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Sigmond István

Hóhérok
A hóhér nem szerette a köleskását, a hajnalhasadást és a harangzúgást. Gyer-
mekkorában ugyanis nap mint nap köleskását kapott reggelire, egy idő után 
kihányta, de a mamájának nem mert szólni erről, félénk kisfiú volt nagyon, 
a mamát viszont erőszakos természettel áldotta meg az istene, hol ezért, hol 
azért pofozta fel a gyermekét, nem tűrt ellentmondást semmiben. A hajnalha-
sadás és a harangzúgás utálata választott szakmájához kapcsolódott, merthogy 
a kivégzésekre mindig hajnalban került sor, a vasárnapokat kivéve mindennap 
korán kellett kelnie, rendszerint kialvatlanul fogott neki a munkához, miközben 
zúgtak a templomok harangjai. Jobban szeretett volna csendben lesújtani a 
fatönkre fektetett nyakakra, az ilyesmit jobb, ha elmélyülten, nagyon odafigyel-
ve végzi el az ember, tudniillik abban a meggyőződésben élt, hogy munkája, 
annak értékét és hasznosságát tekintve felér egy sebészprofesszor az egekig 
magasztalt és egyfolytában ajnározott eredményeivel, sőt, talán meg is haladja, 
a sebész mindig csak egyetlenegy ember életét menti meg, a hóhér viszont, 
akinek a munkáját általános megvetés kíséri, az emberiséget szabadítja meg 
egy gonosztevőtől, vagy legalábbis megkíméli a kivégzett környezetében élők 
életét, ha mástól nem, de a helyrehozhatatlan bántalmazásoktól biztosan. És 
ez nem egy embert jelent, sokkal többet.

Főnökei a hóhért igen nagy becsben tartották, soha nem fordult elő, hogy 
egyetlenegy csapással ne sikerült volna leszelnie a halálraítélt fejét, első kate-
góriájú hóhérként tartották számon, aki a fizetése mellett minden hónapban 
pénzbeli jutalmat is kapott, emellett megengedték neki, hogy kizsebelje az 
áldozatát, amiből sok haszna nem származott, mert az illető hozzátartozói már 
előzőleg kiürítették a zsebeit. Tekintettel ragyogó eredményeire, őt bízták meg 
a kezdő hóhérok kiképzésével, elméletből és gyakorlatból. A mi hóhérunknak 
nem volt magas képzettsége, valószínűleg felmenőitől örökölt valamiféle logikus 
gondolkozásra való hajlamot, tanítványaival többek között azt kellett megértet-
nie, hogy minden esetben utána kell nézniük a kivégzendő életében elkövetett 
gonosztetteinek, a  hóhérnak meg kell győződnie arról, hogy a bírósági ítélet 
helyesnek tekinthető-e, nemcsak egy jogász szemével nézve, hanem egy közem-
ber értékítélete szerint is, mert csak ebben az esetben lehet tiszta lelkiismerettel 
végrehajtani a kivégzést, egyébként gyilkosságok sorozata volna a hóhérmunka. 
A  kiképzésre a fáskamrában került sor, egy fatönköt előkeríteni nem jelentett 
problémát, a tanítványok mindegyike hozta magával a saját pallosát és az aznap 
kivégzendő élőlényt. A  mester akármilyen állatot elfogadott, lehetett patkány, 
nyúl, galamb, tyúk, csirke, kakas, kutya, macska, bárány, gidó. Ez utóbbiakkal 
könnyebben ment a gyakorlás, mert ezeknek a fejét le lehetett vágni, az apróbb 
élőlényeket ketté kellett szelni, mert csak a fejüket lenyesni igen nagy gyakorlat-
ra lett volna szükség. A hóhér engedélyt kért arra, hogy a számára kiosztott öt 
tanítvány mellett a saját, tízéves fiát is kioktassa a szakmára. A gyermek anyja 
nem nagyon értett egyet ezzel, de ki figyel oda egy hóhér feleségének a szavára?
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A hóhér életét sem lehetett zökkenőmentesnek tekinteni. Olyan események 
történtek, amelyek igencsak elbonyolították a munkáját, kiutat ugyan mindig 
talált az előállott helyzetből, de az is előfordult, hogy a probléma megoldásáért 
elég nagy árat kellett fizetnie. Amikor például a kisfia úgy emelte a magas-
ba az apja pallosát, hogy nem lévén elég elővigyázatos, a mögötte várakozó 
egyik tanítványt alaposan fejbe verte. Az illető nem halálozott el azonnal, csak 
később, a kórházban, viszont a hóhér egy hivatalból elindított bűnvádi eljárás 
vádlottja lett, a gyermeket, kiskorú lévén, az ilyenfajta bűntettekért, ha szándé-
kosan tette, ha gondatlanságból, felelősségre vonni nem lehetett. A hóhér öt 
év börtönbüntetést kapott, viszont egyetlen hóhér lévén a környéken, továbbra 
is használták a szakmájában, és most is dicséretes módon helytállt minden 
alkalommal, olyannyira, hogy az elvégzett munkát és a jó magaviseletét be-
számítva, felére csökkentették a börtönbüntetését, viszont oktatni többet nem 
oktathatott. Miután kijött a börtönből, titokban a fiát tovább tanította a szak-
mára, aki tizenhat éves korában már egy galamb fejét is le tudta nyisszantani 
sikeresen, anélkül hogy az állat testében a legkisebb kárt is okozta volna.

Az előbb említett eset nem volt egyedi. Egyszer egy főpapot kellett kivé-
geznie, egy betiltott szekta vezetőjét, aki a csoportos öngyilkosság híveként 
arra buzdította a hozzá csatlakozó, egyre nagyobb létszámban jelentkező 
embertársait, hogy az elhangzott jeladásra egyszerre vegyék be a mindenki 
számára kiosztott ciánkálit, ennek a nők körében igen nagy sikere volt, de a 
megtévesztett gyermekek is rengetegen haltak meg, már alig volt hely a teme-
tőben, a hatóság kénytelen volt intézkedni, perbe fogták a főpapot, s gyorsított 
eljárással halálra ítélték. A  kivégzés viszont igencsak elbonyolódott, a  főpap 
ugyanis engedélyt kapott arra, hogy a kivégzés előtt imádkozzék, ő meg arra 
próbálta rákényszeríteni a hóhért, hogy vele együtt mondjon el néhány imát. 
Csakhogy a hóhér sosem imádkozott, egyetlenegy imának a szövegét sem 
tudta, így hát meg kellett tagadnia az imádkozást. A hóhér főnökei viszont úgy 
döntöttek, hogy a főpap utolsó kívánságát nem lehet megtagadni, a hóhérnak 
imádkoznia kellett, ha tudott imádkozni, ha nem, ha akart, ha nem. De hogy 
a feladat teljesíthetetlen volt, a hóhér úgy döntött, hogy imádkozás helyett ká-
romkodni fog. Mondhatott volna valamilyen verset is, de verseket sem tudott, 
káromkodásban viszont tökélyre vitte a tudását, valószínű, hogy versenyt nyer-
hetett volna hihetetlenül kacskaringós, változatos ocsmányságaival. A  hóhér 
kénytelen volt letérdepelni a főpap mellé a fatönk közelében, de úgy próbálta 
bömbölni a káromkodásokat, hogy lehetőleg túlharsogja a főpap imáit. De az 
sem hagyta magát, úgy üvöltötte a szektások sajátos imáit, hogy hívei, akik a 
vesztőhely mellett követték az eseményeket, őrjöngő zokogásban törtek ki. Ezt 
már a hóhér sem tudta elviselni. Felugrott, megragadta a pallost, és nem sokat 
gondolkozott, lesújtott vele a főpap mindkét lábára sorban, s a térdből levágott 
csonkokat bedobta a zokogó hívők közé.

A  történteket nagy nehezen elnézték neki, de a következő esetet már 
nem lehetett tolerálni. Egy tömeggyilkost kellett kivégeznie, akire ráordított, 
hogy „fejet a tönkre!”, ahogy mindegyik kivégzendővel így járt el, de az illető 
valahogy féloldalasan teljesítette a parancsot, ez valamelyes mértékben meg-
zavarta a hóhért, s a tömeggyilkos vállára sújtott a pallossal. Az illető erősen 
vérzett, de volt annyi ereje, hogy felugorjon s lerohanjon a vesztőhelyről le-
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vezető lépcsőkön, átvágja magát a bámészkodó tömegen, s végigszaladjon a 
börtön udvarán egészen a kapuig. Ott persze lefogták a börtönőrök többen is. 
A hóhér is a menekülő után rohant, ráüvöltött a börtönőrökre, hogy engedjék 
el az illetőt, és a börtönudvar cementjén nekifogott végrehajtani az eddig soha 
nem látott kivégzést, fejre, hátra, nyakra, derékra, lábakra sújtott a pallosával, 
amíg a tömeggyilkos egy hatalmas vértócsában nem lelte a halálát. A hóhér a 
pallossal való hadonászás közben véletlenül agyoncsapott egy börtönőrt is, aki-
nek az életét már nem lehetett megmenteni. A hóhért szándékos gyilkosságért 
és gondatlanságból elkövetett emberölésért halálra ítélték. Csakhogy nem volt, 
aki kivégezze. A hóhérinasok valamikori kiképzése dugába dőlt, sikerült nekik 
más szakmát kitanulni, az értelmesebbje könyvelő lett és vasesztergályos, 
egy harmadik koldulásból tartotta fenn az életét, a negyedik lopott, az ötödik, 
a legértelmesebb, óriási dumájával rengeteg embert becsapott, ezzel minden-
nap sikerült összeszednie a mindennapit. A hóhér fia viszont közben tökélyre 
vitte a tudását, tizenhat éves volt csupán, de jelentkezett szolgálattételre, be-
mutatta a tudását, hogy már nemcsak egy galamb, hanem egy kiscsirke fejét is 
le tudja nyisszantani, nem volt más megoldás, elfogadták a jelentkezését. Egy 
kicsit furcsának tartották, hogy az első kivégzendő a saját apja kell hogy legyen, 
de miért, miért nem, a fiú szívesen vállalta a feladatot.

Amikor eljött az a bizonyos hajnal, az anya a vesztőhely mellett várta az 
esemény bekövetkeztét, nem sírt egyáltalán, ki tudja, mit érezhetett azokban 
a pillanatokban, talán csak megkönnyebbülést, hogy végre-valahára vége van, 
a férfiak, apa és fia, a fatönk mellett álldogáltak, egyszer imádkozzunk, mondta 
a fiú, és letérdepelt a fatönk közelében.

– Rohadék! – ordította a hóhér. – Pusztulj, te, gané! Dögölj meg holnap reg-
gelig, de ha mégis élni fogsz még egy keveset, ne legyen soha semmi örömöd, 
vessz el egy szeméttelepen kínokkal a testedben s a lelkedben!

Nemsokára a fiatal hóhér egyetlenegy jól célzott csapással levágta az apja 
fejét. A börtönudvaron állók közül senki sem imádkozott, senki sem gyászolt, 
mintha a feleség arcán végiggördült volna egy könnycsepp, de ezt a hajnali 
hideg csalta elő valószínűleg.

Apróhirdetők
Ebben az intézményben, ahol vagyok, 
semmivel sem szórakoztatják az em-
bert, a  humorérzék már születéskor 
messzire elkerülte őket, kénytelen 
voltam én magam kitalálni valamit, 
hogy a kötelező, unalmas tevékeny-
ségek mellett, kellemesebb időtöltést 
is bevigyek az életembe. Néha az 
apróhirdetések között találok egy-egy 
gyöngyszemet, nemrég ráakadtam 

egy csodásra: „Várom annak a Frigyes 
névre hallgató fiatalembernek a je-
lentkezését, aki a múlt héten, szerda 
reggel belezokogott a telefonba.”

Kilencvenegy-ötszázhat, kilenc-
venegy-ötszázhat!

Frigyes mellettem áll, figyeli, hogy 
mit csinálok.

– Beszélnék vele, ha nem harag-
szol.
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– Dehogy – mondja Frigyes –, alig 
várom.

– Halló!
– Igen, tessék! – női hang.
– Kérem szépen… Frigyes vagyok.
– Itt Törköly Izabella. Hallgasson 

ide, maga a tizenhatodik, aki Frigyes-
ként jelentkezik. Nem bírom tovább! 
Hagyjanak békén! Érti?!

– De kérem, bocsánatot kérek, de 
én valóban Frigyes vagyok.

– Igen? Akkor ismételje el, mit 
mondott nekem a múlt héten, szerda 
reggel!

– Szeretem, szeretem magát!
– Jesszus, maga az, Frigyes?
– Igen, én vagyok Frigyes, az igazi 

Frigyes.
– Hát, kedves Frigyes, olyan bol-

dog vagyok, hogy újra beszélhetünk. 
Be kell látnom, nagyon kegyetlen 
voltam magához. Kérem, hallgasson 
meg. Ne lepődjék meg azon, amit 
most mondok, de ezelőtt néhány évvel 
még teljesen normális voltam. Aztán 
sikerült beszereltetnem lakásomba a 
telefont, néhány hónap múlva súlyos 
neuraszténiával betegnyugdíjba he-
lyeztek. Nem lettem agyalágyult, ne 
értsen félre, de néhány hónap múlva 
állapotom súlyosbodott, most már 
hallucinálok, telefoncsengést hallok 
akkor is, amikor az utcán járok vagy 
a strandon tusolok. Nálam a reggelek 
hajnalban kezdődnek, a legjobb eset-
ben félóránként cseng a telefon. Azon 
a bizonyos napon, szerda reggel öt 
órakor csengett először.

– Halló, Anyu? Anyu, te vagy? – kér-
dezték.

– Nem, kérem, itt nem anyu beszél 
– mondtam.

– Anyu, ne tagadd le magad! Be 
akarok slisszolni, nyisd ki az előszoba-
ajtót. Aput nehogy felébreszd!

– Kérem, értse meg, nem vagyok 
férjnél, nem szültem gyereket, követ-

kezésképpen a férjem nem aludhat, 
a nem létező fiam nem slisszolhat be, 
jómagam pedig aludni szeretnék.

– Jópofa vagy, én is aludni szeret-
nék, na, nyisd ki az előszobaajtót!

– Nem érti, hogy nem vagyok 
„Anyu”?! Téves kapcsolás.

– Ki akarsz zárni, Anyu? Ne tedd 
ezt velem, Anyu, igaz, ittam egy kicsit, 
de azért, Anyu, igazán na, Anyu!…

– Té-ves kap-cso-lás! Nem ér-ti? – 
mondtam tagoltan, felemelt hanggal.

– Hát, kedves Frigyes, ez volt az 
első beszélgetés. Aztán egy fél óra 
múlva, reggel fél hat lehetett, újra 
csengett a telefon.

– Halló, nem tudom, hogy… – bi-
zonytalankodott egy női hang.

– Halló, Törköly Izabella beszél.
– Megvagy, nyomorult! – rikácsolta 

a nő. – Na végre, a  nevedet is meg-
tudtam. Te bestia! Hát mit gondolsz, 
hagyni fogom, hogy Rudikámat az 
ujjaid köré csavard? Vitriolt öntök a 
pofádba, te céda! Te keshedt hátú 
kenguru, löttyedt fejű zsúr-némber, 
körömmel tépem ki a vakbeledet, na 
megállj csak!

– Kérem szépen, téves kapcsolás. 
Rossz számot tetszett formálni. Én 
nem vagyok az, akivel beszélni sze-
retne kegyed, én… – próbáltam rá-
beszélni, hogy hagyjon békét nekem.

– Nem? Hát ki jár az állomási res-
tibe hajnalonként féldecizni?! Kinek 
vettek egy tucat haskötőt, kinek a 
rúzsát kaptam meg Rudikám nyakán, 
mi? Jövök a vitriollal, nyomorult!

– De kérem, én nem… – hiába volt 
minden igyekezetem, és csak az ele-
jén voltam a tortúrának, nemsokára 
harmadszor is csengett a telefon.

– Halló, édeském! – mondta egy 
férfihang szerelmesen.

– Kérem szépen, itt a kilencvenegy…
– Ó, édeském, hát felébredt az én 

violaszálacskám? Puszikállak, arany-
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rózsám, tündérszegfűm, nefelejts-
virágom, ó, ha meg tudnám simogat-
ni puha kis fülecskéidet, megcsiklan-
tanám talpikáidat, kis karocskádon 
mit csinál az anyajegyecske? Ó, Bor-
bálácskám, te!

– Kérem szépen… téves kapcso-
lás, ne tessék folytat…

– Téves kapcsolás? Jaj, te hun-
cut buja, te, kis díszpipikéje Apuciká-
nak….

– Értse meg, uram – mondtam 
erélyesebben –, itt nem a maga dísz-
pipikéje beszél, itt én beszélek, s  a 
keresztségben az Izabella nevet kap-
tam. Egyébként is gyűlölöm a Borbála 
nevet!

– De pipikém, lelkem kertes virá-
ga, nem szereted a saját nevedet? Na, 
nem baj, jövök, jövök, jövök, várjon az 
én turbékoló apácafátylam, ó…

– Elég, ember! Elég! – azt hiszem, 
ordítottam.

– Ugye, megérti, kedves Frigyes, 
hogy fél hét körül már határozottan 
rosszul éreztem magam, de nem ke-
gyelmezett meg a sors. Letargikus 
állapotban vártam a telefon csenge-
tését, már minden mindegy volt, és 
valóban felberregett a telefon.

– Anyu, kinyitottad az előszoba-
ajtót?

– Kinyitottam, fiam – mondtam.
– Apu alszik?
– Alszik, fiam.
– Mehetek?
– Jöhetsz, fiam.
– Ugye, nem lesz semmi baj, Anyu?
– Nem lesz semmi baj, fiam.
– Csókollak, Anyu, drága vagy!
– Én is csókollak, fiam.
– De nehogy azt gondolja, kedves 

Frigyes, hogy ezzel befejeződött Hét 
órakor ugyanis újra csengetett a te-
lefon.

– Még midig otthon vagy, te va-
rangy? – üvöltött a nő.

– Itthon vagyok, asszonyom – mond-
tam.

– Várod Rudit, mi? Az én Rudi-
mat?!

– Igen, Rudit várom, asszonyom – 
mondtam.

– Epedve várod, mi?
– Igen, epedve várom, asszonyom.
– Van pofád bevallani? Milyen le-

het a pofád, ha ezt be mered vallani?
– A pofám rücskös, asszonyom, és 

huszonöt sümölcs van rajta, bőröm 
pedig oly vastag, mit ló nyakán a bőr.

– Még szemtelenkedsz is? Indu-
lok, nyomorult, három üveg vitriolt 
szereztem, na megállj!

– Várom kegyedet. A  körmeit szí-
veskedjék nem otthon felejteni, meg-
ígérte, hogy kiveszi velük a vakbele-
met, ehhez ragaszkodnék, ha lehetne.

– Néhány perc múlva, kedves Fri-
gyes, alig néhány perc telt el csupán, 
még a fülemben csengett a nem-
rég hallott, hörgő fenyegetés, és újra 
csengetett a telefon.

– Borbálácskám, te vagy, tyutyuli-
mutyulim? – jelentkezett ismét a sze-
relmes kan.

– Igen, itt Borbálácska, tyutyuli-
mutyuli, apácafátyol, lelked kertes virá-
ga, tündérszegfű és díszpipike – meg-
próbáltam szerelmes hangra váltani.

– Ó, te, jöhetek, szívem bibéje?
– Jöhetsz, szíved bibéje.
– Nagyon akarod, csókos kis ba-

rikám?
– Nagyon akarja a te csókos kis 

barikád.
– Remeg az arkangyal-hangocs-

kád, jól hallom, hogy remeg az arkan-
gyal-hangocskád?

– Igen, remeg az arkangyal-han-
gocskám.

– Senki sincs otthon, ugye?
– Senki. Persze.
– Az uracskád sem?
– Az uracskám sem.
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– Rohanok, csecsebecsém.
– Várlak, csecsebecsém.
– S mindezek után jött Ön, kedves 

Frigyes, és közölte velem, hogy „Évi-
ke, szeretem magát!” Ezt már nem 
tudtam elviselni. S amikor megmond-
tam magának, hogy gyakorlatilag és 
elvben, most és mindörökké, sőt, 
visszamenőleg hetedíziglen, utálom 
és gyűlölöm Önt, zokogni kezdett, 
s megfogadta, hogy beáll a ház elé a 
kivágott tölgyfa helyébe, megcsúfolt, 
lélekben agyontiport szentnek. Persze 
helyeseltem a szándékát, s miközben 
gőgösen belenevettem a telefonba, 
mardosni kezdett a lelkiismeret-fur-
dalás. Másnap aztán közzétettem ezt 
az apróhirdetést. Nagyon örülök, hogy 
jelentkezett.

– Igen, csakhogy meg kell monda-
nom, kedves hölgyem, hogy ezek után 
én már nem szeretem magát.

– Hogy? Mit mond? Hogy nem 
szeret?

– Tudja, mit? Irtózom magától.
– De miért? Hogy mondhat ilyet? 

De kedves Frigyes, nézze, én hajlandó 
lennék…

– Tudom, kedves, maga bármire 
hajlandó lenne. Hát, akkor kénytelen 
vagyok bevallani, hogy én nem vagyok 
Frigyes. Maga meg, azt hiszem, egy 
szélhámos, aki ha férfihangot hall, 

ezt a mesét adja be mindegyiknek, 
csak azért teszi ezt, mert pasit akar 
fogni magának. Egyébként az elme-
gyógyintézet zárt osztályáról beszélek, 
a  mobiltelefonomat nem vették el, 
szerencsémre, Frigyes is itt áll mel-
lettem, zokogása tettetett volt, nem 
kell komolyan venni, most meg úgy 
röhög, hogy esik le róla a gatya. Ja, és 
nem közömbös tényező, hogy Frigyes 
a szeretőm, ne próbálja megkaparin-
tani, az enyém marad mindörökre. 
Egyébként magácskának is itt volna a 
helye, valahol a női részlegen, s a ke-
rítésen át elsuttognám, hogyan kell si-
keresen pasit fogni. Merthogy a pasik 
is olyan csökött agyúak, mint a ném-
berek, az utóbbiak meghódításában 
én császár vagyok. Frigyes mestere 
a hölgyek lábáról való levételnek, ta-
pasztalhatta, úgy tud zokogni, csoda, 
hogy nem reped meg alatta az anya-
föld. De az igazit, engem, a  mestert 
kellene meghallgassa, kifogyhatatla-
nok az ötleteim. Pá, aranyom, várjuk 
magácskát itt, a túloldalon.

–
–
–
–
–

–

Pályázatok!

Figyelmüket honlapunkra (www.napkut.hu) irányítjuk, kedves olvasói folyóiratunk-
nak. A víztükör témájú haiku-, haibun- és haiga-pályázatunk határnapja igen közel; 
a két tárgyú „Weöres-pályázat”-ra alkotói idejük még bőven van; egész éven át tartó 
„parttalan” Cédrus-pályázatunk lezárultáig akár regényt is megírhatnak még az év 
végéig. Várjuk munkáikat!

http://www.napkut.hu



