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e L F r i e d e  J e L i n e K

düh
részlet

Felbőg a tenger, megrendül a föld, villámló kín döf a szívbe, és már halottak is. 
Jönnek valahonnan, vásárolnak a boltban, aztán meghalnak a mi istenünk, a név-
telen keze által. Ő nem akarja, hogy éljenek. voltaképp miért is ne?! Mert azok, 
amik, és mert az istenük az, aki, ezért ne éljenek, hiszen a lakásuk tele van arany-
nyal, nekünk meg? nekünk nincs semmink, nekünk az élet árnyékos fele jut, ők 
viszont, a zsidók mindig az élet napos oldalán állnak. odaállnak mindig a fény-
be, ilyen nincs, hogy mindig csak őket látni! valamit csinálnunk kell. valamit 
csinálnunk kell, hogy jobban lássanak minket. embereket büntetünk, ez a dol-
gunk. Most épp ezeket itt. Ha a kincseik nem lesznek a miénk, és nem lesznek, 
akkor inkább ők se legyenek. Feldíszítjük magunkat a halálukkal, mint egy hajót, 
ami csónakokat vontat, mi, a fiatalság, a halált húzzuk magunk után, ezek nem 
bírnak leszakadni. a zsidók nem bírnak leszakadni rólunk. el kéne engedniük 
minket, de ők görcsösen kapaszkodnak belénk. ennyire végveszélyben volná-
nak? Már vannak is. És film készül a cselekményről, tettesünk magával hozott 
egy kis GoPro kamerát, milyen előrelátó!, talán jóslatot kapott és azért?, vagy 
előre készült erre az eshetőségre, ezért hozott magával kamerát? videóra venni 
mindent, feltenni a netre, aztán rábízni egy címzettre, ezt megcsinálhatjuk bár-
mikor, bárkivel, filmre vehetjük mindet, akik nem fogadtak be minket, így leg-
alább megelőzzük őket, igen, ezt tette ez a fiatalember is, amúgy nincs annál 
több, hogy valaki fiatal, megtette, bizony, hiszen a technikával éppoly ügyesen 
bánik, mint Prométheusz a tűzzel, igen, ezt csinálta, videóra vette, aztán nyilvá-
nossá tette, az elektronok készségesen dolgoztak helyette, a netes vonal, az mű-
ködik. Magával hozta a kamerát, nem nagy árat adott érte, csak saját magát, a 
fiatalságát, azzal fizetett, de előbb mások fizettek, három zsidó vagy négy?, ki 
beszél róluk? Jó, én, de én se sokáig, mit csináljak, nem tudom leállítani magam, 
nem vagyok valami jó beszélő, vagy pláne elbeszélő, beszélek én, el, csak nem 
tudom, miről, szól ez valamiről?, nem, semmiről, se cselekmény, se mondaniva-
ló, isten őrizz, hát akarom én, hogy valami nagy baj érjen? Mondjam azt, amit 
már mondtam eleget? szavaljak arról, amire úgy sincsenek szavak, higgyem azt, 
hogy ettől a borzalom valóságosabb? Gyűlölöm ezt a sivár, gyilkos öregséget az 
ifjúságban – csak a fiatalok csinálnak ilyet! nem, dehogy akarok fiatal lenni, sem-
mi pénzért, vagy ha igen, akkor nagyon sokba kerülne ez nekik, hogy én még 
egyszer fiatal legyek! ennyit senki se fizet nekem, ennyit senki se perkál le ne-
kem, mostantól már csak az öregség számít, habár sokat invesztáltam abba, hogy 
fiatal maradjak, nézzék csak ezt a polcot, azon nincs kamera, csak az én krémeim. 
Tengernyit használtam már belőle, csak hogy az öregségem odaveszne, oda a 
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kencehabokba, de nem, nem viszi el tengernyi sem, akkor hát vigye az ifjúságot, 
vesszen az a fiatalság, amelyik ilyen iszonyatos dolgokat művel, de hát ez nem 
megy csak úgy, szíre-szóra, a fiatalság védekezik, egyáltalán semmi se megy, 
még annyira se működik, mint a GoPro kamera – plusz még a laptopját is vitte 
magával, az a fiatalember, arcán az Éjszakával; ki plántálta belé ezt az embergyil-
koló dühöt? Fogalmam sincs.

Őrjöngő, gyilkos düh, rugaszkodó lábak, surrogó kamera, nem, a kamera már nem 
surrog, be van építve a mobiltelefonba, be van építve és nem beszél, csak felvesz, 
nem hallani, de filmez, ott van, lát, figyel, veszi a láb rugaszkodását, a Kalasnyikov 
köpködését, miközben senki sem fékezi meg, erre az őrjöngőre senki nem vet kö-
telet, micsoda fekete harag ez? Micsoda fekete harag! de jaj, hiába készített elő és 
hozott magával mindent, ez a hülye laptop, basszus, nem működik. Külön bevitte 
a boltba, a kóser boltba, és erre nem kapcsol be, ez nem kóser! Most mit csináljunk? 
Gondot, azt ne. Majd csak megoldja a gonosztevő, majd csak elküldi az éterbe az 
éteren át, azt a videót, hadd tudja meg a világ, hogy ő öldökölve átverekedte magát 
Kháronig, az alvilági révészig, hadd tudják meg, hogy valaki átjutott, igen, a film 
is, a bolt komputerén küldte el, már ott áll a szerkesztőségek küszöbén, nem az én 
saram, hogy nem adják. aztán romba dől a test-ház, a tettre kész tettesé, gyereket 
nem ütött agyon, ennyiben más klisé – de hogy ő, a kóser bolti mészáros, a vásár-
lók gyilkosa ne lett volna tisztában azzal, hogy mit művel?, mivel támasztja ezt 
alá? Tisztában volt, nagyon is, csak még tisztább és gusztább, ha film is van, az 
többet mond ezer szónál, lehet, hogy már átléptem a határt?, nem tudom, csak 
beszélek itt, tudom, hogy egy gyilkosságról, azt is tudom, hogy a gyilkos híres lesz, 
meg fogjuk jegyezni a nevét, én még most is tudom, hogy jövőre is tudni fogom-e, 
azt nem tudom, addig tudom, amíg a dühöm el nem hagy. Ő pedig elköveti, aztán 
még egyszer elköveti, gyilkosságai úgy követik, mintha a kutyái volnának, de nem 
maradnak a sarkában, mindig jön a következő, három, négy, egész jó, és mintha ő 
maga, a filmcsináló lenne a negyedik, de nem, ő, ha jól számoltam, az ötödik ha-
lott, mi van, a rendőrnőt ezek szerint kifelejtettük?, tartok tőle, és az, aki olyan fu-
rán nyögött, ki is volt?, fogalmam sincs. Felhördültek-e áldozatai, mint a bika, mi-
kor belé döfik a tőrt, vagy mint a többi állat, mikor iparilag végeznek velük, 
mindenütt vér, érzik a szaga, nem kell hogy a vágóhíd közelében lakjál, kilométe-
rekre érződik a szag, ott fekszik a kóser boltban a halott, mindenki, aki nem él, ide 
hozzám! Hogy szép nyugodtan megvizsgálhassuk, zsidó-e vagy sem, azt azért 
nem árt előre tudni, azt azért jó, ha megmondják az embernek.

emberből ugyanis van elég, állatból egyre kevesebb, tenyésztésük drága, zsidóból 
mindig több van a kelleténél, mindegy, hányan vannak, egyszerűen ott vannak 
mindenütt, mi befogadjuk őket, mi, a jótevőik, hiszen az összeset kiirthattuk vol-
na, de mi meghagytunk néhányat, pedig el tudnánk lenni nélkülük, gyilkoló dü-
hünk rájuk ront a házban, a boltban, minek vásárolnak? Éhen is veszhetnének, 
jobban tennék, ha nem mennének vásárolni, ha nem törődnének a létfenntartás-
sal, a halált úgyis kikapják tőlünk, fenntartás nélkül, elégedjenek meg ennyivel. 
Így aztán végbemegy az öldöklés, de csak akkor mondhatjuk, hogy lement, ha 
már filmre van véve, ha már vége a filmnek – de hát a film folytatódik. a lelkek a 
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halálos házból rárepülnek a filmre, nincs mód elszökni többé, a kamera által rög-
zített képeket memóriakártya tárolja, egy kávéscsésze-aljnál kisebb, kábé akkora, 
mint a kisujjam körme, jó, legyen Compact Flash; azt nem árt, ha először is keze-
lik, mint ahogy az elvett életet, azt is kezelték mintegy, de valamit persze vissza is 
kell adni, és a kártya akkor lesz csak érvényes, ha a halált már átvitték rá, ha úgy-
szólván beleégett már. valami bizonyíték kell. Hiszen azért készült az egész, hogy 
lássák, különben minek ez a rengeteg erőfeszítés? nem, ne ijedjenek meg, nem 
kell a saját lábukon menniük! ajaj!, sóhajtok, ez nyilván nagyon fájt nekik – de 
nem, gyorsan végbement, lement, ez a fegyver szuperhatékony, a képek pedig tíz 
körömmel kapaszkodnak, azok már nem pusztulnak el. Mielőtt a halott még 
mondhatott volna valamit a városnak, talán köszönetet – köszönöm önöknek, 
hogy felvettek, nem azt, hogy a kamerával fel, hanem hogy ebbe a közösségbe, 
meg hogy ide is beengedtek – mielőtt még történne valami, már vége is van.

az apokalipszis lovait megsarkantyúzzák, szájukból röpköd a hab, a sas üresen 
tér vissza, miután darabáruja, a pirított máj, a Tűzhozóé, elfogyott, azt ettem teg-
nap, a kóser bolt vásárlói mást akarnak enni, azért mentek oda vásárolni. Jól be-
vásároltak. a fájdalmak hozója, ő már nem suhan röptében, elzuhant sebtében, a 
lényeg, hogy estében, mint egy zsák, csapódott oda áldozatai mellé, úgy, mintha 
ők egyek volnának, pedig három-meg-egyek, vagyis négyen vannak. az ötödik 
valahol másutt. Hagyja már ezt a kígyósziszegést, kérem, hagyja abba a beszé-
det, és ne villogtassa úgy a szemét, mert még azt hiszi valaki, hogy örül ennek az 
eseménynek, figyeljen, ha megint bemegy egy boltba, ne rohanjon be a szeren-
csétlen vásárló után, különben ön lesz az ötödik, nem, a hatodik, folyton elveszí-
tem az áttekintést. nem tudta volna rendesen leteríteni az áldozatait, úgy, hogy 
meg lehessen számolni őket? egyszer, aztán még egyszer? elhalálozhattak per-
sze az apa, a mennyei atya által is. Ha ön ebben hisz, akkor ez történik. az atya 
küldte önt. az atya is viszi el. És kész.

nem valami szép beszéd, nem is beszéd. a fiatalság a legdrágább kincsünk, aztán 
jönnek a bajok, de amíg fiatal az ember, addig a bajt is könnyebben viseli. vagy 
nincs is baj? nem abból jön ez? nincs is semmiféle baj, semmi tragédia? nem tu-
dom. Meghalt három vagy négy zsidó. a sok millió meggyilkolt zsidóhoz képest 
ez szóra sem érdemes, a gyilkosnak is ez a véleménye, ő sem érdemesíti szóra, csak 
megörökíti a halált. Hogy elhiggyük. Hozott mindent, hozott kamerát, aztán meg-
ölt három, négy: négy embert, akik csak vásárolni akartak, így van ez. sőt, laptopot 
is hozott, de a laptop valahogy nem működik, a harcos nem jut fel a netre, ott har-
col, és ne tudjon róla senki? ilyen nincs, hiszen ő csak azért csinálja, hogy tudjon 
róla mindenki, különben nem kerül fel a világhálóra, azért nem kerül fel rá, mert 
az már rá van terülve, rá van simulva, ezért nem látja, rajta van a net, de ő nincs 
rajta, ő maga a háló és azon terjed, most sokszorosíthatja magát, de később már 
nem, nincs kapcsolat, ezek az emberek halottak és fel vannak véve, ő vette fel őket, 
bátran, mint egy aggastyán, nem, annak is meg kellett mondani előbb, igen, bát-
ran, vészt hozva tört be egy tök szokványos, nem, egy tök speciális boltba, ebbe a 
kóser boltba, ebbe az álmos üzlethelyiségbe, na, most ráközelítünk a házra, most 
már fenn van, jól van, magához tért, eddig nem működött, nem volt internetkap-
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csolat, ezért a bolt komputerét vette igénybe a hős, az volt kéznél. e-mailben el-
küldte a memóriakártyára vett filmet, na de ezt már önök úgyis tudják.

Tudják. nem önök voltak a címzettek, de azért tudják. egyáltalán miért ülök ide, 
miért ültetem ide magam, miért ültetem át magam, ide, saját magammal szembe, 
amikor önök már mindent tudnak? Miért csinálom ezt? nem azért ülök ide, hogy 
moderáljam magam – ebben az osztályban engem mindig szétültetnek, mint hol-
mi fecsegőt –, nem a semmitevés a célom, de nem is valamilyen úr küldött ide 
engem, persze nem is követnék én semmiféle urat, nincs is nekem semmilyen 
uram, én az Éjszaka népéből származom, akárcsak a tettes, csak éppen éjjel min-
dig alszom, sajnos teljesen tétlenül, jó, hogy nem láttam, amikor elhagytam né-
pem. valakinek kellett ott lennie, az Éjszaka mélyén, különben nem volnék itt. ez 
már csak így van. a zsidók házára kell ráközelíteni: ha nem tudjuk, ki hol lakik 
és melyik isten valahol máshol, akkor ráközelítünk a zsidókra és a házaikra, 
meggyilkoljuk a fiaikat, jó, tőlem az apáikat is, mindet, mindenkit meggyilko-
lunk, egy, kettő, három, négy vagy ezer, nekünk nem számít, vérüket az ajtóra 
kenjük, és nem csak az elsőszülötteket kapjuk el, elkapunk gyerekeket, aggastyá-
nokat, anyákat, nagybácsikat, sőt nagynéniket is, ha valamiért kinéznek az abla-
kon. ez, hogy így kinéznek, akár arra is indíthatna minket, hogy megkíméljük 
őket. vagy épp arra, hogy ne. ez csak rajtunk múlik, rajtunk, patriótákon, akik 
még a tüzet is figyelmeztetik, hogy ne csapjon túl magasra, mert a végén el talál 
borítani minket. És ha testnyílásainkban történetesen nincsen tűz – köztudott, 
hogy az ősember ezen lyukai segítségével lett lassan úrrá a külvilágon úgy, hogy 
tanulmányozva a tűz viselkedését, eloltotta vagy utánozta a tüzet, mikor hogy –, 
szóval ha bennünk nincsen tűz, akkor nekik rakunk tüzet.

Tüzet rakunk nekik és beledobjuk őket, mert ők és mi, olyan ez, mint a tűz és a 
víz, összetartoznak, de nem állhatják egymást. És sehol az istennő, aki meghara-
gít minket vagy megvéd, minket, körülmetélteket, amúgy hova tűnt ő, az isten-
nő?, hogy szólíthassuk, hogy mondhassuk neki, istennő, haragot zengj, ezt már 
mondtuk, hallják az éneket, az autórádióból jön, vagy tévesen az autóra fogtuk 
rá ezt a zenét, valójában máshonnan szól és valamelyik globális játékos nyomat-
ja?, igen, valami zenét kérünk, és most zengjen, istennő, ön következik, haragot 
zengjen, ezét az emberét, aki haragra gyúlt és sok ezer kínt szerzett minden em-
bernek, akarom mondani, minden akhájnak, már úgy értem, azoknak az ókori 
embereknek, nem az összesnek, végül is miért ne nevezhetnénk őket görögök-
nek, akárkik voltak is, akiknek azt a tenger kínt szerezte, és mi is ilyen vészes 
haraggal száguldunk végig most gyárakon, boltokon, szerkesztőségeken, továb-
bá oszlopcsarnokokon, fiakat és lányokat nemzünk, akik hiába születtek, vala-
mint szülőket, akik egykettőre gyermek nélkül, és gyerekeket, akik egykettőre 
szülők nélkül maradnak. Már ismerik ezt a sorsot, már hozzászoktak. Mi va-
gyunk a bosszúálló vésztörvényszék; ha gyengébbel találnánk magunkat szem-
be, hát nem sokáig találnák életben. Így ni, megvolt a baj, anyák, apák és a többi-
ek, most már lehet jajgatni.
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