
DÁNIEL·ATYA ELBESZÉLÉSEIBÓL

Evlógioszról, akófejtóról

Abbá! Dániel, Szkíti vénj; egyszer Thívaiszban járt, és vele volt az egyik tanítványa
is. És hajón aláereszkedtek a folyón. Hajóútjuk végén elérkeztek egy faluhoz, és az
öreg elbocsátotta a hajósokat. És ezt mondja az öreg: Ma itt fogunk maradni. Ekkor
tanítványa morgolódni kezdett, és ezt mondta: Meddig bolyongunk még? Eridjünk
Szkítibe. Mire az öreg ezt mondja: Nem, hanem itt maradunk' ma. És ott voltak,
idegenek a falu közepén. Ekkor így szól a testvér az öreghez: Vajon tetszik-e az
Istennek, hogy itt üljünk, mint valami testvérelh Menjünk el legalább egy vértanú
szentélyébe. Mire az öreg: Nem, itt maradok. És ott üldögéltek késó estig. Akkor
veszekedni kezdett a testvér az öreggel, mondván, hogy miattad fogok meghalni.

Amíg így beszélgettek, arra jött egy világi öreg, hosszú galamb6sz, egészen öreg,
elaggott és púpos ember. Amikor meglátta Abbá Dánielt, átölelte, és csókolgatni kezd
te a lábát, sírva. Köszöntötte a tanítványát is, és így szól hozzájuk: Parancsoljatok.

Egy lámpás volt nála, és a falu utcáit járta, idegeneket keresve. Magával vitte az
öreget és tanítványát és az összes idegent, akit csak talált, hazatért, vizet öntött a
tekn6be, és megmosta a tanítványok meg az öreg lábát. És sem odahaza nem volt
senki egyebe, sem máshol, hanem egyedül csak az Isten. Majd asztalt terített nekik.
És amikor ettek, a megmaradt törmeléket a falu kutyáinak vetette. Mert ez volt a
szokása, és estér61 reggelre egyetlen morzsát sem hagyott. Az öreg félrevonta őt, és
csaknem virradatig ott ültek, és az üdvösségre tartozó dolgokról beszélgettek sok-sok
könny közepette. Reggel pedig elköszöntek egymástól, és ment ki-ki a maga útjára.

Útközben a tanítvány leborult az öreg előtt, és ezt mondta: Légy kegyes irántam,
atyám, és mondd meg nekem, ki ez az öreg és honnan ismered? De az nem akarta
megmondani neki. Ismét leborult a testvér, és ezt mondta: Annyi mindent elárultál
nekem, és ennek az öregnek a dolgát nem árulod el? Amde az öreg nem akarta
elárulni neki annak az öregnek a dolgát. Amire a testvér elszomorodott, és egészen
Szkítiig nem szólt az öreghez.

A testvér visszavonult a saját cellájába, és nem vitte ki a szokott kis ételét az öreg
nek a tizenegyedik órában. Mert az öreg egész életében ezt a szokást követte. Este az
öreg á~ött a testvér cellájába, és ezt mondja neki: Mi az gyermekem, hagytad, hogy
atyád éhen haljon? Az viszont így felel: Nekem ugyan nincs atyám. Mert ha volna
atyám, az szeretné a saját gyermekét. Mire az öreg ezt mondja: Akkor hát ne adj
ennem! Megfogja az ajtót, hogy kinyissa és elmenjen, de előtte t~rem a testvér, meg
ragadja az öreget, összevissza csókolja, és így szól hozzá: Él az Ur, hogy nem enged
lek el, amíg meg nem mondod, kicsoda az az öreg. Mert nem nézhétte el a testvér,
hogy az öregnek bármi miatt is szomorúsága essék, hiszen nagyon szerette őt. Ekkor
így szól hozzá az öreg: Készíts nekem egy kis ételt, és akkor elmondom neked. S hogy
evett az öreg, így szól a testvérhez: Ne légy keménynyakú! Amiatt nem beszéltem el
neked, amit a faluban mondtál. De vigyázz, ne add tovább, amit most hallasz.

Ezt az öreget Evlógiosznak hívják, mestersége kőfejt6, és egynapi munkájával egy
kerátiont4 keres, és estig semmit sem eszik. Este bemegy a faluba, és ahány idegent
csaktalál, mind otthonába viszi, jól látja 6ket, és a maradékot a kutyáknak veti, amint
láttad. És a k6fejtó mesterségét folytatja fiatalkorától mindmostanáig. Elmúlt száz
éves, és az Isten akkora er6t ad neki, mint egy egészséges ifjúé, és mindmáig nap mint
nap megkeresi a maga kerátionját. ,
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Negyven évvel fiatalabb voltam, amikor ebbe a faluba vet6dtem a munkáimat árul
va, és 6 este eljött, a velem lév6 testvérekkel együtt hazavitt, és megvendégelt ben
nünket.

Látván az öreg erényét, amikor hazatértem, több héten át tartó böjtbe kezdtem, és
kértem az Istent, hogy az Isten adjon neki több költ6pénzt, és így sok más emberrel
is jót tehessen. Három hét böjt után az aszkézistól félholtan feküdtem. ~s látom, hogy
egy szentséges külsejű férfi közeledik hozzám, és így szól: Mi az, Dániel? Amire így
felelek: Fenséges Uram, megfogadtam a Krisztusnak, hogy nem ízlelek kenyeret, amíg
meg nem hallgat a k6fejt6 Evlógiosz ügyében, és nem adja áldását neki, hogy még sok
más emberrel is jó tehessen. Amire így felel nekem: Nem, jól van így. Én pedig így
válaszolok neki: Nem, inkább adj neki, hogy mindenki dics6ítse 6miatta a te szent
nevedet. És ezt feleli: Én mondom neked, hogy jól van így. Ha azt akarod, hogy adjak
neki, vállalj kezességet a lelkéért, hogy ha többje van is, üdvözül, és én megadom
neki. Ezt válaszolom hát neki: Kezemból kérd számon az 6 lelkét!

És látom ám, hogy a Szent Feltámadás templomában állunk, és egy legényke ült a
drágalátos kövöns, és magát Evlógioszt, amint ott állt a jobbján. Odaküldi hozzám a
legényke kíséretének egy tagját, és így szól hozzám: Te vállaltál kezességet Evlógio
szért? Igy felelek neki: Igen, fenség. Es ismét így szól: Mondjátok meg neki, hogya
kezességét számon fogom kémi. Mire én: Igen, fenség, rajtam kérd számon, csak
sokasítsd meg rajta a te áldásodat! És látom, hogy két ember felette sok pénzt önt
Evlógiosz ölébe, és amit 6k beleöntöttek, azt Evlógiosz öle befogadta. Felébredtem, és
immár tudtam, hogy meghallgatásra találtam, és dics6itettem azIstent,

Evlógiosz pedig kiment a maga munkájára, ráüt egy sziklára, tompa hangot hall,
és egy kis lyukat talál, ismét ráüt, és egy pénzzel teli barlangra talál. Megdöbben, és
ezt mondja magában: Ez a pénz a zsidóktól van. Mit csináljak? Ha beviszem a faluba,
megtudja az elöljáró, elveszi, ~s magam is bajba kerülök. Inkább titokban külföldre
viszem, ahol senki sem ismer. Allatokat bérelt, mintegy k6szállításra, és az éjjel elszál
lította a pénzt a folyó mellé, felhagyott a munkájával, a nap mint nap gyakorolt
vendégszeretettel, hajóra szállt, és Bizáncba érkezik. ,

Ekkor Jusztinosz, [usztíníanősz nagybátyja uralkodott. Es sok kincset ad a király
nak és f6urainak, és így megtették a szent fejedelmi paloták felügyel6jévé. Vett egy
nagy birtokot is, amelyet mindmáig az egyiptomi földjének neveznek.

Két év múlva álmomban ismét látom azt a legénykét a Szent Feltámadás-templom
ban, és azt mondom magamban: Hol van hát Evlógiosz? És kis id6 múlva látom, hogy
egy etióp elvonszolja Evlógioszt a legényke színe el6l. Amikor felébredtem, ezt mon
dom magamban: Jaj nekem, bűnösnek! Mit tettem! Elveszítettem a lelkemet. Azzal
fogtam az iszákomat, és elmentem abba a faluba, mintha csak a munkáimat árulnám,
és vártam, hogy Evlógiosz szokása szerint megérkezzék. Kés6 este lett már, és senki
sem szólított meg. Felkelek hát, és megszólítok egy öregasszonyt Ammá'', hozzál már
nekem három kétszersültet, hogy egyek valamit, mert ma még nem ettem! És ezt
feleli: Máris. Elment, hozott nekem egy kis f6tt ételt, elémbe rakta, és lelki tanácsokat
kezdett nekem mondogatni, például, hogy nem tudod-e, hogya szerzetesi élethez
nyugalom kell, és más egyéb hasznos dolgokat. Mondom neki: Mit tanácsolsz hát, mit
tegyek, hiszen azért jöttem, hogyeladjam a munkáimat?Ó pedig így válaszolt Ha a
munkáidat szerétnéd eladni, ne id6zz így a faluban. Ha viszont szerzetes akarsz lenni,
eridj el Szkítibe. Erre mondom neki: Hagyd már el ezt a beszédet! Nincs ebben a
faluban istenfél6 ember, aki összegyűjti az idegeneket? És feleli nekem: Ó, mit be
szélsz, abbá uram? Volt itt egy k6fejt6, aki sokat tett az idegenekért. S hogy látta az
Isten az 6 cselekedeteit, kegyelmet adott neki, és 1l)ostpatrícius lett bel61e.

Mindennek hallatán ezt mondom magamban: En követtem el ezt a gyilkosságot.
Majd hajóra szálltam. Megérkeztem Bizáncba, és kérdez6sködöm, hol találom az
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egyiptomi birtokát. Megmutatják nekem, és én ott ülök a bejárat el6tt, amíg ki nem
jött.

És látom 6t nagy pompa közepette, és kiáltok neki: Irgalmazz nekem, négyszem
közt akarok neked valamit mondani. De nem figyelt rám, hanem a kísérete még meg
is vert. Ismét csak megel6ztem a kíséretét, és elébe álltam, de megint ugyanúgy meg
vertek. És ilyenformán cselekedtem négy héten keresztül, de nem sikerült találkoz
nom vele.

Ekkor elcsüggedtem, és eltávoztam onnan, a Boldogasszony kapuja elé vetettem
magam sírva, és ezt mondom: Uram, oldd fel a kezességet, amelyet ezért az emberért
vállaltam, vagy én is kimegyek a világba! Amint ezt forgattam elmémben, elszuny
nyadtam, és íme, nagy zsivaj közeledett, és ezt mondják: A Császárn6 érkezik. Es
tízezerszer tízezer és ezerszer ezer rend vonult el6tte. És kiáltottam, és ezt mondtam:
Irgalmazz nekem! Ó pedig megállt, és így szól hozzám: Mi bajod van? Mondom neki:
Kezességet vállaltam Evlógiosz palotafelügyelőért. Parancsold meg neki, hogy oldjon
fel ez alól a kezesség alól! Amire ezt felelte: Nem tehetek semmit. Teljesítsd amit
vállaltál, ahogy akarod.

Felébred.ve ezt mondom magamban: Ha meg kell halnom is, nem tágítok a bejárat
tól. És amint kivonult, kiáltottam neki. Mire a kapus nekem esik, és addig üt, amíg
egész testemet össze nem törte. Ekkor elcsüggedtem, és ezt mondom magamban:
Gyerünk vissza Szkítibe, és ha az Isten úgy akarja, Evlógioszt is megmenti.

Elmentem keresni, és találtam is egy alexandriai hajót, majd felszálltam rá, hogy
visszatérjek cellámba. Alighogy hajóra szálltam, csüggedésemben aludni tértem. AI
momban ismét a Szent Feltámadás-templomban látom magam, és az a legényke ott
ül a szent kövön, és fenyegetően néz rám, annyira, hogy félelmemben reszkettem mint
a nyárfalevél, és nem bírtam kinyitni a számat. Mert a szívem kövé dermedt a rémü
lett61. És így szólt hozzám: Nem mész teljesíteni, amit vállaltál? És megparancsolja az
ott állók közül kett6nek, hogy akasszanak föl hátrakötözött kezemnél fogva, és ezt
mondta nekem: Ne vállalj kezességet erődön felül, ne feleselj az Istennel! Es nem
bírtam kinyitni a számat.

Amint ott lógok, íme egy hang: A Császárn6 érkezik. Amint megláttam őt, bátor
ságra kaptam, és így szólok hozzá elhaló hangon: Irgalmazz nekem, világ Nagyasz
szonya. Es így felel nekem: Mit akarsz már megint? Mondom neki: Evlógiosz kezes
sége miatt lógok itt. Mire ő: Könyörögni fogok érted. És látom, hogy elment, és annak
a legénykének a lábát csókolta. Mire így szól hozzám a legényke: Ne csinálj többé
ilyet. Felelek: Nem, fenség. Azért kértelek, hogy jót cselekedjék. Vétkeztem, bocsáss
meg. Parancsot ad, és feloldoznak. Majd így szól hozzám: Eridj, menj a celIádba, és
én visszavezetem Evlógioszt a maga állapotába. Ne aggódj. Amint felébredtem, mind
járt nagy örömet éreztem, hogy megszabadultam ettől a kezességt61, majd tovább
hajóztam, hálát adva az Istennek.

Három hónap múlva hallom, hogy meghalt Jusztinosz király, és Jusztinianósz ke
rült a trónra? Es fellázad ellene Ipátisz, Dekszikretisz, Pómbiosz és Evlógiosz palota
felügyel6. Az elsö hármat kivégezték, és minden vagyonát elkobozták Evl6giosz bir
tokával együtt. Ó pedig éjszaka elmenekül Konstantinápolyból. És a király megparan
csolja, hogy bárhol találjanak is rá Evlógioszra, halál fia legyen. Ekkor menekültében
a falujába érkezik, és ruháját paraszti ruhára cseréli. Es összegyúlt az egész falu a
látására, és mondják neki: Hallottuk, hogy patrícius lettél. És feleli: Igen, ha patrícius
lettem volna, a ti képeteket látnám még? Nem, az egy másik Evlógiosz, aki ugyanerről
a vidékr61 való. Én meg a Szentföldön voltam.

Akkor magához tér, és ezt mondja: Nyomorult Evlógiosz, kelj fel, vedd a csákányodat,
és eridj, dolgozz! Ez ugyan nem a palota, nehogy még a fejedet is elveszítsd! Fogta a
csákányát, kiment a sziklához, ahol a kincsek voltak, és ütögette a követ egészen a hato-
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dik óráig, de semmit sem talált. Ekkor eszébe jutottak az ételek, a kíséret és az egész
család, és ismét ezt mondta magában: Kelj fel, dolgozz! Ez ugyan Egyiptom. És las
sacskán a szent legényke és az istenszülő Nagyasszony visszahelyezte őt eredeti álla
potába. Mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfelejtette volna korábbi fáradozásait.

Kis idő múlva felmentem a faluba, és lám, beesteledett, és ő szokása szerint magá
hoz vett engem. Alighogy megláttam, sírva fakadtam, és könnyek között mondtam:
Mily nagyok a te múveid, Uram, mindeneket bölcsességben teremtettél. Kicsoda
olyan nagy isten, mint a mi Istenünk, aki fölkelti a földről a szegényt, és fölemeli a
szemétből a nyomorultat? Megaláz és felmagasztal. Kicsoda nyomozhatja ki a te cso
dálatos dolgaidat, fenséges Uram? Én búnös próbálkoztam, és kevés híja volt, hogy
lelkem nem költözött az alvílagbaf

Vizet merített, szokása szerint megmosta a lábamat, és asztalt terített. Miután et
tünk, ezt mondom neki: Hogy vagy, abbá Evlögíosz? Amire így válaszol: Imádkozz
értem, abbá! Nyomorult ember vagyok, akinek nincs a kezében semmije. Én pedig ezt
mondtam neki: Bárcsak amid volt, az se lett volna a tiéd! Amire ő ezt feleli: Miért,
abbá uram? Mivel botránkoztattalak meg valaha is? És én: Már hogyne botránkoztat
tál volna meg! Azzal előadtam neki mindent. Mindketten sírtunk, és ezt mondja:
Imádkozz, hogy küldjön nekem az Isten, és mostantól fogva megjavulok. Mondom
neki: Gyermekem, igazán ne várd, hogy ~ kerátionnál többet rád bízzon az Isten
mindaddig, amíg ebben a világban vagy. Es lám, már ennyi ideje megadja neki az
Isten, hogy naponta megkeresse a maga kerátionját.

íme, elmondtam neked, honnan ismerem őt. Te viszont ne mondd ezt tovább sen
kinek.

Ezeket árulta el tanítványának abbá Dániel Thívaiszból való hazatérésük után. Cso
dálatra méltó az Isten emberszeretete, hogy ilyen rövid idő alatt ennyire felmagasz
talta, majd ennyire megalázta őt lelkének üdvösségére. Imádkozzunk hát mi is, hogy
megaláztassunk az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztus félelmében, hogy irgalmat
találjunk az ő félelmetes ítélőszéke előtt, Nagyasszonyunk. az istenszülő és örökszüz
Mária, és minden szentek imája és közbenjárása által. Amen.

Perczel István fordítása

Jegyzetek:

(A történeteket L. Glugnet adta közre - Vie et récits de l'abbé Daniel de Scété, Revue d'Orient
Chrétien 5 - a párizsi Bibliothéque Nationale 11.-12. századi kéziratai alapján.)

A {ordftó megjegyzése: Az eredeti görög szöveg keresetlen, népies nyelven íródott. Ezt igyekeztem a
magyar fordításnál is érzékeltetni, meghagyva a szóismétléseket, a jelen és múlt id6k szeszélyes vál
togatását stb. A görög neveket az újgörög kiejtés szerint írtam át, mert a 6. században már nagyjából
ígyejtették 6ket.

1. Görögös alakjában "abbász", megtisztelőmegszólítás, arámiul "atyát" jelent. 2. Vagyis lelkiatyja. 3.
A hely értelme nem egészen világos. 4. Az aranypénz huszonnegyed része. 5. A jeruzsálemi Szent
Feltámadás templomról van szö, és a Szent Sírt borító kőr61,.amelyetannak idején az angyal elhenge
rített, és amelynek egy darabja ma is a Szent Sír kápona előcsarnokában van. 6. Arámiul "anya",
"anyó". 7. Mindez 527-ben történt. Jusztinianósz 565-ig uralkodott. 8. Ez az ima a következő szentírási
helyek ötvözete: Zsolt. HB (104), 44; 76 (77), 14; 112 (113), 7; lKir (1Sámuel) 2, 7; Sirák 18,6; Zsolt 93
(94), 17. A szentírási helyekre a Septuaginta szerint hivatkozom, zárójelben adom meg amaszoréta
beosztást. A zsoltáros helyek fordításánál Berki Feriz fordítását tartottam szem előtt. (Hymnologíon II,
Budapest, 1969).
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