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A diósviszlói halottíró asszonyok 

Diósviszló Baranya megyei község, Pécstől 27 ki lométerre délre, a Pécs-
Harkányfürdő vasútvonal mellett. Néprajzi sajátosságai alapjun az Ormánság
hoz tartozik, az Ormánság egyik legkeletibb községe. Ma körülbelül 1000—1200 
lakója van, 1942-ben 891 volt. Kiterjedt szőlőhegy tartozik hozzá, ott is egyre 
több a lakó. A lakosság számának emelkedését a bevándorlás eredményezte. 
Diósviszló, vagy ahogy széles környéken nevezik: Viszló, református falu, nagy 
a temploma és paróchiája. Református vidék az egész Ormánság, de az a keletre 
hozzácsatlakozó terület is, a szomszédos községek: Szava, Csarnóta, Túrony, 
stb. A falu lakossága nagyrészt parasztokból áll, ezeknek egy része az elmúlt 
években termelőszövetkezetbe tömörült . A kisiparos kevés. A bevándoroltak 
között az ország különböző vidékeiről származott családok vannak, találunk volt 
városi embereket is. / 

Tanulmányomban a viszlói halott írókkal kívánok foglalkozni1, olyan egyé
nekkel, akik a holtakkal kapcsolatot tudtak teremteni , róluk és tőlük hí radást 
tudtak adni, tanácsokat tudtak hozni. Néprajzi i rodalmunkban halottírófckal 
eddig nem találkoztunk, csak halottlátókkal. A prédikációs irodalomban van 
XVII. századi említés is a halottlátókról2 , az Ethnographiában és a Néprajzi 
Értesítőben pedig a század elején kezd foglalkozni vele egy-két cikk, majd ké
sőbb jelenik meg még egy-két közlemény3 . Amikor a magyar néprajzi kutatók 
figyelme a halottlátók felé kezdett fordulni, körülbelül abban az időben kezdte 
meg működését az első diósviszlói halottíró asszony. 

Az első diósviszlói halott író asszony 1899-ben kezdte el tevékenységét, erre 
vallanak a leghitelesebb adatok. 17 éves leány volt még, mikor a halottírással 
kezdett foglalkozni, vannak, akik szerint már 14 éves korában. Nagyné viszlói 
parasztleány volt, leánykori pajtásai szerint semmiben sem tér t el tőlük. Re
formátus vallású yolt, templomba rendszeresen járt . Nagy Sándor parasztember f] 
felesége lett, tőle egy fia és egy leánya született. Fia a felnőtt kor elérése előtt 
meghalt, ura az első vi lágháborúban esett el. Ar ra vonatkozólag n e m egyezőek 
az adatok, hogyan jutot t tudományához. Van, aki szerint „nem tanul ta senkitől, 

1 1954—55-ben végzett helyszíni gyűjtés alapján. A gyűjtött anyag megtalálható 
a Janus Pannonius Múzeum Naprajzi Osztálya Adattárában A 184 és A 200 leltári 
szám alatt. 

- Diószegi K. István: Kiosztatott talentom az az ollyan idvességes magyar pré
dikációk, mellvekben az hibás vallás megczáfolta. Az idézett részeket közli Diószegi 
Vilmos. V. ö.: Ethn. LXIV. (1953.). 

3 V. ö.: Benkóczy E.: Egervidéki babonák. Ethn. XVIII. 102.. Nyáry Albert: 
A halottlátó. Ethn. XIX. 91., Berze Nagy János: Babonák, Babonás alakok és szokások 
Besenyőteleken. Ethn. XXI. 27., Fekete József: „Tudósasszonyok". Ethn. XXI. 291., 
Fludorovics Zsigmond: A matyókról. NE. XIV. 245., Vajkai Aurél: Cserszegtomaj. 
NE. XXXI. 197., Molnár József: A halott és eltakarítása Hajdúnánáson. Ethn. 
XLIX. 142. 
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csak úgy magátnl tudta". Egy másik asszony hallotta, „azt mondta Marika, hogy 
megálmodta. he-?y írjon, aztán csak írt magától". Ismét más szerint „nem árulta 
el nekünk sem, hogy milyen előzményei vannak. Nem szívesen beszélt róla." 
Több adat szerint Nagynénak Szentkirályszabadjában élt egy Hitre József nevű 
csendőrőrmester rokona. Ez a Hitre szabadságon járt Viszlóban és mesélte a 
halottírás tudományát. Akkor többen is megpróbálták. Más változat úgy tudja, 
hogy Hitre felesége mesélte, hogy náluk nem lophatnak el egy tyúkot sem, 
mert „őnálik megírik". Van, aki úgy tudja, Hitre, más pedig, hogy Hitre fele
sége értett a halottíráshoz. Nagyné rádfalvai rokona úgy tudja, hogy Hitre 
Józsefnétól tanulta. „Azt mondta neki, hogy két hétig templomba kell járni és 
imádkozni. Ö ezt nem tette, hanem odahaza imádkozott. Két hétig este-reggel 
imádkozott. Nem akarta* tudatni senkivel, hogy ha neki nem sikerül, ne neves
senek rajta. 17 éves lány volt akkor. Amikor a két hét lejárt, imádság közben 
kérte a legközelebbi halottját, hogy indítsa meg a kezét. És sikerült neki." Az 
ismertetett adatok szerint tehát tudományának elsajátítását nem kellett tanulnia, 
csupán egy szerint kellett előtte két hétig imádkoznia. Éppen ezért nem tudta 
másra sem hagyni. „Senkire se bírta hagyni, pedig szerette volna a lánya is, a 
Marika, meg ez a Lajos gyerök is. Ezek mindenáron meg akarták tamulni, de 
egyikre se bírta ráhanni." Más asszony úgy mesélte, „ezt nem lehet nagyon ta
nulni. Ehhez valami ösztön kell, vagy túlvilági tudalom. Én is szerettem volna, 
imádkoztam is, de nem sikerült." 

Mikor írni kezdett, sokan jártak hozzá. Vidékiek is sokan látogatták. Még 
egy Szatmár megyei járásbíró is volt nála egyszer. Különösen az első világháború 
idején keresték föl sokan, hozzátartozóik után érdeklődtek. Ha a faluban is meg
halt valaki, a hozzátartozója mindjárt ment íratni vele. Akik hozzáfordultak, 
mindnyájan halott hozzátartozóikkal akartak kapcsolatba kerülni. Előfordult, 
hogy egyszerre öten is érkeztek hozzá. 

Valamennyi adat megegyezik abban, hogy mielőtt hozzáfogott volna az 
íráshoz, imádkozott. Nem tudják, hogy mit, mert magában mondta. Azt látták 
csak, hogy összetette a kezét, látszott, hogy imádkozik. Imádkozott akkor is, ha 
„nem akart menni a keze". Akkor fogta a papírt és a ceruzát és írt. Ügy érezte, 
mintha valaki vezetné a kezét írás közben. Nem tudta, mit ír. Mikor kész lett, 
tett egy pontot, azután csak vonásokat húzott. Mondják, „egy levelezőlapot nem 
volt képes megírni, ebből azonban ív papírokat is hamar teleírt", Olyan gyors 
volt az írása, hogy „sokszor 4—5 oldalt írt pillanatok alatt". Utána megnyomo
gatta a kezét. Mikor végzett az írással, föltette a szemüvegét, utóbb szemüvegre 
volt szüksége, akkor elolvasta, amit írt, addig nem tudta. Mindig ő olvasta el 
először. Az írás ékezet nélküli folyamatos' írás volt. Vigyázott a kezére, nem 
engedte szanaszét elhúzni. Mikor írt, nem mondott semmit, csak utána. Az 
írásra nem is nézett oda. Nem látszott rajta, hogy gondolkozott volna. Egyik 
asszony meséli: — „Tudom, mikor mondtam neki, írj, odatette a ceruzát, aztán 
egyszercsak megindult a keze és írt, mikor befejezte, akkor csak nyomogatta a 
kezét, mint akinek sorvadozik. Olyan nyugodtan írt, mint most maga fogja a 
ceruzát. Mialatt ez az írás elkészült, ő már háromszor annyit írt volna." (Hason
latával az én adat jegyző munkámra céloz.) írás közben magába mélyedt, a keze 
egészen elhidegült. Utána a kezét nyugtatta. Azt mondta, ha ilyet kellene írnia 
5—6 nap, megbénulna a keze. Mondják, „ha jó helön volt valaki, ha rossz hélön 
volt valaki, azt írta, akkor maga is levert, fáradt volt". Fáradtságáról nem pa
naszkodott, nem mondta, de látszott rajta. Elváltozott olyankor, elnehezült, 
elsápadt, sokszor utána, meg közben is nagyon rosszul lett. 
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Nem mindig tudott egyformán írni. Ez elsősorban attól függött, ki volt a 
halott, akivel kapcsolatot kellett teremtenie. Mikor kezdett írni, már érezte, hogy 
annak a halottnak jó vagy rossz helye van-e. Érezte a keze szorításán. Volt 
halott, aki nem írt. Akkor csak emelte a kezét és ütötte vele háromszor is a 
papírt. Gonosz, rosszéletű ember is verte kétszer-háromszor iß kezét. Az is elő
fordult, hogy a halott nem akart írni. „Mikor a harctéren halt meg valaki és 
eljött a hozzátartozója, ő már érezte, hogy meghalt, de nem akart írni." Tudta, 
ki az a halott, akit fölkért s tudta, ír-e, vagy nem. Ha valamit meséltek, csak 
mosolygott rajta, már tudta. Előre megmondta, hogy nehéz lesz-e az írás. Sok
szor kértek, könyörögtek, de sokszor az volt a válasza, „nem bírona azt most, 
édes lelkem". Akinek rossz, nehéz szelleme volt, nehezen írt. Sokszor volt olyan 
rossz szellem, hogy majdnem megfojtotta őt. Egyszer Perecné volt nála a test
vérével. A testvére a főhadnagyával akart íratni. Majdnem el akarta fojtani, ki 
kellett mennie. Ekkor megkérdezte a fiatalembert, hogy nem volt-e rossz ember 
a főhadnagy. Pe, mondta a fiatalember, hozzá nem, mert ő a legénye volt, de má
sokhoz rossz volt. „A halottat nem látt% csak szellemileg idézte föl", mondják. 
Akárkinek írt, csak a halott nevét kérdezte. Egyebet nem kérdezett. Minden nap 
lehetett hozzá menni, csak éppen vasárnap, mikor elharangozták'a. harmadikat, 
azután nem, mert azután egyáltalán nem tudott írni. 

Azok között, akik fölkeresték, sok idegen volt, mégis „mikor kint látta 
őket, már megmondta, hogy mijáratban jönnek". Tudta, ki milyen számítással 
ment hozzá. Mondják róla: „Egy reggel mesélte, hogy éjjel egy szép gyereket 
látott álmában. A padláson volt. Hívja le, de nem jött. Azt mondta, meglátjátok, 
annak a gyereknek az anyja el fog jönni íratni. Űgy is lett. Eljött az anyja vala
honnan Besenciből. Irt neki s azt írta, hogy hiába hívja a fiát, már nem jön 
vissza, meghalt." Egy másik történet szerint: „Sokszor voltam nálik, mikor jöt
tek azok a vidékiek. Sok nem írt. Akkor mondta, hogy nem írhat, mert nem 
halt meg, nincs szelleme. Akkor a halottat kérdezte. Az meg azt írta, kedves 
lányom, vagy fiam, miért keresitek az élőt a holtak között?" Voltak, akik nem 
hittek Nagyné tudományában s mégis elmentek hozzá. Mesélik, hogy előre meg
ismerte őket. „Volt itt egy csavargóforma ember. Mindjárt rátámadt, hogy ta
karodjék innen, mert nem jár igaz úton." Ha olyanok kerültek hozzá, akik kö
zött volt, aki nem hitt benne, azoknak nem írt egynek se. Ha végül mégis hozzá
fogott, azt kiküldte, aki nem hitt benne. Mesélik, hogy „Szekeres Jánosnak meg
halt a lánya, többször volt itt egy asszonnyal, íratni. Mondta nekik, hogy rossz 
gondolattal jöttek, nem tud nekik írni. Fogadkoztak, hogy ők nem. Mikor ki
mentek, akkor mondta az egyik, hogy őneki az volt a gondolata, hogy ez úgy
sem igaz." Egy másik történet a következőket mondja el róla: „Egy rádi asz-
szony volt itt. Úgy beszélte meg az urával, hogy eljön érte. Mikor találkoztak, 
az ura azt kérdezte, te elhiszel ilyesmit? Az meg erősítette, hogy bizony hiszem, 
mert azon az asszonyon ez látszik. Közben érezte, hogy valami erősen megnyomta 
a vállát. Később, mikor eljött, édös kérdezte, hogy érezte-e a nyomást a vállán? 
Hogyne, mondta. Na, az én voltam, én (nyomtalak meg, hogy bizony igaz, amit 
írtam." Aki azzal a gondolattal ment hozzá, hogy nem igaz, egynek se sikerült. 
„Az is megtörtént, hogy itt ült valaki és az anyósával íratott valiamit és rossz 
volt, amit írt. Közben azon gondolkozott magában, miért ír ilyen rosszat. Akkor 
megszólalt édös, min gondolkozol? Nem akarta megmondani. Hiába tagadod, 
mondta, itt van az írásban." Egy másik esetben „megtörtént, hogy egy illető ült 
a széken, egyszer rászólt, mit gondoltál most? Én semmit, mondta. Közben ma
gában azon gondolkozott, hogy igaz-e ez. Megnézték az írást és benne volt." 
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Akik a halottíróhoz fordultak, legtöbbször hozzátartozójukról akartak hírt 
kapni, sokszor pedig problémáikban a halott hozzátartozóktól szerettek volna 
tanácsot kapni. Drávapalkonyán mesélik: „Hallottam a viszlai halottíró asszony
ról, innen Csehiből is volt nála valaki íratni. Baginénak a lánya is meghalt, az_ 
anyja íratott vele. Aztán azt írta, ho^y. most nem tud többet írni, mert megy 
a kislányával templomba. A kislány előbb meghalt, mint az anyja." Egy másik, 
halott írta, aki mindig a hétszentséget káromkodta, hogy meg kellett számolnia 
hány szentség van. Tizenkettőt számolt össze. Egy öregasszony mondta el a kö
vetkezőt: „Az uram 34-ben halt meg. 64 éves volt. Máj rakj a volt. Nem könnyen 
halt meg. Én voltam itt vele. írattam az urammal, azt írta, nem jó helyen 
van, mert életében rossz ember volt. Nem lati se anyját, se apját. Azt írta, nem 
kerülhet jobb helyre. Kérdeztem, hogy mit tegyek érte. Azt mondta, őérte nem 
lehet tenni semmit." Rossz ember volt ennek az öregasszonynak az- ura. Mikor 
meghalt, azt mondják, látták, hogy hazajárt. „Este járt haza. De úgy, hogy a 
fia látta is. A kutyájának a szőre fölborzadt, mikor az az idő eljött. Eljött 
íratni. De akkor úgy írt, hogy nem ő kérdezte a halottat, hanem az őtet. Mert 
olyan rossz helyen van, hogy nem lát semmit, nem lát senkit a földön. Valamit 
kért a családjától, hogy tegyék meg érte, de nem tudom, mit." „Zsuska néni 
ura még kívánt valamit, ha ezt megteszik, megnyugszik. Közben én arra gon
doltam, hogy Péter bácsi most letette az érettségit. Mindjárt meg is felelt. Ha 
itt lemnél, nem mondanád, hogy letettem az érettségit. Akkor mondtam, hogy 
jaj, Péter bácsi, nem úgy gondoltam. Arra is megfelelt, hogy, ha látnád, mi 
van itt, nem gondolnál ilyesmit." Péter bácsi felesége sokszor íratott Nagyné-
nál, apjával is, leányával is. Ezekről mesélte a következőket: „Édesapám hány
szor megírta, hogy mikor menjek föl a pincébe és meglátom, kiket találok ott.. 
Az uram rosszéletű volt. Ügy is találtam ott." „Kérdeztettem a Margitkámat, 
hogy látja-e a testvéremet. Erre írta, hogy hogyne látnám azt az élőhalottat. Azt 
mondtam, hogy kérd 'meg a Margitkámat, hogy írna-e nekem. Előfordult, hogy 
nem írt." „írattam a lányommal, de mindjárt írta, hogy jó helyen van." „Nagy
ritkán azt is írta, hogy most nem tud írni, mert imára kell mennie. „Én meg
írattam. Azt írta apám, ó, kedves lányom, mit tennél értem? Azt mondta, 
menjek haza Páprádra. Kéressem elő egy rossz ingét és az inge bal ujjába tegyek 
két forintot és azt tegyem le a fejfánál a sírba. A testvérem jó inget akart adni 
és több pénzt, de én ragaszkodtam a kéréshez. Le is tettem. Hazajöttem, de 
nem imondtam Marinak, hogy odahaza voltam. Megkérdeztem, azt mondta, édes 
lányom, megszabadítottál, most a hattyúk tavánál vagyok. Addig tüskön-bokron 
járkálódott, nem volt jó helye." Egy másik alkalommal ugyanezt a történetet 
úgy mondta el, hogy elhunyt édesapja a hollók tavahoz került. Másik elbeszé
lés szerint „mondták, hogy a rádi Szekeresné apja is hazajár. Eljött a nénike, 
hogy írasson vele. Megteszi, ha akármi kívánsága is van. Az volt a kívánsága, 
hogy a kését tegye le a sírba. Azt mondta, hogy találjam meg, melyik kés? 
Menj a hegybe, ott megtalálod. De hiába ment, azt a kést nem találta. Akkor 
kérdezte, minek magának az a kés? Azért, mert mikor katona voltam, elvágtam 
egy kislánynak a nyakát, azért kell bűnhődnöm". Gyilkosságról szól a következő 
elbeszélés is: „Járt nála egyszer egy márfai ember, azt mondta, írja meg az 
életét. Kérdezte tőle, nem baj-e, ha az igazat, mindent, megír? Nem baj, mondta 

' a márfai ember. Hát, tudja, annak még olyat is írt, hogy megölt valakit és a 
kútba dobta. Űgy is volt, mondta a márfai ember, de azért megszenvedtem." 
Egyik rádfalvi asszony a kisfiával íratott, „azzal, aki vízbehalt. Azt akartam 
megtudni, hogy nehezen halt-e meg, sokat szenvedett-e. Azt felelte vissza, hogy 

í 
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könnyen halt meg, nem szenvedett semmit, mert csak egyet sóhajtott és meg
halt". Ugyanez az asszony egyszer azt álmodta, hogy ,,az ablakon jött he egy 
csomó tearózsa, tele lett a szoba sarka. Aztán kiment a másik ablakon. Ezt is 
megkérdeztem. Azt mondta a fiam, hogy az én, voltam. Mondja neki, ha még-
egyszer látja, Isten nyugosztaljon, fiam. Aztán többet nem is láttam". Nagyné 
egyik rádfalvai rokona is íratott, mikor a fia a háborúban volt és fogoly volt, 
nem tudott rpla semmit. „A fiam nem írt, mert élt. Szegény édösanyámmal 
írattam, az mondta, hogy él, együtt van a társaival, nem tudni, mikor ér haza. 
Igaza volt." A következő elbeszélés szerint tanácsot is adtak a megholtak: 
,,49-ben házkutatást tartottak nálunk, mert följelentettek bennünket. Akkor is 
ő bíztatott bennünket, hogy semmi baj nem lesz. Nem is lett." Nagyné rádfalvai 
rokona szerette, volna elsajátítatni az írás tudományát. Hogy miért nem sikerült, 
a következő történetből tudjuk meg: „Elmentünk a Fölsőerdőbe. Édesapám ka
száján eltörött a takarító. Édesapám nagyot káromkodott, odavágta a kalapot 
és a pipát. Azt mondta, hogy vigyem ki a föld végére. Én meg, mint afféle 
pajkos lány, — 12 éves voltam —•, a fejembe tettem a kalapot és a pipát a 

számba^A néném aztán azt írta, hogy azért nem tudom megtanulni soha, mert 
a káromkodás után a fejembe tettem a kalapot és a számba a pipát." Amikor 
Diósviszlón Nagyné a halottírással kezdett foglalkozni és híre ment, hogy si
kerül neki, többen próbálkoztak vele. Az egyik közülük, aki anyja unszolására 
próbálta, nem hisz Nagyné tudományában s olyan eseteket mesél, amelyek 
szerint Nagyné nem mindig tudta eltalálni az igazat. „Emlékszem arra is, hogy 
elveszett valami pénzik, aztán megkérdezett egy halottját. Azt írta, hogy va
laki ellopta. De nem úgy volt, mert megtalálták a pénzt. Akkor mondta szegény 
Mari néni, hogy hazudott a halott." Másik története így szól: „Mikor az én fér
jem az első háborúban eltűnt, nagy volt nálunk a sírás. Azt mondta édesanyám, 
én elmegyek a Marikához. Nem akartam engedni. Jön haza, kérdem, hol volt 
édös, a Mari néninél? Ott. Él-e? nern, bólintotta. Heten vannak a gödörben, ő 
a 'nyolcadik. Aztán pár nap múlva jött a levél tőle. Azt írta, azért nem tudott 
írni, mert megsebesült. Tüdőlövése volt. Megvolt sokáig a levél, amit írt Mari, 
de nem tudom már, hol van." Ez az egyetlen, aki íratott Nagynéval s kétségbe
vonja tudományát. 

Nagyné tudománya nemcsak halottírásra terjedt ki. Leánya mesélte a követ
kező esetet: „A pécsi Bricónak a keresztnél kellett imádkoznia. Nem hitte a 
menyországot, azért bűnhődött. Ezt én elmondtam valakinek. Még nem volt 
villany. Az ággyal szemben volt a vízmelegítő, rajta a kapinya. Már feküdtem, 
sötét volt. Egyszer a kapinyát odavágta a fejemhez valaki. Szidtam a macskát. 
Kiszálltam és visszatettem a kapinyát. Mikor lefeküdtem, megint odavágták a 
kapinyát. Fölkeltem és édesanyámhoz mentem a másik szobába. Már nevetve 
fogadott. Azt kérdezte, miért kellett elmondanom a Bricó esetét? Tudta, hogy 
mi történt velem." 

Diósviszlón és Rádfalván sikerült néhány levelet találni, amit megőriztek. 
A legtöbb levél a háborús időkben veszett el. Ahol kihalnak az öregek, akik 
hittek a halottíró tudományában, különösen az asszonyok, a fiatalok nem őrzik 
meg tovább a leveleket. A birtokunkba került levelek sokszor olvashatatlanná 
mosódtak, egy-egy szó, vagy esetleg mondat teljesen megfejthetetlen. Tartalmuk 
kevés konkrétumot nyújt. Mindegyikben ismételten emlegetik Jézus Krisztust 
és istent. A levelek megszólítással kezdődnek, írója megszólítja azt, akinek a . 
levél szól. Sajnálkozással is találkozunk, a levél írója vagy a saját sorsa miatt 
panaszkodik, vagy az életbenmaradottakon sajnálkozik. Sűrűn fordulnak elő 
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intelmek a levelekben, az élőket arra inti a levél írója, hogy jóéletűek legyenek. 
Elítéli a káromkodáfit és az istentelen életet. A következőkben bemutatásra ke
rülő leveleket mind Nagy Sándomé írta. 

ELSŐ LEVÉL. 

1. oldal: 
édes anyám mostan nézd meg hogy hogyan írtam neketelkedjel rajta hogy 
mi ez így van vagy hiszed vagy nen az kis lanyad mama nem írhat serm 
áron se nem szót Jezsus Krisztus es az szűz maria édes anyák elot vanak 
4 oraig. 

teneked juh mit írjak en nem tudok írni sémit mert oz isten nevet mindég 
koromlod es ha hoza nézek otan is ha másikhoz nézek otan is ijen lehet csak 
legyen nyugodt az orodog hírével isten veled inaskor édes juliskam ez it róla 
mondjad el hogy szeben hangozek az ur neve 

2. oldal: 
elfelejtetem hogy ha lesz oz kedves kis lányomnak husfeti tojása egyre írja 
raja hogy édes anya hogy azt en kulten neki had emiekezen meg róla hogy 
van neki is édes anya aki kulte neki lelkileg kedves jo anyon isten alldasat 
kérem raja 

kedves jo anyám ezt monta hogy írjak az papradiaknak is de hat mit tudok 
írni azoknak oz szegen födi elo halotaknak mert oz nagy bátya mar elo 
halót kevanok nekik mindkettőjüknek konyebseget hogy oroméi tolcsek az 
ínepeket hapedig az jo ístenis elszólítja edig akor majd en velem tölti ezt 
az nagy un epet ugy hiszen hogy mar maga sem bana hogy ha az jo isten 
megkonyèbitene es vegul kedves kislányán es kedves feleségének is azt kí
vánom mint magamnak oromunepet hapedig az ur elhoza ez gyásznapot 
aban is nyugodjanak meg mert az jo isten megsajnálta szegény szenvedők 
azért nefakadjanak ki rajuk az nyomorult napokban az jo isten láttuk 
mindet allot is magasztal is ezt vegye mindenki eszeben hogy nebizakodjon 
el az о szépségében gazdagságában mert az jo atyám egy. pillanat állat 
«veheti tőle es akor földi sem lesz meg meg az megye is en isten neveben 
amen 

MÁSODIK LEVÉL. 

1. oldal: 
juliskam juliskam edes'jo lányom nem faj az lelked hogy engemet ojan 
sokáig hagytál' szenvedni menyit szenvetem en hányszor voltam az ajtótok 
elot könyörögni de nem halota meg senki az en sok jajkialltasomat de 
mostan mar nincsen sémi bajom mas mert hogy nem latok az földre mostan 
latlak de tobet nem talán Józsim hogy van hat az János hat az pali ez az 
tobi csallad hogy van halo tarn hogy van most kis vendég is alldja meg az jo 
isten hogy nagyra neveltesek az édes anyai es apai örömükre édes fiam 
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édes jo lányom Juliskám ne . . . az szívül nehord magadal hogy talán te-
beszelted után keten nem en mar regen . .. akartam de csak magad magad 

2. oldal: 
ekor nem a z . . . beket mikor mar . .. helyet akar az . . . akor mindég kese
reg . . . es akor azt monta hoigy hova nem kisegetlek hogy velem es nem kelek 
hanem meg szenvetem erte oreg napjaimban jok legyetek hogy ijen hejre 
nejusatok mint en voltam isten alldjon meg benotoket kedves gyerokeim 

ászt kívánom az pokolból en jaba kerek sémit mert nekem nem nyílik 
menyei ajtó anyit tehetetek volna hogy nem halotam volna de mostan 
mar . . . mert az hejem nincsen sémi bajom megyünk az fejünk eleibe mmk 
is minden vasárnap mint tik az templomba de nem imára hanem a rósz 
hirdetést halgatni hogy mitkel teni enyi az mi eletünk 

HARMADIK LEVÉL. 

1. oldal: 
édes felesegem édes kedves hátramaradót kedves osalladom mire Jutotatok 
es mire jutót mindég csak azt mondjatok nef éljetek sémit nem fogtok rósz 
sorsa jutni en mondom ozt nektek nem kel minden fele beszednek hitelt 
adni mert sokak vanak ojanok hogy kiálltam az falu vegére es fejben lom 
mert oztis mondjak amit soha sem halotak hat akor en mitszoljak hozatok 
kedves csalladim aki mindent lat nem szolhatok mast csak anyit hogy is
tenben bizal netevedjel az Jézus utjarol mert az Jezsus Krisztus is járt ko-
vises uton es meg is meg voltak az bunos nepekis csak jarjai az Jezsus 
utján majd meg segít anyit mondok hogy csak türeleméi légy majd meg 
egyszer lesz magyar haza legyetek bene bízok ne kételkedjetek hogy talán 
az orosz meg tantoroszik nem az fog meg vedni nem az nemet aki elola 
az magyar földet es mostan kedves felesegem megharagutol nem hogy ugy 
írtam elöl meg nehezteltem rad mert sokszor igen meg bántod az jo istent 
hogy engemet elvit de légy nyugotan hogy énnekem igen igen jo hejem van 
csak titeket sajnáltalak 

2. oldal: 
aban az felelemben amiben voltai es voltatok es vagytok en voltam az orzod 
csak nem latal veled voltam minden veszejben -csak jo légy istenben bizal 
nezavarjadmeg az en jo bejemet mert íten igen jo az hejem amit nem is 
hiszel az hogy hogy nem lehetet segítői nem szolhatok hozad isten szeretete 
legyen veled es az csalladomra bocsas meg hogy en is meg sertelek talán 
ugy hiszem hogy azért nem fogsz ram meghorogudni csak ara kelek hogy 
neboszankodj ne végy ki oz jo hejin bolha az jo anyám így rendelte hogy 
nekem olyan mesze kelet elmúlnom de oz lelkem veletekva oz bene bízókat 
oz jo isten meg oz veszejben is meg segíti es ha veletek es meg egyszer 
mondom hogy talán oz nen veszed sertésül hogy ugy irtán de most az el-
keseredet szivedet nem álltatom mert az jo arnyán engemet ker számon erte 
isten veletek kedves jo csallado 
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3. oldal: 
édes feleségen bocsas meg hogy azokat nem ir tán kulon mer t sok az mon
dani valón ugy is es ozer follaltan ősze es mostan édes fiai.kedves szeretet 
gyermeken jo légy édes anyád szavat megfogad mer t az te édes apad el 
eslatya hogy mit csinálsz hogy ha jo vagy szót fogadói akor neki csinálsz 
iten oromét es mostan édes anyán hiszi e az hogy az szeretet fia el oz 
menybén es latja hogy mitcsmal édes anyán egyet eresének egymás szavat 
meg eresek ugy varhat jak az isten segítséget igaz hogy en ran is sokszor 
r an törnek min t mostan is jo legyen édes anyán nekem csináljanak oromot 
rrem szomorúságot isten vélik édes anyán on fia el 

4. oldal: 
hitetlen lelek meg mostan is így beszelsz nefelj majd oz jo isten meg seg-iti 
oz bene bízókat mer t ot az ojanok is imádjak oz nevet aki itton csak korom-
lasal iletet nen kel felni csak remeim elm élnek csak hogy mikor jonek 
azt nem tudom lehet hogy m a r egy parhet re itten lesznek de lehet hogy 
megtonorok is bele kerülnek az en fián az en fiamnak nem ojan kelemes 
az hejzete az palikammak monjak csak hogy nem jöhetnek 

NEGYEDIK LEVÉL. 

1. oldal: 
szomorú édes feleségem amint mondod de azt ugy is la tam hogy mijén 
az élete sora azt az hi tfány u ra t akit első sorban is szeretem de ír tam hogy 
ezt elesz bolonditfa ugy is van ugye édes feleségem igaz oz írásom hogy
ha nem birt bolondá teni akor nem jöt hozatok csak ozt a kedves jo lányo
mat sajnálom hogy ijen korán meg kezte oz siralmas életet de azért nezugo-
lodjon nyugodjon meg oz urban majd az jo isten megsegíti én azt mondom 
»íint édes apád édes jo lányom aki anyi bánatos konyet ejt érted az a 
hitfány lélek oz napa minden lepen nyomon átkoza de oz ur azt nem halja 
az lehet az fiat bolonda mert azt az kedves lányomnak is azt akar ta hogy 
nyomorék legyen de az isten nem engete neki édes kedves jolányom igen 
örülük anak hogy hiszed azt hogy az te édes apád lát és bizol az ő tanácsá
ban bizál is kedves jó lányom mer t egy édes apa nem tanitja aző gyermekét 
roszra hanem jóra es ezt az tanácsomat 

2. oldal: 
i • 

ugy vegyed mintha élnék és élve adnám az tanácsot igen jól van amit in-
ditotál csak.nem tudom hogy meg kapod e mer t az uradnak nincsen sémije 
n e m vehetnek eltőle sémit ezért az jo isten majd pártodat fogja csak bene-
bizál és mostan kedves feleségem neharagudj hogy ha meg intlek nem ha
ragomból hanem intelek inkáb vedjó néven hogy meg hal tam otan is tudok 
tanácsot adni hogy ha élnék biztosan hogy nem igy volna isten veletek 
kedves családim kis csalládim nak is kivánok sokjót az menyekből mint 
nagy apjuk csak nem ijen siralmas napokat adót volna meg az jó isten isten 
veletek köszönöm hogy hisztek benem 

* 
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Az elmosódott, hibássá vált részeket utólag átírással javították, ezzel ma
gyarázható, hogy néhol megvannak az ékezetek. 

ÖTÖDIK LEVÉL. (L.: :XXVIII. t.) 

í*. oldal: 
segicség 

nincsen mana hogy írni lenesen 

mana nem lehe 

édes anyám édes anyám fáj igen fáj igen fáj az testverem élete sora igen 
bán t igen bánt az hogy hogyan tudtad meg szívelni azt a hitfany ember t 
anál a háznál mer t az csak szinből j á r t oda édes jó anyám jaba írja ojan 
erős aszony mer t engete oda azt mondta az anya neki jába megy mer t ebe a 
az házban töbet nem lesz de azért csak én elmegyek ezt monta hanem mos
tan vétek is kimondani amit beszél édes kedves testvérem nyugotan légy 
az jó isten szent nevébe mondom hogy te nem éltél volna sokáig hogyha 
visza mentél volna m e r t én halotan hogy miket beszélt az napád ugy hiszem 
hogy nem is vágytál hozá édes kedves jó testférem csak jó légy az jó isten
től élne térj akor nef élj hogy ha az jó a tyám keze őrködik feleted az fivesze-
jede sem engete igen sokszor szomorkodtan u tánad de nem segíthetek 
rajtad neked az még vanak az szomorú napjaid de nef el j majd az jo isten 
meg segit mertaki t az földön sújt annak megnyitja az о ajtaját hamajd 
eljön az vég órád akor menjek majd egymás karjai 

2. oldal: 
panaszkodunk el az életed sorait kedves jo testferem akit az élet terhe már 
bimbokorodban leszakitot édes jó édes anyám isten nyugosztalja meg az 
bánatos szivét én írom mint szeretet gyermeke iten állok elöte mint egy 
megtört bánatos szívű lánya er te t ment neken is nehéz hogy mijén napát 
nehezedik rájuk kivanák boldogob es v idámab napokat hogy virágozek az 
en kedves tesferen elete meg egyszer azt kivoinon hogy az édes anyai szív 
is nyíljon mind az virágzó rozs az kedve lányáért isten veled kívánok bol
dog pünkösdi mepeket 

A levél elmosódott részéit utólag átírással javították, ez a magyarázata, 
hogy néhol megvannak' az ékezetek. 

HATODIK LEVÉL. 

1. oldal:. 
szeretet kedves jo édes anyám igen faj az lelkem hogy latom vélik vagyok 
el nem . . . t ok hozajuk talán job is volna hogy ha nem latnam mer t igen 
igen faj az hogy az a ket kis árva fiu mit szenved nem az eseg felöl mert 
nem éhezik csak oz a rósz neveles amit azok kapnak szenvednek igaz hogy 
az apjuk meg vélik van adig nem bírjak uzm hajtani de az sem lehet vélik 



158 IFJ. KODOLÁNYI JÁNOS 

mindég az a n e m is tudom hogyan mondjam azt a nemet banyát az go
romba nagyon hozamuk édes jo anyám sokszor otan vanak az igazi szülőiknél 
de az is csak ojan szélhámosán viselkedik vélik ének orulok az kedves kis 
lányomnak mer t ének van gondviselője mostan köszönöm az keveset édes 
jo anyám bocsánatot kerek mer t mostan m a r ménem kel nem csak nekem 
h a n e m egész menyei seregnek az ur Jezsus Krisztus keresztje ala isten vele 
édes jo anyám majd holnap meg írok mindent amit akar 

újra kezdem soromat hozója édes jo anyám igen szépen köszönöm az jó
ságat hogy er tem küzd es óhajtozik en í r tam volna mar csak az jo m a n 
nen emnek sok volt ezen az hetein az iras es meg gyengült azér t nem irt azért 
nem irt kedves jo anyám nyugodjon meg az bánatos szived velem egyut 
mer t en is vele egyut érzem a bánatos napjait de nem birok segíteni meg 
aki bírna is akinek gyamolanak es pártfogójának kelene lem meg az is 
irigysége elensege bizony édes j"o édes anyám rósz nevén nevegye írásomat 
job volna 

2. oldal: 
magának is meg anak az kis árváinak is velem leni nem az földi gyalo nep 
kozot mer t mar ez földi nep ugyelvan fajulva hogy nem tudja mar az 
büszke kevesegtol hogy hogyan gyalaza az jo- is tenünk szent nevet ezért 
kedves jo anyán csak.maga túrjon szenvedjen nefakadjon ki az istene elén 
hogy ijen eletet rendet majd az mas viliágon meg adja az orok eletet az 
földi sok szenvedése u tán hogy ha elmegy is a ra az átkozott hegyre nem 
megy oromre csak is csak keserűségre csak hagya feledje m m t h a semisem 
bántana az szivet pedig tudom hogy sebben van mar akor mikor az aj ton 
belep neszoljom anak az szerencsetlen apámnak mer t anak mar az lelke a? 
satan keze állat van az uzi hajtja feleségének mer t az hogy 
csak mentől jóban csalja édes anyám az elob í r tam az kedves kis árva 
fiamról es . . . az hitfany apjáról mostan mar tudom mifog vele tör
téni édes jo anyám es azokat az ket kis árva fiamat csak az istenben bízok 
hogy majd az á rváka t gondviselése alla fogja édes jo anyám most nem ir
hatok mer t . . . . , jo hejem volna ha az földi . . . . nem la tnam . . . . kívánok 
kedves édes arnyam boldog husfeti unepeket mindnyájuknak Julcsi
nak mindnyájuknak meg anak apámnak es isten vehk 

A második oldalon sok helyen elmosódott az írás, olvashatatlanná vált, a 
pontozással jelölt részek jelzik az olvashatat lanná vált részletéket. 

Akik ismerték, megegyeznek abban, hogy az írást nem haszonlesésből csi
nálta. Nem kért é r te semmit, de valamit mindenki adott neki. Ha valaki vi t t 
neki valamit és odaadta, hogy a jószántából vitte, elfogadta. Jellemzésére any-
nyit sikerült még megtudni , hogy „olyan asszony volt, hogy nem is igen szere
tett senkivel beszélgetni". Rosszat csak az az asszony mondott rá, aki nem hit t 
a tudom?-ivában. „Mari némi ura meghalt a 14-es háborúban. Ö volt az első 
viszlai halott . Nem marad t férfi a háznál. Anyja volt vele, meg a lánya, a fia 
is meghalt. Igen jó ember volt az ura. Akkor szegény elkorcsosodott. Ivott, ká
romkodott ." 

Ha ment hozzá valaki, nem mondta másoknak. Távolabbi faluból érkező v i t te 
magával a társát, bátorításul. 



A DIÓSVISZLÓI HALOTTÍRÓ ASSZONYOK 159 

A' levelekben az imádságról is sokszor esik szó. Zsuzska néni is mondja: 
„Margitkám is sokszor azt írta, hogy imádkozzunk ezért a romlott népért". A 
leánya pedig a következőket mesélte: „Sokszor kérdezte, elhiszed-e, hogy sok
szor a jó istennel beszélek? Jaj, ed Ősanyám, hogy mondhat ilyet, mondtam neki. 
De, bizony, sokszor az felel." 

Tudományát haláláig folytatta. „Azt is tudta, mikor hal meg. Előtte való 
nap itt volt az uram testvére, hozott egy kis bort. Annak mondta, de jó, hogy 
hozod,_mert holnap ilyenkor már hiába hoznád, már nem leszek. Bélrákja volt. 
Tudta, anélkül tudta, hogy mondtuk volna neki. Az orvos egyre mondta, hogy 
meg kell operálni, akkor meggyógyul. Akkor mondta, azt hiszi, hogy bolonddá 
tesz?" 1949-ben halt meg 67 éves korában. 

A másik halottíró a faluban H. J.-né, özvegyasszony, földműves özvegye. 
Református vallású. Apai ágon a családja Fejér megyéből származott Baranyába, 
előbb a katholikus Garéban laktak, mivel ott a református család nem járhatott 
templomba, átköltözött Diósviszlóba. Anyja márfai származású. Ketten voltak 
testvérek, leánytestvére Siklósnagyfaluba ment férjhez, ott fiatalon meghalt. 
H. J.-né férje az első világháborúban súlyos idegbetegséget szerzett s a háború
ból hazatérvén, hamarosan öngyilkosságot követett el. H. J.-né egyedülmaradt 
a szüleivel és egyetlen fiával. Édesapja hosszú kort ért meg, édesanyja ma is él. 
H. J.-né most 60 éves. Fia házassága fölbomlott, otthagyta a feleségét és kéc 
fiát s, elköltözött. H. J.-nénak a család tízholdas gazdaságából 4200 négyszögöl 
birtoka maradt, azon gazdálkodik. Alacsonytermetű asszony, fürkésző a tekintete, 
mozgását, járását csípőficamodása nehezíti. A második világháború előtt, kü
lönösen a 30-as években versek és novellák írásával is próbálkozott és írt né
hány mesét is. 

Nagy jelentőséget tulajdonít az álmoknak. Mint mondja, ,.az álmoknak na
gyon sokszor van jelentésük, sokszor tapasztaltam. Már régen, egy hónapja va
júdott, hogy a fiam elköltözik. Egyszer azt álmodtam, hogy azt énekelte, hogy 
el-el-elmegyek, nem maradok e tájon.^Másnap reggel mondtam édesanyámnak,, 
hogy elmegy a László. A következő napon el is költözött, nem maradt e tájon. 
Ha előfordult, hogy álmomban valaki keserűt adott inni, mindig keserűséget 
jelentett. Onnan tudom, hogy mit jelent, hogy tapasztaltam már. „Más formában 
is megálmodta a fia esetét. „A fiamnak az esetét is megálmodtam, csak nem tu
dom, kire céloz. Kint voltam az udvaron és jött velem szemben egy férfi. Mikor 
odaért, nyújtotta felém a kezét. Olyan finom keze volt, mínt a fiamnak. Egy-
szercsak lepattant a kezéről a gyűrű. Akkor gondoltam, hogy a fiam lesz." Mi
kor egy reggel mentem hozzájuk, mesélte a következőt: „Különösen vagyok az 
álmaimmal. Ma éjjel az ormánsági versemmel voltam elfoglalva. Reggel mond
tam édesanyámnak, hogy tálán csak nem a mi vendégünk jön el?" Mielőtt a 
halottírással kezdett foglalkozni, a testvérével álmodott: „Azt álmodtam, mintha 
itthon lett volna, mikor már meghalt, és azt kérdezte, hogy megtaláltuk-e a 11 
ezüstkoronáját. Én megkérdeztem, hogy melyiket. Azt mondta, hogy az esküvői 
cipőjének az orrában megtalálom. Fölkeltem és rögtön megkerestem a cipőt és 
meg is találtam a pénzt dinárban. (A szerb-megszállás idején történt.) De ő 
mondta is, hogy addig használjuk el a pénzt, míg a szerbek itt lesznek. A kis-
unokának adtuk a pénzt. Ez az álom volt az első az életemben." Ezután az álom 
után elment Nagynéhoz. „Volt itt egy nénike, aki foglalkozott halottírással, el
mentem hozzá. Rábíztam á nénire, hogy ha valamit visszamond, írja nekem. 
A húgom azt írta vissza, hogy én is foglalkozhatnék halottírással, ha az isten 
segítségét kérném. Hosszú idők múlva tudtam csak megcsinálni." Nagyné nem 


