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AAzz  õõssii  AAnnggkkoorr

Jelen János, az ELTE és a Károli
Gáspár Református Egyetem okta-
tója a Kr. u. 8�13. század között vi-
rágkorát érõ khmer civilizáció fõvá-
rosát, Angkort kollégái és tanítvá-
nyai segítségével kíséreli meg
felidézni. Könyve lapjain egy szá-
munkra idegen kultúra legkiemelke-
dõbb és leglátványosabb teljesítmé-
nyével ismerkedhetünk meg.

Angkor jelentése: fõváros.
A khmerek két hatalmas civilizáció,
az indiai és a kínai hatása alatt építet-
ték ki a magukét, elsõsorban a szub-
kontinens államaival való intenzív
kereskedelmi és kulturális kapcsola-
tok révén. Az Indokínai-félszigeten
kialakult települések fokozatos, a
századok során végbement integrá-
ciója vezetett el végül az egységes és
erõs khmer birodalom kialakulásá-
hoz. Hatalmuk csúcsán az angkori
királyok uralma a mai Laosz, Kam-
bodzsa és Thaiföld területére terjedt
ki. Rendszeresen, bár tartós ered-
mény nélkül háborúztak Dél- és Kö-
zép-Vietnam gazdag földjeinek és ki-
kötõinek a megszerzéséért. A khmer
birodalom végül a belsõ széthúzás, az
észak-vietnami Dai Viet Császárság
és a formálódó thai állam csapásai
alatt esett szét. Területének jó része a
thaiok kezére került, Angkort ural-
kodói 1432-ben végleg elhagyták, a

területet fokozatosan az õserdõ vet-
te birtokába. A hatalmas Angkorvat
(Angkor Temploma) épületegyüt-
tesében századokon át buddhista
szerzetesek éltek a világtól elvonul-
va. A 19. századtól elõször a francia
gyarmatosítók tárták föl a hajdani
fõvárost, a nyolcvanas évek végétõl
az ENSZ égisze alatt folyik a restau-
ráció.

Eddig a történelem. Ám a szer-
zõk számára mindez csupán beveze-
tés. Céljuk nem história írása, meg
akarnak ismertetni egy különleges ci-
vilizációval, mindenekelõtt Angkor
lenyûgözõ mûemlékeivel, hogy fel-
keltsék iránta a magyar olvasó érdek-
lõdését. Igyekeznek olyan párhuza-
mokat találni, amelyek segítségével
érzékeltetni tudják a khmer idõ és tér
dimenzióit. A téma nagyszerûsége mi-
att � érthetõen � meg sem próbálkoz-
nak azzal, hogy hûvösek és távolság-
tartók legyenek. Stílusuk személyes,
minduntalan átüt rajta a lelkesedés.

A földrajzi-történelmi-kulturális
háttér és a társadalomrajz után is-
merkedhet meg az olvasó Angkor
maradványaival. A szerzõk igyekez-
nek átfogó képet rajzolni a tucatnyi
kiemelkedõen fontos mûemlékrõl,
valamint a középkori khmer építé-
szet jellegzetességeirõl. Képzeletbe-
li sétán járjuk be Angkorvat terasza-
it a többkilométeres felvezetõ töltés-
úttól a legfelsõ szint szentélyéig,
megismerkedünk Preahko, Bakong
és Bantéjszrej templomkomplexu-
maival. Minden templom termelési
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és elosztási központként is mûkö-
dött, tulajdonképpen a khmer civili-
zációt határait tolták egyre kijjebb az
õserdõben. Szimbolikusan pedig a
hinduizmus szent hegyét, az istenek
lakhelyét, a Merut jelenítették meg.

A kötetet gazdag fekete-fehér és
kitûnõ színes képanyag illusztrálja.
Azonban sajnos hiányzik a képek
jegyzéke, ami megnehezíti a vissza-
keresést. Hasonló gondot jelent a
térképek jegyzékének a hiánya, rá-
adásul azok egy része meglehetõsen
vázlatos, illetve nyomdatechnikai
okokból jelölésük nem egyértelmû
(némelyiken a hegyek, vizek és la-
kott települések hasonlóan sötét ár-
nyalattal vannak jelölve). Az épüle-
tek alaprajzai és a rajzolt vázlatok vi-
szont kiválóak. Az elõbbiekhez
képest kevésbé zavaró a névmutató
elmaradása, bár a könyv könnyeb-
ben forgathatóvá vált volna általa.
Az idegen szavak alig háromoldalas
jegyzéke több címszót tartalmazhat-
na, a magyarázatok lehetnének bõ-
vebbek, hiszen a miénktõl alapvetõ-
en eltérõ kultúráról van szó.

A fenti hiányok ellenére igényes
kiadványt kap kezébe az olvasó,
amely képes betölteni feladatát: ked-
vet csinál Angkor megismeréséhez,
ha nem is személyesen, de a további
olvasmányokhoz mindenképpen.

OLTER LÁSZLÓ

(General Press, Budapest, 2002, 271 oldal,
2500 Ft)

MÁLYUSZ ELEMÉR:

MMaaggyyaarroorrsszzáágg  ttöörrttéénneettee
aa  ffeellvviilláággoossooddááss  kkoorráábbaann

Mályusz Elemér a legendás Eötvös
Collegium tagjaként a pesti böl-
csészkaron szerzett történelembõl
doktori oklevelet. Ezt követõen bé-
csi levéltári kutatásokat folytatott,
majd hosszabb idõre a Magyar Or-
szágos Levéltár munkatársa lett.
A harmincas évek elsõ felében a szin-
tén komoly életmûvet alkotó Do-
manovszky Sándorral és Hajnal Ist-
vánnal együtt szerkeszti a legszínvo-
nalasabb történelmi folyóiratnak
tartott Századokat, késõbb egészen
1945-ig, politikai okokból történõ
kényszernyugdíjazásáig a szegedi és
a pesti egyetemen tartott nagy hatá-
sú elõadásokat a magyar történelem-
rõl. Méltatlanul háttérbe szorítva a
hatvanas évek második felében, a
MTA Történettudományi Intézeté-
nek munkatársaként vonul nyuga-
lomba. 

Mályusz Elemért a hazai törté-
nésztársadalom még mindig elsõsor-
ban (csak!) a magyar középkorkuta-
tás legjelentõsebb alkotói között
tartja számon, pedig érdeklõdése en-
nél jóval kiterjedtebb, mûveltsége
pedig szélesebb körû volt, és a ké-
sõbbi századok tanulmányozása
kapcsán is máig maradandót tudott
alkotni a barokk, a felvilágosodás
vagy a reformkor általa érdekesnek


