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P. SZABÓ SÁNDOR 

Újonnan felfedezett ókori kínai szövegleletek 

 
 
 
 
 Az utóbbi években a Kínai Népköztársaság területén számos 
olyan ókori szöveg került elô különféle sírokból vagy más helyszí-
nekrôl, amelyet eddig csak töredékes formában, vagy egyáltalán 
nem ismertünk, illetve amely valamely ismert szöveg korai szöveg-
változata. Ezek a leletek nagymértékben gyarapítják az ókori Kínára 
vonatkozó ismereteinket, s gyakorta módosítják a korabeli gondol-
kodásról és mindennapokról alkotott eddigi nézeteinket.  
 1993 decemberében például a guodiani 郭店 egyes számú Chu-
beli 楚 sír feltárásakor a régészek feliratos bambuszlapokat találtak.1 
Az i. e. 4. század végi sírból számos szöveg került elô, egyebek mel-
lett a Laozi 老子 vagy Dao de jing 道德經 (Az Út és az Erény könyve) 
címen emlegetett nagy hatású ókori mû eddig ismert legkorábbi 
kéziratváltozata, valamint az a mostanáig ismeretlen szöveg, amely 
publikálásakor a Taiyi sheng shui 太一生水 (A Nagy Egy létrehozta a 
vizet) címet kapta.2 Ez a szöveg számos jel szerint eredetileg a Laozi 
részlete volt, ám az évezredek során elveszett.3 A Guodiannél talált 
szövegeket – melyek az utóbbi évek legfontosabb kéziratleletei közé 
tartoznak – a Wenwu kiadó tette hozzáférhetôvé a kutatók számára 
1998-ban.4 
 A rendelkezésünkre álló ókori szövegeket napjainkban gyakorta 
két fô csoportba5 sorolja a sinológia: 
 1) újonnan felfedezett szövegek; 
 2) ránk hagyományozódott szövegek. 
 A ránk hagyományozódott szövegek olyan mûvek, amelyek az 
évezredek során továbbadódtak, átöröklôdtek, s mindmáig fennma-
radtak. Ahhoz, hogy a ránk hagyományozódott szövegeket megfele-
lô módon használhassuk forrásként, elôször számos problémát meg 
kell oldanunk. Elôször is komoly gondot jelent a szövegek korának 
––––––– 
 1 JSB 1997. 
 2 JSB 1998: 1–2; HENRICKS 1999: 4–6; BOLTZ 1999: 590–591; ALLAN–WILLIAMS 

2000: 118–120. 
 3 BOLTZ 1999: 595; ALLAN–WILLIAMS 2000: 162. 
 4 JSB 1998 
 5 GIELE 2000: 1–3. 
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megállapítása, datálása. Ezt nehezíti az a tény, hogy számos ránk 
hagyományozódott írásmûben különbözô korokban keletkezett szö-
vegek rétegzôdnek egymásra.6 Ezen szövegrétegek mindegyikének 
korát meg kell határoznunk ahhoz, hogy megfelelô forrásként tudjuk 
ôket hasznosítani. Komoly problémát jelent továbbá, hogy a ránk ha-
gyományozódott szövegek esetében gyakran tapasztalható szöveg-
romlás. Ez jelentheti például egyes részletek elvesztését, vagy éppen 
új részletek betoldását, de gyakori eset az is, hogy a késôbbi reinter-
pretációkból fakadóan megváltoztatnak egyes szövegrészleteket, 
egy-egy írásjegyet, újraírnak egyes szakaszokat, módosítják a szöve-
gek sorrendjét. Mindezen problémákkal szembe kell néznünk, ami-
kor forrásként alkalmazzuk ezeket a mûveket. Számos ránk hagyo-
mányozódott szöveg esetében mind a mai napig nem zárultak le a 
tudományos viták a datálást, illetve a szövegben történt változáso-
kat illetôen. Ettôl a helyzettôl az sem tudta megóvni ezeket az írásos 
dokumentumokat, hogy Kínában már az ókorban kialakult egy filo-
lógiával magas szinten, hivatásszerûen foglalkozó írástudói réteg, és 
az az igény, hogy a régi írásmûvek eredeti formájukban hagyomá-
nyozódjanak tovább. 
 A Kínai Népköztársaságban az utóbbi években a régészet fellen-
dülése, az ásatások számának gyarapodása, a gazdasági növekedést 
kísérô építkezések, infrastrukturális fejlesztések miatt egyre több 
írott forrás kerül elô a föld mélyébôl. Az újonnan felfedezett szöve-
gek számos új információt tartalmaznak a korabeli gondolkodásról, 
a korabeli kulturális kontextusról, a korabeli élet mindennapjairól, 
ugyanakkor segítséget nyújtanak a ránk hagyományozódott szöve-
gek korának, eredeti formájának meghatározásához, értelmezésük 
pontosításához. 
 Nem véletlen, hogy az újonnan elôkerült szövegek mind Kíná-
ban, mind Nyugaton egyre inkább az ókori Kínával foglalkozó sino-
lógusok érdeklôdésének fókuszába kerülnek. Az utóbbi években több 
olyan kutatóközpont, kutatóközösség alakult, amely kifejezetten az 
újonnan elôkerült dokumentumok vizsgálatával foglalkozik. Ilyen 
például a Bambusz és Selyem Kéziratok Nemzetközi Kutatóközpont-
ja (International Center for Research on Bamboo and Silk Docu-
ments), melynek irányítója Pang Pu (a szervezeten belül fontos sze-
repet tölt be továbbá Sarah Allan, Ikeda Tomohisza, Christoph 
Harbsmeier, Shen Qingsong, Jiang Guanghui és Xing Wen), a Kínai 
Társadalomtudományi Akadémián (Zhongguo Shehui Kexueyuan) 
létrejött Régi Kéziratok Kutatóközpontja (Jianbo Yanjiu Zhongxin 簡 

––––––– 
 6 Lásd pl.: SHAUGHNESSY 1993a: 219, 221; CHENG 1993: 314; SHAUGHNESSY 

1993b: 377–380. 
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帛研究中心), melynek vezetôje Li Xueqin, vagy a 2000-ben a Peking 
Egyetemen (Beijing Daxue) megalakult Régi Kéziratok Kutató-
központja (Jianbo Yanjiu Zhongxin), melynek irányítója Xing Wen. 
A Qinghua Egyetem is elindított egy projektet (Jianbo Yanjiu Jihua 
簡帛研究計划), melynek célja az újonnan elôkerült szövegek kutatása.  
 A közelmúltban több konferenciát is rendeztek az újonnan felfe-
dezett írásos dokumentumokról. 1998 májusában az egyesült álla-
mokbeli Dartmouth College-ban Sarah Allan és Robert G. Henricks 
szervezésében lezajlott egy konferencia International Conference on the 
Guodian Laozi címmel. Itt – ahogy a rendezvény címébôl is kitûnik – 
a résztvevôk fôként az újonnan felfedezett Laozi kézirattal és a Taiyi 
sheng shui címû szöveggel kapcsolatban folytattak eszmecserét.  
A konferencián kifejtett nézeteket, gondolatokat kiválóan összegzi 
és számos, a témával kapcsolatos háttér-információval szolgál egy 
nemrégiben megjelent könyv, melynek címe: The Guodian Laozi – Pro-
ceedings of the International Conference, Dartmouth College, May 1998.7 
1999 októberében Wuhanban a Harvard-Yenching Institute, a Wuhan 
Egyetem és három másik szervezet közösen rendezett konferenciát, 
Guodian Chujian Guoji Yantaohui 郭店楚簡國際研討會 címmel. Ennek 
során a Guodiannél feltárt szövegekkel kapcsolatos kutatási ered-
ményeiket, gondolataikat osztották meg egymással a résztvevôk (ez-
úttal nem csupán a Laozire és a Taiyi sheng shuira összpontosítva).8 
2000. augusztus 19. és 22. között a Peking Egyetemen zajlott le az In-
ternational Conference on Recently Discovered Chinese Manuscripts címû 
konferencia,9 melynek szervezôje Sarah Allan, Li Boqian és Li Xueqin 
volt. A meghívott kutatók a rendezvényen számos, még közzétételre 
váró újonnan felfedezett szöveggel ismerkedhettek meg, továbbá 
eszmecserét folytattak a Mawangduinál 馬王堆 talált, Shi fa 式法 cí-
men publikált10 selyem kéziratról, valamint a guodiani szövegekrôl.  
 Az említett szervezetek létrejötte és a konferenciák megszervezé-
se világosan jelzi, hogy az ókori Kína kutatói az utóbbi idôben fo-
kozott figyelmet fordítanak az újonnan felfedezett szövegekre. 
 Az újonnan elôkerült ókori szövegek különféle anyagokra íród-
tak. Egy részüket bronzra, csontra, kôre írták, más részüket falapok-
ra, bambuszlapokra, selyemre. A fa, a bambusz és a selyem az ókor 
legfontosabb íráshordozói közé tartoztak. Jelentôségük abban rejlett, 
hogy könnyen szállítható, praktikusan használható írófelületet jelen-
tettek, ugyanakkor nagy terjedelmû szöveget lehetett rájuk felvinni. 
––––––– 
 7 ALLAN–WILLIAMS 2000 
 8 WDZWY 2000. 
 9 P. SZABÓ 2001a; IKEDA–KONDO 2001. 
 10 MHBZX 2000. 
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(A papírt Kínában az i. sz. 2. századtól kezdik széles körben alkalmaz-
ni íráshordózóként.11) A feliratos bambuszlapokat vagy falapokat 
egymás mellé kötözték, s ily módon azok összegöngyölhetô „köny-
vet” alkottak. A selyem viszonylag nagy, egybefüggô írófelületet kí-
nált, a rá írt kéziratokat összehajtogatva tárolták. Több kutató szerint 
az összekötözött bambusz- és falapokat már a Shang-Yin-korban 
használták íráshordozóként,12 a selymet pedig legkésôbb a Tavasz 
és Ôsz korszakban kezdték erre a célra alkalmazni.13 A bambusz-
lapokon, falapokon olvasható kéziratokat rendszerint fekete tussal 
írták, kemény, vékony hegyû ecset alkalmazásával.14 Az írásmûvek 
címét vagy az elsô, vagy az utolsó lap hátuljára helyezték el, attól 
függôen, hogy miként volt a köteg összecsavarva. (A mû címének 
kívülre kellett kerülnie.) A fejezetek (pian 篇) címei rendszerint a fe-
jezetek végén találhatók, az azon belüli szakaszok (zhang 章) elneve-
zései azonban rendszerint az egyes szakaszok elején állnak.15 A se-
lyem kéziratokat általában szintén fekete tussal írták, a függôleges 
írásjegyoszlopokat gyakorta fekete vagy vörös tussal húzott vonalak 
mentén vitték fel a selyemre.16 A kéziratok – anyaguktól függetlenül – 
sok esetben rajzokat, ábrákat is tartalmaznak. 
 Természetesen ahhoz, hogy a szerves anyagokra (bambuszra, fá-
ra, selyemre) írt szövegek a keletkezésük óta eltelt hosszú idô során 
fennmaradjanak, számos szerencsés körülménynek kell közreját-
szania. Általánosságban elmondhatjuk, hogy a mészkô, a réz, a só, a 
nyersolaj, a szélsôséges szárazság, az állandó fagy, az agyagrétegek 
alatt kialakuló vagy a vízzel való telítettség miatt fennálló anaerob 
körülmények elôsegítik a szerves anyagok konzerválódását. Ezzel 
szemben a savas talaj, a magas páratartalom, a vegetáció és sok egyéb 
tényezô sietteti azok pusztulását.17 A dél-kínai sírokban feltárt bam-
buszlap-kéziratok konzerválásában például számos esetben a talajvíz 
játszott fontos szerepet, amely elöntötte a sírkamrát és a benne elhe-
lyezett bambuszlapokat.18  
 A kínai történelem során korábban is gyakorta akadtak rá régi 
kéziratokra. Számos feljegyzés tanúsítja, hogy a Han-kor elsô felében 
idôrôl idôre kerültek elô ilyen dokumentumok különféle helyszínek-

––––––– 
 11 TSIEN 1962: 131–139. 
 12 TSIEN 1962: 90–91; LI 2001: 4. 
 13 TSIEN 1962: 116–117; LI 2001: 4. 
 14 LI 2001: 4. 
 15 LI 2001: 4–5. 
 16 LI 2001: 5. 
 17 RENFREW–BAHN 1998: 55–66. 
 18 GIELE 2000: 6. 
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rôl.19 Ismeretes például az a legenda, mely szerint az i. e. 2. század-
ban Konfuciusz egykori házának renoválásakor a falat megbontván 
régi szövegeket találtak.20 A régi kéziratok felbukkanása nyomán 
bontakozott ki a Han-korban az ún. jinwen–guwen 今文古文 (régi szö-
veg – új szöveg) vita, amely voltaképpen filológiai köntösben meg-
jelenô filozófiai vita volt.  
 Késôbb, az i. sz. 3. század vége felé, a Jin-dinasztia idején egy i. e. 
4. századi sírból több, bambuszlapokra írt szöveg került elô. Ezek 
gondozását Jin Wudi császár a tudósaira bízta. Másolatokat készítte-
tett róluk, amelyeket a császári könyvtárban helyeztetett el. A szö-
vegek között volt a Mu tianzi zhuan 穆天子傳 (Mu király története) és 
a Zhushu jinian 竹書紀念 (Bambusz évkönyvek) is.21  
 A 20. század elsô felében is fedeztek fel fontos írott forrásokat. 
Az 1900-as évek elején például Stein Aurél számos középkori kéz-
iratra akadt Dunhuangban.22 Ugyancsak az 1900-as évek elsô felében 
temérdek Shang-Yin-kori feliratos jóslócsont került elô Anyang kör-
nyékén,23 melynek folytán a Shang-Yin-kor elôlépett a legendák kö-
débôl, és láttatni engedte valódi mivoltát. 
 Az alábbiakban vegyünk sorra néhány jelentôs újonnan felfede-
zett szövegleletet! 
 Mint fentebb említettük, 1993 decemberében a guodiani 1-es szá-
mú Chu-beli sír feltárásakor az utóbbi évek egyik legfontosabb szö-
vegleletére bukkantak a régészek. Az i. e. 4. századi sírban számos 
bambuszlapra írott szöveget találtak. Köztük van a Laozi eddig is-
mert legkorábbi kéziratverziója is, amely azonban a ránk hagyomá-
nyozódott Laozi szövegének csupán a kétötödét tartalmazza.24 A kéz-
iratverzió három részre tagolódik, ezek a publikáláskor a Laozi jia 老 
子甲 (Laozi „A”), a Laozi yi 老子乙 (Laozi „B”), és a Laozi bing老子丙 
(Laozi „C”) elnevezést kapták.25 A leletek 1998-as publikálásakor Tai-
yi sheng shui címen közzétett szöveg eredetileg a Laozi binggel egybe-
függô szöveget alkotott.26 Ez a tény komolyan felveti annak a lehe-
tôségét, hogy a Taiyi sheng shui eredetileg a Laozi részét képezte, csak 
az idôk során elveszett.27 A Taiyi sheng shui egyebek mellett azért ke-

––––––– 
 19 ZHAO JIHUI et al. 1993: 301–302. 
 20 SHAUGHNESSY 1997: 2. 
 21 SHAUGHNESSY 1997: 2–3. 
 22 SHAUGHNESSY 1997: 6. 
 23 SHAUGHNESSY 1997: 7–8. 
 24 JSB 1998: 1. 
 25 JSB 1998: 1; BOLTZ 1999: 592; HENRICKS 1999: 3. 
 26 JSB 1998: 125; BOLTZ 1999: 595; HENRICKS 1999: 3. 
 27 ALLAN–WILLIAMS 2000: 162 
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rült a kutatók figyelmének középpontjába, mert leír egy mindeddig 
ismeretlen kozmogóniai koncepciót, amely rendkívüli jelentôségû a 
korabeli gondolkodás jobb megismerése, pontosabb megértése szem-
pontjából.28 A guodiani sírból egyéb fontos szövegek is elôkerültek. 
Ezek között több olyan is van, amelyet a konfuciánus (ru 儒) irányzat 
képviselôitôl eredeztetnek a kutatók. Ilyen például a Zi yi 緇衣 címû 
kézirat, amelynek ránk hagyományozódott verziója a Lijiben 禮記 
(Szertartások feljegyzései) maradt fenn, s amely sokak véleménye sze-
rint Zi Si 子思 tanításait tartalmazza,29 vagy a Wu xing 五行 címû 
szöveg, amelyet a kutatók jelentôs része a konfucianizmus Zi Si és 
Mengzi 孟子 által képviselt szellemi áramlatával hoz összefüggésbe.30 
 1987 januárjában a baoshani 包山 2-es számú Chu-beli sírból szá-
mos feliratos bambuszlap-lelet került elô. Az i. e. 316-ból származó 
sír egy Shao Tuo nevû férfi nyughelye volt, aki magas hivatali rangot 
viselt az egykori Chu fejedelemségben.31 A sírban talált törvényke-
zéssel, közigazgatással kapcsolatos dokumentumok értékes informá-
ciókat szolgáltatnak a hajdani Chu államszervezet mûködését, felépí-
tését illetôen.32 A jóslásokkal, áldozatok bemutatásával kapcsolatos 
feljegyzések rendkívül nagy mértékben elôsegítik a korabeli hitvilág 
minden eddiginél pontosabb rekonstruálását. Megismerhetô belôlük 
például az isteni és szellemi lények panteonja, s az annak csúcsán 
álló Taiyi 太一 istenség kultusza.33 
 Szintén a nyolcvanas években tárták fel az i. e. 4. századból szár-
mazó 56-os számú jiudiani 九店 Chu-beli sírt, ahonnan egyéb szöve-
gek mellett elôkerült több úgynevezett rishu 日書 (’napok könyve’) 
is.34 Ezek a bambusz kéziratok útmutatók voltak bizonyos csele-
kedetek kedvezô és kedvezôtlen idôpontjának kiválasztásához, a 
szerencsét és a balszerencsét hozó napok meghatározásához. Ezen 
szövegleletek rendkívül fontos forrásai a korabeli népi vallásosság 
megismerésének.35  
 Az utóbbi években nagy érdeklôdést váltottak ki azok a sírrablók 
által kiásott és áruba bocsátott szövegek, amelyeket a Shanghai Mú-
zeum a hongkongi régiségpiacon vásárolt meg. A bambuszlapokra 
írott szövegeket, amelyek 1994-ben jelentek meg az antiktárgy-keres-

––––––– 
 28 P. SZABÓ 2001b 
 29 LI 2000: 109; JSB 1998: 1. 
 30 LI 2000: 109; JSB 1998: 1. 
 31 HSJTK 1991: 1. 
 32 WELD 1999. 
 33 LIU 1993; CHEN 1996: 159–180. 
 34 HSWKY–BDZX 2000: 1. 
 35 POO 1998: 69–71. 
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kedelemben, a Shanghai Múzeum vizsgálatoknak vetette alá, s ezt 
követôen döntött megvásárlásuk mellett.36 Kínában a sírrablás év-
ezredek óta ûzött „mesterség”. A rablók rendszerint alagutat ásnak 
a sírkamráig, s azon keresztül hozzák felszínre a sírban lévô tárgya-
kat, vagy azok egy részét. Számos sírt többször is kiraboltak az év-
ezredek során. Megjegyzendô, hogy a guodiani sír feltárását is a le-
letmentés érdekében kezdték meg a szakemberek, miután sírrablók 
tevékenységét észlelték.37 A Shanghai Múzeum által megvásárolt 
bambuszlapok, amelyekre a vizsgálatok szerint i. e. 300 körül az egy-
kori Chu fejedelemségben kerültek a feliratok,38 rendkívül gazdag 
és fontos szövegforrást jelentenek az ókori Kína kutatói számára. Az 
egyik szöveg például a Dalok könyve verseivel kapcsolatos értekezés, 
amely számos jel szerint magától Konfuciusztól származik.39 Ezt a 
szöveget Kongzi shilun 孔子詩論 (Konfuciusz értekezése a Dalok könyvé-
rôl) címen tették hozzáférhetôvé a kutatók számára 2001 végén.40  
A múzeum tulajdonába jutott szövegek között van a Változások köny-
ve (Zhou yi 周易) eddig ismert legkorábbi kéziratváltozata is, továbbá 
a Heng xian 恆先 címû szöveg, amely egy kozmogóniai tárgyú érte-
kezést tartalmaz, s olyan gondolkodástörténeti szempontból fontos 
fogalmak merülnek fel benne, mint az üresség (xu 虛) és a nyugalom 
(jing 靜).41  
 A Zidankunál 子彈庫 elôkerült i. e. 300 körül keletkezett Chu-beli 
selyem kéziratok szintén sírrablás eredményeképpen láttak napvilá-
got. 1942 körül történt elrablásukat követôen hamarosan a fekete-
piacra kerültek, szerencsére azonban ma már hozzáférhetôk a kuta-
tók számára.42 Az egyik kézirat szövegét már évtizedekkel korábban 
publikálták, a másik selyem kézirat tartalma azonban még ismeret-
len. Széthajtogatása – amely igen bonyolult és idôigényes eljárás – 
jelenleg zajlik.43 
 1975-ben Shuihudinál 睡虎地 egy i. e. 3. század végi Qin-beli 秦 
sírban nagy mennyiségû feliratos bambuszlapot találtak a régészek. 
A szövegek jelentôs része törvénykezéssel kapcsolatos. Feltárják elôt-
tünk a korabeli törvényeket, megismertetnek a nyomozás és a tár-

––––––– 
 36 MA 2001: 1–2. 
 37 LIU 2000: 23–24. 
 38 MA 2001: 2. 
 39 LI 2002: 15–16; MA 2001: 123–125. 
 40 MA 2001. 
 41 CHEN 2001: 2. 
 42 LI 1985: 1–2, 7. 
 43 Li Ling szóbeli közlése. 
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gyalás folyamatával, szabályaival. Ugyanitt elôkerült két rishu és 
sok más szöveg is.44 
 1993 márciusában Wangjiatainál 王家台 egy i. e. 3. századi Qin-
beli sírban a régészek egyebek mellett felfedeztek egy jóslással 
foglalkozó szöveget, amelyrôl kutatók kimutatták, hogy az az idôk 
során elveszett, legendás Guicang 歸藏 címû jóskönyv. A szöveg 
újabb bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a Változások könyvébôl ismert 
jósjegyek folyamatos és megszakított vonalai (yao 爻) számjegyek 
írásjegyeibôl deriválódtak.45 
 1983–84 fordulóján a zhangjiashani 張家山 247-es számú sír feltá-
rásakor többek között törvénykezéssel, hadviseléssel, matematiká-
val, gyógyászattal, egészségvédelemmel kapcsolatos dokumentu-
mokra akadtak az ásatás kivitelezôi. A sír nagy valószínûséggel az 
i. e. 2. század elsô felébôl, a Nyugati Han-dinasztia korából szárma-
zik.46 
 1973-ban Mawangduinál a 3-as számú Han-kori sírból rendkívüli 
jelentôségû szövegleletek kerültek elô. A sírban i. e. 168-ban elhe-
lyezett szövegek között van a Laozi két korai kézirata, a Változások 
könyvének (Zhou yi) egy példánya, valamint számos egyéb olyan szö-
veg, amely képet ad számunkra a korabeli gondolkodásról, vallásról, 
filozófiáról, tudományról. (Például több gyógyászati és csillagászati 
tárgyú szöveg van a leletek között.)47 
 1972 áprilisában Yinqueshannál 銀雀山 az 1-es számú Han-kori 
sírban szövegleletekre bukkantak a régészek. Az i. e. 2. századi sírból 
elôkerült több hadviseléssel kapcsolatos értekezés, például a Sunzi 
bing fa 孫子兵法 és az elveszett Sun Bin bing fa 孫臏兵法 címû könyv 
kézirata, valamint sok egyéb szöveg, köztük olyanok, melyek rálátást 
engednek a yinrôl 陰 és a yangról 陽 alkotott ókori elképzelésekre.48 
 Természetesen az újonnan felfedezett szövegeket is csak azt kö-
vetôen használhatjuk forrásként a sinológiai kutatómunka során, 
hogy számos velük kapcsolatos problémát megoldottunk. Komoly 
nehézséget jelent például a korabeli – gyakran lokális eltéréseket mu-
tató – írásjegyek azonosítása, a széthullott, sokszor széttöredezett 
bambuszlapok sorrendbe állítása, a szövegek datálása. A datálás 
problematikáját illetôen azonban szerencsés körülmény, hogy a lelô-
helyen való elhelyezés (például a sírba temetés) idejének megállapí-

––––––– 
 44 SQMZZX 1978: 1–5; XDKX 1976: 1–10; SALÁT 2003. 
 45 JDB 1995: 37–43; Li 1997: 68–74; WANG 1996: 101–112; COOK 1998: 135–143. 
 46 ZHMZZX 1985; GAO 1995: 1–7. 
 47 HSB–ZKKY 1974; ZKKY–HSBXX 1975; XING 1997; HARPER 1998: 4; YATES 

1997; GAO 1998. 
 48 YHZZX 1985: 1–7; WU 1985: 1–9; YATES 1994. 
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tásával egyidejûleg rendszerint meghatározható a szövegek keletke-
zésének legkésôbbi idôpontja is. Ugyanakkor fontos különbséget ten-
nünk a lelôhelyen való elhelyezés idôpontja, a szöveg másolásának 
idôpontja és a szöveg keletkezésének ideje között. A Mawangduinál 
elôkerült két Laozi kézirat esetében például az alábbi megállapításo-
kat tehetjük. A lelôhelyként szolgáló sír lezárásának idôpontja nagy 
valószínûséggel i. e. 168 volt. Az egyik kéziratot (Laozi jia) azonban 
minden bizonnyal évtizedekkel korábban, még az i. e. 3. században, 
a Han-dinasztia megalapítása elôtt másolták a selyemre. Ebben a 
szövegben ugyanis a Han-dinasztiát alapító Liu Bang 劉邦 nevében 
lévô bang 邦 írásjegy nem esik tabu alá. A másik kéziratban (Laozi yi) 
már érvényesül ez a névtabu, tehát ezt a kéziratot Liu Bang (Han 
Gaozu 漢高祖) uralkodása idején (i. e. 206–194), vagy azt követôen 
másolták le.49 A Laozi szövegének legalább egy része azonban már 
az i. e. 4. században is létezett, és közkézen forgott. Ezt a guodiani 
bambuszlapokon talált verzió meggyôzôen bizonyítja. 
 Úgy vélem, a fent vázolt tényekbôl kitûnik, hogy az újonnan fel-
fedezett szövegleletek az ókori kínai gondolkodás, filozófia, vallás 
és a korabeli mindennapok kutatásának olyan rendkívül fontos for-
rásai, melyek nem eshetnek kívül a korszakkal foglalkozó kutatók 
látókörén.  
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