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maga az ember gyereke, leszármazottja, 
húsából való húsa ácsingózik rá, miként 
az Jamnitz esetében történt. Vagy más 
esetében, aki valamiképpen hasonlít a 
friss nyugdíjas és immár elhalálozott köz-
tisztviselőre. Ilyenkor feszültség jön fel, 
többféle s több felől, kisvártatva aztán 
tragédia. Egészében ballada. 

Az „örökség”

Jamnitz Géza kedvenc szava, úgy lát-
szik, a „rózsaablak” volt, állapíthatjuk 
meg rekonstruatíve. Hogyan tett szert 
rá, hogyan se, nemcsak reménytelen, de 
méltatlan, aránytévesztő dolog is volna 
túlságosan fi rtatni a históriában, mármint 
a történettudományban. Mindenesetre 
művészettörténetet hallgat az egyik fi a, 
az enyém barátja és csoporttársa. Kicsi 
a világ, kényelmetlenül, egyszersmind 
fi gyelemre méltóan szűkös; a látszatra 
szétszaladó szálak valójában nagyon ha-
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mar összeérnek benne, izgalmas nyomo-
rúság szőttesét kiadva igen gyorsan. Az a 
kölyök is belezavart, állítólag, a Majnald 
Róza-féle képbe. Amire itt alapvetően 
ki akarok térni, vagy aminek – miként 
a mutatványosné legfi nomabb, legcizel-
láltabb és legkényesebb testrészének – a 
cifrázása nagyjából elkerülhetetlennek 
látszik számomra ez idő szerint, noha 
lehetőség szerint jobb volna lemondani 
róla. Egy merő labirintus, mondhatnám rá 
(és nekem meg ez lehetne a kedvenc sza-
vam!); labirintus, éspedig úgy, hogy – köz-
tudomásúlag – „nincs rózsás labirynth”. S 
oly módon, hogy nemcsak szövegromlás 
lép be itt-ott a „konstrukcióba”, hanem 
a „kézirat” még el is veszik…. Emlékek 
támpontjai ködösködnek tehát mindösz-
sze az egész izé (összefüggés) számára, el 
kell ismerni. De ez aztán végképp nem 
bizonyítható, ha jócskán valószínűsíthető 
is, mármint hogy a kölyök szintén bele-
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zavart az ügybe, és hát ugyanez a legke-
vesebb, ami a story sokkal lényegesebb 
momentumairól ugyancsak elmondható. 
Maga a – különben és más részletek te-
kintetében elég – bőbeszédű Jamnitz se 
beszélt róla soha, bár azért… – na, mind-
egy: az apja halála óta nemigen láttuk er-
refelé a fi atalurat, idősebbik gyermekét. 
De ezt hagyhatjuk bízvást máris, a máso-
dik generáció tagjainak erkölcsi értékelé-
se igazán nem tartozik mostani bemuta-
tói, „elbeszélői” feladataink közé. Annál 
kevésbé, mert így a saját fi unkat is meg 
kellene ítélnünk, ami kínos feladat volna, 
mint mindig: apának a fi út. Persze, fordít-
va már…

1995-öt írtunk akkor, amikor köze-
li ismerősünk, megfi gyelési és elemzési 
„célszemélyünk”, valamint a sokunk elé 
amúgy elítélési példaként odavázolódó 
Prügelknabe, Jamnitz Géza meghalt, az-
azhogy – egészen pontosan, „fenomeno-
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lógiailag” szólván –: eltávozott a látókö-
rünkből. 1995-öt írtunk, akárcsak most 
is tesszük még, tehát nagy a közelség 
az esete kapcsán itt, a környéken átélt 
megrázkódtatáshoz. Nagy a közelségünk 
hozzá nekünk, Góré-dűlői „szenátorok-
nak”, vagyis önkormányzati képviselők-
nek és egyéb, ilyen-olyan vezetőknek 
úgyszintén, sőt, ha jobban belegondolok, 
talán a legnagyobb hozzá a mi közelsé-
günk. Egy az, hogy mint elvileg minden-
ki másnak, úgy nekünk is adódik ilyen, 
tehát demokratikus szemléletbázisunk, 
ámbár persze, és ez a második, mi rész-
letesebben láttuk, érzékeltük a történé-
seket. Amelyekről különben általános-
ságban minimum annyit meg kell álla-
pítanunk mindjárt: utánuk már semmi 
sem maradhat olyan errefelé, a körze-
tünkben, mint amilyen előzőleg volt. Lé-
nyegében mindössze erről kívánunk hírt 
adni, erről az ismeretelméleti, ontológiai 
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megrendültségről, s ha talán a szokásos 
beszámolóknál alaposabban és szerte-
ágazóbban is, ha felidéző momentum-
mozaikolásunk egy bizonytalan és kalan-
dos életperiódus érvényességének állító-
lagos „örökkévalóságát” nyújtja az olva-
sónak végtére is, nem többet (de persze: 
nem is kevesebbet éppenséggel!), azért 
eléggé adódik szokványos értelemben 
vett tanulsága. És hát kiderül minden, 
mint ahogyan a mi rendező jellegű gesz-
tusaink, lekerekítési ténykedésünk mel-
lett vagy ellenére (attól részben minden-
képp függetlenül) szintén kicsordogál a 
napfényre maga a história is lassacskán, 
övezze bár még akkora diszkréció vagy 
szégyenlősség – ha nem is feltétlenül (az 
egykori) birtokosa, alapvető megélője 
részéről, vagyis ami magát Jamnitz Gé-
zát illeti, illette, sokkal inkább a Góré-
dűlő patriarchális kocsmaközösségének 
körében való utólagos modulálódása, 
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értelmezői lecsengetődése során. Hiszen 
a kicsordogáltatása is a célunk, éspedig 
nem utolsósorban amaz, már szóba ho-
zott, habár közelebbről nem meghatá-
rozható tanulsága, üzenete, message-e 
vonatkozásában, miként az irodalom-
ban, fi lozófi ában szokás. Igaz, némileg 
ingadozva, pontosabban: el-elkalandoz-
va, -ágazódva vágtatunk neki a témának, 
akár kísértetlovas a telihold udvarának, 
tejútjának. Mindazonáltal már indulunk 
is, vágtatunk is, meg sem állva a felhő-
kig, mi az a néhány év még nekünk az 
életből?! Ott fenn aztán nyilvánvalóan, 
de legalábbis remélhetőleg megállunk 
majd, csillagkép gyanánt megnyugszunk 
talán, s úgy lehet, összetalálkozunk a je-
len történet másik középponti alakjával, 
Égi Rozival... (Csak a fi unkkal ne talál-
kozzunk egyhamar még odafent, ha egy 
mód nyílna rá!) Esedékes lehet ez a talál-
kozás, hiszen nem vagyunk más, mint az 
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(általa) erőteljesen megérintett Jamnitz 
Géza baráti köre. Annak bármelyik tagja 
pedig szinte olyan, mintha ő maga lenne 
a nyugdíjas, egyszersmind élete utolsó 
szakaszában lepasszolt (szakszerűen: „de-
klasszált”) köztisztviselő. Neki magának 
pedig igencsak hatalmas jussa van itten: 
dinnye nagyságú mellek, óriási combok, 
hatalmas tompor, ámbár – és ez kicsikét 
titok, de azon titkok közül való, amelyek 
alább feltétlenül körüljárásra, kibontásra 
(kicsomagolásra?) várnak – valamikép-
pen karcsú derék mégiscsak. Hogy ez a 
„valamiképpen” hogyan is „miképpen” 
közelebbről? Egyebek mellett ponto-
san emez titokzatosság megközelítésére, 
elmondására szerveződik jelen történe-
tünk. Ja, kérem: az interpretáció nem 
más, mint az örökséggel-bánni-tudás, s 
méginkább az akkor, hogyha nem feltét-
lenül kívánt, mégis végzetszerű kötele-
zőséggel szakad rá valakire az a bizonyos 
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szellemi-egzisztenciális örökség, amiben 
része lesz, része támad lenni az illető-
nek…

Barakk-satu

Jamnitz Géza históriánk kezdetekor már 
legalább másfél éve meglehetősen nyug-
talannak tűnt, lévén nyugdíjaztatási ter-
vének Damoklész-kardja mint számára 
elviselhetetlen gondolati-egzisztenciális 
teher súlya alatt iszonyúan rogyadozott. 
Nyugdíjba vonulni ugyanis – ez mifelénk, 
a mi közép-európai tájainkon egyenlő az 
anyagi, életvezetési ellehetetlenüléssel, s 
ez alól még annak az esete sem kivétel, 
aki előzőleg nem keresett olyan iszonyú-
an rosszul. Az a valami, ami ez idő tájt 
igazándiból egyedül képes volt megnyug-
tatni és reménytelen gondolataiból visz-
szahozni hősünket (akit minden külö-
nösebb hősiessége nélkül nevezünk így), 
nos az, saját elmondása szerint, idekint, 
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a mi kültelki városrészünkben találha-
tó faházában történt vele időközönként. 
Tartam szerint pedig amúgy esetenként 
olyan húsz-húsz perc, maximum fél-fél 
óra alatt. Ami, hangsúlyozzuk: átlagos a 
durée viszonylatában – ha eszményíteni 
nem akarjuk őt, legalább ne is gyalázzuk, 
fi kázzuk az alakot. Persze legalább annyi-
ra fel is zaklatta őt előbb ez a tehát átlagos 
időtartamú „valami”, mint amennyire az-
után, végeredményben megnyugtatta. De 
hát hiába, már csak így vannak a jelentős 
dolgok a világon! Olyanok valahogyan, 
mint maga az élet, legfőképpen pedig az 
élet egésze. Vagy inkább egy kardinális-
ominózus részterülete? Kemény és mégis 
(?): tünemény. 

Nem tekintjük, különösen pedig nem 
fi rtatjuk külön – amidőn a jamnitzi meg-
nyugvás, illetőleg „megnyugtatás” köze-
lebbi lehetőségfeltételeire kérdezünk rá 
–, hogy a dolog orális vagy tradicionális 
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módon történt-e vele gyakrabban? S ex-
tatikus állapotban kiindulástól kezdve 
egy adott esetben, vagy csak annak ered-
ményeképpen lépett be nála az extázis, 
ami már lezajlott? Vagy hogy akarta-e 
azt, legalább valamennyire őkelme? Mert 
az nem is kérdés. Olyan mindegy külön-
ben, nekünk legalábbis! Annyi persze bi-
zonyos, mármint annak alapján, amit az 
érintett mesélt nekünk (a közös körünk-
ben), hogy tulajdonképpen elrablásos 
UFO-történetet is lehetne jelezni itten a 
„cselekmények” alapvető visszaadása cí-
mén, legalábbis némi megszorítással, de 
ufonauta-históriát mindenképpen. Némi 
fojtott, álomszerű erőszak a hardcore kö-
zepette, de mintha csecsemőpozícióba 
visszagubbasztva nyomatódna mindazon-
által az aktus, alatta végig némajátéknak 
beillő kommunikáció-nélküliség, végül 
meg, utólag tompa és pontatlan emlékké-
pek – mi ez hát, ha nem az?! Ami persze 
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lényegében nem is olyan nagy dolog, mint 
arra valaki első pillanatban gondolhatna. 

Korunkban ugyanis nem olyan esze-
veszett „képtelenség” már az UFO-k, 
közelebbről pedig az ufonauták tételezé-
se, a nő-férfi  viszonylat pedig, nem elfe-
ledkezve az ábrázolásáról sem, még en-
nél is megszokottabb mostanára néhány 
száz, néhány ezer éve. „Satunak” hívják 
a dolgot, szégyentelenül bár, de ha egy-
szer nincs igen nagyobb?! Legalábbis a 
férfi ember számára, mert a nők…, nos, a 
nők dolgát ebben a tekintetben jóval bo-
nyolultabban, fi nomabban ítélhetni meg. 
Légiesebben, illanóbban talán, vagy ép-
penséggel nehéz járatú sóhajszenvedély-
lyel – mindenesetre a férfi akétól eltérő 
szenvedéllyel; úgyhogy nem is lehet ne-
künk feladatunk igazán feltárni, erről ér-
demben a feminista tudomány emlékezik 
meg. Itt most annyi a különbség a szokvá-
nyos vagy átlagos esetekhez képest, hogy 
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Jamnitzcal fenyőgerendákból összerótt 
kerti házában esett meg, ami megesett. 
Hogy nem fél méter magas, széle-hossza 
egy televíziókészülék vagy ipari porszívó 
femininizált technicitása csavarta meg a 
mogyoróit, feje felett lengedező, az egy-
kori GELKA-szerviz tákolmányaira em-
lékeztető antenna-szarvakkal, ellenben 
látszatra – minimum látszatra, de lehet, 
a valóságban is – a kertvárosrészben jól 
ismert alak képében látogattatott meg 
(vö. a baljóslatú szemantikummal ren-
delkező német heimbesucht igenévvel) 
az „áldozat”. Végül hogy nem nélkülöz 
az eset némi érdemi aktivitást sem a 
maszkulin oldal felől, éspedig nemcsak 
a satuszituáció csípőmozgásos megélése 
szintjén, vagyis az aktív, társadalmilag, 
egzisztenciálisan érthető uralmi pozíció, 
a helyzet uralása, ellenőrzése fi gyelhető 
meg Jamnitz Gézánál – már persze, csak 
amíg a nyugdíjazás réme nem kezdte bé-
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nítani a fi gurát, majd pedig, bekövetkez-
tével, nem blokkolta le teljesen. Hanem 
arra nincsen magyarázat, igazi legalábbis 
nem akad, miért lépett be az egész törté-
netbe a szadizmus, a tettlegesség, vagyis 
a kínzásig, kikészítésig, meggyilkolásig 
elmenő brutalitás – ha ugyan tényleg be-
lépett (habár mondják a népek erősen!)? 
Ha belépett, és tényleg alkalmazta azt 
szeretőjén Jamnitz, akkor az új fénybe 
– kísérteties tűzfénybe! – meríti a női-
ség történetünkben elkülönböződő két 
lehetőségét, az ufonautásat és a minden-
napi-reálisat. Mert lehet ugyan, hogy nem 
is volt itt semmiféle ufonautasági histó-
ria, és Majnald Róza egyszerűen csak rá-
stilizálta otromba földönkívüli-játékát a 
megzakkant hatvanévesre (amint ennek 
ellenkezője is igaz lehet), mindez azon-
ban semmit se változtat rajta, hogy azok 
a szadista cselekmények ugyanúgy elkö-
vetődtek rajta a zaklatott „előnyugdíjas” 
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keze által, lett légyen bármi az ő létezési 
formája… Mert sok mindent beszélnek, 
sok mindent beszélünk mi errefelé, a Gó-
ré-dűlőn, de a lényege, a veleje minden 
beszédnek ugyanaz.

Tűzleplezěs 

Amikor különben ilyesmi merül fel, tehát 
emberrablásos UFO-história (állítólag!), 
akkor – és ezt már kezdtük is pedzegetni – 
korántsem szükséges feltétlenül, teljesség-
gel pedig biztosan nem az emberi forma 
szféráját elhagyni megfi gyeléseinkkel, fel-
tevéseinkkel! Jócskán kitanított arra ben-
nünket Hollywood, a kozmológiának ez a 
huszonegyedik századi biblia pauperumja, 
amely akkor is „huszonegyedik századi” 
volt már, amikor a fi lmgyártás gyakorlata 
még csak a huszadik századot taposta... El-
lenkezőleg, az úgynevezett „humanoidok”, 
tehát (nem feltétlenül emberi mivoltú) 
emberalkatúak világában is bőségesen ele-


