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Ladik Katalin

Bukott angyalok
Hangjáték

Henóch próféta könyve nyomán, va-

lamint saját versei felhasználásával 

írta Ladik Katalin

Újvidék, 1991. november

Narrátor: Henóch próféta valószín�-

leg közvetlenül az özönvíz el�tt 

élt, ami kb. Krisztus el�tt 8000-

ben vagy Kr. e. 12  000-ben volt. 

A  bukott angyalok és azok által 

megrontott emberiségben � volt 

az egyetlen, aki meg�rizte szívé-

ben az égi szikra tisztaságát, s így 

egyedül � volt méltó és képes ar-

ra, hogy a tisztátlanságba merülte-

kért könyörögjön.

(zene)

Henóch: Ha apám vagy, szörnyeteg, 

vedd el a gy�r�t,

engem büntess,

velem küzdj meg, mert benned 

vagyok.

Én szültelek.

Így legyen.

(zene)

Narrátor: Henóchnak megjelent az ég 

angyala és megparancsolta neki, 

hogy menjen a bukott angyalok-

hoz, akik árulók voltak, és közölje 

velük az Ég Urának ítéletét.

(zene)

 Kezdetben a bukott angyalok is 

fénytest� lények voltak, és mint 

az isteni misztérium részesei, a 

szellemi világban laktak. De meg-

kívánták az emberi hús és vér gyö-

nyöreit…

(zene)

Angyal: Álom? Zúzott gyümölcsön.

Kéken, hosszan zuhantam,

mintha felh�t öleltem volna át

kétségbeesetten, szájamba csa-

pódó

kih�lt madarakat ropogtattam, tü-

d�mbe havazott

az alattam sisterg� hegygerinc,

gyönyört söpört belém a jeges szél,

s zuhantam némán, boldogan,

zúzott gyümölcs,

égi abroszon.

(zene)

Angyal és N�: (kánonszer�en, együtt)

Árnyéktalanul bolyongunk

n�b�l n�be,

férfi ból férfi ba.

(zene)

N�: Álom, hosszú, fehér.

Angyal: Örökké tartó virradat vagy 

bennem,

sohareggel, hosszú, fehér.

N�: Borulj fölém, fulladj belém.

(zene)

Lomb! Lomb! Hallom a vizekt�l.

Csak élni, mint virágok a fényben,

a lüktet� olaj ritmusára, Szodoma!

Angyal: Tán lágyabb mandulafa ágán,

hol a gyönyört�l a hernyót is ketté-

vágják,

virágnak tükör, ami a víz a szom-

júhozónak.

N�: Az ember mégis vágyódik, s szár-

ba szökken.

Álmodik egy árnyék nélküli létr�l.

Angyal: De mi ez a zaj?

(zene)

Henóch: �  mondotta: aki a rejtett 

Nevet meg fogja mutatni, hogy 

amikor esküt mond, ki tudja mon-
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dani, és ett�l a névt�l és az esküt�l 

mindazok, akik az embereknek a 

titkokat megmutatták, meg fog-

nak remegni.

Angyal: Ez az eskü titka: mert az 

egekben, még miel�tt a világot 

teremtették, a helyét meghatá-

rozták örök id�kre. A  földet a 

vizek fölött teremtették, és a he-

gyek rejtekéb�l csodálatos vizek 

fakadnak a világ kezdetét�l annak 

végeztéig. Az eskü megteremtet-

te a tengert, amib�l föld keletke-

zett, s ezért helyezte haragját a 

tengerek mélyébe, s ezért van az, 

hogy a tengereknek átléphetetlen 

határt szabott. Az eskü az, ami a 

mélységek titkát �rzi, és egy he-

lyen állanak és nem mozdulnak 

el a világ végeztéig. Az eskü irá-

nyítja a Nap és a Hold pályáját, és 

ezért nem hagyják el azok soha 

útjukat. Amikor megszólal és ne-

vén szólítja �ket, a csillagok vála-

szolnak és felelnek, amíg csak a 

világ tart.

Narrátor: Ezek az áruló angyalok el-

árulták az embereknek a bölcses-

ség titkait. �k voltak azok, akik a 

tintával és tollal való írást tanítot-

ták, és ezáltal vétkeznek az embe-

rek örökt�l örökig, a mai napig. 

Ez a tudás pedig a halálba vezeti 

�ket, és ez az � elemésztésüknek 

az oka. Ezek az angyalok tanítot-

ták meg az embereket arra, ho-

gyan alkalmazzák a szellemeket 

és a gonosz démonokat, hogyan 

lehet a magzatot az anyaméhb�l 

id� el�tt kihajtani, megtanították a 

ráolvasást, a mérgeket és a beteg-

ségeket. Az édes és a keser� meg-

különböztetésére is megtanították 

�ket. Megmutatták a növények tit-

kait, a gyökerek titkait, hogyan, 

mib�l, mit lehet f�zni és készíteni. 

Megtanították az embereket a fé-

mek kiolvasztására, miképpen kell 

fegyvert és ékszereket készíteni, a 

csillagos ég titkaira, a csillagjós-

lásra, az arc kifestésére, a bódító 

illatok készítésére, az állatok meg-

ölésére és a húsevésre. Ami az-

el�tt Isten hallgatásába burkoltan 

misztérium volt, most nyilvános 

mesterség lett. De a misztérium 

kulcsát és értelmét az angyalok 

sem ismerték. Minden titkot azért 

mégsem ismertek, csak az átko-

zott tudásról tudtak, s ez volt az, 

amit szerelmes éjszakák mámo-

ra után a föld leányainak fülébe 

 súgtak.

(zene)

N�: Lassú, váró mozdulattal gyilkolsz,

ezüst rovar.

Sápadtan karjaidban

mézet eresztesz belém.

Hajnalig kitakarva

zokogtam: „Gyere!”

Kih�l az ágy. Hívom: „Gyere!”

A falból langyos es� hullik ránk.

Sohasem hittem volna, hogy a falak

ilyen sebesen tudnak keringeni!

Nagy szél kerekedik.

Szögezz a hajnalokra!

(zene)

Utána megfürödtünk.

Hajnalig vártuk, hogy meghalunk 

egymásban.

(zene)

Angyal: Mély, ezüst áramlat,

súlyos, kimerít� álmok folyója

a sötét torkú holdban.

Oda sújts, villám!

Szörny� ház lakója vagyok.

Éjjel a sárkány ölében

az ég veri arcom.

Nincs hová elmenni,

nincs hová visszatérni.

N�: Te, ki bennem lakozol,

és villamosjeggyé szakadsz velem,

ne hagyj el, ne hagyj el!

(zene)
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Henóch: Íme, látomásomban a felh�k 

kiáltozni kezdtek és a ködök szó-

lítottak engem és a csillagok és a 

villám reám kiáltottak, hogy sies-

sek és hajtottak és hajszoltak és a 

szelek látomásomban szárnyaikat 

nekem adták és fölemeltek a ma-

gasságokba és az egek birodalmá-

ba vittek. Beléptem a lángnyelvek 

közé és nagy ház felé közeledtem, 

a ház pedig jégtömbökb�l épült és 

a padlója is jégkocka volt, men-

nyezete, pedig mint a csillagos ég 

és a villám, közöttük lángangyalok 

és az ég olyan volt, mint a tenger. 

Beléptem a házba, amely olyan 

forró volt, mint a t�z és olyan 

fagyos, mint a hó és az élet örö-

mének semmi nyoma. Én pedig 

remegtem a félelemt�l és arccal 

leborultam a Szellemek ura el�tt. 

Ekkor az Úr kinyitotta szememet 

és hallottam hangját és ítéletét és 

általa értettem meg mindazt, amit 

láttam, de nem a mai nemzedék 

számára, hanem azok számára, 

akik a messze jöv�ben elkövet-

keznek.

(zene)

A  bukott angyalok felett az ítélet 

így hangzik: mivel az � szelle-

mük tele van alacsony gyönyörrel 

az � testük büntetés alá kerül, 

mert a Szellemek Urának nevét 

megtagadták. Testük pedig minél 

nagyobb kínok között ég, annál 

jobban érezni fogják szellemük 

megváltozását. Az ítélet el fogja 

érni �ket, mert az anyag gyö-

nyöreiben hisznek, a Szellemek 

Urának nevét pedig megtagadják. 

A kiöml� vizek pedig meg fognak 

változni, mert amikor az angyalok 

elmerülnek bennük, a forrásnak 

heve megváltozik, ha pedig az 

angyalok kiszállnak bel�lük, a víz 

le fog h�lni. Ez az ítélet, amely az 

angyalokat éri, ujjmutatás a kirá-

lyok, a hatalmasok és a föld urai 

számára. Mert ez az ítélet vize s ez 

megtisztítja a testet és kiégeti az 

anyag gyönyöreit.

(zene)

Ezután pedig az ég angyala föl-

emelt és kivezetett a titkokhoz, 

hogy azokat nekem megmutassa 

és a végítélet, a könyörület és az 

igazság rejtelmeit feltárja el�ttem. 

Megmutatta az ég küszöbének tit-

kait, a csillagok és fények kamráit 

és láttam az Ember Fiát.

(zene)

Az emberek között harc támad és 

saját törvényük ellenük fog támad-

ni. Senki sem ismeri meg majd sa-

ját testvérét és az apa nem ismeri 

meg fi át és a fi ú az anyját, amíg a 

holtak száma a mértéket eléri és 

az ítélet fölöttük megkezd�dik.

(zene)

Ezután pedig hatalmas sereg ko-

csit láttam, a kocsikon pedig em-

berek voltak s ezek, mintha szár-

nyaik lettek volna, Keletre, Nyugat-

ra és Délre szállottak. És mindenki 

hallja majd az � kocsijuk dübörgé-

sét, s amikor ez a dörgés felhang-

zik, a föld oszlopai megremegnek 

és helyükb�l megmozdulnak és ez 

a csikorgás egy álló napig az ég-

b�l is hallható lesz.

(zene)

Narrátor: Hideg késsel kettészeli a 

látóhatárt.

Fakul, vékonyul a seb az égen.

Az átok rég beteljesült:

az utolsó férfi  is meghalt, az as-

szonyok megöregedtek.

Nincs éjszaka és nincs nappal – 

örök szürkület van.

Egy diderg� madárijeszt� virraszt 

az égen.

(vége)


