
ECKHART MESTER

'Szám 23,19; Káldi 158.
"Nem olyan az lsten,

mint az ember, hogy ha
zudjon, sem mint az

ember fia, hogy változ
zék." Mivel Eckhart a

Vulgata fordítást hasz
nálta, az Értekezés for
dítása során a további
akban én is arra hivat-

kozom. A felhasznált ki
adás: "Ó és Újszövetsé

gi Szentírás a Vulgata
szerint" Káldi György

fordítása nyomán. Eger,
1865. Nyomatott az Ér
seki Lyceum Könyv és
Könyomdájában (a to-

vábbiakban: Káldi).
2Róm 5,8-9; Káldi 1484.
"Az lsten pedig hozzánk

való szeretetét azáltal
ajánlja, hogy még mikor

bűnösök valánk, az
elrendelt idö szerint halt

meg Krisztus miérettűnk."

3Lk 15,20.
4VÖ. Meister Eckhart:
Predigt 4, in: Meister

Eckhart: Die deutschen
Werke, LW4 Kohlham

rner, Stuttgart. 1958, 73.
továbbá Meister Eckhart:

Sermo VI, 5, in: Meister
Eckhart: Die lateinischen

Werke, Kohlhammer,
Stuttgart, 1956.

5VÖ. Eckhart: Pr. Sa.
továbbá

./

Ertekezés
a "Miatyánk"-ról
Az Úrhoz szóló ima magyarázata előtt két megjegyzés adódik

Először: mivel az isteni dolgok tekintetében parányok va
gyunk, l Ő ezért buzdít elsőként arra, hogy kérjünk és imádkoz
zunk

Másodszor: szeretetét ajánlja fel nekünk, akkor is, ha távol va
gyunk,2 ilyenkor hazahív bennünket és felemel?

Harmadszor: figyelmezzünk jóságára; Ő oly módon és oly
annyira jó, hogy szükségszerű adnia."

Negyedszer: jegyezzük meg, hogy semmi mulandót ne kér
jünk Istentől.'

Elsőként: mert maga a Miatyánk nem tartalmaz ilyesfélét.
Másodikként: hogyan kérnénk éppen azt, amiről azt tanítják,

hogy vegyük semmibe?"
Harmadikként: mert az örökkévaló Isten nem tartja illőnek,

hogy ilyesmit adjon.
Negyedikként: mert a mulandóak semmik," főleg az örökké

valóra tekintve." A semmiért imádkozni pedig annyi, mint nem
is imádkozni.

Mi Atyánk
Először: figyeljük meg, Aranyszájú Szent János azt mondja,

Isten inkább akarja, hogy szeressék, semmint féljék, és ezért
hangzik úgy, hogy "Miatyánk",9 és nem úgy, hogy "Mi
Urunk".lO

Másodszor: úgy mondja "Atyánk", hogy tudjuk, hatalmat
adott nekünk, hogy Isten fiaivá legyünk."

Harmadszor: ebből következőleg, ha fiai, akkor örökösei iS.12

Negyedszer: aki azt mondja: "Atya", ezzel a bűnök bocsána
tát is kéri, elfogadja a fiúi helyet és az örökséget, valamint a test
vériséget, amely az Egyszülöttre vonatkozóan áll fenn,13 és ünne
pélyes fogadalommal egyként vallja a lélek bőkezű ajándékát.

Otödször: mindig Isten dicsőségét szeressük és az ellenkezője

felett érezzünk fájdalmat, valahányszor ilyesmivel találkozunk
- miként a fiúknál így van ez, ha tulajdon atyjukról van szó.

Hatodszor: bízzunk abban, hogyelnyerünk valamit, hiszen az
atyák meg szokták hallgatni fiaikat az Írás szerint: "Kérjetek és
adatik nektek", továbbá, amit imáitokban kértek, higgyétek,
hogy mindazt meg is kapjátok."

327



Nüsszai Szent Gergely:
Oe oratione Dominica:
"Ha mulandó dolgokat,

evilági dicsőséget tartasz
szem előtt, vagy szenve

délyednek, vágyadnak
engedsz, hogyan hívhat

nád Atyádnak a maku
látlanság atyját?"

6VŐ. J. Chrysostomus:
Super Matth. Opus

imperf. Hom. 14,
in: Patrologia Graecae

56,711. (Ed. J. P. Migne,
továbbiakban: PG);

ilietve Meister Eckhart:
Expositio sancti

Evangelii secundum
lohannem LW3,6ü6.

7VŐ. Meister Eckhart:
Expositio sancti

Evangelii secundum
lohannem LW3,611 id.

kiadás, valamint Meister
Eckhart: Sermo XLII, in:

LW4,428 i. m.
82Kor 4,18; Káldi 1548.

"Nem figyelmezünk
azokra, mik látszanak,

hanem amik nem látsza
nak, mert amik látsza

nak, ideiglenesek, amik
pedig nem látszanak,

örökkévalóak.'

gvő. J. Chrysostomus:
Opus imperfectum super
Matth. Hom. 19. PG 56.:

"a testvéri szeretet ősz

tőnzéséből másokért is
imádkozunk (...) s nem
azt mondjuk »Atyárn«,

hanem azt, hogy
»Miatyánk«".

10VŐ. A. Augustinus: De
sermo Dominica: "Izrael
népének nem azt hagy-

ták meg, hogy így

Mi Atyánk
Először: figyeld meg, nem azt mondja: "az én (atyám)", mert

Istennek tetszőbb az ima, amelyet a szeretet ösztönöz,IS és nem
a szükség."

Másodszor: miként Jeromos mondja, annál hatékonyabb az
ima, minél inkább közösségi."

Harmadszor: ő sem az én atyám, sem a tiéd, vagy valaki
másnak az atyja, hanem az, "kitől minden atyaság neveztetik
mennyekben és a földön".18

Negyedszer: tartsuk észben, hogy mindenki a testvérünk és a
társunk az örökségben," és ezért úgy szeressük őket, úgy bán
junk velük, mint testvéreinkkel, miként az a Szentírásban olvas
ható: "ti pedig mindnyájan atyafiak vagytok".20

Aki a Mennyekben vagy
Először: vegyük fontolóra, mit is mond Aranyszájú Szent Já

nos: "Szégyenkezzünk, ha a földi dolgoknak adjuk oda magun
kat, hiszen tudjuk, Atyánk a mennyekben van." I

Másodszor: Izsák apát első beszédéből vegyük ezt: "E földön
eltöltött életünk evilágiságától undorral forduljunk el, mert az
messze elválaszt Atyánktól";22 miként a Zsoltár mondja: ,,Jaj ne
kem, mert zarándokságom meghosszabbíttatott.vf

Harmadszor: ugyancsak tőle (Dávid királytól) idézzük eszünk
be, hogy minden vágyunk legyen azon ország felé sietni, amely
ben - miként valljuk - a mi Atyánk van, a Zsoltár szavaival:
"Babilon folyóvizei mellett ültünk és sírtunk... Hogyan énekel
jük az Úr énekét idegen földön?,,24

Negyedszer: ugyanezek alapján gondoljuk csak meg, semmit
nem hagyhatunk annyiban, aminek révén méltó örökségünket és
nemességünket megrabolnák.

Ötödször: azt mondom, meghagyták nekünk, hogy az egek
hez tartozzunk, jobban mondva, az "egek ege" legyünk, amikor
azt akarjuk, hogy Isten atyaként legyen velűnk.f

Hatodszor: Aranyszájú Szent János így beszél egyik homíliá
jában: "Amikor (Jézus) e kifejezést használja: »aki a mennyekben
vagy«, nem azért mondja így, hogy Istent úgy képzeljük el, mint
aki mintegy oda be van zárva, hanem azért, hogy az imádkozót
elvonja a földtől, és ama felséges országhoz kösse.,,26

Hetedszer: Ágostonnak a Hegyi beszédről szóló prédikációja
szerint: "a mennyekben" annyit tesz, hogya szentekben és iga
zakban. Mert szellemi értelemben a bűnös és az igaz ember kő

zött éppoly nagy a távolság, mint testileg az ég és a föld kö
zött."

Nyolcadszor: Ágoston ugyanott mondja, hogy "a mennyek
ben" szó elménket emlékezteti, hogy "forduljon a legfelségesebb
természet, vagyis Isten felé, amikor földi testünk a magasabban
lévő test, vagyis az ég felé fordul".28
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szólítsa Istent: Miatyánk,
hanem úgy, mint a

szolga az urát."
11Jn 1,12; Káldi 1377.
12Róm 8,16-17; Káldi

1491.: "Isten fiai va
gyunk. Ha pedig fiai, ak
kor örökösei is, az Isten

nek ugyan örökösei,
Krisztusnak pedig

örököstársai."
13VÖ. A. Augustinus: De

sermo Dominica 2,8:
,,Atya! E megszólítással

szeretetet ébresztünk,
mert ki lenne kedvesebb

a fiúnak, mint az atya?
(...) ugyan mit tagadna

meg esdeklö fiaitól lsten,
hisz Ö adta meg nekik,
hogy fiaivá legyenek?"

14Mt 7,7, továbbá Mk
11,24; Káldi, 1320:

"Mindazt, mit imádkoz
ván kértek, higgyétek,
hogy megnyeritek, és

megleszen néktek."
Lásd még: Lk 11,9.
15A. Augustinus: De

sermo Oominica 2,8: "Az
»Atya« megszólitással

felébresztjük a szeretetet,
mert a fiúnak nincs ked

vesebb, mint az atyja."
16J. Chrysostomus:

Super Matth. hom XIV
Op. imp.: "Istennek ked

vesebb az ima, amely
testvéri szeretetből fa
kad, mint amely szük-

séqből." PG 56,711
17VÖ. Hieronymus: ln

Eccl. 4,9, in: Patrologia
Latina. (Ed. J. Migne, a

továbbiakban: PL)
23,1100; valamint

Cyprianus: De oratio

Kilencedszer: illő, hogy minden ember - kicsik-nagyok egy
aránt - jól észbe vésse Istent, és ezért azoknak, akik nem képe
sek Istenről valami anyagtalant elgondolni, megengedhető afféle
elképzelés, mikor Istenre gondolnak, hogy inkább az égben van,
mint a földön.

l. Szenteltessék meg a Te Neved
Először: ismerjük Őt olyannak, akinél senki sem szentebb."
Másodszor: "szenteltessék", azaz magasztalják a Te neved úgy,

hogy mindenben minden vágyunk Atyánk dicsősége legyen, és
úgy valljuk meg Őt, hogy Atyánk dicsőségére sóvárogjunk, le
gyen az Ő dicsősége a mi boldogságunk. "Aki pedig annak dicső
ségét keresi, aki őt küldte, az igaz és nincs benne hamísság."?'
Ebben az értelemben kívánhatta Szent Pál, hogy inkább legyen
átok alatt, mintsem Krisztustól elszakítva." azért, hogy az Atya
dicsőségére növekedjék az egész nép üdvössége.f És ez az oka,
hogy Krisztusért habozás és félelem nélkül kész végveszélybe
menni, hiszen tudja, hogy az Életért senki nem halhat meg.33

Harmadszor: a "szenteltessék meg a Te neved" ezt jelenti:
Atyánk, olyanná tégy bennünket, hogy érdemesek legyünk meg
szentelődésed nagyságát megismerni, vagy felfogni."

Negyedszer: a "szenteltessék meg a Te neved" annyit tesz:
"oly módon éltess bennünket, hogy életünk folyása Nevedet
dicsőítse és szentelje meg", és "jótetteiteket látva dicsőítsék mennyei
Atyátokatl"

Ötödször: a "szenteltessék meg a Te neved" azt jelenti, hogy
folyamatos megszentelődéssel tisztuljon ki belőlünk mindaz,
amivel mindennap vétkezünkr" továbbá "szenteltessék meg",
azaz Neved szentként őrződjék meg bennünk.

Hatodszor: azt mondom: Isten neve szenteltessék meg, ami
kor az Istenről való tudásunk szenvedélyben és tetterőben tük
röződik vissza.

Hetedszer: azért imádkozunk, hogy mi, akik ilyennek ismerjük
a Szentet, féljük Őt, és szívvel-lélekkel őrködjünk afelett, hogy ne
vének szentségét magunkban meg ne sértsük vétkeínkkel."

Il. JöjjölI el a Te Országod
Helyénvaló volt előrebocsátani, hogy "szenteltessék meg a Te

neved", mivel - miként Jeromos mondja - nagy merészségre
utal, ha valaki - még ha tiszta is a lelkiismerete - azt kéri, jöj
jön el Isten Országa, és nem fél Isten ítéletétól.i"

Jöjjön el a Te Országod.

Először: mióta a sátán kiűzetett a bűnök megsemmisítésével,
Isten uralkodik bennünk, s még inkább az egész világon "az
erények illatával" ..'9

329



Dominica 6.: .,Imánk kö
zös, nem egyvalakiért,

hanem egy egész népért
imádkozunk."

l8Ef 3,15; Káldi 1579.
19Róm 8,17.

2°Mt 23,8. Figyelemre
méltó, hogy Eckhart ilt

nem idézi a - magya-
rázataiban másult

egyébként felhasznált 
Glosszát, mely szerint:

"Azért nem mondjuk »az
én aíyárn«, mert ez

csak Krisztushoz illik, hi
szen ö lsten természet

szerinti fia."
21J. Chrysostomos:

Super Matth. Op. imperf.
Hom. XlV. PG 56,711.

22VÖ. lohannes
Cassianus: CoJlationes.

IX. cap. 18,2, in: Corpus
Scriptorum Ecclesiasti
corum Latinorum; repr.
LondoniNew York,1965

(a továbbiakban: CSEL)
XIII, 266-267.

232solt 120,5; Káldi 667.
242solt 137,1; Káldi 669.

25VÖ. 1Kir 8,27; Káldi

346. "De hát lehet-e azt
vélni, hogy az lsten va

lóban a földön lakik? Hi-
szen még az ég és az

egek-ege sem fogadhat
nak be Téged."

26J. Chrysostomus: Opus
imperf. super Matth.

Hom. 20. PG 56.
27A. Augustinus: De

sermo Domin; in monte.
II. cap. 5. PL 34,1276.

281. m. PL 34,1277.
29A. Augustinus: De

sermo Domini in monte.
II. c. 5. PL 34., 1278.

Másodszor: egy eljövendő országról beszél, amelyről írva van:
"Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől

nektek készített Országoü'<" Mert a szent ember tudja, saját lel
kiismerete tanúskodik róla, hogy részese lesz Isten Országának,
amint az eljön."

Azt mondja: a "Te Országod", Isten ugyanis örök." az Ő sa
játja, hogy Lélek43 és Országa nem testi, mulandó vagy ezekhez
hasonló, hanem magasztos.

Vagy másként: azért mondja, hogya"Te" (Országod), mert a
szellemben, az örökkévalóságban és hasonlóban mutatkozik meg
amaz Ország, vagyis Isten hatalma, bölcsessége, jósága, gazdag
sága és dicsősége.

III. Legyen meg a Te akaratod, amint a Mennyben, úgy a Földön is
Elsőként e kérésnél ki kell emelni: "amint a Mennyben, úgy a

Földön is". Aranyszájú Szent János szerint ez közösen vonatko
zik a már előbb említett első, második és harmadik kérésre.44

Másodikként: nem azt mondja, hogy "szenteld meg", vagy
"szentelődjünk meg"; sem azt, hogy "hozd ide az Országod",
vagy hogy "mi kapjuk meg az Országodat"; sem azt, hogy
"tedd meg", vagy "hajtsuk végre az akaratodat", hanem mind
ezt ilyen személytelen megfogalmazással fejezte ki: "szenteltes
sék meg..., jöjjön el. .., legyen meg... " Újra jegyezzük meg, hogy
nem azt mondja: "szenteltessék meg bennem a Te Neved", sem
azt, hogy "bennem jöjjön el a Te Országod", vagy hogy "ben
nem legyen meg a Te akaratod", hanem teljességgel általánosan:
"szenteltessék meg... , jöjjön el. .., legyen meg ... "; ily módon arra
tanít, hogy az egész földkerekségért könyörögjünk.

Harmadikként: figyeljük meg, miként következik a harmadik
kérés a másodikra. Ugyanis a Mennyről kívánt tanítani, mond
ván: "jöjjön el a Te Országod", de mielőtt a Menny elérkezik,
maga a Föld legyen Mennyé; és amikor ezt mondja: "legyen
meg a Te akaratod, amint a Mennyben, úgy a Földön is", ez azt
jelenti: lIa tévelygést el kell oszlatni, ápolni az igazságot, a go
noszságot elűzni, az erényt visszahozni, s így már a Menny töb
bé nem fog mindenestül különbözni a Földtől".45 A harmadik
kérésnek ez az első magyarázata.

Másodszor: azt mondom, azt kívánja, hogy a Föld aMennyhez
hasonuljon, vagyis amint Isten akarata beteljesedik a Mennyben
az angyalok által, úgy teljesedjék bea Földön az emberek által
is. Ezt pedig készségesen kérjük, ha hisszük, hogy Isten jobban
aggódik miattunk, mint mi magunk."

Harmadszor: Isten akarata a mi üdvösségünk, eszerint: "azt
akarja, hogy minden ember űdvőzűljőn";"Tehát a megmenekü
lésünkért, vagyis az üdvösségünkért imádkozunk, amikor ezt
mondjuk: "legyen meg a Te akaratod", avégre, hogy miként
azok üdvözültek, akik a Mennyben vannak, a földiek is elnyer-
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30VÖ. Jn 7,18.
31Róm 9,J

32Róm 9,4-5; Káldi
1493.: "Izraeliták, kiké a
fiúvá-fogadtatás és a di
csőség ... a kikből való

test szerint Krisztus is."
33VÖ. Jn 14,6: "Én va

gyok az Út, az Igazság
és az Élet - válaszolta

Jézus. - Senki sem jut-
hat el az Atyához,

csak általam."
34VÖ. lohannes

Cassianus: Col/aliones.
IX c. 18n3-5. CSEL XIII.

266,15-267,20.
35Mt 5,16. "Úgy világos
kodjék a ti világosságo

tok az emberek előtt,

hogy lássák jócselekede
teiteket és dicsőítsék

Atyátokat, ki a
mennyekben van."

Vö. Káldi 1245.
36VÖ. Cyprianus: De

oratione Dominica. c.
12. CSEL III. 275,4.

37VÖ. J. Chrysostomus:
Opus imperf. In Matth.
Hom. 14. PG 56,711.
3BVÖ. Hieronymus: ln

Matth. Ic. 6.
PL 26,44A.

39VÖ. Assisi Szent
Ferenc Virágoskertje.
Fioretti. Bécs, 1978.

(Ford. É. Megyeri And
rás) 6. fejezet: "nemcsak

vagyonodat osztottad
szét önként és teljesen,
hanem jó illatú áldozat

ként magadat is fölál
doztad", továbbá 49. fe
jezet: "olyan isteni illatot

érzett, hogy ahhoz ké-
pest a világ minden

jék az üdvösséget. Ezért van, hogy előrebocsátjuk: "jöjjön el a Te
Országod". Mert amíg ezen Ország eljön - akár itt e Földön a
kegyelem útján, akár a jövőben dicsőség által -, meglesz Isten
akarata úgy a Földön, amint a Mennyben.

Negyedszer: "amint a Mennyben", vagyis az igazakban; "úgy
a Földön is", vagyis a bűnösökben.

Ötödször: azt kéri, hogy jónak és rossznak viszonzása legyen.
Ez az Utolsó Ítéletkor történik, amelynek eljövetelét kívánja
azért, hogy így eljöjjön Isten Országa is.

Hatodszor: a Menny és a Föld (annyi, mint) szellem és test.
Kéri tehát, hogy miként az elme és a szellem engedelmeskednek
Istennek, akként a test is engedelmeskedjék a szellemnek.

Hetedszer: amiként Krisztusban, úgy az egész egyházban.
Nyolcadszor: azt mondja, hogy azért imádkozik, hogy miként

Isten Országát elménkkel és szellemünkkel már most felfogjuk,
úgy "a Földön is", tehát a feltámadáskor megdicsőült testünk
ben legyen meg Isten akarata, vagyis a szellem és a test üdve.

IV Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma
Máté szerint: "Mindennapi kenyerünket add meg nekünk

ma" ,48 illetve (Lukács evan~éliumában): "Add meg a szükséges
kenyerünket minden nap.':" A Máté-evangéliumához fűzött ma
gyarázatában Aranyszájú Szent János szintén a "mindennapi"
szót használja. Négyféle módon is megmagyarázza ezt. 50

Először így: add, hogya mindennapi kenyerünket, vagyis azt,
amivel naponta táplálkozunk, bűntelenül teremtsük elő és ve
gyük magunkhoz. Mert amit bűn nélkül és igazságosan vesz
magához, vagy fogad el valaki, azt mindenképpen Isten adja.
Amit pedig másként, az semmiképp nem Istentől adatik, hanem
a kívánságoktól, vagy az ördögtől való.

Másodszor így: a "kenyerünket", tudniillik, amelyünk már van,
add meg nekünk mindennap; vagyis a megszenteltet vagy egész
ségeset, vagy áldottat. Ezzel a Máté-szöveg olvasata egybecseng:
"kenyerünket", nevezetesen azt, ami az életünk fenntartásához
szükséges, add meg nekünk ma.

Harmadszor így: "Mindennapi kenyerünket add meg nekünk
ma", vagyis mindig a napi betevő falatot, a csak arra a napra
valót, hogy ne költsük el egyetlen nap alatt, ami nekünk száz
napra, vagy száz embernek egy napra elegendő lenne; hanem
adj ma annyi kenyeret, amennyi a napi szükségletünk, vagyis a
naponta szükségeset, tehát nap mint nap add meg az aznapi ke
nyerünket.

Negyedszer: a napi kenyerünket add meg ma, tehát azt, ami
mára jár, nem akarunk ugyanis többet, mint a napi betevő falatot.

Azt pedig, mikor azt mondja: a "mi" (kenyerünket), Aranyszájú
Szent János a fentebb már idézett Máté 6,l1-re vonatkozóan kétfé
leképpen magyarázza. Elsőként úgy, hogy ama kenyeret, amelyet
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fűszere és összes illata
rossznak tűnt volna."

40Mt 25,34.
4110hannes Cassianus:
Collationes. CSEL IX.

cap. 19,268.
42Dán 6,26; Káldi 1071.:
"Mert Ö az é/ő lsten, és
örökkön-örökké való, az

Ö országa el nem enyé-
szik, és hatalma

örökké tart."
43VÖ. 2Kor 3,17: .Mert
az lsten Lélek", illetve

Jn 4,24: "Lélek az lsten
és azoknak, kik Öt

imádják, lélekben és
igazságban kell imádni

uk." KáJdi 1385.
44J. Chrysostomus: Opus

imperf. super Matth.
Hom. 14. PG 56,711.

45J. Chrysostomus:
Super Matth.
Hom. 19-20.

46VÖ. A. Augustinus: De
sermo Domini in monte.

JI. 10. PL 34,1278.;
valamint lohannes

Cassianus: Collationes.
IX. c. 20. CSEL

XIII,268.
471Tim 2,4; Ká/di 1612.
48VÖ. Mt 6,11. A görög
epiúsziosz jelentését a

latin Vulgata kétfélekép
pen fordítja, Máténál és
Lukácsnál különbözően

olvasható. Máténál a
supersubstantialem kife

jezés szerepel.
49Luk 11,3. AVulgatában

a görög epiúsziosz
je/entéseként a Lu

kács-evangélium idézett
helyén a quotidianum

kifejezés szerepel.

kapunk, ne egyedül együk meg, hanem részesedjenek belőle má
sok is, akik rászorulnak, és így senki ne mondja: "az én kenye
rem, amit csak én kaptam", hanem Ifa miénk", amelyet nekem és
mintegy általam másoknak, illetve mások által nekem adtak.

Továbbá a kenyeret - és minden ilyesmit, ami jelen életünk
höz szükséges - nekünk másokkal, másokért és másoknak ér
tünk adták. Aki a másik embernek nem adja meg, ami megilleti,
az olyan ember nemcsak a saját kenyerét eszi, hanem a magáé
val valaki másét is. Ennélfogva, ha az igazságosan megszerzett
kenyeret esszük, akkor mindenképpen a saját kenyerünket
esszük; de ha azt esszük, amit gonoszul, bűn révén szereztünk,
akkor nem a miénket esszük, hanem másét, mert semmi nem a
miénk, amit jogtalanul birtokolunk."

Kenyerünket
Vagy fejezzük ki ilyenformán kérésünket: "ma is add meg a

kenyerünket", vagyis minden egyes nap; azért, hogy ne kelljen
nap mint nap aggódnunk, hiszen megvan az, ami az életünk
fenntartásához szükséges. Erre céloz amaz evangélium, amely
Jeromos hivatkozásában így hangzik: Ifa holnapi kenyerünket
add meg nekünk ma".52

Másodszor: azt mondom, hogya "mindennapi kenyerünket
add meg nekünk ma" arra vonatkozik, amire naponta szüksé
günk van, mint már fentebb fejtegettük. "Add meg ma" annyit
tesz: most, vagyis amíg e világban zarándok módjára rójuk
utunkat, amíg rászorulunk a kenyérre testi értelemben, amíg ki
vagyunk szolgáltatva a halálnak és a szenvedésnek. Erre utal az
Atyák Mondásainak Cyüjternénye.f

Megjegyzendőmég, hogy Ágoston levele szerint ebben az Is
tenhez szóló imában a 'kenyér' a jelen életünkhöz nélkülözhetet
len dolgok közül is kiemelkedot jelenti.54 A létszükségletre nézve
soha nem is tisztességtelen, aki csak ennyit akar és nem többet,
továbbá mint (Ágoston) írja - ilyen módon értsük a Szeritírás
ban azt, hogy még "két köntösötök se le~~en", mivel a "köntös"
itt a nélkülözhetetlen öltözéket jelképezi.

Megint csak találó e mondás az apostolokra, akik a tanítás ér
dekében folyvást ide-oda utaztak, és így semmit nem tettek félre
magunknak a holnapra.

Harmadszor: így (magyarázom), a "kenyér" a Szentírás azon
helye szerint, hogy fInem csak kenyérrel él az ember", a
mennyei ihletet, vagy a megvilágosulást jelenti."

Innét van az, hogy Máté úgy tartja, az élet fenntartásához
szükséges kenyér maga Isten, aki mindig táplál mindenkit és
mindeneket. Vagy másként János szerint: "Én vagyok az élő ke
nyér, ki mennyből szálltam alá" ,57 ez pedig nem más, mint Jézus
Krisztus, mivelhogy Isten táplál mindeneket.
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50J. Chrysostomus: Opus
imperf. super Matth.

Hom. XIV PG 56,713.
51VÖ. Aquinói Tamás:

Expositio cont. S. Matth.
6,11 XVI. 123b.

52VÖ. Hieronymus: ln
Matth. I. c. 6.

PL 26,44C.
53VÖ. lohannes

Cassianus: Collationes.
IX. c. 21., n. 2. CSEL

XIII., 269,24; illetve:
Laoni Anzelm: Glossa

Ordinaria.
54A. Augustinus: Ad

Probam Epist. 121-130.
55Lk 9,3; Káldi 1345,

más Biblia-fordításokban
ing illetve tunika

szerepel.
56Lk 4,4. Vö. A.

Augustinus: De sermo
Domini in monte. II. c.
7. n. 27. PL 34,1280.
57Jn 6,51; Káldi,1392.

58Zsolt 119,5; Káldi 663.
Az idézett helyen

.Cédár" rablókra , barbár
néptörzsre utal, a

.Mesek" név pedig az
igazi hazától távoli,

idegen országot jelöl.
59FiI 1,23; Káldi 1587,

továbbá 2Kor 5,6: "míg
a testben vagyunk, távol

járunk az Úrtól."
Káldi 1549.

6°Zsolt 2,7; Káldi 576.
61A. Augustinus: Vallo

mások. (Ford. Városi
István.) Gondolat,

Budapest, 1982, 358.
62Eckhart idejében né

hány helyen a sót pénz

Méghozzá saját testének szentsége által, amelyben naponta tö
rekszünk részesedni, mondván: "kenyerünket add meg". Nem
áll ezzel ellentétben, ha e szentséget nem vesszük magunkhoz
nap mint nap, hiszen mégis részesülünk abban, ha a szeretetben
egy test vagyunk azokkal, akik az Úrvacsorához járulnak, akár
hol is vannak.

Ezenkívül jegyezd meg, azt rendeli számodra, ne vagyont,
vagy gyönyörűséget, hanem kenyeret kérj: "mindennapi kenye
rünket add meg nekünk ma". Krisztus tanítványa isteni elede
lért esedezzen és ne azt kérje, maradna bár sokáig e világban,
ezekre vonatkozóan kérve kérjük, Isten Országa jöjjön el miha
marabb, valahányszor így imádkozunk: "jöjjön el a Te Orszá
god"; vagy e szavakkal: "Jaj nekem, mert zarándokságom meg
hosszabbíttatott, Cédár lakóival lakom, oly sokáig zarándok az
én lelkem.r " továbbá: "Kívánok elválni és Krisztussal lenni,
mert ez sokkal jobb."s9

Mondhatom így is: "kenyerünket add meg nekünk ma",
vagyis amaz örökkévalóságban, ami nekünk állandó mai nap.
Vagy az élet fenntartásához nélkülözhetetlen kenyeret add meg
ma, vagyis örökkön-örökké mindig. Ezért írva van: "Fiam vagy
te, én ma szültelek téged.,,60 Ágoston ezt mondja a Vallomások
XI. könyvében, a fejezet vége felé: "A Te éveid: egy nap. Napod:
nem napról-napra, hanem örökös ma, mert mai napod nem ad
holnapnak helyet, s a tegnapira sem következik. A mai napod
örökkévalóság. Azért nemzetted Magaddal Egy Öröknek, Aki
nek így szóltál: 'a mai napon nemzettelek Téged.",61

Ha mulandókért is imádkozunk, azzal megmutatjuk a ma
nicheusok ellenében, hogy nemcsak a szellemiek, hanem a mu
landó dolgok is Istentől, az Első Kezdettől valóak. Ugyanakkor
ne sós kenyérért,62 vagy finomságokkal ízesített kenyérért kö
nyörögjünk. Nemkülönben tartsuk észben azt is, hogya legki
sebb javakat is Istentől kapjuk/"

v És bocsásd meg vétkeinket
Jegyezd meg: az ima mintáját nyújtja, az erkölcsöket neveli,

haragot és szomorúságot, a rossznak gyökerét eltávolítja, és
megmutatja azon utat-módot, ahogyan imádkozva megkapjuk,
amit kérünk, és enyhíthetjük Isten haragját vagy Isten ítéletét fe
lettünk, mikor ezt mondjuk: "bocsásd meg vétkeinket'C'"

Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezóknek
Éspedig két okból is ajánlja ezt.
Először: azért, mert Aranyszájú Szent János szerint "dicséretre

méltó, ha valaki a vele szembeni jogtalanságot türelemmel viseli,
viszont az Istennel szembeni jogtalanságot elpalástolni nagyon
nagy gonoszság.,,6S
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helyett használták ritka
és ezért értékes

mivolta miatt.
63Meister Eckhart:

Sermones et lectiones
super ecclesiastici cap

24,55: .rninél éhesebbek
és szomjasabbak va

gyunk, annál jobban él
vezzük az ételt-italt",

majd Cicero művére hi
vatkozva idézi Mariust:
"Éhség és szomjúság

megízesítik az ételt és
italt."

64VÖ. lohannes
Cassianus: Collationes

i. m.

65J. Chrysostomus: Ope
ra imp. In Matth. hom.

5. PG 56,668.

66VÖ. Szent Ambrus: A
szentségekről: "Vigyázz

arra, amit mondasz:
Ahogy én megbocsátok,

úgy bocsáss meg te is
nekem. (...) Ha magad

nem bocsátasz meg,
hogy kérheted, hogy Is
ten neked megbocsás
son?" ln: Kühár Flóris

(szerk. és ford.): Az ős

egyház szentségi élete.
Budapest, 1944, 215.

67VÖ. J. Chrysostomus:
Opera imp. In Matth.
hom. 14. PG 56,714.

68A. Augustinus:
Enchiridion. c. 74.

PL 40,26.

Másodszor: sokan hajlanak arra, hogy megbocsássák a feleba
rátjuk sérelmét, sőt az Istent ért sérelmet is, az ellenük elkövete
tett jogtalanságot azonban nem bocsátják meg ugyanilyen gyor
san."

Harmadszor: megjegyzendő, hogy ha a sérelmet szenvedő

nem bocsát meg az ellene vétkezőnek. és imája hasztalan, akkor
mit tartsunk a sérelmet okozó imájáról?

Negyedszer: figyeljük meg, hogy néhányan átugorják e korlá
tozást, hogy "amint mi is megbocsátottunk" . Ezek balgák. Elő

ször is azért, mert aki nem úgy imádkozik, ahogy Krisztus taní
totta, az nem keresztény, és nem Krisztus tanítványa. Másodszor
azért, mert az Atya sem szívesen hallgat meg olyan imát, ame
lyet nem maga a Fiú ajánlott" Harmadszor azért, mert az Atya
nem a szavakat, hanem a fiúi érzületet nézi, és azt fogadja el.
Elmondhatod ugyan az ima szövegét, de Istent nem tudod be
csapni.

Ennél az ötödik könyörgésnél: "és bocsásd meg vétkeinket",
még négyféle dologra figyeljünk.

Először: arra, hogy akinek Atyja Isten, ne lelje tetszését saját
magában, mint látszólag bűntelenben, és emiatt ne kárhozzék el
annál biztosabban elbizakodottsága miatt. Nap mint nap vétke
zünk, ezért hagyta meg, hogy naponta könyörögjünk a megbo
csátásért, mondván: "bocsásd meg".

Másodszor: Isten atyai könyörületét adta nekünk. Aki ugyanis
bennünket bűneink miatti könyörgésre tanít, mindenképpen
megígérte az irgalmat.

Harmadszor: nem azt mondja, hogy "miként meg fogunk bo
csátani", hanem hogy "miképpen mi is megbocsát(ott)unk".
Mert Isten nem akar megbocsátani nekünk, ha már azt megelő

zően meg nem bocsátottunk.
Negyedszer: megjegyzendő, hogy ezen kérés által nem paran

csolják ellenségünk szeretetét. Isten ugyanis azt akarja, hogy úgy
bocsássunk meg, miképpen Ő is megbocsát nekünk. Ám csak
akkor bocsát meg, ha kérjük Őt erre, és imádkozunk a megbo
csátásért. Elegendő tehát, ha annak bocsátunk meg, aki kéri ezt,
és kívánja a megbocsátásunkat. De nem lehet ellenség az, aki
annak bocsánatát kéri, aki ellen vétkezett. Ezért mondja Ágoston
a kézikönyvben, hogy az ellenség szeretete nem érint olyan
nagy tömeget, mint vélhetnénk, ha meghallgatásra talál az imá
ban szereplő "bocsáss megl,,68

Újra csak felhívjuk a figyelmet, hogy az első kérésekben, ahol
Istenről beszél, egyes számot használ: "Neved ... Országod ...
Akaratod " A négy többi kérésben többes számot használ: "ke-
nyerünket vétkeinket. .. ne vígy minket... szabadíts meg (rnin-
ket) ... "
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69VÖ. Walafridus Strabo:
G/ossa ordinaria in

Matth. 6,13. PL 114,102.

7DVÖ. Aquinói Tamás:
Expositio contr. S.

Matth. XVI, 125 a-b.

71VÖ. Cyprianus: De
oratio Dominica. c. 25.

CSEL lll. 285-286.

721Kor 10,13.
Vö. Káldi 1527.

73Jak 1,13: "Senki ne
mondja, midőn kísértetik,

hogy Istentől kísértetik,
mert lsten, ki rosszra
nem kísérthető, arra

senkit nem kísért."
Káldi 1657.

74A. Augustinus: De
bona Perseverentiae. c.

6 12. PL 45,1000.

75VÖ. A. Augustinus: Ad
Probam. De orando

Deum Epist. 130. c. 12.
CSEL XLIV. 65.

76Jak 4,3; Káldi 1661.

VI. És Ile vígy nunket kisértésoe
Először: jegyezzük meg, nem kérjük, hogy ne kísértsenek. Kí

sértésnek ugyanis Jób volt kitéve, Ábrahámot és Józsefet is meg
kísértették, hogy érdemeik sokasodjanak, és győzelmüket koszo
rú illesse. 69 Mi azonban azért imádkozunk, hogy ne is vigyenek
kisértésbe, ne legyünk legyőzetve, ugyanúgy, mintha valaki
azért imádkoznék, hogy ne is érintse a tűz, és nem csak azért,
hogy ne égesse meg."

Másodszor: itt azt adja értésünkre, hogy az ellenség (a sátán)
csak akkor kísérthet bennünket, ha Isten azt éppen megengedi,
avégett, hogy minden félelmünk és áhítatunk egyként Istenhez for
duljon." Ezért folytatódik a szöveg így: "hanem szabadíts meg a
gonosztól", vagyis ne hagyd, hogya kísértés meghaladja erőnket:

"Isten nem hagy benneteket kísértetni azon felül, amit elviselhet
tek, sőt a kísértéssel egyidejűleg erőt is ad, hogy elvíselhessétek.r'?

Vagy másképpen, mikor azt mondjuk, hogy "ne vígy minket
kisértésbe", ezzel kérjük, hogy állhatatosan maradjunk meg az
erkölcsi tisztaságban.

Továbbá: kérjük ugyan Istent, hogy ne vigyen kísértésbe, jólle
het a boldogságos [akab azt mondja, hogy Isten nem csábít
rosszra." mert mint Agoston mondja az Allhatatosság értékéről

című művében: "semmi nem eshetik meg, csak amit Isten Maga
tesz, vagy hagyja, hogy megtörténjék" ?4

VII. De szabadíts meg a gonosztól
Először: jegyezzük meg, hogy azt kérjük, ne csábíttassunk

semmi gonoszra, vagyis bűnre. Már kértük, hogya még el nem
követett rossztól (szabadítson meg), amely még nem történt
meg, amikor azt mondjuk: "ne vígy minket kísértésbe, de szaba
díts meg a gonosztól"; most pedig a gonosztól megszabadulást
kérjük, tehát a megszabadítást a már elkövetett bűneinktől.

Másodszor: úgy magyarázom, hogy "a gonosztól", vagyis a
kísértés veszélyétől.

Harmadszor: "a gonosztól", vagyis a sátántól, akit mértékte
len gonoszsága miatt, vagy azért, mert engesztelhetetlen háborút
folytat ellenünk, nevezik "a Gonosznak".

Negyedszer: "a gonosztól" (szabadíts meg), vagyis az imád
kozás közbeni vétektől, hogy ne valami anyagiért vagy mulandó
ért imádkozzunk vagy kőnyőrőgjünk."Azt kérjük, szégyelljük el
magunkat azért, hogy mi mindent nem szégyellünk megkívánni,
és ha győz a kívánság, jól imádkozzunk, hogya gonosz e megkí
vánásától megszabaduljunk. "Kértek, de nem kaptok, mivel go
noszul kértek" /6 a rossz azt jelenti, hogy testi és mulandó.

A Miatyánk ezzel ér véget.

Bányai Ferenc fordításo
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lMeister Eckhart:
Tractatus super Oratione

Dominica. In: Meister
Eckhart: Die deutschen

und lateinischen Werke,
LW 5. (Szerk. Erich

Seeberg.) Kohlhammer.
Stuttgart, 1988.

109-128.

2Meister Eckhart:
Expositio sancti

Evangelii secundum
lohannem. ,,,.erről az

imáról jó ideje már. hogy
írtam egy külön érteke

zést". In: Meister
Eckhart: Die deutschen

und lateinischen Werke,
LW3,524. (Szerk.
A. Zimmermann 

L. Sturlese - J. Koch.)
Kohlhammer.

Stuttgart. 1994.

3Aquinói Szent Tamás:
Catena Aurea. I. Kom

mentár Máté evangéliu
mához. (Ford. Benyik

György és Lázár István.)
Szeged. JATE

Press. 2000.

4Aquinói Szent Tamás:
Az Úrhoz szóló ima,

vagyis a Miatyánk kifej
tése. In: Előadások a

Hiszekegyről, a Mi
atyánkról és a Tízparan
csolatról. Seneca Kiadó.

Budapest. 1994.
129-171.

A fordító jegyzete

A "Miatyánk"-ról szóló Értekezés Eckhart első ismert műve.' 1280
és 1283 kőzőtt keletkezhetett, valószínűlegErfurtban a hároméves
studium salemme tanulmányok során, vagy az 1286-89 közötti idő

ben ez volt referátumának témája, amikor az Albertus Magnus ál
tal alapított siudium generale-n tanult Kölnben. Bár az Eckhartnak
tulajdonított művek szerzősége részben vitatott, ezen Érteke
zésének létezését maga Eckhart is megerősíti későbbi latin nyelvű

főművében, a János evangéliumhoz írott kommentárjában."
Az Értekezés értékelésében viszonyítási alapként kínálkozik,

hogy összevessük röviden egyrészt Eckhart többi traktátusának,
Szentírás-magyarázatainak, prédikációinak gondolatvilágával és
stílusával, másrészt Aquinói Tamás két munkájával, a Miatyánkot
is elemző, 1269 és 1272 között a pápa felkérése írott Máté evan
gélíum-kommentárokkaf és az 1273-ból való, Miatyánk-ról szóló
Előadással.4

Ami az első viszonyítást illeti, az Értekezésben nem· találko
zunk azon eredeti fogalom-értelmezésekkel, nagyívű fejtegetések
kel és újszerű asszociációkkal, amelyek Eckhart későbbi műveiben

olyannyira szembeöt1őek. Itt a Miatyánk szövegét sorrendben kö
vetve megjegyzéseket fűz hozzá az adott kérdésben tekintélynek
számító egyházatyák, néhány ókori példázat, valamint a Glossa
Ordinaria idézeteinek felhasználásával. Eckhart későbbi műveivel

összehasonlítva itt lényegesen kevesebb szerzőre épít, ám azokat
aprólékosabban elemzi. Mindemellett Eckhartnál már e művében

megjelenik az Isten-fiúság spirituális kihangsúlyozása, az, hogy
minden ember Krisztus társörököse (amiből későbbi műveiben az
Egy-szülött fiúvá válást is részben levezeti), vagy az ember ne
messége, az emberé, aki igazából a mennyek országához tartozik
és már evilági életében ebbe az igazi hazába törekszik visszatérni
(e témát a Nemes emberró1 szóló öregkori Prédikációjában/Érteke
zésében fejtegeti részletesen), valamint a mulandó dolgok semmis
sége az örökléthez mérve (amely gondolat szélsőségesebb meg
fogalmazásban egyik későbbi inkriminált kijelentése lett).

A második viszonyítást - Aquinói Tamás és Eckhart művei

nek párhuzamos olvasását - több szempont is indokolja. Do
monkos szerzetesek voltak, és mindketten elnyerték, mégpedig
kétszer is a Párizsi Egyetemen a rendes teológiai professzori ki
nevezést, végül valamiben mindkettejüket a legkiválóbbak közé
sorolták, Aquinóit a skolasztika fejedelmének, Eckhartot a legna
gyobb német misztikusnak nevezték.

A témaválasztás azonos, Aquinói és Eckhart itt hivatkozott
művei skolasztikus jellegűek. Az Értekezés önálló fejtegetései az
Előadáséval állíthatóak párhuzamba, a Szentírás szövegének ér
telmezése során Eckhart által tett utalások gyakorisága és azok
egymáshoz fűzési módja pedig a Caiena Aurea-ra emlékeztet.
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Ezek mellett különbözőségek is mutatkoznak, ilyen például a
művek szerkesztési módja, megformálása. Tamás Előadásához

mérten az Értekezés szerkezete kevésbé arányos, és a fejtegetések
nem lezártak, néhol csak az Eckhart általa hivatkozott források
elolvasásával tárul fel az olvasó számára a teljes mondanivaló.
Ugyanakkor érdekes, hogy Eckhart főleg azokra a szerzőkre hi
vatkozik, akiket Aquinói Tamás is mértékadó tekintélyekként ke
zel. Ennek oka lehet - Aqinói tekintélye mellett - a domonkos
kolostori könyvtár kézirat állományának korlátozott mivolta,
vagy hogy az idézetek közvetlen forrása az oktatási kötelező se
gédanyagként használatos valamely gyűjteményes mű, florilégi
um, compendium voltak.

Talán a két szerző életkorbeli különbsége szolgálhat magyará
zatul, hogy Aquinói Tamás idős korában készült Előadása a
prédikácós művészet, a Catena Aurea pedig a kommentáriroda
lom klasszikus elveit használja, míg Eckhart fiatalkori Értekezése
néhol kissé iskolás jellegű, amire némi magyarázatul szolgál, ha
figyelembe vesszük, hogy Eckhart ezt eredetileg élőszóban ad
hatta elő tanulótársai és tanárai előtt.

Aquinói Tamás Előadásában eme legfóbb keresztény ima öt ki
válóságának (bizakodó, helyes, rendezett, áhítatos és alázatos)
kifejtését követően az imádkozással járó javakat veszi számba:
vagyis az imádság orvosság a rossz ellen, kívánságaink elnyeré
sének eszköze és Isten háza népévé tesz bennünket. Az ezt kö
vető hét rész megfelel a Miatyánk hét kérésének. Végül Aquinói
Tamás összefoglalja mindazt, amit csak kívánhatunk és amitől

menekülünk ezen legfőbb imádság révén. A legfóbb kívánsá
gunk Isten dicsősége, és ezt nem ronthatja le semmi. A következő

három kívánsággal azonban más a helyzet: az örök élet elnyeré
sét a bűn fenyegeti, az igazságosságot a kísértés, és a szükséges
javakat a gyötrelmek. Eckhart ezzel szemben a teremtmények
hez, a mulandósághoz kötődést és az anyagi javak megkívánását
tekintette az örökléttel szembeni legfóbb akadálynak.

Eckhart Értekezése a Nicolaus Cusanus bíboros által alapított
Kues-i könyvtár két kódexében teljes terjedelemben maradt fenn.
Cusanus nagyra értékelte Eckhart gondolatait, neki köszönhető a
Szentírás különböző részeihez fűzött eckharti kommentárok és
latin nyelvű prédikációk fennmaradása is, miután a nagy miszti
kus halálát követő mintegy évszázaddal késöbb a még fellelhető

műveket lemásoltatta. Cusanus maga is tartott egy nevezetes
prédikációt Bécsben 1454-ben, a Miatyánk szövegét részletesen
elemezve.
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