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Annának és Dennisnek





Számtalan meghatározó pillanat lehet egy ember életében, 
amire szívesen emlékszik, de akad kettő, amely minden
nél fontosabb, mégsem tudják felidézni. Ilyen a születésük 
és a haláluk pillanata. Egy mese, amely anélkül kezdődik 
és ér véget, hogy tudnák, honnan ered és hova tart. Mintha 
a kormánykerék mögött állva egy olyan hajót irányítaná
nak, amelyre nincs teljes rálátásuk, ráhatásuk, mégsem ug
ranak az első adandó alkalommal a háborgó vízbe, hanem 
küzdenek. Hibái ellenére talán pont ezért olyan különleges 
az ember, a tudásvágy és a kitartás pedig ezért kivételes, 
becsülendő erény.
 Nem lenne szabad a pokollal riogatni őket, az életre kéne 
koncentrálniuk. Azonban mielőtt bárki téves következteté
seket vonna le, a pokol igenis létezik, de hogy tisztázzuk, 
nem helyhez kötött, nem a vén patkós dirigál, és nem kell 
meghalni ahhoz, hogy odakerüljünk. A pokol mindenkiben 
ott van a születés pillanatától egészen a halálig.
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Nulladik fejezet

A történet előtti történet  
az apokalipszis valódi okáról

Mert készen van a szörnyű tűzhely régen, készen áll az már a 
királynak is, mélyen és szélesen csinálta azt, máglyájában tűz és 
fa bőven; az Úr fuvallata gyújtja meg azt, mint kénköves patak.

Ézsaiás próféta könyve

A teremben kialudtak a fények, a nézőtér homályba merült, 
és néhány kivételtől eltekintve minden néző elcsendesült. 
A mozivásznon ugyan semmi nem történt, de a hangszó-
rókból halk, vészjósló zene szólalt meg. A semmibe révedők 
olyan izgatottan markoltak a pattogatott kukoricájukba, 
majd hajoltak szívószálaikra, mintha nem lenne holnap. 
Való szí nű leg megsejthettek valamit a jövőből, ki tudja?
 Mindenesetre ha nem lett volna annyira sötét, és nem köt 
le mindenkit a popcorn, biztosan feltűnt volna a hátsó sor-
ban üldögélő két, oda nem illő személy. Mert ugye nem ki-
fejezetten moziba való az égszínkék, bárányfelhős pizsama, 
a bolyhos mamusz, hogy a bokáig érő, kócos szakállt ne is 
említsük. A nevezett különös, leginkább a Mikulásra hajazó 
alak a vászonra meredt. Elindult a vetítés, amitől az öreg 
ráncoktól bölcsnek látszó arca időnként meg-megnyúlt.
 – Mihály, miért hoztál ide? Erre nincs időm! Hajnalra 
terveztem be az Agung kitörését, és utána lesz még egy 
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hurrikánom is – mondta, de közben mély, barátságos hang-
jába csalódottság vegyült.
 – Ismerem a programod, Uram, de úgy gondoltam, ezt 
mindenképpen látnod kell. Mint tudod, sokat tépelődöm a 
halandókon. Meggyőződésem, hogy a világ mára tényleg 
megérett a pusztulásra. Ezt így, ebben a formában nem le-
het tovább folytatni…
 Az Úr tiltakozón emelte fel a kezét. Nem először hal-
lotta ezeket a szavakat, és tisztában volt azzal is, hogy nem 
is utoljára. Mihály mostanában, egész pontosan az elmúlt 
kétszáznegyvenhét évben azon iparkodik, hogy fogást talál-
jon a halandókon. Az állát a kézfejére támasztva Mihály felé 
fordult. Tudta, hogy türelmesnek kell lennie, hiszen Mihály 
mindig is hűséges volt hozzá.
 – Ezt már ezerszer megbeszéltük. Nem mintha nem sze-
retnék moziba járni, de ez már nekem is sok. Ott volt az az 
óriás plakátos film, amire pár hónapja rángattál el, és teljesen 
lehúztad, miközben nem is volt rossz. Vagy az az egészen el-
képesztő film, amin annyira kiakadtál, mi is volt a címe? – az 
Úr a homlokát dörzsölte. – Na, nem jut az eszembe. Brian 
mije is…?
 – Igaz, uram, de ez most más. Készítettem egy kimuta-
tást a hitetlenek számának drámai növekedéséről. Engedd 
meg, hogy prezentáljam – kezdte Mihály, és a választ meg 
sem várva diagramokkal és színes ábrákkal teli papírlapokat 
húzott elő műbőr aktatáskájából. – Egy évszázad alatt kö-
zel negyven százalékkal nőtt az ateisták száma, ami szoros 
kapcsolatba hozható az emberiség felgyorsult fejlődésével és 
ezzel a filmmel. Kérlek, legalább nézz bele!
 Az Úr egy ideig a fejét ingatta, de aztán megadva magát 
mégis hátradőlt. A vásznon véres jelenetek váltották egy-
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mást, emberi testrészek repkedtek, de az Úr agya máshol 
járt. Szerette Balit, odáig volt a vulkánokért, az Agung rá-
adásul Indonézia egyik leghatalmasabb tűzhányója. Hajnal-
ban a legszebb, és azok a színek! Észre sem vette, ahogy egy 
ábrándos mosoly lopakodott a szája sarkába.
 – Uram, de hisz nem is nézed! – sopánkodott Mihály.
 – Már hogyne nézném?! De hadd kérdezzem meg, hogy 
az milyen állat? – bökött az Úr a vászon felé. – Nem emlék-
szem, hogy ilyet teremtettem volna.
 – Hát ez az, Uram! Mert ilyen teremtmény nem létezik! 
Számítógépes grafikával csinálták.
 – Mint az Avatart?
 – Valahogy úgy, csak itt nincs cselekmény, élvezhetetlen 
a színészi játék, rettenetes a zene, hogy a rendezésről ne is 
beszéljünk. Uram, hát nem abszurd, ahogy egy hatméteres 
kígyó leharapja egy emberi lény fejét? Szívesebben égetném 
magam a pokolban, mint hogy ezt a fertelmet végignézzem!
 – Mihály, tudod, hogy nagyra tartom a véleményed, de 
kissé túlreagálod a helyzetet. Ez csak egy film. Nem egy 
mestermű, de ennél nagyobb problémákkal kell szembe-
néznünk: az állandó háborúk és az éhezés engem jobban 
aggaszt.
 – Elsőre talán nem tűnik fel, de ez a film szoros összefüg-
gésben áll az éhínséggel. Erről is készítettem egy elemzést.
 Az Úr nagyot ásított, és a karfára könyökölt. Megint egy 
összeesküvés-elmélet! Ha lett volna órája, biztos megnéz-
te volna, de mivel nem volt, csak lopva lesett Mihályra. Ha 
Mihály belelendül, a hurrikánról biztosan lemondhat, de le-
het, hogy a vulkánkitörés is veszélybe kerül. Ennek nagyon 
nem örült, fel kellett pörgetnie az eseményeket.
 – Öt percet kapsz, mérem az időt – blöffölt.
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 Mihály szeme felcsillant, izgatottan kunkorította a füle 
mögé vállig érő, sűrű, sötét haját. Egy újabb esély, hogy 
meggyőzze Istent. Talán az utolsó.
 – Ez a film dollármilliókba került. Kétségbeejtő, hogy 
ekkora összeget költenek ilyesféle gyalázatok készítésére, 
ahelyett, hogy a világukat gyarapítanák.
 Az Úr enerváltan fészkelődött a székében.
 Mihály érezte, hogy vesztésre áll, így hát bedobta a vég-
ső adut: – És ugye ott van a Tudás Könyve. Amióta eltűnt, 
teljesen elszálltak maguktól. Kizsákmányolják a bolygót, 
erre kitalálják, hogy kolonizálnak egy másikat? Ezt nem 
először játsszák el! Mind emlékszünk az ötszáz éve történt 
esetre, amikor sáskák módjára egy egész földrészt taroltak 
le! A Föld nem egy koszos zokni, amit bármikor lecserél-
hetnek! Gyalázat, ami itt folyik… Büntessük meg őket!
 Mihály elszánt volt, érvelése az Úr meggyőzésére azon-
ban egyelőre kevésnek bizonyult. Az Úr nem akart apo-
kalipszist. Tény, hogy a kezdetektől akadtak problémák az 
emberiséggel, de az meg sem fordult a fejében, hogy elpusz-
títsa őket. Meg egyébként is. Megígérte Noénak, hogy nem 
lesz több özönvíz. Ezzel Mihály sem vitatkozhat, és az Úr 
sosem szegi meg a szavát. Így igazságos. Így helyes.
 – Sajnos ez nem lehetséges – a hangja lemondó volt, de 
közben szárnyalt a képzelete. Szinte látta, ahogy Indonéziát 
beteríti a hamu, mindenki menekül, egy kóbor kutya vo-
nyít! – A szavamat adtam Noénak, hogy amíg a föld áll, nem 
szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és 
a tél, a nappal és az éjszaka, satöbbi… Most mennem kell, de 
köszönöm a filmet, a maga módján igazán érdekes volt.
 Mihály szemöldöke feljebb csúszott, és ahogy a fejét rázta 
kétségbeesésében, a haja függönyként lengett az arca körül. 
Hát tényleg nem látja az Úr, mennyire elkanászodott az 



13

emberiség? Hány filmre, színházi előadásra, koncertre kell 
még beülniük, hogy ráébredjen, nem maradt más választá-
suk? Nem! Ezúttal nem hagyja annyiban! Ha most sem jár 
sikerrel, megint évszázadokat várhat.
 Az Úr cihelődni kezdett. Lassan felállt, és a karjára nya-
lábolta a szakállát.
 – Várj még, Uram! A te szavad szent, mint mindig, de mi 
van, ha maguk a halandók idézik elő önnön pusztulásukat? 
Vajon mit tennének, ha olyan csapással kellene szembe-
nézniük, amit csak összefogva, együtt győzhetnek le? Ha 
olyan veszély fenyegetné őket, amit kizárólag a tudásukkal 
élhetnek túl? Tegyük őket próbára, lássuk, hogy képesek-e 
felülkerekedni fajuk gyengeségein!
 – Jaj, Mihály… Megint mit találtál ki? Nem akarok hábo-
rút! Nézni se bírom!
 – Garantálom, hogy nem lesz háború! Gyors és diszkrét 
megoldást kínálok, ami ráadásul humánus is.
 – Úgy akarod őket eltüntetni a föld színéről, hogy köz-
ben humánus maradsz? Mihály, te tudsz valamit.
 – Ne gúnyolj, Uram! Ez egy jól átgondolt projekt. Ren-
geteg munkám van benne, legalább hallgass végig!
 Az Úr visszahuppant a székbe, s a lábát bokánál keresztbe 
vetette. A kezdetek kezdetén mindenben egyedül döntött, 
aztán egy hirtelen ötlettől vezérelve elkezdte bevonni az 
irányításba az angyalait is. Ennek meg is lett az eredménye. 
Mostanra mindenbe belekotyognak. Mihály mizantróp 
lett, Uriel előléptetésért teper… És Raziel? Na, az egy kü-
lön történet.
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Első fejezet

Pokoli színjáték

A hegyvidék lángokban áll, a fák gyötrődve ropognak a be-
lőlük lakmározó tűzben. A bokrok közül állatok szökellnek, 
a lombkoronából mókusok iszkolnak, madarak röppennek 
az életükért. A déli szél enyhülés helyett égett hús szagát 
hozza, az ég alját lángok áztatják vörösre.
 Ismeretlen a táj, de mintha én magam is idegen lennék, 
a lábam mégis egyre visz. Egy kiálló sziklának ütközöm, 
amitől térdre rogyok. Egy szarvas ugrik át felettem. Eláll 
a lélegzetem, miközben nézem, ahogy izmos, inas testével 
nekiiramodik. A talajhoz lapulok. Egy nagyon-nagyon si-
ma, tojásforma tárgyat tapintok ki. Óvatosan a tenyerembe 
veszem. Egy hegyes kavics karcolja fel az ujjam. Egyszerre 
önt el a részvét, a félelem és a hányinger. Egy emberi kopo-
nyát tartok a kezemben.
 – Lenni vagy nem lenni: az itt a kérdés. Akkor nemesb-e 
a lélek, ha tűri balsorsa minden nyűgét s nyilait; vagy ha ki-
száll tenger fájdalma ellen, s fegyvert ragadva véget vet neki?
 A hang felé fordulva a füst ellenére is tisztán látom a rám 
villanó szempárt. Előttem a csontokból, koponyákból emelt 
domb tetején maga Lucifer áll. A kedvemért emberi külsőt 
öltött, nem is akárkiét. Egy gyilkosét, aki nem is oly rég meg-
próbálta elvenni frissen kapott életem. Ezek szerint mégsem 
csukatta le Larryt, hanem megtartotta magának a testet.
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 – Nem hittem volna, de végül csak megcsinálták. Kiir-
tották egymást. – Lucifer elégedetten, jó gazda módjára 
tekint le a lángokban fuldokló völgyre.
 – Nem teheted ezt a világgal! – Valójában nem értem, mi 
történik körülöttünk, de ha Lucifer derűs arcára nézek, egy 
biztos: nagy a baj. – Mit tettél? Megint kirobbantottál egy 
háborút?
 – Bánt, hogy te is ezzel jössz. – Tettetett rosszkedvvel 
hajtja le fejét. – Ezúttal semmi közöm a halandók bukásá-
hoz! Ha megnézzük, mit műveltek, amióta csak nap éri az 
arcukat, ez elkerülhetetlen volt! Mind tudjuk, hogy a szám-
lát egyszer mindenkinek rendeznie kell.
 – Rendezni a számlát? Te mégis miről beszélsz? Hiszen 
a halandó kis életükön kívül nem kapnak semmit! Te ezt is 
sajnálod tőlük?
 Lucifer csak megvonja a vállát, és látható élvezettel legel-
teti a szemét a pusztuló világon. Minél tovább nézem őt, 
annál jobban magával ragad az indulat. A kezem ökölbe szo-
rul, de nem mozdulok, ismerem az erőviszonyokat. Lucifer 
ellen semmi esélyem.
 – Nem tűnsz csalódottnak.
 – Miért lennék az? Még sosem volt ennyi lélek a pokol-
ban. Ahogy a halandók mondják, egy tűt sem lehet leejteni. 
Nagy most a nyüzsgés, rengeteg az innováció. Ami azt ille-
ti, tele vagyok ötletekkel!
 – De az Úr miért nem tesz semmit?
 – Mert a halandók nem gyerekek, Isten nem az apjuk, 
hogy amikor orra buknak, felsegítse őket. Ha nem tűnt vol-
na fel, ez nem egy óvoda – mondja a szemöldökét felrántva.
 Hirtelen robajt, aztán apró pukkanásokat hallok. Immár 
a szemközti cserjés domb is lángra kapott, és a száraz, bok-
ros aljnövényzet fürgén táplálja a tüzet. Lucifer a tűzbe sé-
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tál, léptei nyomán elcsitulnak a lángok, lábnyomai izzó pa-
rázsként mutatják az utat. Hiába a fojtogató füst, a hőség, az 
ereimben keringő félelem, egy hang a fejemben arra kény-
szerít, hogy kövessem. A talpam alatt forró a talaj, érzem, 
ahogy a tűz szinte felkúszik a lábamon, és hosszú, kecses 
karjaival szorosan körülfon. A homlokomról izzadság folyik 
a szemembe, hunyorítok, mert a távolban mozgást látok. 
A tűz táncában egy térdeplő alak körvonalazódik.
 A férfi puszta kézzel ássa a földet, aztán botokat, vagyis 
ha jól látom, csontokat hajigál a háta mögé. Kétségbeesett 
üvöltésétől a hőség ellenére kiráz a hideg, és bár az arca fe-
kete a koromtól, ezer közül is felismerném. Ő az a démon, 
aki érkezésemkor társamul szegődött, és ha nem is volt 
mindig felhőtlen a viszonyunk, valamiért nagyon fontos 
lett a számomra.
 – Belader! Istenem, hiszen te élsz! – kiáltom, aztán felé 
futok, a tűz azonban nem enged. – Lucifer! Engedj el! Hal-
lod? Engedj hozzá! – parancsolom neki, mire egyszerűen 
kinevet.
 – Egész bájos, amikor azt hiszed, hogy nekem vagy bár-
kinek a világon te diktálsz. Megmosolyogtattál. Erre rég 
nem volt példa. Nagy nap ez a mai.
 – Nem tudom, mi folyik itt, de ha tényleg szeretnéd meg-
kapni a szárnyamat, akkor most azonnal engedj el, beszélni 
akarok Beladerrel! – hergelem magam.
 – És mondja és mondja! Elképesztő vagy! – Lucifer hátra-
vetett fejjel jóízű kacagásba kezd.
 Ha a tűz nem tartana a markában, az egyenlőtlen esélyek 
dacára, esküszöm, nekiugranék. Hogy jön ő, a dacos, en-
gedetlen lázadó, akit az Úr a pokolba vetett, pont ő ahhoz, 
hogy engem kinevessen? Ez a hitvány, lelketlen szörnyeteg 
minősít engem?
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 – Jaj, Raziel, ámulatba ejt, mily tökéletes példája lettél az 
emberi lélek esszenciájának. Régóta figyelem ezeket, de még 
mindig megdöbbent az, ahogy saját, öröknek hitt röpke kis 
életükre tekintenek. Szinte megszakad a szívem, amikor rád 
nézek.
 – Hogy mid szakad meg? – akad el a lélegzetem. – Neked 
nincs is szíved! Mást se csinálsz, csak kinevetsz, megvetsz, 
becsapsz mindenkit. Hogy lehetsz ennyire kegyetlen? Mit 
képzelsz, ki vagy te? És ha már itt tartunk, miért hiszed 
azt, hogy te örökkévaló vagy? Mi van, ha az Úr megunja 
a sunyi kis húzásaidat, és elpusztít? Mert ugye tudatában 
vagy annak, hogy ha egyszer betelik nála a pohár, megteszi. 
És megteszi, tudod… – mondom, és ezzel betalálok.
 Lucifer mosolyog, de a szeme apróra szűkül és a vonásai 
kővé merednek. Erre eddig nem gondolt. Mosolygok, mi-
közben ő sértetten hátat fordít nekem, majd valósággal el-
szívja előlem a levegőt, amitől elalszanak előttem a lángok. 
Beladerhez rohanok. Rajtam kívül minden mozdulatlan, a 
fák, a felhők a szürke égen s közöttük reptükben a mada-
rak. Megérintem Belader arcát, de meg sem rezzen. Nem 
tudom, mit érzek. Valamiféle tehetetlen gyűlöletet, ami 
belülről ingerel, duzzasztja a vérem, és megint arra késztet, 
hogy ökölbe szorítsam a kezem.
 – Magasztos arckifejezésedet elnézve bizonyára azon 
filozofálsz, miért nem hall Belader. Mi történt a világgal? 
Hol van Kendra? Netán elszabadult a vírus? Izgalmas kér-
dések ezek, de én csupán egyre felelhetek. Belader téged ke-
res, vagyis hogy precíz legyek, a csontjaidat. Ez az ő pokla.
 – A pokolban vagyok? És hol van Kendra? Biztonságban 
van? – fog el az aggodalom. Ez a lány mentett meg, ha ő 
nincs, Nevada sivár, zord sziklái között pusztultam volna el 
magamra maradva. Ez a fiatal lény nem ismert, mégis befo-
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gadott, ételt adott, de ennél valójában sokkal többet köszön-
hetek neki. Visszaadta az emberi jóságba vetett hitemet.
 – Kendra ott van, ahol hagytad, a templomban, de most 
térjünk vissza az első kérdésedre. Minden teremtménynek 
megvan a saját pokla, Beladeré az, hogy elveszít téged. Ezt 
látod most: a hamu közt keresgéli a maradványaidat, bár az 
őt körülvevő díszlet a te elméd szüleménye. Az emberiség 
kipusztul, mert te nem tettél meg mindent, hogy meg-
mentsd őket.
 – Szóval ez csak egy rémálom – lélegzek fel, de közben 
egy láthatatlan kéz marokra gyűri a szívem. Megpróbálom 
megérinteni Belader vállát, de a teste pókhálóként foszlik 
szét az ujjaim alatt.
 – Mindössze arra gondoltam, érdekel, mi vár a világra, 
ha nem találjátok meg a könyvet, vagyis az embereket, akik 
a túléléshez szükséges tudást birtokolják – úgy mered rám, 
mintha süket lennék. – Ezzel csak arra szeretnék célozni, 
hogy nagyon kell a gyógymód.
 – Értem, de ha ez az én álmom, hogy kerülsz ide? Te vagy 
az utolsó, akivel álmodnék.
 Lucifer grimaszol, de a vonásai közben elmosódnak, mint 
amikor az ablaktörlő sarat mázol szét egy autó szélvédőjén. 
Az igazság az, hogy ez Larry arca, a gyilkosé, aki megany-
nyi életet tett tönkre, és a bukásomkor kapott testem igazi 
tulaját a halálba üldözte. Lucifer nem is sejti, milyen jól vá-
lasztott magának burkot. Vagy épp ellenkezőleg? Egykor a 
tudás angyala voltam, mégis úgy érzem, annyi minden van, 
amit nem tudok.
 – Így a legegyszerűbb felvenni valakivel a kapcsolatot. Te 
is megtetted ezerszer, de lapozhatnánk? Nagyon felpörög-
tek az események, és lenne odafent az a kis elintéznivalóm, 
amiben segíthetnél. A képlet egyszerű. Belader téged akar, 
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te őt, csak még nem tudsz róla, az emberek meg azt, hogy 
elherdálják az életüket, ahogyan eddig is. Együtt valóra vált-
hatjuk az álmaikat. Hát nem lenne varázslatos? – vigyorog.
 – Nem! Új álmokat, új célokat kell mutatnunk nekik. Se-
gítenünk kell, hogy másként éljék az életüket. Nem is hin-
nék, mekkora erő és hatalom van a kezükben!
 – Engem nem izgat a lételmélet, csupán egy dologra kér-
lek. Ne állj az utamba, különben megtapasztalod, milyen 
aljas tudok lenni valójában. Levágom a szemhéjad, hogy 
zavartalanul nézhesd végig, ahogy megkínzom Kendrát, 
megölöm Beladert és mindenkit, akit megszerettél, aztán 
pirospozsgás, nyekergő csecsemőket sütök ropogósra a 
holttestük felett. Ez nem lenne kedvemre, szépen kérlek, ne 
kényszeríts rá!
 – Lucifer, minden arra megy ki, hogy te visszajuthass a 
mennyekbe?
 Lucifer Larry fogát csikorgatja. A pillantása végigmar, 
a hajamból, bőrömből fekete füst csap fel. Érzem, ahogy a 
hosszú, fekete karmaival fogást keres a lelkemen. Gyakran 
hittem azt Földre érkezésem után, hogy gyenge vagyok, 
és akkor talán az is voltam. Ma már tudom: nincs erősebb 
egy halandó testében tudatára ébredő angyalnál. Állom a 
pillantását, még akkor is, amikor úgy érzem, végül tényleg 
megtalálta a lelkem leggyengébb pontját. Az ellenállásra 
Larry egykor vonzó arca, amelyet most Lucifer birtokol, el-
porlad, nem marad más, csak mérhetetlen becsvágy, hiúság 
és a mindent betöltő gyűlölet. Az igazi Lucifer csak egyet-
len másodpercig engedi láttatni magát, aztán visszaváltozik. 
Ahogy a nap felszárítja az esőt, a keddet követi a szerda, Lu-
cifer lehajol egy állkapocscsontért, és mint aki kavicsokkal 
kacsázik a tavon, vidáman elhajítja.
 – Azt mondtad, visszajutni. Mi az, hogy visszajutni? 
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Eleve ott kellene lennem! Hát tehetek én róla, hogy vezér-
egyé niség vagyok? Az, hogy engem elűztek, egy ér tel műen 
hátrányos megkülönböztetés. Azért büntetnek, mert én 
más vagyok, mert voltak gondolataim, ötleteim. Jogom van 
hozzá, hogy elmondjam a véleményem, és nekik meg kell 
hallgatniuk. Tudod, ki lehetnék a mai világban?! – mor-
goló dik, és újabb csontot kap fel, hogy aztán eldobja.
 Hallgatok. Nagyon is tudom, ki lehetne belőle: diktátor. 
Nem ő lenne az első a történelemben, viszont halhatatlan-
ként akkora pusztulást hozhatna, amekkorát még az angya-
lok sem láttak. Történjen bármi, nem engedhetjük meg, 
hogy az irányítás az ő kezébe kerüljön. Meg kell akadályoz-
nom, hogy megszerezze a szárnyam.
 Miközben én erőt gyűjtök, hogy szembeszálljak a pokol 
urával, ő groteszk módon éppen esdekelve néz rám. Tény-
leg azt hiszi, hogy ebben a harcban a szövetségese leszek? És 
még engem nevez naivnak! Megérdemelné, hogy mindezt 
az arcába vágjam, de mivel teljesen felesleges minden szó, 
amennyire lehet, visszafogom magam. Látszólag együtt-
működöm, Lucifer sóvárgása akár hasznomra is lehet.
 – Mégis mit vársz tőlem? – kérdezem türelmesen.
 – Azt hittem, megértetted, hisz számtalanszor átbeszél-
tük, de úgy látszik, a szellemi képességeidet jócskán túl-
becsültem. Arra számítok, hogy segítesz feljutni, illetve 
megtalálni a gyógymódot arra a csúnya betegségre, ami 
hozzávetőleg három hónap alatt kiirthatja az emberiséget. 
Mi ketten annyi mindenben hasonlítunk! Bukott angyalok 
egymás közt.
 – Mi? Nem! Mi semmiben sem hasonlítunk! Az én hely-
zetem egészen más. Te fellázadtál Isten ellen, míg rólam 
egy félreértés okán tévesen feltételezték azt, hogy elloptam 
a Tudás Könyvét, és az embereknek adtam.
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 – Erről beszélek! Úgy penderítettek ki a mennyekből, 
hogy még csak meg sem kérdeztek a történtekről! Több a 
közös bennünk, mint gondolnád! Hogy a kaszás vette el 
a könyvet? Jelen helyzetben mit számít? Hidd el, ha támo-
gatod a törekvéseimet, te is jól jársz! Bosszút állhatsz azo-
kon, akik ide, a porba, a mocsokba juttattak!
 Halványan elmosolyodom. Bosszú? Innen látszik, meny-
nyire különbözőek vagyunk. Lucifer a reakcióm láttán kis-
sé csodálkozva emeli meg a szemöldökét.
 – Te nem gyűlölöd Urielt vagy Istent azért, amit veled 
tettek? Úgy értem, ez azért jelentős lefokozás.
 Olyan emberien vonja meg a vállát, amiről bevillan, hogy 
milyen szépen bánik az emberi testtel. Bizonyos, hogy 
gyakran viseli. Minden mozdulata erről árulkodik. Más-
különben nem értem, miért jön a lefokozással. Emberként 
létezni az összes nyomorúságával együtt a legnagyobb le-
hetőség, amivel valaha találkoztam. A szikla ezer év után is 
szikla marad, de ugyan mi haszna ebből? Mi örömöt lel a 
szél zúgásában, a napfény melegében?
 – Nem. Senkit sem gyűlölök. Nem hibáztatom Istent, 
nincs jogom felülbírálni a döntéseit.
 – Már megint ez a maszlag – forgatja a szemét. – Ki ő, 
hogy neki mindent szabad? Az, hogy ő a teremtő, mindenre 
felhatalmazza, mire ti, halandók olyanokkal jöttök, hogy az 
Úr akarta így, meg Isten útjai kifürkészhetetlenek! Sakk-
táblá nak használja a világot, mégis mindenki engem utál. 
Miért? Mondd meg, miért! Dicsfényben úszva kéne állnom 
mellette, megérdemlem!
 – Igazságot keresni az életben időpocsékolás, de te tény-
leg halandónak neveztél?
 – Igen, mert az vagy. Tán kifogásod van ellene? – kérdezi, 
és érdeklődve áll meg előttem, majd tetőtől talpig végigmér.



22

 – Vegyesek az érzéseim ezzel kapcsolatban, mégis örülök, 
hogy megkérdezted, mert sokszor felmerül bennem, hogy…
 Lucifer feje oldalra billen, miközben a kezét a magasba 
emeli. Elnémulok. Nem csak képletesen. Szavak helyett 
csak egy vékony sóhaj szökik ki a torkomon. Elvette a han-
gom.
 – Vallási és léttel kapcsolatos gondolataid bizonyára rop-
pant érdekesek, esküszöm, ha lesz időm és segítesz, hogy 
beszélhessek az Úrral, napestig cseveghetünk róluk, de 
most nem érünk rá. Mutatnom kell valamit.
 Lucifer elfordul tőlem. Feloszlik a füst, és a sötét hori-
zontot vakító fény árasztja el. A pusztuló világ helyén egy 
hosszú, színes napernyőktől hemzsegő tengerpart jelenik 
meg, mögötte pálmafákkal és felhőkarcolókkal tarkított 
nagyváros ragyog. A kikötőben több száz, ha nem ezer hajó 
vesztegel. A tenger lágyan morajlik. Ritmusa akár a nyu-
godt szívverés. Szeretnék megszólalni. Lucifer mosolyog, 
aztán bólint, mint aki engedélyt ad.
 – Hol vagyunk? – szakad fel belőlem, de arra sincs időm, 
hogy tüzetesen körbenézzek, mert kifut a lábam alól a talaj, 
és a tenger egy kékeszöld pacává töpörödik. Egy modern 
nagyváros közepén vagyunk. Az utcák kihaltak. Olyan az 
egész, akár egy tökéletesen felépített színpadi díszlet. Innen 
a tengert sem hallani. Mint télen a dermesztő hideget, való-
sággal harapni lehet a csendet.
 – Miami. Ugye milyen hihetetlen, hogy ötszáz évvel ez-
előtt bennszülöttek lakták ezt a vidéket?
 – Ez Miami? Ezeket a felhőkarcolókat a semmiből építet-
ték? – A döbbenettől leesik az állam. Amikor ilyen építmé-
nyeket látok, mindig meglepődöm, pedig tisztában vagyok 
azzal, mire képes az ember.
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 Lucifer úgy mosolyog rám, mint egy mindentudó pro-
fesszor a tudatlan diákjára. Szélesen visszamosolygok, mert 
beugrik egy halandók által közkedvelt mondás. Kevély ló na
gyot botlik.
 – Raziel, ez szinte az egész világra igaz. Szorgos kis faj az 
ember. Valamiért mindig az afrikai hangyák jutnak eszem-
be róluk. Hatalmas kolóniákat hoznak létre, majd új terület 
után kutatnak, mert a környezetükben mindent felzabál-
nak, ami él és mozog. Emlékszel, amikor nem messze in-
nen, azon a kis szigeten megvetették a lábukat? Gondoltad 
volna, hogy ennyire átrendezik a terepet?
 – Nem, de arra emlékszem, Mihály akkoriban a sáskák-
hoz hasonlította őket.
 – Ó, Mihály, minden angyalok vezére, egyben legkedve-
sebb barátom még mindig a sáskákkal jön? Mihály elvakult 
fanatizmusánál csak a hasonlatai ódivatúbbak – mereng a 
felhőkbe, aztán lelassítja a lépteit egy napfényben csillogó 
felhőkarcoló előtt. – Mihály… Rég hallottam felőle. Még 
mindig gyűlöl mindent, ami kicsit is más? Kicsit is él? Ne-
tán gondolkodik?
 – Bizonyára – nézek a szemébe, de a tekintetéből a tö-
mény önelégültségen kívül nehéz lenne bármit is kiolvasni. 
Azt mindenki tudja, hogy Mihály és Lucifer nincsenek jó-
ban, hogy egy gyakran használt helyi kifejezéssel éljek, rü-
hellik egymást. Lucifer engedetlen volt, nem volt hajlandó 
maga elé helyezni az emberiséget, és ellenszegült az Úrnak. 
Mihály volt az, aki végül a pokolba száműzte őt. Durva 
sztori. Én speciel megértem, hogy nem haverkodnak, de 
pártjára egyiknek sem állnék. Sőt! Szívem szerint amilyen 
messze csak lehet, elkerülném őket, de Lucifert lehetetlen. 
Lépnem sem kell, úgy tapadok rá, mint cipőtalpra a nedves 
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falevél. Felsiet a lépcsőn az épület bejáratához, miközben 
tehetetlen báb módjára lebegek utána.
 Az üvegajtó úgy nyílik szét előttünk, mintha eleve arra 
tervezték volna, hogy egyszer majd maga Lucifer vonuljon 
be rajta. Az épületet félhomály uralja, másodpercekbe telik, 
amíg hozzászokik a szemem.
 – Mi ez a hely? – kérdezem. Nem érzem itt jól magam, 
minden olyan mesterséges, hideg, üres és színtelen. Egyre 
jobban szeretnék felébredni.
 – Egy felhőkarcoló, elég gyakori létesítmény. Az embe-
rek manapság ilyenekben élnek, dolgoznak.
 – Nagyon vicces vagy.
 – Tudom, rendkívüli humorérzékkel áldott meg az Úr. 
– A válaszát hallva mindennél jobban vágyom rá, hogy mi-
közben átvonul az aulán az ezüstösen csillogó liftig, jó erő-
sen tarkón vágjam.
 – De miért hoztál ide? És hol vannak az emberek?
 – Olyan vagy, mint egy gyerek. Ez micsoda? Az micsoda? 
Ez miért? Az miért? Cseng tőled a fülem. Ami fontos, úgyis 
megtudod, a többi meg kit érdekel? – feleli, és ezzel megvá-
laszoltnak tekinti a kérdéseimet.
 Megérkezik a felvonó, az ajtó kitárul. Odabent halk zene 
szól. Szélsebesen emelkedünk, aminek kifejezetten örülök, 
mert a tükrökben mindenhol Luciferrel kell szembenéz-
nem, ami, lássuk be, ekkora dózisban elég zavaró. Egyre 
csak toporgok, elfordulok, de mindenhol magamon érzem a 
tekintetét. Végre a tizedik emeletre érünk. A lift egy tágas, 
világos folyosóra nyílik. Bekeretezett képek, fürdőruhás 
nők, tökéletes mosolyú férfiak, furcsán merev arcok mel-
lett sétálunk el. Egy szobába lépünk. A berendezés nem túl 
zsúfolt, kellemes a szemnek. A szoba végében hosszú, vilá-
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gosbarna kanapé, előtte dohányzóasztalka, a falon hajóstér-
képek, oklevelek. A sarokban zsúfolt könyvespolc.
 A szemem sarkából mozgást érzékelek. Eddig fel sem 
tűnt, hogy a hatalmas, tengerre néző ablaknál egy diófa 
íróasztal áll, és mögötte a székben lehunyt szemmel egy 
férfi ücsörög. A haja dús, a halántéka őszes, az arca beesett. 
A negyvenes évei végén járhat. Ha nem látnám, ahogy a 
mellkasa lassan emelkedik-süllyed, azt hinném, nem él. Lu-
cifer kitárja a karját, és besiklik elé. A férfi meg sem rezzen. 
Nem érzékel minket.
 – Szeretnélek titeket bemutatni egymásnak. Raziel, ő 
Theodore, a barátainak csak Theo. Theodor, ő Raziel, a ba-
rátainak csak… – egy másodpercre elhallgat. – Pardon, ne-
ked nincsenek barátaid, csak a félhülye démon meg a kety-
tyós szőke kiscsaj, de ők valójában kicsit sem számítanak.
 Lucifer bizonyára Beladerről és Kendráról beszél. Lehet, 
hogy Belader néha tényleg félhülye, de Kendra nem kettyós!
 – Mire jó ez a színjáték? Hiszen Theodore nem is lát 
minket! És miért sértegeted a barátaimat? – kérem ki ma-
gamnak, de a kíváncsiság azért közelebb visz. A férfi, mint-
ha csak erre várt volna, felsóhajt, majd kinyitja a szemét. 
Egy ideig nem mozdul, aztán kihúzza az asztalfiókot, kivesz 
belőle egy fegyvert, és fejbe lövi magát. A vére mélyvörösre 
festi az ablakot, de a legrosszabb, hogy rám is fröccsen be-
lőle. A hang, ahogy a koponyája szétrobban, a szétroncsoló-
dott arca és a szőnyegre csöpögő vér hangja teljesen sokkol. 
Öklendezni kezdek.
 – Ne legyél ilyen nyámnyila! Láttál te már ennél sokkal 
rosszabbat is. Theo kicsit besokallt. Van ilyen. Mostanában 
gyakori a kiégés meg az életközépi válság, ahogy a halandók 
az ilyesmit nevezik.
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 – Meghalt?
 Lucifer a magasba emeli a férfi élettelen kezét, aztán el-
engedi.
 – Nem értek hozzá, de az emberek viszonylag ritkán élik 
túl, ha az agyuk egy ablakon szétkenődve az öbölre néz, 
még ha festői is a látvány.
 – Nem így értettem. Ez a valóság? Ez valóban megtör-
ténik? – kérdezem, és a meleg, ragacsos vért a nadrágomba 
törlöm. Ha álom, ha nem, nagyon élethű.
 – Nos, ebből a szempontból valóban nem halt meg, il-
letve még nem. Ez Theo rémálma vagy inkább vágyálma. 
Néha keskeny a határ.
 Az ablakhoz lép, és a sűrű, lekvárszerű vérbe mosolygó 
arcot rajzol. – Gyakran álmodja ezt. Legtöbbször meghúzza 
a ravaszt, de az is előfordul, hogy visszatolja a fiókot, és ha-
zamegy a feleségéhez meg a két lányához.
 – Hogy lehet ilyen felelőtlen? Az öngyilkosság az egyik 
legnagyobb bűn! És a családja? Ráadásul gyerekei is van-
nak? Mi lesz velük nélküle?
 – A gyerekek nélküle is felnőnek, és az asszony se kesereg 
túl sokáig magában. Az élet nagyon konok tud lenni, nem 
könnyű a folyását megállítani.
 – Akkor sem értem, miért tesz ilyet, biztosan van más 
megoldás. Nem tudjuk valahogy megakadályozni?
 Lucifer ragyogó mosollyal az arcán a kanapéra dobja 
 magát.
 – Még szép, hogy megakadályozzuk, hogy megölje ma-
gát! Nagy szükségünk van Theodore-ra!


