. Míg az előbbi 
egy szamarkandi műhelyben készülhetett a 9. szá-
zadban, az utóbbi egy szogdiai munka, amelyet 
a 7. századra kelteztek. Mivel a vár 840 körül épült, 
ez utóbbi tárgy is csak azt követően kerülhetett 
oda. A Don és Donyec környéki 8–10. századi te-

metőkből (Jutanovka, Cimljanszk-jobb parti erőd, 
Bolsaja Orlovka, Dmitrijevka) olyan bronztükrök is 

napvilágot láttak, amelyek párhuzamai keleten találha-
tók meg. Feltételezhető, hogy ezek kereskedelmi áruként 

vagy ajándékként kerültek a kelet-európai lakosság-
hoz. A temetkezésekben gyakori kauricsigák szintén 
nagyobb részben keleti irányból érkezhettek (kauri 
díszek a fentebb említett Moscsevaja Balka-i leletek 

között is láthatók).

Végül meg kell említeni a tevéket is, amelyek 
keleten, a Selyemút térségében a teherszállítás be-

vált eszközei voltak. Tevecsontokból és tevét ábrázoló 
rajzokból arra következtethetünk, hogy a Volgától keletre is alkalmazták őket. 
A Don melletti Majackoje várának egyik kövén, valamint a Donyec-vidéki Podgo-
rovo lelőhelyen előkerült csonttárgyon ábrázolt kétpúpú, úgynevezett baktriai 
tevék Közép- és Belső-Ázsiában őshonosak. Mindkét rajzon ember vezeti őket, 
az egyik mellett (mögött) egy kocsi ábrázolása is látható.

A régészeti leletek és az írott feljegyzések alapján tehát joggal vonhatjuk le azt 
a következtetést, hogy a Selyemút nemcsak a Római Birodalmat és a Mediterráneu-
mot kötötte össze Ázsiával, hanem az attól északabbra fekvő területeket is. Azokon 
a helyeken is jócskán éreztette a hatását, amelyeket az ókorban és a középkorban 
a barbár világ részének tartottak.
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Szogd kereskedő kínai szobra 
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