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A témaválasztás indoklása és a dolgozat célkitűzései 

 

Jelen munka témáját a Római és a ’Kínai Birodalom’ – utóbbi kifejezést munkafogalomként 

használva – egymásról alkotott elképzeléseinek összehasonlító elemzése képezi, amelynek 

célja, hogy újabb aspektussal szolgáljon a látni és láttatni összetett folyamatainak 

megértéséhez.  

A különböző kulturális interakciók, illetve az interakciós hálózatok elemzése, a 

kapcsolatokban részt vevő és az azokat formáló tényezők komplex vizsgálata a nemzetközi 

kutatás egyik meghatározó irányvonala. Kína és Róma egymásról alkotott birodalomképének 

összetett tanulmányozása – mint az idegen felfogásának és befogadásának specifikus példája 

– e sokrétű kutatási irány markáns eleme. Az ókori Kelet és Nyugat – a dolgozat 

vonatkozásában elsősorban az 1–5. század időszaka – kapcsolatainak vizsgálata, mint indirekt, 

közvetítők sorát igénybe vevő folyamat írható le, amely ugyanakkor mindkét oldalról nagyon 

is jellegzetes perceptiók sorát eredményezte.  

Mindemellett a témaválasztáshoz hozzájárult a rendelkezésre álló adatok meglehetősen 

hiányos volta arra vonatkozóan, az idegen népek miként látták a Római Birodalmat, illetve 

mennyit értettek meg felépítéséből, működéséből, kormányzásának, adminisztrációjának és 

gazdaságának részleteiből. Éppen ezért az, hogy egy a civilizáltság és szervezettség 

tekintetében hasonló államalakulat, a Középső Birodalom hogyan képzelte el a távoli nyugat 

lakóit, és írta le azok országát, értékes adalékokkal szolgálhat, nem csupán a Római 

Birodalom alaposabb megismeréséhez, de a rómaiak által közvetített birodalomkép 

árnyalásához is. Hasonlóképpen az oikumené legkeletibb pontján lakó selyememberekről 

kialakult rendkívül homályos perceptiók vizsgálata fényt deríthet a Birodalom keleti 

politikájának alternatíváira – például az aemulatio Alexandrii aspektusában. 

Ugyanakkor a két régió vonatkozásában elemzett régészeti leletek az idegen befogadásának 

folyamatára világítanak rá. Az alábbiakban feldolgozásra kerülő forráscsoportok kulturális 

interakciók szempontjából való elemzésével közelebb kerülhetünk az idegen integrálásának 

sokrétű módozataihoz, amely egy másik kulturális olvasztótégely, a Kárpát-medence összetett 

mintázatainak megértéséhez is újabb támponttal szolgálhat.  

A disszertáció további célja tehát, hogy a különböző, nem lokális tárgyi és ikonográfiai vagy 

éppen ideológiai elemek befogadó kultúrába történő beillesztésének és (újra)értelmezésének 

folyamatára is rávilágítson. Egy adott kultúrát – jelen esetben az ókori Rómát és Kínát – érő 
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eltérő hatások a perceptio és a receptio kettőse mentén történő vizsgálata a befogadó közösség 

belső dinamizmusára is fényt deríthet. 

Mindezeken túl a disszertáció a Kínai Népköztársaságban előkerült, leletkörnyezetükből 

kiszakított tárgyi emlékek kontextusba helyezését, összefüggéseikben történő vizsgálatát is 

feladatául tűzte ki – elsősorban a téma szempontjából legrelevánsabb anyagcsoport, az 

áttetsző üvegek vonatkozásában. Az eddig született tanulmányoktól eltérően nem csupán az 

üvegedények összegyűjtése, de azok történeti–földrajzi–társadalmi környezetbe illesztése és 

elemzése jelenti a kutatás fő irányvonalát, a tudományos publikációkban megjelent tévedések 

korrigálásával. A részletesebb következtetések levonása érdekében az anyagvizsgálatokkal 

igazolhatóan római eredetű tárgyakon túl a római birodalomkép szempontjából jelentősnek 

tekinthető egyéb – elsősorban nyugati import – leletek is a fejezetek tárgyát képezik. Míg a 

Római Birodalomban előkerült kínai origójú régészeti leletek tekintetében a vonatkozó 

fejezetek elsősorban a selyem, illetve egyes bronztárgyak szerepére, receptiójának részleteire 

koncentrálnak. Emellett a rendkívül értékesnek tekintett importtárgyak társadalmi 

jelentőségének elemzéséhez a korabeli kínai és római források is feldolgozásra kerültek. 

Összefoglalva tehát, a dolgozat elsősorban kontextualizáló, elemző és összehasonlító munka, 

amelynek szándéka, hogy – mindenekelőtt a Kínában feltárt régészeti leletek adatbázisszerű, 

kritikai igényű összegyűjtése által – a további kutatások kiindulópontjául is szolgálhasson. 

Ugyanakkor a kínai leletanyag és források elemzése e specifikus, a magyarországi régészet 

perifériáján elhelyezkedő szakterület jobb megismerése is lehetőséget nyújthat. A dolgozat a 

kelet-ázsiai térség egyes 1–5. századi történeti–földrajzi jellegzetességeinek, társadalmi–

kulturális folyamatainak magyar nyelven történő áttekintésével egy ez idáig rendkívül 

nehezen elérhető és kutatható terület jelentőségére kívánja felhívni a figyelmet. 

 

A kutatás módszertana  

 

A vizsgálat magját az 1–5. századra keltezhető írott források és régészeti leletek képezik, 

azonban egyes folyamatok felvázolása érdekében a fenti időintervallumot megelőző és követő 

időszakokra vonatkozó adatokat is beemeltem. A dolgozatban összesen mintegy negyvenöt 

kínai és kilencvenegy görög/római kútfő került részletes elemzésre a két birodalom, Róma és 

Kína egymásról kialakult perceptióinak felvázolása érdekében. Mindehhez az eredeti munkák 

tartalmi összefoglalása mellett több kontrollmunkát is használtam, ezáltal igyekezve 

kiküszöbölni az esetleges fordítási–értelmezési problémákat. 
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A Daqinre (szűkebb értelemben a Római Birodalom kínai megnevezése) vonatkozó kínai 

források relevancia, típus és időrend tekintetében is (például elsődleges és másodlagos, 

historiográfia vagy egzotika, 5. század előtti és utáni) csoportosításra kerültek. Az egyes 

kategóriákat – amennyiben lehetséges – a leírásaik alapján körvonalazható perceptiók 

összefoglalása zárja. Hasonlóképp a Seresszel kapcsolatos antik munkák csoportosítása is 

időbeni és műfaji jellegzetességek mentén (földrajzi–történeti értekezések, irodalmi alkotások 

stb.) történt, összefoglaló fejezetekkel kiegészítve. 

Az írott munkák mellett a régészeti leletek mint egyenértékű, de külön kezelendő 

forráscsoportként kerültek elemzésre. A vonatkozó fejezetek hatvankilenc, a katalógus 

hatvannégy római, valamint kínai vonatkozású, vagy a korábbi kutatásban annak tartott tételt 

tartalmaz, amelyek kontextusba illesztése, társadalmi–történeti összefüggéseinek vizsgálata 

ugyancsak kidolgozásra került.  

Figyelembe véve a Kínai Népköztársaság területén előkerült üvegleletek publikációinak 

hiányosságait, valamint a téma kutatási nehézségeit, a vonatkozó fejezetek az adott 

körülmények között fellelhető legtöbb adatot gyűjtik egybe, minden esetben – amennyiben 

létezik – az eredeti ásatási jelentés bibliográfiai adataival. Ezáltal egy releváns, kereshető és 

ellenőrizhető adatbázis kialakítására törekedve, a nemzetközi kutatásban is egyedülálló 

szándékként a tipológia és részletes meghatározások feltüntetésével. 

Ugyanakkor a római vonatkozású textil- és fémleletek, valamint a kínai selyemleletek 

esetében a tárgyak katalógusszerű felgyűjtése helyett adott folyamatok érzékeltetését 

helyeztem előtérbe, ebből kiindulva ez esetben is kizárólag publikált anyag került elemzésre.  

 

A dolgozat felépítése 

 

A dolgozat hat nagyobb, a téma összetettségéből kifolyólag azonban számos kisebb 

szubkategóriára osztható egységből áll. 

I. Az első nagyobb fejezet a Római Birodalomra vonatkoztatható kínai forrásokkal 

foglalkozik. A téma kutatástörténeti áttekintését követően a különböző kútfőkben megjelenő 

kifejezés, a Daqin-fogalom értelmezése, majd az egyes forrástípusok bemutatása és elemzése 

következik. 

Az írott forrásokat elemző fejezeteket egy a Római Birodalomról kialakult kép időbeni 

változásait is szem előtt tartó összefoglalás követi. E komplex, többrétegű rendszerben a 

Daqin-jelenség a következőképp írható le: 
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1. távoli, szinte megközelíthetetlen, elérhetetlen ország – az ismert világ 

legnyugatabbi pontján; 

2. misztikus, varázslatok és természetfeletti jelenségek hazája; 

3. utópisztikus, az emberek becsületesek és bölcsek, nincs bűnözés, az uralkodó 

igazságos; 

4. különleges és egzotikus termékek hazája – a nehezen megszerezhető ritkaságok 

származási helyének szimbóluma. 

Mindez újabb – például a Nesztoriánus Sztélén – megjelenő aspektussal is kiegészül, ahol 

5. a Daqin kifejezés a profán szférán túllépve egyfajta liturgikus 

jelentéstartalommal is bővül. 

 

II. A második fejezetet a Kínai Népköztársaság területén előkerült római vonatkozású 

régészeti leletek képezik, amelyek anyagtípus (üveg-, szövet- és fémleletek, képi ábrázolások) 

és területi megoszlás (Kína belső tartományai, Xinjiang régiója) szerint is osztályozásra 

kerültek. Ezek markáns csoportját a Kína tengerparti sávjában feltárt áttetsző üvegedények 

adják, amelyek mind számarány (huszonkilenc tétel), mind relevancia (anyagvizsgálatok, 

viszonylagos dokumentáltság) tekintetében kiemelkedők. A vonatkozó fejezetek nem csupán 

a nyugati szakirodalom számára rendkívül nehezen elérhető, római vonatkozású üvegleleteket 

gyűjtik össze és kategorizálják, de a tárgyak társadalmi–történeti–földrajzi komplexitásában 

történő vizsgálatával a kínai császárságokban az Imperiumról alkotott birodalomkép 

árnyalását is lehetővé teszik. Mindezek alapján az üvegedények misztikus, rituális 

aspektusból is értékelt, képzelt/idealizált origójukkal gyakran összefüggő, csupán a császár 

személyes köréhez tartozó rendkívül szűk réteg számára voltak elérhetők, ezáltal a materiális 

értéken túlmutató presztízstárgyakként értelmezendők. Továbbá az elemzett irodalmi források 

alapján úgy tűnik, e misztikus edényeket az időszakban természetszerűleg Daqinhez, a 

ritkaságok és különlegességek szimbolikus hazájának tekintett utópisztikus államhoz kötötték. 

A Xinjiang Ujgur Nemzetiségi Autonóm Területen előkerült régészeti leletek a régió 

kulturális–etnikai diverzitásából, illetve peremterület jellegéből adódóan külön egységet 

képeznek. A fentiekből kifolyólag a Xinjiangban feltárt, római vonatkozású (amennyiben ez 

az adott tárgy esetében egyáltalán megállapítható) tárgyak közvetlenül nem lehettek hatással a 

kínai társadalomban a Római Birodalomról kialakult képre. Noha a Tárím-medence 

régiójában feltárt, gyakran rendkívül összetett stílusjegyeket magukon hordozó emlékek (az 

anyagvizsgálatok által rómaiként interpretált üvegtöredékeket leszámítva) egyike sem 

határozható meg egyértelműen római tárgyként, a hellenisztikus/római előképek minden 
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esetben megfoghatók. Mindez nem csupán a Selyemút műveltségének összetettségére enged 

következtetni, de a római kultúra hatása a térségben közvetve a Római Birodalomról 

kialakított kép formálásában is szerepet játszhatott. Hasonló jelenség fogható meg a 

fémleletek tekintetében, szem előtt tartva azok jelentéktelen számából (a vizsgált időszakban 

csupán két tétel) adódó kutatási problémákat. 

A fentieket összefoglalva, a dolgozatban elemzésre került római vonatkozású régészeti 

leletek alapján tehát a következő kép vázolható föl, amelyben a Római Birodalom 

1. távoli: árui közvetítők során keresztül, hosszú utazással érkeznek Kína 

császárságainak területére, amely még inkább növeli értéküket; 

2. misztikus: a kínai társadalomban gyakran rituális funkcióval is bíró termékek 

előállítója; 

3. egzotikus: a nehezen megszerezhető ritkaságok származási helyének 

szimbóluma. 

Mindez – különösen a buddhista szútrák leírásaival összevetve – kiegészül egy a szövetek, 

fémtárgyak és egyéb képi- és figurális ábrázolások alapján felvázolható aspektussal: 

4. egy sajátos (hellenisztikus) kulturális jegyekkel/műveltséggel (?) rendelkező, 

nem egyértelműen körülhatárolható terület, amely elsősorban a bactriai térséget jelöli. 

A régészeti leletek alapján a Római Birodalomról kirajzolódó kép kiegészíti és tovább 

színesíti az írott forrásokban szereplő rendkívül összetett, utópisztikus és misztikus 

birodalomképet. 

 

III. A harmadik nagyobb egység e fent vázolt rendszerek összefoglalását adja, míg a 

negyedik jelentősebb kategória az Imperium Távol-Keletre vonatkozó ismereteire fókuszál. 

 

IV. A kínai oldalhoz hasonlóan ez esetben is külön kerülnek elemzésre az írott források és 

a régészeti leletek, de a terület eltérő jellegzetességeiből adódóan különböző megközelítési 

módokat helyezve előtérbe. Mindennek fontos eleme, hogy a rendelkezésre álló adatok 

nagyobb száma (kilencvenöt írásos munka, csupán Pannonia tekintetében tizenhárom 

katalógustétel) ellenére Rómában nem alakult ki a hagyományos értelemben vett kínai 

birodalomkép. Az antik auktorok által alkalmazott Seres-kifejezés egy rendkívül nehezen 

körülhatárolható, alaktalan etnonimát takar, amely ugyanakkor az oikumené legkeletibb 

pontján helyezkedik el. Ugyan már az 1. században megjelennek Kínához jóval közvetlenebb 

módon kapcsolható fogalmak, mint a Thinae kifejezés, ezek nem képezik a doxográfia részét. 
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A Seres-Thinae perceptio (császári, erkölcsi stb.) propaganda vonatkozásában történő 

vizsgálata ugyancsak e fejezetekben található. 

Összefoglalva az antik források leírásait, Serica és Thinae/Sinai, s ezáltal közvetve a 

Középső Birodalom számos ponton egyezést mutat a kínai Daqin-képpel: 

1. távoli, szinte megközelíthetetlen, elérhetetlen ország – az oikumené legkeletibb 

pontján; 

2. misztikus (különösen az 1. század első felében); 

3. utópisztikus, az emberek becsületesek és bölcsek, nincs bűnözés, prostitúció 

stb. (különösen a keresztényi retorikában); 

4. különleges és egzotikus termékek hazája – a nehezen megszerezhető ritkaságok 

származási helyének (egyik, de nem kizárólagos) szimbóluma.  

 

V. Ugyanakkor a hagyományos értelemben vett birodalomkép hiányából, valamint a kínai 

vonatkozású régészeti leletek erre vonatkozó közvetett befolyásából kifolyólag a tárgyi 

emlékekre vonatkozó fejezet elsősorban mintázatok, folyamatok érzékeltetésére koncentrál. E 

szakasz főként a kínai eredetű selyemleleteket vesz górcső alá, mint a Seres/Thinae-leírások 

meghatározó jellegzetességét. A sericus szövetre vonatkoztatható források elemzését Palmyra 

kínai írásjeggyel ellátott textiljei, majd a Pannoniai leletek részletes áttekintése követi. 

Ugyan a bemutatásra került selyemleletek origójuk homályos receptiójából (azaz a 

közelebbről nem meghatározott Keletről, Sericából, esetleg Thinaeből való származtatásukból) 

kifolyólag közvetlenül nem alkalmasak a kínaiakról kialakult kép árnyalására, közvetve mégis 

rávilágítanak a szövetek ízlésformáló hatásaira, valamint propagandában betöltött szerepükre. 

Ezáltal pedig – anélkül, hogy a Középső Birodalomról határozott elképzelések 

körvonalazódtak volna a római társadalomban – kulturális, gazdasági és politikai tekintetben 

is befolyásoló tényezőként interpretálhatók. E jelentőség részletes kifejtése, az Imperium 

külpolitikájának specifikus aspektusait is érintő, a szövetek beáramlására vonatkozó 

folyamatok felvázolásával a fejezet összefoglalásában került tárgyalásra. 

A kínai vonatkozású régészeti leletek vizsgálata nem lehetne teljes a bronzedények említése 

nélkül. Tekintetbe véve azonban e gyűjteményi tulajdonban található tárgyak csekély számát, 

szórványos előfordulását, illetve bizonytalan leletkörülményeiket, közvetett módon sem 

lehettek befolyással a Középső Birodalomról kialakult elképzelésekre. Mindezekből 

kifolyólag csupán vázlatszerű leírásukat tartottam indokoltnak. 
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VI. A hatodik, zárófejezet a dolgozat eredményeit szintetizálja, s vázol fel új 

megközelítési módokat.  

 

A dolgozat eredményei 

 

A disszertáció zárófejezete tartalmazza – a maga komplexitásában a nemzetközi kutatásban 

is egyedülálló módon – a Római és a Kínai Birodalom egymásról kialakított elképzeléseinek 

összehasonlítását, amely ebből kifolyólag a dolgozat egyik számottevő eredményének 

tekinthető. 

Kína és Róma egymásról létrehozott (birodalom)képe – szem előtt tartva a különböző 

ideológiai/filozófiai stb. háttérből adódó heterogenitást – számos, az utópiák mentén 

felvázolható közös vonást tartalmaz. E jellemzők utópisztikus toposzok, amelyekben mind a 

daqiniek, mind a Seres: 

1. az ismert világ legnyugatibb/legkeletibb pontján, nehezen megközelítő helyen élő, 

2. misztikus (mint a hosszú élettartam) és utópisztikus (mint békés, becsületes) 

tulajdonságokkal rendelkező, 

3. távoli, kereskedelmi tevékenységükről és különleges minőségű termékeikről (mint a 

színes, opak üveg vagy a selyem) híres nép; 

4. az egzotikum szimbólumai,  

5. a fentiek által a császári propaganda és 

6. a morális retorika eszközei; 

7. a bölcs és egyben ősi/ pozitív tulajdonságokkal felruházott hu, vagyis ’barbár’ 

megtestesítői. 

 

Emellett az Imperium és Kína egymásról alkotott képének, s ezáltal befogadásának eltéréseit 

a zárófejezet szintén részletesen tárgyalja. Mindezek legszembetűnőbb módon az adott 

államról lejegyzett információ mennyiségében és minőségében foghatók meg. Az eltérő 

perceptiók lehetséges okai a rendelkezésre álló forrásanyag és a kulturális/ideológiai/filozófiai 

háttér, valamint ebből adódóan a propaganda szempontjából is vizsgálatra kerültek. 

Mindezeken túl a zárófejezet az idegen receptiójának témaspecifikus aspektusait a kínai és 

római vonatkozású régészeti leletek összehasonlító elemzésén keresztül vázolja föl. Az 

elsősorban a selyemre és az áttetsző üvegedényekre fókuszáló egység részletesen kitér a két 

jelentős árufajta befogadásának, megítélésének, jelentőségének eltéréseire, majd Kína és 
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Róma egymásról kialakult elképzeléseinek időbeni változásaival és lehetséges útvonalainak 

felvázolásával foglalkozik, ezáltal egy minél komplexebb kép kialakítására törekedve  

 

Mindezeken túl a disszertáció további jelentős eredménye a kínai és római források 

teljességre törekvő, kritikai elemzése, amely ez idáig nemzetközi tekintetben is egyedülálló 

módon nem csupán írott munkákat, de a vonatkozó régészeti leletek is tartalmazza. 

Elsősorban a Kínai Népköztársaság területén előkerült tárgyi emlékek tekintetében a 

tipológiával és hivatkozásokkal kiegészített katalógus felépítése egy tudományos igényű, 

kereshető és ellenőrizhető adatbázis megteremtését szolgálja, amely lehetőséget nyújthat a 

korábbi publikációk tévedéseinek/pontatlanságainak kiküszöbölésére. A kínai leletanyag 

kutatásának nyelvi és törvényi gátjaiból kifolyólag a disszertáció a nyugati kutatás számára is 

könnyen elérhető kiindulópont lehet. 

Emellett a magyarországi régészet tekintetében javarészt a tudományos periférián 

elhelyezkedő terület magyar nyelven történő vizsgálatával Kelet-Ázsia archaeológiájának 

jelentőségére is rávilágít. 

 

A jövőbeni kutatás lehetőségei és korlátai 

 

A disszertáció zárófejezetének utolsó egysége a jövőbeni kutatás lehetőségeivel és 

korlátaival foglalkozik. Ennek részeként, a Kína és Róma egymásról alkotott elképzeléseit 

befolyásoló/alakító tényezők megértése érdekében elengedhetetlen további megközelítési 

módok figyelembe vétele. Így az egyes közvetítő kultúrák interdiszciplináris kutatása, 

valamint a különböző, kultúrák közötti információk és tárgytípusok a komplex 

hálózatelemzés módszereivel/gondolati hátterével történő vizsgálata, amely Bizánc és Tang-

Kína tekintetében figyelemreméltó eredményekkel kecsegtet. Emellett hangsúlyos lehet a 

Római Birodalom és Kína vonatkozásában megfogható egyéb kulturális interakciók, illetve 

ezen interakciós hálózat sűrűségének elemzése (a módszertan korlátaival is számolva). 

Elsősorban Xinjiang térségében a hibridizáció létrejöttének lehetőségei szintén meghatározó 

narratívát nyújthatnak. Rendkívül óvatos megközelítéssel a világrendszer elméletek 

használhatósága sem elhanyagolható, minden esetben szem előtt tartva a rendelkezésre álló 

forrásanyag hiányosságait, "szennyezettségét". Ugyanakkor az interdiszciplináris, komplex 

megközelítési módok lehetőségeit éppen e forrásanyag, különösen a régészeti leletek 

problematikus volta jelentős mértékben korlátozza. Nem pusztán a szigorú törvényi 
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szabályozás eredményezte korlátozott hozzáférés, de a leletkörülmények pontos 

dokumentálásának hiánya is nagymértékben befolyásolja az objektív mintavétel esélyeit, 

például a Kínai Népköztársaság vonatkozásában. Emellett egy adott tárgy origójának 

megállapítása érdekében elengedhetetlen lenne nagy sorozatú anyagvizsgálatok elvégzése és 

elérhetővé tétele, amely hozzájárulhatna az eltérő kulturális hatások nyomon követéséhez. 

A problémák és nehézségek kezelése a felvázolt megközelítési módokat kellő kritikával és 

óvatossággal kezelő interdiszciplináris kutatási projekt keretein belül történhetne meg. 
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