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A

tudománytörténet egyik érdekes mozzanata, hogy a mindenki által jól ismert,
ősinek és már-már klasszikusnak tűnő fogalom, a „Selyemút” kifejezés valójában nem is olyan régen született meg. Ferdinand Freiherr von Richthofen
báró, a német geográﬁa egyik legjelentősebb alakja írta le először 1877-ben a Seidenstrasse fogalmát.1
Richthofen egy olyan útvonalhálózatnak (valójában egy gazdasági, földrajzi, történelmi és kulturális komplexumnak) adott nevet, amely műve megjelenését megelőzően már több mint 2000 éve is létezett, s amelyen követek, katonák, kereskedők,
szerzetesek ezrei közlekedtek, harcoltak, kereskedtek, zarándokoltak hosszú-hosszú
időn keresztül, anélkül, hogy kellő földrajzi és történelmi távolságból ítélhették volna
meg életük színterét. Így persze többnyire nem is ismerhették fel a számukra gyakran csak két szomszédos várost összekötő útvonalakban azt a kiterjedt, Európát (azon
belül is elsősorban a Mediterráneumot) Ázsia legtávolabbi részeivel összekötő, bonyolult rendszert alkotó hálózatot, mely bár számtalan, egymástól gyökeresen eltérő
kultúrájú térséget érint, mégis egy hatalmas, összefüggő, organikus egységet képez.
Ezért ezek a hajdanvolt emberek nem is adhattak egységes, mindenki által érthető nevet az általuk használt útvonalnak; erre egészen a 19. század végéig, a modern geográﬁa tudományának megszületéséig kellett várni.2
Ugyanakkor amennyire találó Richthofen elnevezése, annyira félrevezető is,3 hiszen bár valóban ez az értékes kelme volt e kereskedelmi hálózat egyik fő cikke és
valódi értékmérőként egyben mozgatórugója, a selyem mellett számos más termék is
gazdát cserélt a Kínától a Mediterráneumig terjedő, több ezer kilométeres szárazföldi
és tengeri úton: így porcelán, tea, fűszerek, drága- és féldrágakövek, üvegáruk, színes- és nemesfémek, fegyverek, további kelmék.4 Ugyanakkor azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a Selyemút nemcsak a kereskedelmi árucikkek, de egyúttal a kultúra,
a nyelvek, a művészet, a vallási és ﬁlozóﬁai eszmék, az információk és az innovatív
találmányok áramlásának fő ütőere is volt Ázsia és Európa között. Pontosan ez a
tényező teszi a Selyemút históriáját az emberiség kultúrtörténetének kiemelkedően
fontos fejezetévé.5
A Selyemút nevének említésekor többnyire mindenkinek a lassan baktató, megrakott tevekaravánok jutnak eszébe, de tudnunk kell, hogy a szárazföldi útvonalhálózat
mellett legalább olyan jelentősek voltak a tengeri Selyemút útvonalai is. A két útvonalhálózat természetesen szorosan összefüggött, szervesen egybekapcsolódott. Voltak
ugyan olyan történelmi időszakok, amelyekben a szárazföldi és olyanok, amelyekben
a tengeri útvonalhálózat bonyolított nagyobb forgalmat, ugyanakkor a Perzsiába, Rómába eljutó termékek, de a Kína felé szállított áruk döntő többsége is egyaránt látott
ló- és/vagy tevekaravánt, de egyúttal akár több hajó rakterét is. Például a selyem a
Kis-Ázsia és Róma közötti távolságot az esetek többségében hajón tette meg, de a
Párthus Birodalom kikerülésére is az északi stepperégión kívül csak az Indiai-óceánon és a Perzsa-öblön keresztül volt mód.6
A Selyemút szárazföldi útvonala a rendkívüli távolságból fakadóan törvényszerűen számos természeti akadályt is érintett. Az egymástól gyökeresen eltérő földraj-
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zi viszonyok, így a magashegységek, sivatagok, nagy folyók
egyúttal természetes szakaszokra is osztották az utat. E nagy
egységek gyakran egybeestek a politikai, közigazgatási határokkal, sőt, a karavánok működésének actio radiusával is.7 Így
válhatnak e nagy szakaszok a Selyemút földrajzi felosztásának
alapjává. Ez a felosztás természetesen némiképp esetleges, de
talán nem áll olyan messze az egykori valóságtól. Mindennek
alapján – véleményem szerint – a szárazföldi Selyemút négy
nagy szakaszra osztható.
Kelet felől indulva az első szakasz a szorosabb értelemben
vett Kínát (azaz Kína belső területeit) átszelő rész.8 Az ókor és
a kínai középkor jelentős részében két fővárosból, a Huanghe
termékeny alföldjén elhelyezkedő Chang’anból és Luoyangból
felváltva irányították a hol egységesülő, hol széttagolódó birodalmat. Így nem meglepő módon hagyományosan Luoyangot,
illetve a ma Xiannak nevezett Chang’ant tartják a Selyemút
kiindulópontjainak (avagy végpontjainak).9 A Selyemút Chang’antól Kína központi területein, Shaanxin és Gansun keresztül vezetett el a tölcsérszerűen összeszűkülő Gansu-korridorig
és annak keleti végpontjáig, Anxi városáig. Anxi a szorosabb
értelemben vett Kína határvárosa volt hosszú időn át, így voltaképpen Anxival zárult az út első szakasza. Anxitól a korábbi,
zömében alföldi jellegű, termékeny táj merőben megváltozik:
Anxitól nyugatra már a terméketlen Lop sivatag állta el egyenesen nyugat felé a karavánok útját.10 Pontosan itt, a Góbi és
Takla-makán sivatagok találkozásánál kezdődik a Selyemút második, és egyben talán legizgalmasabb nagy szakasza,
amely Ázsia szívén, Belső-Ázsia rendkívül száraz, a Kunlun
és a Tianshan hegységekkel határolt sivatagos és félsivatagos
területein vezet keresztül.11

Anxitól a karavánok alapvetően két irányban mehettek tovább: vagy északról kerülték meg a Lop sivatagot Hámin és
Turfánon át, vagy pedig délnyugati irányba fordulva Dunhuangot vették célba. Dunhuang után a „déli” út ismét kétfelé ágazott. Az északabbra tartó a Lop-nór tavat és Loulan ősi városát
érintve tartott Korlába, ahol találkozott a Turfánt és Kara-sahrt
elhagyó északi útvonallal. A délebbre húzódó pedig Miránt
érintve a Takla-makán déli peremén, a sivatag és a Kunlun találkozásánál elhelyezkedő, gleccserfolyók által táplált oázisvárosok (így Endere, Csercsen, Nija, Kerija) füzérén keresztül
vezetett Khotan felé és tovább nyugatra, Járkand és Kásgar irányába. Ebből a déli útvonalból ágazott le egy vagy több útvonal Tibet felé, illetve ezektől nyugatabbra szintén több útvonal
az indiai szubkontinens felé. A termékek ez utóbbi irányban
juthattak ki az Indiai-óceánra, olyan fontos kikötők révén, mint
Barygaza (Broács), de egyúttal ez volt az indiai kultúra Belső-Ázsiába való behatolásának útvonala is.12
A Hámit érintő útszakasz Turfánnál ugyancsak kettéágazott:
az egyik útvonal északnyugat felé (Urumqi irányában) tartott
a Tianshan hegység északi lejtői és az Altaj hegység között az
Isszik-kul-tó és Khokand felé. A másik, délnyugat felé tartó
vonal Kara-sahr érintésével érte el Korlát, ahol összetalálkozott a Lop-nór felől érkező útvonallal. Az így egyesült útvonal
Kucsa, Akszu és Tumsuk érintésével, a Takla-makán északi
peremén haladva érte el Kásgart, ahol is összakapcsolódott a
nagy déli útvonallal.
A második szakasz nyugati végpontja itt, Kásgartól nyugatra két újabb magashegység: a Pamír és a Hindukus térsége
volt. Ettől nyugatabbra már a Selyemút harmadik nagy szakasza kezdődik, mely a mai Pakisztán, Afganisztán, Kazahsztán
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vidékét és a tőlük nyugatra elterülő iráni és iraki területeket
foglalja magában.
Kásgarból egy fontos út vezetett északnyugati irányban, át
a Pamír északi területein, egészen Khokandig, ahol összekapcsolódott az Urumqi felől érkező legészakibb útvonallal, majd
az út Szamarkand és Buhara érintésével érkezett Mervbe,13
oda, ahová a Kásgarból délnyugati irányba, az egykori Baktrián át vezető délebbi út is becsatlakozott. Mervből Nisápur
és Ray érintésével haladtak tovább a karavánok. Rayból vagy
északnyugati irányban, Tebriz és Trapezunt felé jutottak ki a
Fekete-tengerhez, vagy pedig az egykori akhaimenida „királyi
utat” használva Ekbatanán, Ktésziphónon és később Bagdadon
át érkeztek az Euphratészig.14 Megközelítőleg itt kezdődött a
Selyemút negyedik, egyben utolsó szakasza is.
Az Euphratész vonalától nyugatra (mely sokáig a Római
Birodalom, illetve Bizánc, valamint a Párthus, majd az azt felváltó Szászánida Birodalom határterülete volt) a Selyemút sok
szálra bomlott, és számos vonala vágott keresztül a Közel-Keleten és Kis-Ázsián, a Földközi-tenger keleti partvidékének
legfontosabb kikötőiig, melyek persze századról századra
változtak (így vittek árut a kortól függően Epheszoszba, Türoszba, Antiokhiába, Acréba, stb.).15 A kereskedelmi cikkek a
hosszú út utolsó szakaszát végül tengeren tették meg Rómáig
(később Bizáncig vagy Velencéig).
A Selyemút tengeri útvonalhálózata hasonlóan bonyolult
volt, mint a szárazföldi Selyemúté, és egyes szakaszait – hasonlóan szárazföldi társához – alapvetően földrajzi kritériumok szabták meg. A tengeri Selyemút keleti végpontja Kína
tengerparti területe volt. Bár a kikötővárosok erősorrendje természetesen időről-időre változott, volt néhány olyan központ,
amely az ókor és a középkor folyamán is meg tudta őrizni jelentőségét, ilyen volt a Nagy Csatorna mellett álló Hangzhou
vagy a délebbi Guangzhou. E nagy kikötőkből futottak ki az
árukkal megrakott hajók déli irányban, a Dél-kínai-tengerre.16
Az út első szakasza Hainan szigete mellett vezetett, a mai
Vietnám és Kambodzsa partvidéke és a Mekong deltája mentén, majd a Maláj-félsziget hosszú, elkeskenyedő végén, a Malaka-szorosban ért véget. A hajók egy része csak idáig hajózott,
itt a kereskedelmi cikkeket új kereskedők és új hajók vették
át, kiegészítve rakományukat a délkelet-ázsiai térség keresett
árucikkeivel.17
A Malaka-szorosban a hajók északnyugat felé fordultak, és
Szumátra szigete mentén, a Nikobár- és az Andamán-szigetek
érintésével jutottak ki a Bengáli-öböl nyílt vizeire. A kereskedők egy része innen – tartva az északi irányt – a part menti
vizeken, az Iravádi deltája mellett jutott el a Gangesz torkolatvidékére. Mások ugyanakkor keresztülvágva a Bengáli-öblön,
India délkeleti partvidékét és Srí Lanka szigetét célozták meg.
Itt ért véget az út második nagyobb szakasza.18 A tengeri kereskedelem kiemelkedő fontosságú központjából, Srí Lankából
kiindulva a hajók az Indiai-félsziget másik, nyugati oldalán,
a Malabár-partok mentén jutottak el olyan, évszázadokon keresztül fontos kereskedelmi központokba, mint Kalkutta vagy
Mangalor. Itt, az Indiai-óceán nyugati medencéjében, még inkább felerősödött a hajózásban megnyilvánuló szezonalitás, elsősorban az erős (kb. félvente változó szélirányú) monszun-hatásnak köszönhetően.
A Malabár-partoknál ismét kettéágazott a tengeri Selyemút
hálózata: vagy a part mentén hajózva, Gudzsarát, Szind és a

Ősi karavánszeráj Kirgizisztánban

Makrán érintésével érték el a Perzsa-öböl térségét, vagy merészen nyugat felé fordulva (a monszunszeleket kihasználva), az
Arab-tengeren keresztül érték el „Afrika szarvát” (a mai Etiópia, Szomália, Jemen térségét) és az Arab-félszigetet, majd
Ádent érintve a hajók végül a Vörös-tengeren hajóztak végig.19
A tengeri Selyemút két nyugati végpontjává a Vörös-tenger
északi partvidékén az egyiptomi Szuez térsége (Müosz Hormosz stb.) és a Perzsa-öböl nagy kereskedőközpontjai váltak.20
Az itt leírt szárazföldi és tengeri útvonalhálózat tulajdonképpen egyfajta korokon átnyúló „közös nevező”, hiszen a fent említett útvonalak, a nagyobb állomások, kereskedelmi központok
együtt, egyszerre sohasem léteztek: így például hiába volt a Selyemút fontos állomása Loulan vagy Nija a 3–4. században, a 7.
században itt megforduló buddhista szerzetesutazó, Xuanzang
már biztosan nem láthatta ezeket, vagy hiába volt lakott bő 300
évvel később a miráni erőd és környéke, Marco Polo keletre vezető útján már legfeljebb csak romokat láthatott ott.21 A Selyemút rendkívül képlékeny vonalvezetése, mely egy-egy térségen
belül akár hétről hétre is változhatott – függően például a hajók
esetében a széliránytól, a szárazföldön az ivóvíz megszerzésének lehetőségeitől vagy a természeti akadályok gyors változásaitól (földcsuszamlások, hóesés vagy akár hóolvadás, hirtelen
áradások, földrengések stb.) –, különösen érzékeny volt a politikai, közigazgatási helyzet elbizonytalanodására.22 Egy-egy politikailag instabil (ti. a karavánok és hajók biztonságára veszélyt
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jelentő) terület kikerülésére azonnal képesek voltak megváltoztatni az áruk szállításának útvonalát.23
Egyúttal e képlékenység eredménye, hogy a folyvást változó útvonalak valódi hosszát rendkívül nehéz megbecsülni,
nemcsak metrikus értelemben, de az utazásra fordított időmennyiség tekintetében is. Így tehát majdnem mindegy is,
hogy nyolc- vagy tízezer kilométeresre becsüljük a Selyemút teljes hosszát, a két végpontja között meghúzott vonal nem
adhatja vissza maradéktalanul azt az irdatlan távolságot, mely
az ókor és a középkor kétségkívül leghoszabb kereskedelmi
útvonalát jellemezte, és amelyet a rajta szállított termékeknek
ténylegesen meg kellett tennie.24
A Selyemút szárazföldi és tengeri útvonalhálózata tehát alapvetően egy hatalmas, Eurázsiát átszelő kelet–nyugati tengelyen
helyezkedett el, ám arra a kérdésre, hogy melyik volt a „fő”
iránya a Selyemútnak, a keletről nyugat felé, avagy a nyugatról
kelet felé tartó – a látszat ellenére – már korántsem ilyen egyértelmű a válasz. Mert bár valóban úgy tűnik, hogy a keletről
nyugat felé tartó karavánok és hajók szállították a selymet és
Kína más értékes árucikkeit, de e karavánok és hajók természetesen nem üresen, hanem a nyugati világ értékes termékeivel
megpakolva indultak vissza. A nemesfém kiáramlása és az ennek köszönhető pénzügyi deﬁcit (mely elsődlegesen a nyugati
világot – így a Római Birodalmat – sújtotta) ﬁnomítja ugyan a
képet,25 de azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a görög-római
művészet és ﬁlozóﬁa, a nesztorianizmus, manicheizmus, sőt
még bizonyos értelemben a buddhizmus is éppenséggel nyugatról (illetve délnyugatról) haladt kelet, azaz Kína felé. Így
azonban a mérleg két serpenyőjének súlya kiegyenlítődik.
A Selyemút történetének korszakolása megint csak nem
egyszerű feladat. Már a Selyemút kezdeteinek pontos időpontja sem ismert. Egyes vélemények szerint a rómaiak Marcus Licinius Crassus Kr. e. 53-ban lezajlott, párthusok ellen vezetett
hadjáratán láttak először selymet.26 Ennek azonban ellentmondani látszanak azok a jóval korábbról származó selyemleletek,
melyeket Egyiptomban és a Közel-Keleten találtak.27
Annyi egészen bizonyos, hogy a Selyemút egyes (egymással valószínűleg ekkor még össze nem függő) szakaszait már a
neolitikum időszakában is használták.28 Később az indoeurópai
nyelvű népek vándorlása is – legalábbis részben – érinthette a
későbbi Selyemút meghatározott részeit. A perzsa Akhaimenida-dinasztia terjeszkedő politikájának köszönhetően a Kr. e. 5.
századra egy kézbe került a Földközi-tenger keleti partvidékétől a Hindukusig terjedő hatalmas terület, de a Selyemút későbbi vonalán ettől keletebbre lényegében sem a perzsák, sem
a birodalmukat megdöntő Nagy Sándor nem jutott.29 A helyzet
a görög uralmat e területeken felváltó Párthus Birodalom idején változik meg gyökeresen. Ehhez azonban szükség volt a
korábban fennálló helyzet megváltozására messze keleten, Kínában is.
Miután a Qin-dinasztiának a Kr. e. 3. század végén előbb
sikerült egységesítenie a Mennyei Birodalmat, az őket követő
Han-dinasztia gyors expanzióba kezdett. Ebben részben a határai biztosításának igénye vezette az északi, északnyugati határain támadó nomád népek (elsősorban a xiongnuk) ellen, de
ez az igény együtt járt a területszerzés igényével is. A xiongnuk
elleni szövetségkötés céljával indult nevezetes nyugati útjára a
Han császári megbízott, Zhang Qian tábornok. Ő volt az, aki
visszatérve hosszú és kalandos útjáról, beszámolt a távoli nyu-

Egy szárnyas „angyal” egy miráni freskóról, Kína határvidékéről.
A mediterrán, iráni, indiai és kínai civilizációk keveredésének
ékes bizonyítéka

gati földekről és nevezetes kereskedelmi cikkeiről, így többek
között a kiváló közép-ázsiai lovakról.30
A tudósok többsége éppen Zhang Qian Kr. e. 2. században
lezajlott követjárásától számítja a szárazföldi Selyemút teljes
hosszának megnyílását, hiszen Zhang Qian következő útján
már az említett lovakért indult selyemtekercsekkel megpakolt
karavánjával, aminek köszönhetően kitárulhatott az út a Párthus Birodalom keleti területei felé, így gyors tempóban indulhatott meg a Selyemút teljes vérkeringése.
A szárazföldi Selyemút további történetének korszakolásával kapcsolatban általánosságban megállapíthatjuk, hogy a
szárazföldi Selyemút fent említett régióinak története egymástól nagyban különbözött, ugyanakkor a négy nagy régió egy
kis túlzással két félre osztható. Míg a Selyemút belső-ázsiai
szakaszának politikatörténete ezer szállal kötődött Kína történetéhez, addig jóval kevésbé függött – legalábbis közvetlenül
– a tőle nyugatra elterülő (Pamíron túli) vidékek politikai változásaitól; ugyanakkor a Selyemút harmadik szakasza, tehát
a mai Afganisztán, Irán, Irak, stb. térsége inkább a negyedik
térséggel, azaz a Közel-Kelettel és a Kelet-Mediterráneummal
alkotott egy (politikatörténeti értelemben) közös halmazt.
A másik fontos szempont a centrum és a periféria jelensége, mely végigkíséri a Selyemút egész történelmét. Hosszából
és jellegéből fakadóan a Selyemút századokon át érintett számos
centrumterületet is (így például Kínában vagy a Perzsa Birodalomban), ugyanakkor legnagyobb hányada a nagy birodalmak
(Róma, Bizánc, a Párthus és a Szászánida Birodalom, a Kalifátus, a Kusán Királyság, Tibet) periférikus területein húzódott
keresztül. Noha e perifériákra a nagy birodalmak folyamatosan
igényt tartottak, többnyire csak rövid időszakokra sikerült e területekre is kiterjeszteni hatalmukat. Ennek köszönhetően azonban
e területek hosszú ideig nemigen kerültek nagyobb államalakulatok közvetlen szomszédságába vagy komoly, tartós konfrontációba (leszámítva az Euphratész vidékét és a Közel-Keletet),
ráadásul e perifériákon a legközelebbi nagyhatalom névleges
fennhatóságának elismerése mellett kisebb-nagyobb államok
(gyakran önnálló városállamok) egész sora élt és virágzott,31
ezért ha a Selyemút történelmét csak a nagy birodalmak – így

32

Okor_2009_2.indd 32

2009.09.16. 14:51:34

Egy új szemléletű Selyemút-történet…

a kínai dinasztiák vagy a perzsa uralkodócsaládok – története
alapján szeretnénk korszakolni, mindenképpen torz eredményre
jutunk.32 Már csak azért is, mert bár időközben komoly megrázkódtatások is érték a Selyemút vidékét (ilyen volt például az
iszlám térhódítása), a kereskedelem folyamatosságát még a legnehezebb időszakokban is megpróbálták biztosítani.
Ezért a Selyemút történetének korszakolása a 13. századot
megelőzően csak nagyon esetleges lehet, hiszen a Selyemút két
végén lezajlott politikai, társadalmi, gazdasági változások között
gyakran a legkisebb összhang sem volt: a Szászánida-dinasztia
felemelkedése például épp párhuzamosan történt a Han-dinasztia hanyatlásával (amely az előbbitől teljesen függetlenül zajlott), és a Selyemút ennek ellenére jól működött. A magam részéről tehát mindenféle részletező politikatörténeti korszakolást
erőltetettnek érzek, és sokkal inkább a kereskedelem, a kultúra,
az információk áramlásának folyamatosságát hangsúlyoznám.33
Egyetlen olyan periódus volt csak, amikor a Selyemút néhány
évtizedig majdnem teljes hosszában egyetlen nagyhatalom kezébe került: a Mongol Birodalom időszaka. A birodalom létrejöttét
kísérő háborúk ugyan komoly válságot idéztek elő a Selyemút
életében, de a később beálló pax mongolica az áruk és az emberek korábban nem látott mértékű áramlását tette lehetővé,34 hogy
azután a mongol kor végével és az Európából kiinduló nagy tengeri földrajzi felfedezések megindulásával végleg bealkonyuljon
a szárazföldi Selyemút történetének, és a kereskedelem majdnem
teljes mértékben a tengeri útvonalakra terelődjön át, szétfeszítve
ugyanakkor a tengeri Selyemút hagyományos kereteit is.
A végső döfést az európai iparosodás adta meg, mely többek között Lyonban és másutt megtermelt olcsó európai se-

lyemmel árasztotta el a piacot. A Selyemút a 16–17. századra
visszaváltozott azzá, ami Zhang Qian útját megelőzően is volt:
az ázsiai térségek és kisebb régiók egymás közötti kereskedelmének színterévé.35
Ma már egyre nyilvánvalóbb, hogy minél többet tudunk
a Selyemútról, a kép, amelyet képesek vagyunk megrajzolni
róla, egyre összetettebbnek és bonyolultabbnak tűnik. Felmerül persze a kérdés, milyen módszerekkel láthatunk bele még
inkább az egykor itt lezajlott folyamatokba.36 Természetes
megoldásként kínálkozik az említett nagy birodalmak történetének, működésének még alaposabb feltárása, de ma már egyre
többen nem a nagypolitika, a diplomácia vagy a „makrogazdaság” látószögéből próbálják megragadni a Selyemút lényegét,
hanem sokkal közelebb tartva azt a bizonyos képzeletbeli nagyítót, egy-egy kisebb közösségre, területi egységre vagy akár
egy-egy városra próbálnak koncentrálni.37 Mivel ezt a hálózatot az itt élő emberek és közösségeik működtették (s valójában
kiépített, „kikövezett” út híján szemantikai értelemben e települések sora volt maga az „út”), úgy vélem, hogy e közösségek életének minél teljesebb megismerése jelentős mértékben
járulhat hozzá a Selyemút történetét meghatározó tényezők és
szabályrendszerek feltárásához.38 Ez pedig végső soron egy új
szemléletű Selyemút-történet megírását teszi lehetővé, mely a
„nagypolitika” és diplomácia hatásainak hangsúlyozása mellett
(mely fontos ugyan, de nem kizárólagos jelentőségű a Selyemút évezredes működésének alakulásában) a kisebb közösségek
mindennapjainak megismerése révén készülhet el, és nyújthat
talán egy olyan képet, amely bár minden korábbinál bonyolultabb lesz, mégis közelebb áll az egykori valósághoz.39
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