
ségük határozta meg. Más szóval olyan változatokat igyekeztem felsorakoztatni, amelyek ér-
demleges eltérést mutatnak: cselekményük bonyolultabb vagy egyszerűbb, motívumkészle-
tük tehát gazdagabb vagy szerényebb; ábrázolásmódjuk epikusán részletező vagy drámaian 
tömör, sorszámra tehát hosszabbak vagy rövidebbek; nyelvezetük hol archaikusabb, hol mo-
dernebb; mi több, ugyanazon típus változatai néha még versformailag (szótagszámban vagy 
versszakszerkezetben) is különböznek egymástól. 

Gyönyörűséges gyötrelem volt számomra a szebbnél szebb balladák százait vagy talán ez-
reit felkutatni, újra meg újra elolvasni, minőségüket latolgatni és folytonosan tovább meg to-
vább rostálni, mígnem e kötet mostani formájában, vagyis 56 balladatípusban és 216 változat-
ban kikristályosodott. A balladák törzsanyagát jó 100 lapnyi bevezető tanulmány előzi meg; 
ebben ismertetem az északi, a déli, a székelyes és a gyimesi csángók lakóhelyét, kezdetektől 
máig folklórjuk gyűjtésének történetét, a népballadák tipológiáját, éneklésük módját , vala-
mint a csángó folklór emelkedését a népi kultúra mélyéből a nemzeti kultúra magassága felé. 
A törzsanyag után a kötetet forrásjegyzék, mindenik balladatípusra és változatra vonatkozó 
bő jegyzetanyag, tájszójegyzék, valamint cím- és szövegmutató zárja. 

Hinni szeretném, hogy válogatásom a moldvai csángómagyar balladaköltészet minden ér-
tékét és szépségét összesíti; ami ezen kívül maradt, az vagy csak ismétlése, vagy gyengébb fo-
galmazása ugyanazoknak a balladáknak. Másfélszáz évi gyűjtő- és kutatómunka lényege 
egyetlen kötetben? Vajon sikerült-e, vagy egyáltalán sikerülhet-e egy ilyen elképzelést meg-
valósítani? Erre a kérdésre nem én, hanem a szakemberek, de még inkább az olvasók hivatot-
tak válaszolni. 

Egy bizonyos: ezzel a kötettel a moldvai csángómagyar népballadáknak a magyar kultúra 
történetében új fejezetük kezdődik. Mindenik korábbi gyűjtemény kivétel nélkül tudomá-
nyos m ű volt, a magyar tudományt képviselte és gyarapította. Most kezünkben ez az első 
összesítő irodalmi válogatás, nemcsak szakemberek, hanem valamennyi balladakedvelő szá-
mára. Először összesíti, mai ismereteink színvonalán mindenik csángó balladatípust a legki-
tűnőbb változatokkal. 

Végre elfoglalhatja méltán megillető helyét a magyar irodalom, a magyar költészet klasszi-
kus műveinek ama ragyogó sorozatában, amely többek közt Balassi Bálinttal kezdődik, Petőfi 
Sándorral és Arany Jánossal folytatódik, és nem szakad meg addig, amíg magyarok leszünk 
és magyar nyelvet, magyar kultúrát teremtünk a magunk meg az ezerarcú, ezernyelvű embe-
riség számára. 

Faragó József 

„Zengd magyar nemzetünk, 
Szent László szentségét..." 
Megújult Gelence ősi temploma 

„Zengd magyar nemzetünk, Szent László szentségét 
Kiben áldja lelkünk Isten ő Felségét, 

Áldjuk e nagy királyt, ki bár tőlünk elvált: 
Az égből néz reánk, ha hozzá kiált hazánk..." 

(Szíber Nándor énekgyűjteményéből 1886.) 
Erdély dél-keleti szegletében, Háromszék vármegye Gelence nevű községében összesen 

4654 lélek él. A község lakosságának 98,7 %-a, 4592 fő magyar anyanyelvű. Ezek az adatok a 
274 lelket számláló, közigazgatásilag Gelencéhez tartozó Haraly nevű falucskával együtt ér-
tendők. A falu népe tehát - egy-két más felekezethez tartozó beházasodott személyen kívül -
tisztán római katolikus vallású. A céhek városaként is ismert Kézdivásárhely közelében talál-
ható ősi település Szent Imre herceg tiszteletére szentelt, fallal kerített temploma az Árpádok 
ideje óta folyamatosan szolgálja a Jóisten és a benne hívő és Törvényét tisztelő közösség közös 
ügyét. A megszentelt falakat a XV. században tovább bővítették. Belsejét ma is a XIV. század 
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(Halász Péter felvétele) 
eleji freskók borítják. Beomlott vagy megrongálódott csúcsíves mennyezetét 1628-ban festett 
kazettákkal cserélték le. Ugyancsak XV. századi a védőfallal és a fatornáccal magasított ha-
rangtomya is. A Moldva felé vezető, Ojtozi-szoros irányába tartó főúttól kissé távolabb, a 
Gelence-patak szűk völgyében húzódtak meg a Gelencét alapító székelyek. Nem messze a 
templomtól, a hegyoldalban állnak a néhai nemes és nemzetes Basa család kastélyának rom-
jai. A falak őrzik még a Cserei nemzetség emlékét is, akik a Basák kihalása után uralták e haj-
lékot. A falu népessége 1567 körül 61 portából állt, lakói néhány jobbágycsaládtól eltekintve 
mindnyájan szabad székelyek voltak. 

A középkori templom ma már ismét épségben áll. A várfallal körülvett kisméretű, ha-
jó-szentély teremtemplom, a kora gótikus erdélyi műemlékek jelentős képviselője. Román ko-
ri épületének maradványa a 13,5 méter hosszú és 8,20 méter széles templomhajó, valamint a 
szentélyének félköríves záródása az 1932. évi restaurálás során került felszínre. Számos kőfa-
ragvány is található itt: a hajó déli és nyugati bejáratainál álló kőből faragott, leszelt lóhereíves 
gótikus ajtókeretek. Gótikus ablakai ma már csak a szentélyben állnak, melyek osztó-sudárral 
felezett részeinek csúcsíveit halhólyag és kör alakú rozetták töltik ki. A boltozat boltcikke-
lyekre osztott, melyeknek kettősen hornyolt bordáit a falba beépített gyámkövek gyűjtik 
össze. Ezen gyámkövek faragványai emberfő és geometrikus formák, szintén a XV. század vé-
gére utalnak. Reneszánsz indás levélsorral keretezték a leszelt lóhereíves gótikus sekrestyeaj-
tó nyílásának oldalrészét, valószínűen a XVI-XVII. században. Ugyancsak az 1932-es feltárás 
során a freskó vakolatába karcolva rövid rovásírásos feliratot találtak, melynek jobbról balra 
való olvasata „Pál pap". Ez a rövid felirat is bizonyítja, hogy egykor igen gyakran használták 
népünk régi írásmódját, a rovásírást. Sajnos mára nagyon kevés, de tegyük hozzá, örvendete-
sen gyarapodó számú emléket ismerünk ezekből. 

A templom külön értéke a belső falfelületeket kitöltő freskósorozat, melyeket az újkorban a 
nagy tekintélyű művész-tanár, Huszka József fedezett fel, még 1882-ben, s amelyek a hajó 
mindhárom: északi, déli és nyugati oldalán széles sávokban sorakoznak. Történt ugyanis, 
hogy a XVII. század második felében a templomot a kor divatja szerint barokk stílusúvá alakí-
tották. A hajó ablakait megnövelték, a karzatot orgonaszekrénnyel és északi oldalrésszel bőví-
tették, majd átfestették. A falfestményeket lemeszelték, új oltárokat helyeztek el. 1802 októbe-
rében egy földrengés nagyon megrongálta az épületet, a falu közössége új templom építése 
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mellett döntött. Ugyanebben az időben szabálytalan kör alakú, többszintes várfallal vették 
körül a középkori templomot. Az első szintet 1967 előtt fából épített egyszerű toronyrésszel 
bővítették, majd ezt is lecserélve, helyére alacsonyabb, nyitott galériájú faépítményt emeltek. 
Bizonyára a pusztulás, vagy a lebontás lett volna a templom sorsa, ha Huszka a mészréteg 
alatt meg nem találja a rendkívül értékes falképeket. Ám így a kis templom egyszeriben híres-
sé lett. 

A templom megmentése érdekében több-kevesebb haszonnal járó javítások, restaurálások 
már korábban is történtek. Azonban minden próbálkozás ellenére a templom 1996 és 1999 kö-
zött szerepelt a World Monuments Fund - a világ 100 legveszélyeztetettebb műemlékét tartal-
mazó - listáján. A közelmúltbéli restaurálási munkákat romániai és magyarországi szakembe-
rek végezték. A felújítási munkálatokat nem is lehetett volna kivitelezni a román művelődési 
tárca és műemlékvédelmi hatóság, valamint a magyar kulturális kormányzat, az Illyés Köz-
alapítvány, az amerikai Kress Alapítvány támogatása, valamint a romániai és magyarországi 
szakemberek közös munkája nélkül. A kommunista diktatúra éveiben lebontásra ítélt műem-
léktemplom a román és magyar kulturális kormányzat példaértékű együttműködése nyomán 
immár teljes egészében megújult. Mi több, gazdagodott is, hiszen a már említett New York-i 
székhelyű alapítvány finanszírozta műemléki feltárások során, a külső vakolat javításakor az 
északi falon is előkerült, egy eddig ismeretlen külső falkép-töredék. 

A belső festmények gazdag színskálája: a szürke, barna, fehér és barnáspiros, valamint a fe-
kete kontúrvonalak, a mandulaszerű nyílt szempárok vetekednek az egykorú olasz festőmű-
helyek technikájával. Igen, vetekednek, pedig bizonyosan magyar mester keze-munkájának 
nyomát őrzik. A freskók keltezési idejét leginkább a XIV. század elejére, talán az 1330-1340 kö-
rüli évekre tehetjük. Teljes pompájával áll itt előttünk a szegények Bibliája, vagyis a latin betűs 
írást nem ismerő nép számára e képi program közvetítésével váltak napi valósággá Jézus 
Krisztus életének eseményei, szenvedései, valamint a szentek, szent ősök és királyok hőstet-
tei. A Székelyföldön is Szent László király legendája volt a legkedveltebb, hiszen harcaikban, 
nehézségeikben a székelyek mindig Szent Lászlót hívták segítségül, mint arról már Kálti 
Márk krónikájából is értesülhettünk. A legenda legteljesebb, legrégibb és legértékesebb ábrá-
zolását éppen a gelencei templom freskói őrzik. Az északi falon nyugatról keletre a jelenetek 
így követik egymást: 1) Szent László fogadalma. 2) Indulás a harcba. A két képpel indul a cse-
lekmény. Huszka szerint a király megáldozását és fogadalomtételét, valamint a váradi püs-
pök áldásával útnak induló magyar sereget ábrázolja. Ezek a jelenetek más Szent László le-
genda freskóin csak ritkán vannak jelen. 3) Az ütközet. 4) A kun üldözése. 5) A párviadal. 6) A 
kun lefejezése. 

Itt kell megemlítenünk, hogy a falkép-sorozat, a témával foglalkozó kutatók egybehangzó 
véleménye szerint népünk ősvallásának elemeit is magában hordozza. Például a hősök küz-
delme, vagy a fejbe nézés motívuma, ami itt Gelencén éppen hiányzik, keleti ábrázolásokkal 
hozható analógiás kapcsolatba. Erre korábban már László Gyula is felhívta a figyelmet. Nép-
vándorlás kori leleteken, perzsa miniatúrákon, belső-ázsiai edényeken, vereteken is látható a 
két mitikus hős (sámánok és segítőik) egymásnak feszülése, küzdelme. Hogy is ír erről a Ké-
pes Krónika leírása: „Szent László herceg meglátott egy pogányt, aki lova hátán egy szép magyar le-
ányt hurcolt magával. Azt gondolta tehát Szent László herceg, hogy ez a váradi püspök leánya, és ámbár 
nehéz sebben volt, mégis nagyhamar üldözőbe vette lova hátán, akit Szögnek nevezett. Midőn aztán 
lándzsavégre megközelítette, semmire sem ment vele, mert az őlova már nem iramodott gyorsabban, 
amannak lova sem maradt vissza semennyit sem; így mintegy kartávolság volt a lándzsa hegye és a kun 
háta között. Rákiáltott tehát Szent László herceg a lányra és mondá:»Szép hugám! Fogd meg a kunt az 
övénél, és vesd magad a földre!« Az meg is tette. Mikor a földön hevert, Szent László herceg közelről át 
akarta szúrni a lándzsával; a leány ekkor nagyon kérte, ne ölje meg, hanem bocsássa el. (...) A szent her-
ceg azután sokáig mérkőzött a félfiúval, majd elvágta inát és megölte." Ha már itt tartunk, szólnunk 
kell a fejbe nézés, fejben keresés, ölben fekvés motívumáról is, amelyről egyetlen írott forrá-
sunk sem tesz említést, de a falképeinken rendre megtaláljuk őket. Az eddig leírtak alapján, 
joggal feltételezhetjük, hogy mitikus hősünk, a fáradt, sebesült László, nem egy közönséges fa 
alá fekszik le, hogy a megmentett lány ölébe hajtva fejét pihenjen, hanem az eget a földdel 
összekötő világfa alá. A hagyomány szerint pedig épp itt, a világfa tövében szokott megtör-
ténni a döntő fordulat: a veszedelemből való végső szabadulás mozzanata. így van ez az Al-
taj-Szajan vidéki hősénekekben is, ahol a világfa meglepő rokonságot mutat, mi több meg-
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egyezik a mi őseink világképének meghatározó jelentőségű világtengelyével, az égig érő fá-
val is. A fa égbe nyúló részét aranyló jegenyefának hitték, míg az alvilági részét vas vörösfe-
nyőként emlegették. A földön, a világfa koronája alatt, a középső világban folyik a mindent 
eldöntő küzdelem. 

Vargyas Lajos nyomán, a témát elemző László Gyula is úgy vélte, hogy a Szent László-le-
genda bizonyos részletei, például a most fölemlegetett fejbe nézés is, megtalálhatók élő nép-
költészeti hagyományunkban is, elsősorban a balladákban és az archaikus népi imádságok-
ban. Molnár Anna, az elcsalt feleség balladája is megénekli a fejbe nézést. Idézzünk most a 
ballada egyik változatát, amelyet Albert Ernő 1971-ben, a szintén Háromszék megyei 
Káinokon gyűjtött: 

„Addig mentek, mendegéltek, Nézz egy kicsit a fejembe, 
Míg borús erdőbe értek, De föl ne nézz borús fára, 
Borús erdő közepébe, Borús fának tetejére, 
Borús fának közelébe, Molnár Anna, hogy leüle, 
- Ülj le ide, Molnár Anna, Vitéz feje az ölébe..." 
Borús fának a tövébe. 

A fejbe nézés alatt döbbent rá Molnár Anna, miközben csábítója mély álomba merül, hogy halálra 
szánták. Ez az életmentő, mindenképpen lelkiismeretvizsgálaton alapuló felismerés épp itt a „borús", 
más változatokban „burkus" vagy „burkos" fa alatt születik meg. Ugyanúgy, mint ahogyan ko-
rábban is utaltunk rá, az analóg napkeleti változatokban is itt, a világfa „közelébe" történik a 
veszedelemből való szabadulás, a sötétség erőivel való végleges szakítás. Molnár Anna saját 
rosszra hajló énjét és csábítóját is a „jó katona" kardjával metszi ketté és visszatér az anya nél-
kül életképtelen gyermekéhez. Különösen fontos párhuzam az idézett ballada és Szent László 
királyunk legendája között Molnár Anna és a kun által elrabolt lány közös tulajdonsága, a lel-
ki ingatagság. Emlékezzünk csak: „Mikor a földön hevert, Szent László herceg közelről át akarta 
szúrni a lándzsával; a leány ekkor nagyon kérte, ne ölje meg, hanem bocsássa el." 

A Szent László freskó alatti falmezőn Jézus Krisztus szenvedéstörténetét szemlélhetjük, 
vagy épp a keresztutat imádkozva élhetjük végig, a következő jelenetek szerint: Bevonulás Je-
ruzsálembe, Az utolsó vacsora, lábmosás, Krisztus Pilátus előtt, Ostorozás, Kálvária. Szembe-
ötlő az egymás alatt elhelyezkedő freskósorok analógiás kapcsolata. Mindkét képsorozat a jó 
és a rossz, a sötét és a világos heroikus küzdelmét állítja elénk. Míg Szent László legendasora, 
a Szent ő s küzdelmeit bemutatva egy kisebb közösségre, a nemzetre érvényes módon fogal-
maz, addig Krisztus szenvedéstörténete egyetemes, üdvtörténeti jelentőségű távlatokba en-
ged bepillantanunk. Bizony nem más ez, mint a II. Vatikáni Zsinat által megfogalmazott 
inkulturációs gyakorlat alkalmazása, jó hat évszázaddal a II. Vatikáni Zsinat megnyitása előtt. 
Mindez tehát nem vallási szinkretizmus, ahogyan sokan eddig gondolták, hanem a legmaga-
sabb fokú hitbéli érettség biztos jele. A hitre jutás keleti örökségünkből táplálkozó, sajátosan 
magyar útvonalterve, amely arra a felismerésre alapozza a stratégiáját, hogy mindenkinek -
akár egyénről, akár népről essék szó - a maga módján kell megtalálnia, az örök élet felé vezető 
utat, amelyen egyik út nem helyettesíthető a másikkal, éppen ezért egyik a másikra semmi-
lyen ürüggyel sem vezethető vissza. Ha valaki történetesen zsidónak született, az magától ér-
tetődő módon, a zsidó hagyományon, az Ószövetség tanításrendszerén át jut el a hitbéli töké-
letesség magasabb fokára, ha viszont nem zsidó, akkor ugyanilyen magától értetődő bizton-
sággal használhatja útravalónak a saját szakrális örökségét. 

Az imént bemutatott képeknél sokkal töredékesebb állapotban maradt fönn a nyugati fal 
freskósorozata, ahol a Szent Jakab és Kálmán legenda töredékei láthatók, eredetileg: a lakoma, 
az akasztott fiú, a nőalak, Kálmán a ravatalon, S. Jacob Oloman feliratokkal. E jelentekből csu-
pán néhány alak, fej, egy kakas figurája és kisebb töredékek maradtak meg - technikáját illető-
en rajzszerűségével tűnik ki. 

A déli bejárat ajtaja felett az Utolsó ítélet töredéke, keleti irányban a Paradicsom és a Feltá-
madás töredékei láthatók. A fal képsora Alexandriai Szent Katalin legendáját örökíti meg a 
következő jelenetek szerint: 1) Szent Katalinnak a kis Jézus gyűrűt nyújt. 2) Szent Katalin vitá-
ja Maxentinus császárral. 3) Szent Katalin a börtönben. 4) Szent Katalin kerékbetörése. 5) 
Szent Katalin mennybemenetele. E falkép-sor is a XV. században készült. Ma már tudjuk, 
hogy a külső falfelületeket is gazdagon borították a freskók, ennek azonban csak a déli olda-
lon, és a bejárati kapu timpanonjában maradtak fenn nyomai. 
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A hajó gótikus gerendás mennyezetét deszkával fedték be és 12 sorban 103 kazettára osz-
tották fel. Nagyságuk: 85x77 cm. Az egyszerű fenyődeszkából ácsolt, szépen kifestett 
mennyezet Bibliás gondolatokat idéz: „Áldjátok az Urat, egek, dicsérjétek és mindenekfölött ma-
gasztaljátok őt mindörökké! Áldjátok az Urat, vizek mind az ég felett, dicsérjétek és mindenekfölött ma-
gasztaljátok őt mindörökké! Áldjátok az Urat, az Úr erői mindnyájan, dicsérjétek és mindenekfölött ma-
gasztaljátok őt mindörökké! Áldjátok az Urat, Nap és Hold, dicsérjétek és mindenekfölött magasztaljá-
tok őt mindörökké! Áldjátok az Urat, ég csillagai, dicsérjétek és mindenekfölött magasztaljátok őt mind-
örökké! Áldjátok az Urat, Isten szelei mindnyájan, dicsérjétek és mindenekfölött magasztaljátok őt 
mindörökké! Áldjátok az Urat, tűz és forróság, dicsérjétek és mindenekfölött magasztaljátok őt mind-
örökké. " (Dán 3,59-66). S a gelencei templom kazettás mennyezetén fölsorakoznak a felső világ 
Urat áldó erői. A kazetták alapfestése fehér, fekete kerettel. A zöld koszorúban virágmintát 
idéző középpel, ötágú csillagokkal tárulnak elénk az ég feletti vizek, piros, zöld, fekete és fe-
hér színben pompázva. A kazetták festett jelei között több címert is fölismerhetünk: látható itt 
a Napos, Holdas székely címer, a brassai Hyrschereké, valamint a Csorna és Tholdalaghi csa-
ládoké is. A mennyezet a királykazetta felirata szerint 1628-ban készült. 

A szakirodalom úgy tudja, hogy 1766-ban az északi és nyugati falszakaszra karzatot emel-
tek, mely nagy kárt tett a falfestményekben. A karzat 20 tábláján élénk színekkel festett, a kép-
mezőt kitöltő, nagy alakok láthatók, egy-egy szentet, a donátorok neveit felsoroló feliratokkal. 
(Szent Miklós, Szent György lovag,- Szent Anna, Dávid király, Cecília, Szent Klára, Szent Antal, Szent 
Erzsébet, Szent Ferenc, feszület, angyalok.) Két táblán a zene patrónusai láthatók. Mint említet-
tük, a táblaképek elkészültének időpontját egybehangzóan a XVII. század második felére te-
szi a vonatkozó szakirodalom, hozzátéve azt is, hogy készítőjük ismeretien, ám valószínűen 
helyi mesterek munkája. 

E sorok írója jeles műemlékünkkel immár több mint másfél évtizede, az 1980-as évek má-
sodik felében ismerkedett meg személyesen. Ebben az időben, a gelencei egyházközség lelki-
pásztora Gergely Géza volt, a moldvai magyarok lelki gondozásában is jeleskedő pap, 
1990-óta Csíkszentmiklós plébánosa. Az ő jóvoltából tüzetesebben is szemügyre tudtuk venni 
a templomot s a szemlélődésben elidőzhettünk egy-egy apró részleten is. így figyeltünk föl a 
karzat egyik meglazult térelválasztó lécére, melyet elmozdítva bepillanthattunk az 1766-ban 
fölkerült festékréteg alá. Megdöbbenésünkre jól kivehetően a vastag festékréteg pereme alól a 
kazettás mennyezet festésével azonos festékanyagú és színű növényi ornamentika pereme 
tűnt elő. Minden kétséget kizáróan bebizonyosodott, hogy a karzat anyagául szolgáló desz-
kák már 1766 előtt is szolgáltak valamilyen funkcióban, és hogy az élénk színű barokk festék-
réteg elfödi a korábbi festést. Azt, hogy maga a kórus készült jóval korábban a föltételezett 
időpontnál, vagy a készítéskor használt faanyag szolgált korábban valamilyen célt, nem tud-
hatjuk. Mindez tüzetes művészettörténeti kutatást, alapos elemzést érdemel. 

Végezetül térjünk vissza templomunk legnagyobb kincsére, az épségben fönnmaradt fres-
kók képi vüágára. Bátran elmondhatjuk, hogy ez a képi program ősi mitológiai rendszerünk 
szerves részének tekinthető. Eseménysora a történeti epikus hagyomány rendkívüli hőseinek 
egész sorával hozható analógiás kapcsolatba. Olyan hősökkel, akikről sok esetben azt sem le-
het egészen pontosan tudni, hogy valóban éltek-e, s hogy valóban velük történtek-e meg ezek 
a csodás és alig hihető események, de ennek kutatása végső soron nem is igazán fontos. Ilyen 
mitikus elemekkel átszőtt hagyomány kapcsolódik például a nagy erejű Botond vitézhez, Le-
hel vezérhez, Toldi Miklóshoz, vagy akár Mátyás király alakjához is. Az itt is látható Szent 
László freskósor is a király küzdelméhez kötődik, amely bizony kapcsolatba hozható a fent 
említett hősök történetével, hiszen az mindnyájukra jellemző, hogy a szájhagyományban 
nemzetségalapító ősökké, mitikus hősökké lesznek, akik az idők folyamán beépülnek a nép 
tudatába, annak is a legmélyebb rétegébe. Ez a mítosz a történelem kezdeteiről mesél, amely-
ben a történelmi hősök lassan mitikus alakokká lesznek, időtlen vagy inkább időn kívüliek a 
múló időben. A közösség számára az a fontos ebben a folyamatban, hogy azonosítani tudja 
magát a mitikus történelem, vagy a történelmi mítosz hőseivel. Identitáserősítő funkciója van 
tehát minden rekonstruált vagy igaznak vélt, vagy még pontosabban fogalmazva, valóságon 
túli valóságot megfogalmazó mitológiai rendszernek. 

Ez a gelencei templom hihetetlen erejének és fontosságának a titka! Örüljünk hát a hideg 
falak és élettelen építőanyagok megújulásának! Örüljünk, hiszen ezek a falak egyben népünk 
és műveltségünk megmaradásának alapkövei és letéteményesei is. 

Harangozó Imre 


