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I. A kutatás célja 

 

 A doktori értekezés célja a Zheng He hanghaitu 郑和航海图  elnevezésű térkép 

elemzése alapján bemutatni a korai Ming-kor, továbbá az azt megelőző időszak Dél-kínai-

tengeri hajózási útvonalait. A munka összeveti a térkép által a Dél-kínai-tenger területén 

megadott földrajzi pontokat, illetve a térképhez rendelt hajózási útvonalakat a megadott 

területen található régészeti leletekkel, pontosabban az elsüllyedt hajókkal. Az egybeesések, 

illetve eltérések elemzésével vázolható egy, a korhoz köthető tengerhajózási mátrix. 

Kimutathatóvá válnak a már hagyományosan használt útvonalak, továbbá világosan kiderül, 

hogy Zheng He utazásai nem nevezhetőek felfedező expedícióknak, csupán követik a már jól 

bejáratott vonalakat. Munkám a filológia, a régészet, a térképészet és a csillagászat 

tudományterületeit hívja segítségül, s megpróbál választ adni arra a kérdésre, hogy miért 

fedezhetőek fel hajóroncsok a jelzett útvonalakon kívül. Ennek alapján megrajzolható egy 

kereskedelmi hálózat a Ming-kor korai szakaszára, mely kritikai tényezők figyelembe 

vételével rávetíthető az azt megelőző korokra is. 

 

II. A kutatás módszertana 

 

 Munkám elsődleges forrását a dolgozat címében szereplő Zheng He hanghaitu térkép 

szolgáltatta. A térkép kutatásához kapcsolódó elemzéseket, másodlagos forrásokat, illetve 

korabeli útleírásokat is figyelembe véve készítettem egy listát a térképen szereplő 

helységnevekből. A listán szereplő helységnevek történelmi elemzéséhez a fent említett 

források és a mai kutatások egyik nélkülözhetetlen analízise, Zhu Jinqiu 朱鉴秋  és Li 

Wanquan 李万权 1988-as kiadású, Xinbian Zheng He hanghaitu ji 新编郑和航海图集 című 

könyve adott útmutatást. A különböző források alapján elkészítettem egy több szempontból 

megvizsgált helységnévlistát, melyet összevetettem a térségben talált és publikálásra vagy 

legalább bejelentésre került, korukat és nemzetiségüket tekintve releváns elsüllyedt 

hajóleletekkel. A hajóleletek feltételezett tragédiájának pontjait és a térkép pontjait, illetve a 

rajta jelzett hajózási útvonalakat összevetve tisztán kirajzolódtak a pillanatnyilag felvázolható 
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egykori útvonalak. Ezek részben fedik az eddig megjelentetett elemzések eredményei alapján 

megrajzoltakat, illetve részben eltérést mutatnak tőlük.  

 

III. A dolgozat eredményei 

 

A térkép és a leletek összevetése alapján több következtetés szűrhető le. 

 1. A térkép kiindulási szakaszán nagy számban találhatóak meg az egykor elsüllyedt 

hajók. Ez egyrészt köszönhető annak, hogy itt található az egykori hajóépítő műhely, illetve 

számos tengeri kikötő, melyek fontosak voltak a part menti hajózás szempontjából, továbbá 

közvetlen elérést biztosítottak az északot és délt összekötő Nagy-csatornához. 

 2. A Fujian 福建 tartománynál elsüllyedt három Song- és Yuan-korra keltezhető hajó 

valószínűsíthetően a helyből származó porcelánt kívánta az egykori célállomásra szállítani.  

 3. A Guangdongnál 广东 és környékén talált hajók között már nem csupán kereskedő, 

hanem hadihajót is feltártak. 

 4. A Paracel-szigeteknél feltárt kevés hajólelet, illetve a leletek sűrűsödése 

magyarázható azzal, hogy itt már nem egyszerű part menti hajózásról, hanem sziklák közötti 

átkelésről volt szó. Amennyiben megnézzük a térkép vonalát, illetve a hajóelsüllyedések 

helyeit, akkor kiderül, hogy nem fedik le egymást. Az egykor szerencsétlenül járt hajók 

valószínűleg egy, a kis szigeteken keresztül a Fülöp-szigetekre vezető útvonalat fednek le. 

 5. A Fülöp-szigeteknél elsüllyedt hajók esetén szintén az a probléma merült fel, hogy 

ezen irányba nem terjed ki a Zheng He-féle hajózási térkép. Így csupán az egyéb források 

alapján ismert tényekre, illetve az itt található elsüllyedt leletekre lehet támaszkodni a hajózási 

útvonalak felvázolása során. A Lena-zátony esetében az első kínai forrás a Zhao Rugua 趙汝

适 nevéhez köthető Zhufanzhi 诸蕃志. A munkában a zátony egy nehezen járható hajózási 

útvonal részeként szerepel. A helyszín azonban teljes mértékben hiányzik a korabeli hajózási 

itinerárium, a Shunfeng xiangsong 顺风相送  munkából, ami elgondolkodtató tény. 

Mindenesetre a környéken található hajóleletekből, illetve azok rakományából ítélve a terület 

nem volt ismeretlen az egykori kínai hajósok, kereskedők előtt. 
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 6. Az Indonézia irányába vezető hajóutak már aktívan használatban voltak a kínai 

kereskedőhajók megjelenése előtt is. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a térségben talált 

nem kínai építésű hajók maradványainak sora. A kereskedőhajók a jól megszokott 

útvonalakat járták be. Például a Jáva-roncs egykoron a megszokott egzotikus faárujának 

Kínába történő szállítása után megrakodott dél-kínai fazekasáruval, a visszafele vezető úton 

megállt Thaiföldön, majd Szumátra szigetén is, s csak ezután indult végleges célja felé. 

Tragédiáját sem a több helyen jelen lévő veszélyes időjárási körülmények, illetve zátonyok 

okozták, hanem a kereskedő kapzsisága vagy a kapitány figyelmetlensége. 

 7. A vietnami partok mentén elsüllyedt hajók, illetve a közülük eddig feltártak 

többnyire veszélyes vizekről kerültek elő, helyük a viharzónákat jelzi. 

 8. Az indonéz partok mentén talált hajók nagy része szintén nem az egykori térkép 

által javasolt vonalon feküdt. Feltételezhető, hogy a fő csapásként jelzett út mellett számos 

helyi érdekű állomás is lehetett egykoron. 

 

IV. A dolgozat eredményeinek felhasználási lehetőségei 

 

A hajóleletek tanulmányozása betöltheti azt a régészeti űrt, amit a szárazföldi ásatások 

alapján pillanatnyilag nem lehetséges kitölteni. A Zheng He-térkép alapján felvázolt 

kereskedelmi utak, illetve az elsüllyedt kínai hajóleletek részletes összehasonlító 

tanulmányozása alapján teljesebb képet kapunk a Ming-kor eleji üzleti hajóútvonalakról, 

továbbá azok rakománya alapján követhető az export-import cikkek összetételének változása, 

hiszen a hajóleletek vizsgálata derített fényt a délkelet-ázsiai porcelán- és kerámia-

kereskedelmi hálózat alakulására is. A térségbeli vízi régészeti feltárások csupán fél 

évszázadnyi történelemre tekintenek vissza, ám mára már körülbelül 120 roncsot ismer a 

kutatás. Ezek közül a nem kínai vizeken talált kínai hajók száma 15-re tehető.  

Az elsüllyedt hajók egykori rakományának tanulmányozása hozzájárulhat a Ming 

gapként megnevezett jelenség magyarázatához is.  

 A kutatás naprakészen tartásához elengedhetetlen a régészeti leletek listájának 

folyamatos felülvizsgálata. 


