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Csengetnek, egy ismertetlen személy áll az ajtóban, kedvesen mosolyog, olyan 

kedvesen, hogy az már gyanús nekem, bejön, mikor leteszi a kalapját, akkor lá-
tom, hogy két csinos szarvacska van a fején — na, gondolom, ennek akkor farka 
is van —, leül. De izeg-mozog, mint aki a farkára ült és kényelmetlenül érzi ma-
gát. — Fontos küldetésben jöttem — s bemutatkozik, hogy ő az ördög. — 
Mindjárt sejtettem! — Ó, mi már rég ismerjük egymást — s tegezni kezd —, 
csak te nem emlékszel rám. Különben is gyenge a memóriád, úgy tudom. Már 
sokszor találkoztunk, akkor is ott voltam (eseteket sorol életem legrosszabb pil-
lanataiból). Nos, hát én mindent tudok rólad. Azt is tudom, hogy tegnap éjjel fel-
sóhajtottál: de jó volna fiatalnak lenni. — Jó, én azt nem úgy értettem, hanem 
hogy szaporodnak a gondok, bajok, s az ember már nehezen bírja. — Hát éppen 
ezért jöttem hozzád küldetésbe, tudod, attól a fontos hivataltól, ahol dolgozom. 
— Miféle küldetésbe? — Segíteni akarunk rajtad. Te már öreg vagy, az eszednek 
úgyse sok hasznát veszed, s tudod, szükségünk van az ilyen kiváló észre, no meg 
a tehetségedre. Cserébe adom érte, nézd, erre felhatalmazásom van írásban a hi-
vataltól, hogy megfiatalodsz. Teljesen olyan leszel, amilyen akarsz, és ott kezded, 
ahol akarod. — Jó, de az emlékezőképességem, illetve az emlékeim maradjanak 
meg. — Már sok eszetlen dolgot láttam s csináltam is, de még ilyent nem; minek 
neked az emlékezés, ha nincs eszed? — Ah, ész nélkül élni mily remek lesz, lel-
kesedtem fel, s nem fogja senki tudni, hogy nincs eszem. Csak úgy járok a többi 
ember között, és azt hiszik, hogy eszem van, s úgy beszélnek, bánnak velem, 
mint mással. Csábító a gondolat. Milyen könnyű élet lesz, semmire nem lesz 
gondom, nem töprengek semmin, csak élem világom — ráadásul ifjúságom. Vi-
szont mindent tudok és mindenre emlékszem, amit egy életen át már éltem, tehát 
tulajdonképpen két életet fogok élni egyszerre; ó, ez csábító, ez páratlan, ilyen 
még nem volt; ez valóban, hogy is mondjam, pokoli gondolat! — Az egy kicsit 
nehéz, hogy eszed ne legyen, emlékezőképességed meg legyen, mert a kettő 
együtt szokott járni; kérdezd meg a bolondokháza orvosait; de ha már minden-
képpen ez a kívánságod, megtehetem, tudod, én olyan fontos hivatalban dolgo-
zom, ahol mindent el lehet intézni. — S olyan leszek, mint fiatal koromban vol-
tam? — Ha akarod, olyan; ha nem, hát választhatsz tetszés szerinti pofát. — In-
kább választok, az unalmas volt. Meg aztán így biztosabb, hogy nem ismernek 
meg, s így izgalmasabb a játék. Vagy izgalmasabb, ha megint pont olyan leszek, 
mint egykor? — Légy olyan pont, mint egykor, úgysem ismernek meg, ha a mai 
divat szerint öltözöl, meg aztán már olyan kevesen élnek azokból, akikkel első 
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ízben voltál fiatal! Meg aztán még egyet: amikor meghalsz, hozzánk jössz, nem a 
mennybe, ott is van örökélet, ott is lehet dolgozni. — Meghökkentem, ez igen 
nagy dolog. — Legalább azon sem kell töprengj életedben, ha már úgysincs 
eszed, hogy holtad után hova kerülsz; biztosítva vagy, tisztában vagy, s ez is nagy 
dolog sok ember számára. A földi emberek s főleg a keresztények legnagyobb 
gyötrelme, hogy nem tudják, haláluk után melyikbe kerülnek. Látod, a felvilágo-
sultabbak nem töprengnek ezen, és ez is az én munkám! — fintorgott jóízűen. 
Megegyeztünk. — S hova kell mennem, hogy a fiatalító műtétet elvégezzék? — 
Ó, itt helyben elintézzük; nekem erre is hatásköröm van és némi gyakorlattal is 
rendelkezem. 
Legyintett, mintha intett volna valami láthatatlan segédnek, s azonnal ott áll-

tam anyaszült meztelenül, fiatalon. S kívánságomra rögtön fel is öltöztetett a leg-
újabb ifjúsági divat szerint. Egyik pillanatról a másikra hosszú szakállam és vál-
lon alul érő, göndör, fekete hajam nőtt, két lábszáramra foltos farmernadrág 
termett, még rojtos is volt az alja, de legalább eltakarta ifjúi szemérmemet, mely 
ugyancsak jócskán megfiatalodott. Mikor a tükörbe pillantottam, magam sem 
ismertem magamra. Ez tökéletes! Pedig én vagyok. Az arcom pont olyan, mint 
ahogy egy-két fényképem őrzi, de hát akkor a körítés egészen más volt, így hát az 
alapvonások sem ugyanazok.  
Búcsúzáskor így szólt: — Még találkozunk az életben, mert hosszú életet 

szántam neked. Tudod, néhányszor meglátogatlak, hiszen régóta ismerjük egy-
mást, csak te nem emlékszel rám. 
(Ördög: hadd magyarosítsam meg a neved; így igen pőre. Légy Eördögh.) 
Mihez kezdjek? Iskolába nem kell járnom, mert hiszen nincs eszem. Külön-

ben is kinőttem már azt a kort, átváltozásomkor 18 évesként születtem. Majd 
mégis beiratkozom egy pedagógiai főiskolára. Miért épp oda? Mert ott képezik ki 
a tankádereket, vagyis a jövő nemzedék oktatóit… 
Bár nemcsak eszem, de tehetségem sem volt, egy napon nekifogtam írni, mert 

láttam, sőt I. Életemből jól emlékeztem, hogy ezért elég jól fizetnek és kortársa-
im közül sokan jól keresnek vele. Elvittem a szerkesztőhöz, akit jól ismertem, de 
ő nem ismert meg engem. A régi, szokásos mozdulatokkal, szavakkal találkoz-
tam. Legalább most már közvetlenül tapasztalhattam, hogy bánik az ifjú, ismeret-
len, most jelentkező tehetségekkel.  
Elmentem egy régi szerelmemhez, aki ekkor már idősebb nő volt. Vele ott 

folytattam, ahol I. Életemben abbahagytam. Akkoriban sokat és sok mindenért 
veszekedtem vele. Most el volt ragadtatva tőlem, hogy micsoda remek gyerek 
vagyok — meg magától is, hogy micsoda fiatal fickót fogott! Én meg magamban 
ezt gondoltam: nos, ismerlek, mindig tudtam, de csak most győződtem meg, 
hogy milyen vagy; alkalomadtán mindenkivel összeállsz, te vén k! 
Felkerestem I. Életem szerelmeinek színhelyeit; erdőn, búzamezőn, hotelben, 

sőt még egyszer, amikor vonaton utaztam, a W.C is emlékeket kínált. 
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Elmentem egy ismert tudóshoz, aki arról beszélt nekem, hogy a mai fiatalok 
felkészületlenek, felületesek, nincs kitartásuk a tudományos munkában stb. Ér-
telmük ugyan van, de a divat… nevetve hagytam ott: ha tudta volna, hogy kivel 
beszél! 
Egy költővel is találkoztam; arról beszélt, hogy ő az egyetlen tehetség a vilá-

gon. A többi mind esztelen, tehetségtelen… 
Szerelmi vagy más pillanatokban általában gyakran kiszaladt a számon: vigye 

el az ördög. S ilyenkor az ördög mindig megjelent. Általában mindig a legjobb 
pillanataimat rontotta el a megjelenésével. Azt mondta: akárhol legyek, csak szól-
jak, mert ő mindenünnen meghallja, előtte nincs fal; hiszen ti is mindig azt 
mondjátok, hogy a falnak is füle van. De azért — mondta — éppen csak a másik 
közmondást ne használd: Ne fesd az ördögöt a falra! Mert ezt nem szeretem. 
Ilyenkor csak kényszerből jelenek meg. Mert a lefestett ördögök megmaradnak. 
Nézd meg, mennyi festmény szól rólunk. Csak az az egy vigasztal, hogy ez mind 
hamis. Ezeknek mind az az ismertető jelük, hogy szarvunk van, meg farkunk, és 
szőrösök vagyunk. De nem ez a lényeg. Te már tudod. 
Halálomkor is: fiatalon elütött egy gépkocsi. Utolsó pillantásommal meglát-

tam, hogy ő ül benne. Felkiáltottam: Ö úr, hát ez az ígéret? Hát ez a hosszú, szép 
élet? Rögtön visszafordult a kocsijával és betuszkolt maga mellé. S kivitt a világ-
ból. 
Külföldre utaztam, tengerpartra, idegen országokba. Katona voltam a világ-

háborúban a nyolcvanketteseknél vagy harmincketteseknél. Nem is tudom már, 
de a népdal tudja. Lesz-e háború még? Mert én tulajdonképpen ettől őszültem 
meg olyan hamar, s emiatt untam meg az I. Életemet. Ifjúkorom tájaira kirándul-
tam, például Amerikába, s ott kikötöttem egy hippi tanyán. Szinte 9 hónapot töl-
töttem ott, s hát hoz a hippi család egymás után 4-5 gyermeket, hogy ezeket én 
csináltam egy hét alatt. Megdöbbentem, de azzal vigasztaltam magamat, hogy 
csináltam én többet is azalatt, csakhogy azok nem jöttek a világra. És akkor 
eszembe jutott az I. Életemből az első feleségem. Annak hány gyermeke volt? 
Három. S hát a másodiknak? Semmi. És a harmadiknak? Kettő. Már nem emlék-
szem pontosan. De könnyű nekem, amikor már nincs eszem. 
Iskolába akartam járni, de kiderült, hogy a bizonyítványaim nem érvényesek. 

Ti. nem talál a személyleírásom és a fényképem. Na, még csak ez hiányzott ne-
kem! Azonnal csaláshoz folyamodtam és hamisítottam; ez könnyű nekem, miu-
tán nincs eszem. Azt mondták: egy részét elismerik, de a többiről újra vizsgára 
kell álljak. Vagy tanfolyamra járjak. Én odaálltam és csináltam. Darabig könnyen 
ment, mert csak a falakról leolvasott jelmondatokat mondtam fel. Sőt el is ájultak 
szinte, hogy ez az alak hogy fúj mindent kívülről. A társaim pukkadtak meg irigy-
ségükben. Aztán egyszer csak minden indok és magyarázat nélkül eltávolítottak.  
Látván a személyi igazolványomat, a rendőrségen először nem hitték el a he-

kusok, hogy ez én vagyok.  De megmagyaráztam nekik, hogy e nagy hajzat és 
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szakáll mögött mégis én vagyok. Azt azonban elhallgattam, hogy eladtam az 
eszemet, mert a végén még adásvételi szerződés illetéke alá vetnek s azt én kell 
megfizessem, nem a fennvaló ördög. Csak csóválták a fejüket, s a végén mégis 
elhitték, mondván: elég sok bajunk van ezekkel a mai fiatalokkal. Én pedig a II. 
Életemben röhögtem ezen — azt hiszem, némi joggal. 
Akkor is csak röhögtem, amikor mások kacagtak rajtam, s megálltam ezeknél 

a szavaknál: a fiatalnak minden jól áll. Ezt mondták I. Életemben Bözödön a 
táncban a vénasszonyok, s igazuk is van; ha az akkori szép fiatalokra gondolok, 
lelkemben még most is táncolok. Olyan mindegy volt, hogy mi volt rajtuk, cifra 
ruha vagy valami egyszerű fajta; mindenki mindenben szép volt, mert fiatal volt. 
A vállalatnál, ahol voltam, én is csaltam, de nem vették észre. Igaz, hogy nem 

csaltam nagyot: csak megettük tavasszal korán az epret és elszámoltuk, hogy tör-
lendő a számláról, mert elromlott. Mondom, nekem ez könnyen ment, mert nem 
volt eszem. De ezt rajtam kívül senki sem tudta. 
Hanem egyszer megjártam, amikor nem is sejtettem előre. A vállalatnál, ahol 

dolgoztam, beírtunk a listára egy szamarat. Valódi szamarat. Arról volt szó, hogy 
az udvaron valami hurcolkodásra került sor, s ezt senki sem vállalta. Vettünk hát 
egy szamarat s ezt álnéven szerepeltettük a fizetési listán. Persze, el kellett tartani 
valamivel és erre is találtunk rovatokat. Ez így ment évekig — míg valami ellen-
őrök leleplezték a szamarat, és mindnyájunkat. Hiába mondtam, hogy ártatlanok 
vagyunk, mivelhogy így kevesebbe került a dolog; senki sem hitte el.  
Persze, mert nem tudták, hogy nekem nincs eszem, illetve annyi sincs, mint 

egy szamárnak. Hiába mondtam, hogy nincs eszem; azzal álltak elő, hogy ha 
ilyen okos vagy — kell legyen eszed! És vedd elő!  
A világ már ilyen: ilyen követelő… 
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Az első kérdés, amely azonnal vá-
laszra vár: mi a népballada? Körülírásá-
val, meghatározásával a magyar népköl-
tészeti kutatásban Greguss Ágost 
(1825–1882) foglalkozott behatóan. El-
ső megfogalmazása évtizedekig meg is 
honosodott a köztudatban: „tragédia 
dalban elbeszélve.” Csakhogy az úgyne-
vezett vígballadákra már nem lehetett 
érvényes ez a felfogás, így ugyancsak ő 
továbbfejlesztette meglátásait: a népbal-
lada lehet „dráma, dalban elbeszélve” is. 
És hogy ne maradjanak ki a lírai balla-
dák sem, Greguss bevezette a „drámai 
dal” fogalmát. Mert például a siratóbal-
lada lírai jellegű (lásd a Három árva tí-
pust), de a megénekelt alaphelyzet még-
is csak szomorú, tragikus (Greguss 
Ágost: A balladáról. Pest, 1865. Negye-
dik kiadás: 1907). 
Aztán fokozatosan kikristályosodott 

a pontosabb meghatározás: „…ereden-
dő (kis)epikai műfaj: történetet énekel 
meg” (kiemelés tőlem: R. J.). A megfo-
galmazás Katona Imrétől származik, ő 
írta a Ballada című fejezetet a Voigt 
Vilmos szerkesztette A magyar folklór 
című, összefoglaló kiadványban (Bp., 

1998). Persze, a köznép, maguk az éne-
kesek másként nevezték a műfajt: 
Majlát Józsefné Ötvös Sára kibédi éne-
kesem „történelmes énekként” emle-
gette.  
Mikor keletkezett a népballada? 
Általános a vélemény: a népballada 

a hőséneket váltotta fel, első „megvil-
lanásai” a 13. század végéről valók, ki-
teljesedése a 14-15. századra tehető, 
míg virágzásának kora a 19. század vé-
géig tartott. Napjainkra már halódó 
műfajjá vált. Kézenfekvő utalnunk a 
következő megállapításra: „…a folklo-
ristának 20-25 embert kell megkérdez-
nie, amíg egy hagyományos balladára 
talál, föltéve, ha bármilyen darabbal 
megelégszik. Ha egy Molnár Anna-féle 
ritkaságot keres, 333 embert, ha pedig 
egy Barcsai-féle régiség után kutat, több 
mint ezer embert kell végigkérdeznie, 
amíg eredményre jut” (Faragó József 
— Ráduly János: A népballadák egy ro-
mániai magyar falu mai köztudatában. 
Ethnographia, 1969/4. sz. Bp., 1969). 
Még egy dologra utalnunk kell: a 

népballada elsősorban szövegkategóriai 
műfaj. Katona Imre írta említett tanul-


