
Máteizmus-dokumentum

A máteizmus gyűjtőfogalom.  Máté Imre író nevére és  Má-tün ősisten nevére utal.  Má vagy Mén,

esetleg  Mar vagy  Mere,  Ne-Mere a  neve  egyik  hős-ösünknek,  akit  istenné  avattak.  Az avatott

istenek  keresztény  megfelelői  a  szentek.  Másik  ősistenünk  az  ősvallásunk  bizonyos  változatai

szerint Délibáb. És itt már utalok is Komjáthy Istvánnak a MONDÁK KÖNYVE c. könyvére. Komjáthy

István sok forrást fölhasználhatott a Mondák könyvének megírásához az általa említetteken kívül,

például  a  nemzetközi  vallástörténelem kutatási  eredményeit  és  néhány táltos  szíves  és  csöndes

közlését.  Valószínűleg valamilyen iráni,  azaz árja szeredás vallást követő táltosok lehettek, akik

ugyanakkor az uráli életfilozófiához közelebb álló sámánizmust is életben tartották titokban.

Komjáthy  könyvéről  azt  is  tudni  kell,  hogy  egy  olyan  ősvallási  irányzat  burkolt  fölélesztése,

amelyben nem Föld, Ég, Tűz, Víz elemek voltak elfogadva, hanem Föld, Tűz-Ég, Víz, Hold és Nap.

Azt még tudnunk kell, Komjáthy az Árpád-házat kedvelte ugyan, de vétkeik ellen talán lázadhatott

is. Ménrót nevét Nemerére változtatta valami sugallat hatására, ugyanis a Nemere jelentése tűz-

mén.  Így  lett  az  Árpád-ház  sumér-akkád  őséből,  Nimród-Ménrótből  Nemere.  A  Nimróddá

változtatott Mén így lett újra Mén.

Most mutatkozzanak be az Istenek, az Álomfogó-mesékben megnyilvánult Ég Anyácskával az élen!

Ég Anyácska.

Hajnal Anyácska., Arany Atyácska. Lúdvérc.

Csillagok Anyja, Kőszálikirály:
óriások.

Ukkó, Tűzkovácskirály:
emberek.

Vízanya, Szélkirály:
felhők.

Holdkirálynő, Tenger:
folyók.

Levegő Tündérke, Napkirály:
Hüvelykpiciny.

Délibáb, Napkirály:
Jávorka.

Ukkon, Nemere(=Má-tün).

Boszorkányok.

Puszta:
Széptüzek Lángja, Jószelek
Fúvása, Szépmező Szárnya,
Délibáb, Tengerbe Pillantó.

Enéh, Nemere:
Hunor, Magyor.

Egyik táblázat: az istenek és ősök családfája az öt elem irányzatában.



FÖLD. Vacsoracsillag.
Öröm.
Méreg.
Egyenlőség.

TŰZ. Vezércsillag: Mars.
Élet.
Halál.
Ész.

FÖLD. Vacsoracsillag.
Öröm.
Üröm.
Testvériség.

NAP. Tündércsillag: Jupiter.
Siker.
Vakhit.
Szabadság.

FÖLD. Vacsoracsillag:
Szaturnusz.
Ész.
Szabadság.

HOLD. Hajnalcsillag: Vénusz.
Siker.
Vakhit.
Szabadság.

FÖLD. Vacsoracsillag.
Testvériség.
Méreg.
Félsz.

VÍZ. Szivárványcsillag:Merkúr.
Élet.
Halál.
Ész.

FÖLD. Vacsoracsillag.
Egyenlőség.
Üröm.
Félsz.

2. táblázat: az öt elem. A sarokcellák két-két másik elemre is vonatkoznak.

Ég Anyácska.

Ukkó Földanyácska, Gönüz égatyácska.

Víz ángyika, Tűz bátyó.
Hold nővérke, Szél sógorka.

Csillag húgocskák, Má-tün. Nap fivérke, Délibáb.
3. táblázat: a Yotengrit-irányzat lehetséges istenvilágához közeli rekonstrukció.

Ennek a panteonnak a forrásául egy középkori, keresztényesített ima szolgál, amelynek

„istenvilága” majdnem közismert.

Az öt  elemes  istenvilág  Belső-Ázsiai  eredetű,  Kínai  hatásra  alakult  ki.  Olyan változata  is  van,

amelyben  Holdkirály  és  Szélanya  alakjai  megőrződtek,  megújultak,  így  Komjáthy

rekonstrukciójától eltér  egy kicsit.  Szélanya és Szélkirály egy ikerörvénylést  képeznek, amely a

szeleket nemzette. Tehát Vízanya Holdkirály felesége. A táblázatokból egyébként is kitűnik, hogy

hasonló  a  hasonlót  vonzza  leginkább,  ellentétek  legföljebb  akkor  vonzhatják  egymást,  ha  nem

azonos neműek. Így Tűzkovácskirály minden bizonnyal esküdt ellensége lehet Kőszáli Királynak.

De éppennyire testvériesen civakodik egymással akár két Láng vagy két Hegy is!

Tűzkovácskirály  és  Kőszáli  Király  harca  az  erdei  mongol  hitvilág  természetisteneinek  harcára

éppúgy  emlékeztet,  mint  a  sumér-akkád  hitvilág  öreg  és  fiatal  isteneinek  harcára.  Bizonyos

vonatkozásokban a perzsa vallásokra emlékeztet: napfényes ég harca az alvilággal és sötétséggel.

Csillagok  anyja  valószínűleg  barátságos,  ez  viszont  emlékeztethet  minket  az  erdei  mongolok

vallására. Alakja valószínűleg szittya eredetűnek is fölfogható. És Kőszáli Király nemzetsége ugyan

egyfajta ősi vadságot is képvisel, de alapvetően nem gonoszok ők.

Az  igazi  istenháborúról  még  szót  sem  ejtettem:  Lúdvérc,  az  Arany  Atyácskából  kivetett

nemtelenség  pusztítja  a  nemek  teremtését  inkább  kevesebb,  mint  több  sikerrel,  mert  a  nemek

kiegészítik egymást. Hajnal Anyácska és Arany Atyácska együtt verhetetlen. A szenvedés oka: az

ember kapható önzésre. A pusztítás ezért leginkább rajtunk keresztül történik.



Sárkány:hegy. Kígyó: láng. Mén: Nap-orca. Juh: völgy.

Nyúl: virág. Év. Hó. Nap. Óra. Ember: szél.

Jupiter „jegye”. Nap „jegye”. Nap napja. Holdhó órája.

Huba: lomb. Lomb. Ékszer. Nap-orca. Ékszer. Tyúk: ékszer.

Mén: Nap-arc. Mén: Nap-arc. Mén: Nap-arc. Mén: Nap-arc.

Bivaly: völgy. Egér: tenger. Emse: csepp. Eb: hegy.
4. táblázat: A magyar állatöv és a Máteizmus-dokumentum horoszkópja.

Látható, hogy a 3. táblázatban a mennyei törzsek elemei a Nap, Hold, Tűz és ismét a Hold. A földi

gyökerek  egyetlen  eleme  a  Tűz.  A földi  gyökerek  egyetlen  csillagjegye,  pontosabban  szólva

csillagképe a Mén. (Tapasztalatom szerint nincs szükség a csillagképek mögé képzelt csillagjegyek

eltolódásának figyelembevételére, de lehet, hogy tévedek.)

E két panteon istenei fölébredtek. Érzem a hatalmukat. Ezek az elképzelt,  de képzelten is valós

lények azt szeretnék, ha ismét hinnénk bennünk. Mint jelképekben, és mint személyekben. De nem

várják el az áltudományosságot, ezt tudnunk kell. Ők a mi elménkben testesültek meg bizonyos

emberi és természeti őselvek felismeréséből és tudomány előtti megfogalmazásából. Ők a rendes

viselkedést várják el tőlünk, nem a tudománytalanságot. A tudomány elfogadása nem önmagában

jelenti  az  ő  elutasításukat.  Ők  csak  közvetítenek  nekünk  egy  természet  mögötti  és  fölötti

törvényvilág  szellemi  bölcsességéből,  sugallatokat  közölve  elménkkel,  így  segítve  minket.  E

törvényvilág anyagi lenyomata a természet, de a tudósok tudják, hogy a természetben nincsenek

jelképek, a természet megismerése kételkedéssel, kíváncsisággal és kísérletezéssel lehetséges.

Legyünk jók,  hogy a rosszat sugalló erők helyett  a  jók mondhassanak nekünk nagyot,  és hogy

egyáltalán akarjanak nekünk segíteni. Vizsgáljuk meg az erők kilétét! Hallgassunk a sugallt jó és

rossz  megérzésekre,  ügyeljünk  a  jóságunkra,  jónak  maradásunkra,  jobbulásunkra  és

tökéletlenségünk elfogadhatóságára.


