
Mi van a régi templomok alatt? (Még régebbi templomok romjai.) 
 
Már régóta emlegetem, hogy bár régészeti leletekben hazánk kivételesen gazdag, ez még csak a 
jéghegy csúcsa, mert a leleteink legnagyobb része a településeink alatt pihen. Az ember ugyanis 
mindig ott szeretett élni, ahol ma is él. Ennek nyilván, praktikus okai vannak: jó víz, jó föld, szép 
vidék, jó kilátás, biztonság, stb. A múlt század második felében rájöttek régészeink arra, hogy már 
az újkőkor emberének is volt annyi sütnivalója, hogy az Alföld időnként vízzel borított részein a 
terepből kiemelkedő laponyagokra, dombokra építkezett. (Nem úgy mint ma.) Ezekre koncentrálva 
találtak is tengernyi leletet, pl. Kalicz Nándor és Makkay János, és ezek alapján íródott pl., az 
„Agyag istenek” c. könyv, amelyben ezek egy részét be is mutatták.  
De még ők is csak a már elhagyott területeket vizsgálhatták, mert ahol a település még ma is áll, ott 
ásatni nem lehet. Illetve csak akkor, ha valami új létesítményt építenek belterületen, pl., 
szupermarketet, üzemet, stb. Ezek területén is kivétel nélkül előkerül a leletek tömege, ha a 
régészek engedélyt kapnak a feltárásra. 
Majdnem magától értetődő ezek után, hogy a Római Katolikus Egyház építményei alatt is rendre 
találnak valami még régebbit. A furcsa az egészben csak az, hogy ezek alatt szinte mindig 
templomromot találnak. Szemellenzős történészeink és régészeink sajnos elképzelni sem tudják, 
hogy ezek ne ugyanazoknak az alkotásai lennének. Ők ugyanis úgy tanulták, hogy itt a 
kereszténység csak Szent István idején terjedt el, így bármilyen templom csakis római keresztény 
lehet. Erről valójában szó sincs. Itt a Kárpát-medencében már az első-második században megjelent 
a kereszténység valamilyen formája, majd később elterjedt az ariánizmus és a manicheizmus is. 
Letagadhatatlan például, hogy a Dunántúlon ariánus püspökségek léteztek a IV-V. században, és 
maga Arius püspök is itt élt egy ideig. Léteznie kellett tehát ezek írásainak és épületeinek is. 
„A 325-ös niceai zsinat elítélte az arianizmust, és szellemi szerzõjét, Arius papot éppen Pannóniába 
számûzték. Arius nem hagyott fel tanításával, és sikerült elérnie, hogy megnyerje ügyének a 
Pannóniában lévõ püspökök legtöbbjét. Így történt, hogy Márton szülõföldje az arianizmus egyik 
központjává lett.” – olvashatjuk például Tibola Imre: Katolikusok Vas megyében c. írásában. 
http://www.vasiszemle.t-online.hu/1999/02/tibola.htm 
Nyugat-Európában sem volt ez másképp, ott Kr.u. 500 körül a frankok tértek át először a római 
kereszténységre, akik aztán véres háborúk sorozatával kényszerítették rá a többieket az ariánus 
kereszténységről a rómaira való áttérésre. Itáliában 540-ben pusztították el az ariánsok központját, 
Ravennát, és még a templomokban lévő mozaikokat is leverték. (Kettő híján.)  
Valójában a hunok és az avar-hunok is keresztények voltak, feltehetően manicheusok. 
Szó sincs tehát arról, hogy itt (a reformáció előtt) csak a római katolikusok lettek volna 
keresztények, és hogy csak ők építettek volna templomokat. Az elpusztított irányzatok 
évszázadokkal, itt nálunk pedig majdnem ezer évvel megelőzték őket. Köztudomású viszont, hogy a 
római egyház a saját gyökereiből kiindulva kiirtotta, megsemmisítette minden ellenlábasát, sőt, ha 
tehette, még a nyomaikat is eltüntette. Ennek az igyekezetnek tulajdonítható minden korábbi írás 
„elveszése”, a templomrombolás, és a tudatos ráépítkezés is, aminek újabban számtalan 
bizonyítékát láthatjuk.  
Nem kizárt persze, hogy esetenként valóban a saját korábbi lerombolt templomaik romjaira lelnek, 
de ha még mélyebbre ásnak, ezek alatt is megtalálják az eredetit. 
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