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Vállalat

A Keleti Kárpátok területén a görögkatolikusok a XVII. század
második felétől tölgyfából ácsolt templomokat emeltek. Ennek jelentős emléke a történeti Szabolcs megyei Mándok temploma
("cerkó"). Ajtajának szemöld.ökfájába vésett felirat tanúskodik arról, hogy 1670-ben épült. Magyarországon a legkorábbi hiteles, fából összeállított népi építészeti emlék ez a boronákból rótt, fazsindelyes fedésű, keleti tájolású harangtornyos templom.
Az 1960-as években a templom állapota erősen leromlott, életveszélyessé vált, s helyben megőrzésére nem volt mód. Gondosan dokumentált bontás után 1971-ben Szentendrére, a Szabadtéri Néprajzi Múzeumba került. A mándoki templom eredeti építőanyagának
háromnegyed részének beépítésével, valamint több XVIII-XIX. századi tárgy felhasználásával 1979 óta berendezetten áll a múzeum látogatók előtt.
A kisméretű, egyenes szentélyzáródású templomot a XVIII. században 15-20 magyar és ukrán család gondozta, s 1812-ig köré is
temetkeztek. A piros földfestékkel színezett harangtoronyban lévő
nagyobbik harangról azt tartja a hagyomány, hogy II. Rákóczi Ferenc adományozta a mándokiaknak, és hangja elűzte a jégesőt, villámlást. A templom sártapasztásnélkiU,
rneszeletlenül, építéskori
állapotában tekinthető meg. (1. és 2. kép).
A templom hajóját és szentélyét megosztó falat a XX. század elején a belső tér növelése céljából megcsonkították. A műzeumi visszaállítás során a képes falat ("ikonosztazion") és berendezést a XVIII.
századi egyházi gyakorlatnak megfelelően rekonstruálták. így láthatók itt a három sorban elhelyezett fatáblára festett ikonok, előtte a
"csókoló állvány" Szent Miklós képével, továbbá a Nyíradonyból
származó datált ülőpadok, a körmeneti keresztek és -zászlők, valamint a hívők adományképei és -kendői (3. kép).
Az ikonok közül figyelemre rnéltőak a görögkeleti és római katolikus hatásokat egyaránt tükröző, XVIII. század végi táblaképek,
amelyek valószínűleg Munkácson készültek (Apostol és Ünnep-sor
4. kép).
A templom eredeti tárgya a képes fal közepén Iáthatö, kétszérnyú, áttört faragású "királyi ajtó" Jessze (Dávid király apja) ülő
alakjával és a "tizenkét kisprőfétav-val. Mellette kétoldalt az "lstenanya" és a "Pantokrátor" képe szintén a XVIlJ. száz.ad végéró1
(5. kép).
.
A szentély legjelentősebb, a templom építéskori tárgya az oltárláb (négyzetes hasáb alakú tölgyfarönk), amihez az a hagyomány fűződik, hogy eredeti helyén élő fából vágták ld.
E "mensán" áll az ortárszekrény és a szükséges liturgiai tárgyak
együttese. (6. kép)
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