
Új eredmények a  

Selyemút történetének kutatásában 



 

 Ferdinand von Richthofen 

 



A selyemszál legombolyítása a gubókról 



 

 

A mindenki által vágyott termék: a 

selyem 

 



A számos cikk közül kettő: kínai tea és 

porcelán 



Tevekaraván 

a szárazföldi 

Selyemúton 



A szárazföldi Selyemút legfontosabb 

szakaszai  



Xuanzang 
buddhista 

szerzetesutazó, 

a 7. században bejárta 

a Selyemút számos 

vidékét  

 

 



Marco Polo ábrázolása egy korabeli térképen 



A Tárím-medence királyságai a Han-
dinasztia bukását követően  

(Kr. u. 3. század) 

[Pirossal a Shanshan Királyság]  



Stein Aurél 



Nija  

városának homokba temetett romjai 



Loulan, a 

Shanshan 

Királyság 

fővárosa 



Ék alakú 

felvágatlan 

kharosthí  

„levelek” 



 
A kharosthí dokumentumok összeillesztésének mechanizmusa 

A kharosthí dokumentumok rögzítő zsinegének készítési módja 



Négyszög alakú, 

felvágatlan 

kharosthí 

dokumentum 



A „fedőlap” és a „boríték” 



kharosthí dokumentum agyag pecsétlenyomata 

[pozitív és negatív kép] 



Stein Aurél 

ex librisének 

„logója”,  

[Pallas Athéné 

alakja egy 

pecsétről] 



Négyszög 

alakú 

kharosthí 

„levél” 

kivételesen 

nem 

görög-

római, 

hanem egy 

kínai és 

egy indiai 

pecséttel 



 

Részlet a táblák részletes diplomatikai-régészeti 

elemzéséből 
 

 

 

 

2. 2. 1. Felbontatlan dokumentumok (folytatás) 

 

No. 433. (N. xiii. ii. 4): Ék alakú kettős tábla; az agyagpecsét kiesett, de a zsinegek intaktak. 

No. 570 (N. xxiv. viii. 73.): Négyszög alakú, kettős tábla. Teljes; intakt, vagy felnyitva és 
újrapecsételve az ókorban. 

No. 571  (N. xxiv. viii. 74.): Négyszög alakú, kettős tábla. Intakt. 

No. 572 (N. xxiv. viii. 75.): Négyszög alakú kettős tábla. Teljes. A zsinegek hátul megkötve.  Intakt, 
vagy felnyitva és újrapecsételve az ókorban. 

No. 573  (N. xxiv. viii. 76.): Négyszög alakú kettős tábla. Intakt. 

No. 575 (N. xxiv. viii. 78.): Négyszög alakú kettős tábla. Teljes. A borító és a zsinegek intaktak. 

No. 583. (N. xxiv. viii. 86.): Négyszög alakú kettős tábla. Teljes. A zsinegek megcsomózva alul, 
valószínűleg felnyitva és újrapecsételve az ókorban. 

No. 586. (N. xxiv. 89.): Négyszög alakú kettős tábla. Teljes. Intakt, de a pecsét elpusztult. 

No. 587 (N. xxiv viii. 90.): Négyszög alakú kettős tábla. Kinyitva mad lazán visszazárva és 
lepecsételve az ókorban. 

 

2. 2. 1. 1. Rekonstruálhatóan pecsétes dokumentumok (folytatás):  

 

No. 7 (N. i. 9.): Ék alakú kettős tábla: […] zsinegek és részben törött pecsét. A pecsét jobb felső 
széle törött, töredékek megfigyelhetők (lásd LXXI. tábla). Álló figura vagy szárnyakkal 
(Erosz?) vagy chlamyst viselve, jobbra néző profil, cameóban, mélyen nyomva az agyagban, 
3-as szegéllyel (intaglioval), az alak így elliptikusan kiképezve. A zsinegek a pecsét alatt 
intaktak. Teljes pecsétmélyedés m.: 2,9×3,2 cm, pecsétkép m.: 1,8 cm×2,2 cm (vö. Stein, 
Ancient Khotan 386 p.) Lásd: C. tábla. 

No. 47 (N. i. 67.): Ék alakú kettős tábla: […] Intakt pecsét két feliraton keresztül átkötött 
zsinegekkel. Együtt. Pecsét maradványai, álló figura (Pallasz), jobbra néző profil, sisakkal, 
aegisszel, jobb láb térdben behajlik, cameóban, mélyen nyomva az agyagban, 3-as szegéllyel 
(intaglioval). A figura nagyon kecses, finoman vágott. Teljes pecsétmélyedés m.: 2,7×3 cm, 
pecsétkép m.: 1,9 cm×2,2 cm (vö. Stein, Ancient Khotan 386 p.) Lásd: CI. tábla 

 



Egy „európai angyal” Kína határvidékéről 

[Mirán] 



Köszönöm a figyelmet! 


