
Közös fáradozás, megújuló értékek 
a nyíracsádi katolikus templomban
1955-ben lehetett hasonló állapotában látni

Nyíracsád (HBN -  G. I.) -  
Alighanem korszakos jelen
tőségű a község életében az 
az értékmentő munka, amit 
a görög katolikusok végeztek 
el templomukban az elmúlt 
években.

Mező György parochus szerint 
az ikonosztáziont legutóbb 1955- 
ben lehetett a maihoz hasonló ál
lapotában látni.

Gyertyagyújtás vecsernye előtt

1955-ben nagyobbították 
ugyanis meg, bővítették ki ke
reszthajóval a templomot, és 
tették a neki megfelelő helyre 
az ikonosztáziont, ami azonban 
drasztikus módosításokon esett 
át az áthelyezéskor. Ennek rész
leteit a parochus még ma sem 
igen képes hűledezés nélkül 
feleleveníteni. A XVIII. század 
végén készült ikonosztázion al
só sorát alkotó nagyméretű táb
laképek közül a két szélsőt, 
Szent Miklós és a névadó Oltal
mazó Szűz Mária képét egysze
rűen eltávolították (még pedig 
olyan sikerrel, hogy az utóbbi 
elő sem került) és a két belsőt, 
az Istenszülőt és a Krisztus-ké
pet helyezték ki szélre. Ezzel 
sem ért azonban véget az iko
nok rendjét felforgató erőszak
tétel, a Krisztus-képet még le is 
takarta, majd átfestette az ak
kori pap. Ilyen furcsaságok is 
megeshettek akkoriban a kis fa
lusi templomokban.

-  A királykaput pedig a sek
restye padlásán találtuk meg -

Az ikonosztázion királykapuja

mutatja és simítja végig tekinte
tével a parochus az aranyos fény
ben pompázó remeket, ami a mű
vészi faragásokkal telt környe
zetéből is kiválik szépségével.

Jobban szemügyre véve egy- 
egy részletet, megannyi rejtély
re leszünk figyelmesek. A többi 
közt az egyik kapufélfán lévő 
Szent Bazil-ábrázolásra, miköz
ben a másik kapufélfa szemköz
ti helye teljesen üres.

-  Az ikonosztázionépítés tör
vénye szerint ott Aranyszájú
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Szent Jánosnak kellene lennie - 
hangzik el erre is a magyaré 
zat Mező György részéről, aki 
kifogástalan szeretettel vezeti 
vendégeit az úton, amelynek a 
helyi önkormányzat támogatá 
sával nem egészen tíz év alatt 
jutott el a végére a kétezer-há 
romszáz lelket számláló egyház 
község. Az 1995-ben elkezdeti 
belső rekonstrukció során az 
ikonosztázionon és a fali festmé 
nyékén túl a bútorzatot is felúj í 
tották.


