
A Miatyánk kérdéséhez. 
Igen sok okom van egyet nem érteni az előbbi cikkel, 

de azért közzé tettem, mert komoly és készséges tanulmányo-
zásról tesz bizonyságot és mert az ifjúság kísérleteinek is 
teret kell adnunk. Szó nélkül azonban nem hagyhatom ezt 
a kis tanulmányt, mert nagyon is egyoldalú s több igen 
fontos adatról említést se tesz, a melyeknek kellő mérlegelése 
nélkül pedig perdöntő Íteletet a Miatyánk kérdésében isenki 
se alkothat. 

Tény, hogy Jézus imádsága egészen más Mátéban, mint 
Lukácsban. Ennek az eltérésnek sokan kutatták már az okát, 
— eredménytelenül. Mert ennek u. a. az oka, a mi a többi 
eltérésnek is t. i. a hagyomány különfólesége. A legfontosabb 
dolgokban is, a milyen az úrvacsora szereztetése vagy a 
szenvedéstörténet, megvan az eltérés. Nem szükséges ennek 
magyarázatát se szándékos ferdítésben, se szándéktalan téve-
désben keresni, elegendő ha arra gondolunk, hogy ma is 
minden lap ós minden könyv eltérően írja le a közösen 
látott ós hallott dolgokat is. Harnack azt mondja a Miatyánk 
kétféle alakjáról, hogy azoknak egyike se eredeti. Lehet, 
de akkor hol az eredeti ? A mit ő annak tart, az csak az 
ő feltevése, melyet komoly okokkal nem tud támogatni. 
Szerinte ez volna a Miatyánk eredeti formája: Atyánk, a 
holnapi kenyerünket add meg nekünk ma és bocsásd meg 
vétkeinket, mint a hogy mi is megbocsátottuk az ellenünk 
vétkezőknek ; és ne vigy minket kísértésbe. 

Bizony ez sovány imádság és még csak nem is egyezik 
Jézus nézeteivel. Mert a ki azt hangoztatta, hogy ne aggód-
junk a holnapi nap miatt, az nem taníthatta a híveit arra, 
hogy már ma kérjék a holnapi kenyeret. 

Varga Zsigmond Harnackot követi abban, hogy se Lukács, 
se Máté szövegét nem tart ja eredetinek. Meg vagyok azonban 
győződve, hogy ha a kérdést tovább is tanulmányozza, más 
eredményre jut vala. Von Soden a „Die Christi. Welt" 1904. 
évi 10. számában, Klein pedig a „Ztschrft f. ntl. Wissenschaft" 
etc. 1906. évi 1. számában igen értékes és alapos tanulmányt 
közölt a Miatyánkról. Különösen érdekes Klein tanulmánya, 
melyben kimutatja, hogy a Máté-féle szöveg felel meg a 
a szokásos zsidó imádságok hetes beosztásának. Hivatkozik 
a 119 Zs. 164. versére, a hol naponkénti hét imádságról van 
szó. Hivatkozik a rabbinista iratokra, melyek szerint minden 
imádságnak három részből kell állania. Hymnus kezdi s 
doxologia végzi a kéréseket. Hivatkozik a zsidó imádságokra, 
melyekben u. a. kéréseket találjuk, a melyeket Jézus a 
Miatyánkban összefoglalt. Mindezek alapján azt vitatja, hogy 

20* 



3 0 0 Rafi'ay Sándor. 

a hét részletből álló Máté-féle szöveget kell eredetinek tar-
tanunk. Azt is kimutatja, hogy az u-testamentomban hol 
találjuk meg azokat a helyeket, amelyekre Jézus gondolt, 
mikor imádságát közölte. Ezékiel 36. részében olvassuk ezeket 
a helyeket. ÍA név megszenteléséről a 23. v. szól, az ország 
eljöveteléről a 24. v. az akarat érvényesüléséről a 27. v. a 
kenyérről a 30. v. a megbocsátásról a 31. v., a kísértésről 
és a gonosztól való szabadításról a 25. és 26. v.g 

Sajnos, hogy a Syrsin codexnek éppen az a lapja 
hiányzik, a melyen a Miatyánk volt. De ha a meglévő töre-
dékből következtetést szabad vonnunk, azt kell mondanunk, 
hogy szó szerint egyezett a mai görög^Mátéval. Nevezetesen 
így kezdődik: Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szentel-
tessék meg a te neved, jöjjön 

Ε töredék kétségtelenül bizonyítja, hogy a Marcion-fóle 
beszúrás a tisztító szentlélek kéréséről, nem szakította szét 
az első és a második kérést. Mátét igazolja a Syrcrt codex 
is, mely pár kisebb változástól eltekintve, teljesen egyezik 
a mai szöveggel. Klein kortörténeti alapon azt vitatja, hogy 
a tisztító szentlélekért való könyörgés még a Keresztelő 
munkájával függ össze, nem is Jézustól való, bár nem lehe-
tetlen, hogy működése kezdetén ő is felsóhajtott néha ezért 
a tisztító szentlólekért. Ezért aztán néhol a Miatyánkba is 
belekerült, de a hol az eredeti traditiót őrizgették, mint pl. 
Máténál, ott ezt a kérést már nem vették bele a Miatyánk 
szövegébe. 

De e mellett hivatkozom a Didahéra is, a mit már Alex. 
Kelemen is ismert. Ebben a Miatyánk teljesen a Máté-féle 
szöveg szerint olvasható. Minthogy pedig a Didahé minden 
valószínűség szerint az első ker. káté volt, melyet az alexan-
driai katehumén iskolában tanítottak, bízvást állithatjuk, 
hogy a Máté-féle szöveget tekintették mindig a Miatyánk 
eredeti szövegének. A Lukács-féle szöveg éppen olyan töre-
dékes itt is, mint az u. n. hegyi beszéd többi részleténél. 
De a mint e részletek alapján nem lehet Máté hegyi beszédét 
toldott-foldottnak tartani,éppen úgy nem lehet a Miatyánkját se. 

Ha a Máté-féle szövegben mégis toldásokat keresünk, 
akkor [szinte magától ;kinálkozik, hogy a 13. verset minő-
sítsük betoldásnak. Mert a 14. v. a 12. v. természetes foly-
tatása. Igen de a Lukács szövege is igazolja a 13. v. első 
kérését. így hát csak a 2. kérése és a doxologia maradna 
toldásnak. Különösen pedig a doxologia, a melynek tényleg 
liturgikus jelleme van. Igen de Klein a zsidó irodalomból 
adatokra hivatkozik, hogy az imádság doxologiával szokott 
végződni. S minthogy zsidók kérték a zsidót, hogy tanítsa 
meg őket egy imádságra, amint János is megtanította a 
maga tanítványait, csak természetesnek találhatjuk, ha Jézus 
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szabályos zsidó imádságot közölt tanítványaival. Hogy aztán 
egyes egyházatyák nem egészen ebben a formában ismerték 
a Miatyánkot, a melyben Mátéból ismerjük, azon nem szabad 
túlságosan megütődnünk, mert a Szentírásnak számtalan 
más részletében is megtaláljuk ezt a náluk szokásos eltérést. 

A Smi az in ιοίσιος szót illeti, Varga Zsigmond a Weisz 
és Tholuck kommentárjaiban található anyag alapján nem 
tud dönteni az értelem és a vonatkozás fontos kérdésében. 
Azt mondja, hogy kevés hozzá a „forrás-anyag". — Merxet 
persze nem ismerte. Pedig ott szép anyag van együtt. Maga 
Merx a Héberev. ós a Memph. alapján azt tar t ja , hogy quolt-
dianum az igazi jelentése de abban az értelemben, hogy: az 
egymást felváltó napokra tartozó, tehát folytonos. Szerinte 
ez nem áll ellentótben 6 34-kijelentésével. 

Szerintem pedig ez dönti el a kérdést. Jézus a 6. fejezet 
végén éppen a kenyér kérdéséről a napi gondról nyilatkozik. 
Azt tar t ja , amit Ex. 16 4 is hirdet, hogy Isten minden napon 
meg tudja adni a szükséges kenyeret. Klein még a rabbinista 
irodalomból is támaszt ennek a felfogásnak bizonyságot. De 
szerintem elegendő bizonyság maga a 6. fejezet vége, a hol 
Jézus határozottan kimondja, hogy minden nap gondot visel 
a maga szükségeiről, a mint meg is hozza a maga terhét. 

A 716ιρασμός szót is magyarázni kívánja Varga Zsigmond. 
De szerintem nem jutott helyes eredményre. Állítását Hatch 
és Harnack kutatásaira és Origenes egy pár nyilatkozatára 
alapítja. Ezek szerint a πειρασμός = büntető szenvedés = 
punitio. Passowból és Rostból látom, hogy a szó jóformán 
az alexandriai görögség szava;. Schirlitz ós Cremer pedig azt 
mutat ja , hogy a szónak az Ó- és Újtestamentomban eléggé 
változatos jelentése van. A próbálás mindig kellemetlenséggel 
jár . A szóban tehát benne van a szenvedés lehetősége is. 
De pl. Ábrahám megpróbáltatása nem a punitioval azonos. 
Hasonlókép Jézus megkisórtetóse sem. Szintén nem büntető 
szenvedésre utal Jézus Máté 26 4)-ben sem, a hol azt mondja : 
Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne esse tek! 
Számtalan hely igazolja a Szentírásban, hogy a πειρασμός 
a testi vágyak és ösztönök követéséből ered. És számtalan 
esetet lehetne felhoznunk annak igazolásául, hogy a ηειρασμός-
ban mindig megtaláljuk a próba gondolatát. Ezért is, ha 
már változtatni akarunk a „kísértés" szón, akkor azt „próba" 
szóval kell helyettesítenünk s igy kell fordítanunk a Miatyánk 
végét: Ne vigy minket próbáitatásba, sőt szabadíts meg a 
gonosztól! 

Mindezt csak? azért mondottam el, hogy a Miatyánk 
problémájával foglalkozók figyelmét az irodalom Varga által 
meg sem emiitett termékeire is ráirányítsam. 

Raffay Sándor. 




