
Hullaszökés 
Napló töredék 

 
 A hullaszökés ritka eset, de az alábbi mégis megtörtént. 1943-ban, az egyik alföldi 
őrsön a szárnyparancsnok urat vártuk szemlére. Közben egy tiszviselő telefonon közölte, hogy 
autójával hazafelé jövet, egy útmelletti fán, nem messze a község kijáratától akasztott férfi 
hullát talált. Az őrsparancsnok járőrt küldött a jelzett helyszinre, amely magával vitte a községi 
orvost is. A járőr azonban semmiféle hullát nem talált a jelzett helyszinen és erre bevonult. A 
járőr jelentette az esetet az örsparancsnoknak, aki felhivta a tisztviselőt. s közölte vele az 
eredményt. A tiszviselö azonban, sofőrjével együtt továbbra is azt állitotta, hogy a hulla ott 
volt, mert az autóból kiszállva mindketten megtekintették. 
 Mikor a szárnyparancsnok úr megérkezett, az őrsparancsnokkal együtt kimentek a 
helyszinre, de a hullát sem lóháton, sem a tisztviselő autójával nem tudtak utolérni, mert 
egyszerüen eltünt. Igy aztán arra gondoltunk, hogy mielőtt a járőr a helyszinre érkezett volna, a 
hullát valaki elszállitotta. Ezért az örsparancsnok felkérte a községi előjáróságot és több egyént 
is, hogy mihelyt a hulláról megtudnak valamit, azonnal jelentsék. 
 Pár nap múlva azután jelentkezett Kazéka Miska cigány, mert ő tudott az esetről 
legtöbbet. A hulla ugyanis ő volt, személyesen. Elmondta, hogy száraz ágakat akart a fáról 
tördelni, s  amikor az autót közeledni látta, azt hitte, hogy az útmester jön, aki már többször 
alaposan összeszidta, mikor a faszedésen rajtaérte. Igy Miska azt gondolta, hogyha mint halott 
találkozik az útmesterrel, az nem fogja összeszidni, hanem, ellenkezőleg, sajnálni fogja. Ezért 
gyorsan felakasztotta magát, de úgy, hogy a kötelet elől, a nyakán kötötte meg és mivel igy a 
kötél hátul huzódott meg, légcső szabadon maradt. Lábujjai kissé érték is a földet. Amikor az 
autó megállt, lélegzetét visszatartotta, elhagyta magát. Nagyott sóhajtva vallotta be, hogy de jó 
is volt, amikor a nagyságos urak elmentek, mert a nyaka már kezdett kiszakadni... 
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