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n P. SZABÓ ERNÕ

A z ország másik felébõl érke-
zett, mégsem véletlenül került

a hajdan virágzó mezõvárosnak
számító, de az utóbbi években nem
éppen vendégcsalogatónak tartott
településre. Itt született, nevelke-
dett Csiky Tibor szobrászmûvész,
akit generációk tartanak mesterük-
nek, s akivel éveken át dolgoztak a
Liszkától néhány kilométerre lévõ
Tokaj mûvésztelepein. Ha nem lett
volna személyes kötõdése, akkor
sem lett volna csoda, ha a 2000-es
évek elején éppen ezt a helyet vá-
lasztja: a falu a Bodrog partján fek-
szik, ha a templom szomszédságá-
ban lévõ egykori parasztházban ki-
alakított múzeumból a folyó felé
pillantunk, éppen olyan festõi a lát-
vány, mintha magát a templomot
szemléljük fantasztikus gótikus
tornyával, amelyrõl egy vihar tépte
le a tetõt az 1830-as években.

Ahol ilyen templomot építettek,
ott gazdag közösség élhetett. Erre
utal a község egy másik, alighanem
a legöregebb épülete is, a Traktér,
amely onnan kaphatta a nevét,
hogy a XVIII. században postaállo-
mást, fogadót hoztak létre az erede-
tileg a pálos szerzetesek által 1500
körül emelt épületbe. Dicsõ múlt,
csüggesztõ jelen? A Traktérnek már
csak a fõ falai állnak, tulajdonosa,
egy ismert médiaszemélyiség állító-
lag sem eladni, sem megmenteni
nem szándékozik. Alig száz méter-
re tõle pedig már fal sem nagyon
maradt az egykori zsinagógából,
amelyben az „olaszliszkai csoda-
rabbi”, Friedländer Herman mûkö-
dött, s amely 1945 után még állt,
Jancsó Miklós két filmet is forgatott
róla. A környezõ házak között sok a
romos. Amíg csak 1944-ben el nem
vitték õket, többnyire kereskedõk,
mesteremberek éltek bennük, má-
ra sok házba romák költöztek.

Történelem lepusztult házak-
ban, egymást váltó etnikumokban?
Ézsiás István tavaly megnyitott
múzeumegyüttesének egyik része,
a formálódó helytörténeti gyûjte-
mény errõl is beszél, ahogyan azok-
ról a hagyományokról is, amelyek a
vidék legfontosabb kincséhez, a
szõlõhöz, a borhoz kötõdnek. A
múzeummal szomszédos Kossuth-
házban a történelmi tradíció és a
kortárs mûvészet kötõdik össze. Az
épületben, amelyrõl sokan ma is
úgy vélik, hogy Kossuth Lajos apó-
sáé volt, és a XIX. században posta
mûködött benne (erre utal az utcai
homlokzatra nézõ kis helyiség is,
amelyben a postamester dolgozha-
tott) 2005-ben olyan kiállítást nyi-

tottak kortárs érmekbõl, amelyek a
forradalom szellemi vezéréhez kö-
tõdnek.

A kortárs mû és a történelmi
környezet kiválóan illeszkedik egy-
máshoz, kiegészítik, erõsítik egy-
más hatását. E gondolat vezethette
Ézsiás Istvánt, amikor néhány évvel
ezelõtt a helyi önkormányzat kert-
jébe készített szobrot, s akkor is,
amikor a templomdomb tövében, a
múzeumtól néhány méternyire Jan
Baetsen szobrát felállították. Egy
újabb plasztika, az egyelõre nem
nagyon létezõ Bodrog-parti kerék-
páros-turizmus elõtt tisztelgõ bi-
cikliszobor mutatja, hogy hol is ke-
ressük a múzeum bejáratát, oda-
bent, a kertben pedig többtucatnyi
mû várja az érdeklõdõket. A legiz-
galmasabb közöttük talán Ézsiás
Istvánnak az a munkája, amely a te-
lepülés Auschwitzba hurcolt zsidó
lakóinak állít emléket – jövõre, a
holokauszt 70. évfordulójára a mû-
vész az elpusztult zsinagóga helyén
tervez emlékmûvet felállítani.

Munkáját sokan segítik a helyi
önkormányzat vezetõitõl a régió-
ban élõ mûvészekig. Hogy az utób-

biak hányan is vannak, nos, a leg-
újabb, a napokban megnyílt kiállí-
tás éppen ezt mutatja be festmé-
nyek, grafikák, plasztikák segítsé-
gével. No meg a francia–magyar
mûvészeti kapcsolatokat, amelyek,
bár hajlamosak lennénk feltételez-
ni, egyáltalán nem egyoldalúak. A
kiállításnak két francia résztvevõje
is van. Egyikük a szó szoros értel-
mében a bor mûvésze, Samuel
Tinon, aki néhány évvel ezelõtt fel-
fedezte, hogy Olaszliszkán van Bur-
gundia utca is, ideköltözve pedig a
tokaji bor termelésének igazi mû-
vészévé vált. A másikuk, Lehmann
Pascal, aki egyébként Tolcsván nyi-
tott éttermet, festményekkel járul
hozzá a Bodrog-parti sikeréhez, a
francia–magyar mûvész-, illetve
borbarátság jegyében.

Kortárs múzeum
Olaszliszkán

FALUDY-EMLÉKTÁBLA. Emléktáblát avattak Faludy György tiszteletére a köl-
tõ egykori szülõháza helyén, a budapesti Damjanich utca 54. szám alatti
épület falán. Beszédet mondott Vattamány Zsolt, Erzsébetváros polgármes-
tere és Ujhelyi István, a parlament alelnöke. A költõ emlékét Szõcs Géza egy-
kori kulturális államtitkár és Puzsér Róbert idézte fel. FOTÓ: SZÉKELYHIDI BALÁZS 

Ézsiás István szobrászmûvész

Mozifilm készül
a legendás
mentõkutyáról
n KÁRPÁTI

Ú jabb filmtervek támogatásáról
döntött a Magyar Nemzeti

Filmalap filmszakmai döntõbizott-
sága. Pejó Róbert rendezésében ké-
szül a Mancs, amely a legendás ma-
gyar mentõkutya életét viszi vá-
szonra a filmalap 250 millió forin-
tos támogatásával. A forgatás július
végén kezdõdik; a mesés és valós
elemeket vegyítõ családi film jövõ
õsszel kerülhet a mozikba. A Csak
szex és más semmi és a Szabadság,
szerelem címû filmeket jegyzõ
Goda Krisztina októberben kezdi
forgatni a Kakukkfiókot. 

A Kálomista Gábor vezette
Megafilm gyártásában készülõ já-
tékfilmet 420 millió forinttal támo-
gatja a filmalap. Törõcsik Marival,
Csákányi Eszterrel és Ónodi Eszter-
rel a fõszerepben Fazekas Csaba
Swing címmel július végén kezdi
forgatni zenés, romantikus vígjá-
tékát, amely 300 millió forint gyár-
tási támogatásban részesült, és
várhatóan 2014 februárjában kerül
a mozikba. Salamon András Nem-
zeti dokumentumfilm címmel for-
gat kreatív dokut a Nemzeti Szín-
házról, társulatáról és elõadásairól.
A filmalap tízmillió forinttal támo-
gatja az alkotás létrejöttét, bemu-
tatója ez év végén valószínû. Emel-
lett az õsszel mozikba kerül a men-
tõsökrõl szóló Isteni mûszak,
Orosz Dénes Coming Out címû al-
kotása  és Szász János A nagy füzet
címû irodalmi adaptációja. A ma-
gyar film külföldi sikerei pedig
eközben Brazíliában folytatódnak:
Porto Alegrében a Fantaspoa nem-
zetközi filmfesztiválon a hét végén
vetítik Deák Krisztina Aglaja címû
filmjét.

Kicsalogatja-e a turistát a me-
leg vizes medencébõl egy kö-
zépkori templomokat összekö-
tõ zarándokút? Versenyre kel
vajon a határokon átívelõ, tu-
dományos alapú projekt a leg-
vonzóbb turisztikai célpontok-
kal? Végsõ soron ezekre a kér-
désekre kellett választ találniuk
a Középkori templomok útja
címmel a napokban megrende-
zett konferencia résztvevõinek.

n FICSOR BENEDEK

E gy nemzetközi együttmûkö-
désben megvalósított projekt

eredményeinek ismertetése adta az
összejövetel apropóját. A Középko-
ri templomok útja egy uniós támo-
gatások segítségével elindított, há-
rom országot: Magyarországot,
Ukrajnát és Romániát érintõ prog-
ram, amelynek most zárult le a má-
sodik fázisa. A kezdeményezés ere-
deti célja a valaha egy történeti régi-
ót alkotó Északkelet-Magyaror-
szág, valamint a romániai Szatmár
egyházi örökségeinek feltérképezé-
se és turisztikai célú tematikus sor-
ba rendezése volt.

Elsõ lépcsõben a szatmári régió
örökségei kerültek terítékre, hatá-
ron innen és azon túl. A 2009-ben
indult projekt keretében két év alatt
a szervezõk harminc templomot
érintõ útvonalat alkottak. Ez az elsõ
templomút minden igényt kielégítõ
körítést kapott: a mûvészettörténe-
ti összefoglalástól kezdve a helyszí-
neken felállított információs táblá-
kon át a honlapig semmiben nem
szenved hiányt az érdeklõdõ.

Ezt követõen merült fel a prog-
ram hatókörének szélesítése. Ha
már Szatmár, ne maradjon ki Sza-
bolcs és Bereg sem, annál is inkább,
mert az utóbbi alkalmat adna egy
újabb határokon átívelõ projekt
megvalósítására. Ennek eredmé-
nyeként jött létre a Középkori
templomok útjának második sza-
kasza, amely a két országból össze-
sen több mint hatvan épületet fog-
lal magában. 

A templomút jelentõségét akkor
értjük meg igazán, ha belépünk egy
olyan templomba, mint a túra út-
vonalán található, a „mezítlábas
Notre-Dame”-ként is emlegetett,
apró tákosi fatemplom, ahol több
évszázad hétköznapi történelme

szakad a nyakunkba. A templo-
mok, építésük idején, a 14. és 15.
században természetesen a katoli-
kus közösséget szolgálták, a refor-
mációt követõen azonban jelentõs
részük hamar egyházat váltott, és a
szorgos református gyülekezet fe-
hérre meszelte a falakat gazdagon
díszítõ freskókat. Évszázadokkal
késõbb azonban helyenként látha-
tóvá váltak az alsó rétegek színes
képei, mi pedig már abban a sze-
rencsés helyzetben vagyunk, hogy a
rekonstrukciós munkáknak kö-
szönhetõen egyszerre élvezhetjük a
szenteket ábrázoló freskókat a re-
formátus közösségek puritán díszí-
téseivel. Az egymásra rakódó réte-
gek így akár hét évszázad viharos

történelmérõl is tudósíthatnak.
Elég csak belépni a csarodai, a
tarpai vagy éppen a lónyai temp-
lomba, hogy az ember tökéletesen
megértse a különbözõ korok gyüle-
kezetének mindennapi életét.

De sajnos hiába a profi hozzá-
állás, a már-már fanatizmusba
hajló igyekezet és az elméleti meg-
alapozás, az utolsó szót mindig a
vevõ, esetünkben a turista mond-
ja ki. Ha ez a példátlan gonddal
megalkotott templomút nem tud-
ja megszólítani a másfajta turiszti-
kai szolgáltatásokhoz szokott kö-
zönséget, félõ, hogy minden mun-
ka veszendõbe megy, és lelki él-
mények helyett csak a test kényez-
tetõ áztatása marad.

Középkori templomok útján
Határok nélkül Kelet-Magyarország gazdag történelmi öröksége nyomában

Az egymásra rakódó rétegek akár hét évszázad viharos történelmérõl is tudósíthatnak FOTÓ: TÓTH TIBOR

Bodrog-partit rendeztek a napokban Olaszliszkán a régióban
élõ alkotók munkáiból, illetve a francia–magyar képzõmûvésze-
ti kapcsolatokat reprezentáló alkotásokból. A házigazda, az ép-
pen az idén hetvenéves Ézsiás István szobrászmûvész évek óta
építgeti a rendezvénynek otthont adó Kelet-európai Modern
Képtárat és a hozzá kapcsolódó helytörténeti gyûjteményt.


