
SZŰCS SÁNDOR

Álomfejtés
A falusiak számára a tél az álom évadja. Hosszúak az éjszakák, ráérnek álmod-
ni. Máskor, kinti munkák dandárján, nyúlfarknyit szundítani is alig jut idejük.
Mondogatják is, hogy „majd alhatunk karácsonykor!" A hóhullásban aztán
megálmodják az egész esztendőre valót, — úgy is mondhatjuk: az egész esz-
tendőt. Értve ezt a régiek szerint, akik még hitték, hogy az álomnak jelentése
van, esetenként messzire kiható érvénnyel. Teszem azt: az új esztendő első
éjszakáján felmerült bizonyos álmok teljesedésére Szilveszterig lehet számítani.
Sőt van olyan, amelyik előbb nem is teljesül, csak kizárólag pont azon a napon.

A mostaniak, persze, már nem igen hisznek abban, hogy az álomnak az em-
ber életsorsával valami titokzatos összefüggése volna. Csak legfellebb annyi,
hogy pl. jó vacsora után azt álmodja az ember, hogy roppantul szomjas, tíz—
húsz korsó is áll körülötte, de mindegyik fenékig üres, kúttól-kútig szaladgál,
de mindegyik kiapadt, már jártányi ereje is alig van, mire jó kútra talál s ak-
kor aztán vederszámra vedeli az üdítő vizet. Jó, jó, hisz azt a régiek is tudták,
hogy az „éhes disznó makkal álmodik". De nem ilyesmiről van ám szó, hanem
nehéz nyomasztó álomképekről, amelyből alig lehet kiázalodni, úgy kóvályog
bele az ember feje, — vagy szép álombéli látomásokról, amelyeken napokig
lehet édelegni. A régiek szerint az ilyeneknek van jelentőségük, mert az ilye-
nek a jövendőt vetítik elénk. És pediglen ehhez nincs semmi köze se az ember
állapotának se a véletlennek! Ez csupándoncsupán a titkos jövendő csodálatos
megmutatkozása.

Karcagi öregasszony Csombordi Maris néninek, aki az álomfejtés nagy tudósa
volt, egyszer azt találtam mondani, hogy én mindezt nem hiszem. Ö erre csak
legyintett:

— Az nem számít!... Hiába,... amit álmodik azért az csak beteljesedik,
— jelentette ki nagy bizonyossággal.

Némely álomnak a jelentése már egészen átment a köztudatba. Pl. kidől a
ház fala; nincs semmi hibája, áll mint a Sionhegye, mégis egyszercsak: zuhé!,
görög szanaszét fa sok vályog. Ez bizony halált jelent! Vagy: áll a szép nagy
fa s egyszercsak hirtelen a földre borul, töve kifordul, ágai összetörnek, —
zajjal, avagy szép csendesen, az már mindegy, — ez is halált jelent. Ezt jelen-
ti az is, ha a kemence megreped; azon veszik észre, hogy szétnyílt az oldala.
Ha valaki azt álmodja, hogy kiesett a foga: szintén halál. Ha nem fáj, akkor
valamelyik távolabbi rokona, vagy ismerőse múlik ki a világból. Minél jobban
sajog, annál közelebbi rokon. Halált jelent az is, ha kipakolnak a házból és
meszelnek. De még a kipakolás se lényeges, — elég, ha csak kívülről meszelik
a házat.

Általánosságban véve bátran kimondhatjuk, hogy a legtöbb álom bizony
valamiféle bajt jelent. Nem hiába a valóságban is több a baj, mint a vaj.

Teszem azt: valaki sárban jár: — betegség! Minél mélyebb haburcban
tapickol, annál súlyosabb nyavalyába esik. Erre el lehet készülve! Pénzt ol-
vasni se jó (úgy értve, hogy álomban). Ez is betegség. Vagy pl. táncolni... Azt
gondolhatnók: lakodalom, mulatság, — pedig korántse! Olyan betegséget je-
lent, ami ugyancsak megtáncoltatja az álomlátót. El se hinnénk est a fonák-



ságot, pedig így van. Por: per. Ha valaki álmában porban jár, olyan veszeke-
dett perbe keveredhet, hogy nem győzi kifizetni az ügyvédet! Tojás: kárval-
lás. Itt azonban vigyázni kell az álommagyarázattal, mert ha fészekben van
a tojás, — az házasságot jelent. Ha jól meggondoljuk, ez a különbség igen
érdekes.

Léggyel álmodni meg kész veszedelem: — tüzet jelent. Sok légy, amely
majd kiveri az ember szemét: — nagy tűz! Olyan nagy tűz, amelynek a szél
viszi, hordja a lángját. Ez az álom főként a régi időkben teljesedett be cudar
módon! Amikor még a házaknak nem csak a fedele volt nádból, hanem ta-
pasztott nádból készült a kemence és a pendelykémény is; az ól és annak
kéménye is, amely alatt, a lovak faránál, éjszakákon át viháncoló legények
tüzelgettek. Sőt még az udvarok kerítését, az ún. „berenát" is nádból ültet-
ték. Gyakran olvashatjuk régi feljegyzésekből, hogy egy-egy tűzi veszedelem
sokszor a falu felét elhamvasztottá, ha egyik házról a másikra fújta, seperte
a táborszájú szél. Igen minden esztendőben adódott egy-egy nagyobbacska, a
falu népét összeszalasztó tűzeset. Nem hiába mondják a Sárréten az ügyes-
bajos emberre, hogy „megszokta már a bajt, mint Nádudvar az égést".

Ezelőtt ha valaki sok léggyel álmodott, másnap valahány kád és dézsa akadt
az udvarában, mindet telemerte „kapitány-vízzel", hosszú rudakra tengeri-
csuhéból pemetét kötött, a létrákat készenlétbe helyezte.

Érdekes, hogy tűzzel álmodni viszont haragot jelent. Régente ugyanis az
volt a gyakorlat, hogy a bosszúálló természetű ember a haragosa háza ereszé-
be alkalmatos éjszakai időben üszköt dugott, vagy az acél-kovával belecsi-
holt. „Rálökte a házára a veres kakast" — miként szép virágos nyelven mon-
dották.

No, de vannak ám örvendetes álmok is, nem csak a bajok mutatkoznak
meg! Így pl. kiscsirkéket látni: vidámság. Aki azt álmodja, hogy meglepték a
tetvek, az egy cseppet se bánkódjon: gazdagodást jelent. Ha valaki — enyhén
szólva: — csúnyaságba lépett, már előre örvendezhet, még inkább, ha éppen-
séggel nyakig esett bele: — ez is gazdagodás.

Persze, az álomfejtésben azért mégse mindenki egyformán járatos.
Azt mondja az egyik bajomi asszony az öreg Gidainénak:
— Jaj, nénémasszony, napok óta súlyos gondban vagyok! Nem győzöm őriz-

ni a házat, ki se merek menni az udvarból. Attól tartok, meglopnak. Valame-
lyik éjszaka azt álmodtam, hogy vásár lett volna, osztán amíg odakinn őgye-
legtem, egy nagy cigány bement a házba, osztán kiberhelte a komótot. Elvitt
belőle mindent.

Az öreg Gidainé elgondolkozott, csak azután szólt:
— A lopástól semmit se félj lelkem! Nagy cigány volt?
— Tarkaszoknyás, bőrokolyás, rojtoskeszkenős, széles, nagy cigány asszony.
— Annál inkább, lelkem. Majd meglátod, hogy valami szerencse ér. Csak

ez a vásár... A sokadalom, lelkem, törvényt jelent. Mert ha úgy vesszük, lel-
kem, a vásár: sokadalom, népség...

Nos, aztán mi történt? — Még azon a héten esett a márciusi nagy vásár s
az asszony egy bugyellárist talált, ötven forint volt benne. Ott tapostak raj-
ta, senki se vette fel. Tehát: cigány = szerencse. Ezzel is többet tudunk.

Igenám, de valaki meglátta, hogy az asszony felvette a bukszát! Mindjárt
szaladt a községházához. A bíró azonnal kivallatta az asszonyt: hol az buksza,
az a talált tárgy? Be kell szolgáltatni!



— Hát ilyen az álom, lelkem! — tette utána a néni, aki ezt a régi történe-
tet nekem elmesélte.

Az öreg Gidainé híres javasasszony volt Bajomban. Olyan jól értett az álom-
fejtéshez is, mint valami professzor a maga tudományához. A másik eladó
lány örvendezve újságolta neki:

— Álmomban szép nagy csokrot kaptam, egy öllel volt. Csupa-csupa fehér
virág..., liliom, rózsa, szegfű...

— Zöld levél nem volt közte?
— Arra én már nem is voltam kíváncsi..., csak arra, hogy vajon kire gon-

doljak, hogy ki küldte?...
— Azt én se tudom megmondani, lányom... Én csak annyit mondhatok,

hogy ha fehér, akár virág, akár egyéb: bánat!
Alig telt el pár nap, híre futamodott a faluban, hogy az a legény, akire a

lány számított, mással tartott kézfogót.
Voltak ilyen álommagyarázók, öregek, akik mindenfélét összeálmodtak

már hosszú életük sok-sok éjszakáján, s jó és rossz álmok teljesedését meg-
tapasztalták.

De voltak ám bonyolult álomlátások is. Némelyik több éjszakán át folyta-
tódott, az egyes álomképek úgy függtek össze, mint a fonálra fűzött kaláris-
szemek. Ezek megfejtéséhez már valami jó álmoskönyvet kellett végigbön-
gészni.

Álmos könyv igen minden háznál akadt ezelőtt. A mestergerendán, a fali-
tükör mögött, vagy az ágyfőben tartották. Évközben többnyire pihent, de téli
reggeleken elő-elővették, lapozgatták, — főleg az asszonyok, lányok. Ha már
annyira elnyűtt, hogy a lapszéleken nem lehetett az írást kibetűzni, vagy
utóiérte az öreg könyvek sorsa, vagyis eleje, hátulja leszakadozott, akkor
múlhatatlanul másikról gondoskodtak. Általában az őszi nagyvásárokon sze-
rezték be a ponyván áruló históriástól.

Többféle álmoskönyv volt. Jónak tartották pl. az „Ágnes néni álmos köny-
vé"-t. Máig emlegetik, akik ezt megtapasztalták, hogy a „A keleti bölcsek
álmoskönyve" is igen használható volt. Mondják, hogy az „Álomlátások köny-
ve, avagy mindennemű létező álmok magyarázatja" című tudós könyv se
tévedett.

Ezek után forgalomba került az „Űj álomfejtő" és az „Űj nagy képes ál-
moskönyv" is. Eleinte úgy vélekedtek róluk, hogy „nem felelnek meg a való-
ságnak". Ez úgy értendő, hogy ráhibáznak a magyarázatra, nem veszik ko-
molyan a dolgot. Pl. ilyeneket mondanak: pénzt olvasni = jó; bort inni = vi-
dámság ; szaladni = fáradtság; napszámos munka = szegénység, és más efféle.
Ámbár idővel ezeket az újabbfajta könyveket is be kellett szerezni, mert ezek
magyarázták, mit jelent pl. cséplőgéppel, biciklivel, gumisarokkal álmodni.
Azt mondja: „Pálma gumisarkon járni = jó. Csizmájára, cipőjére vegyen Pál-
ma gumisarkot." Itt viszont jegyezzük meg azt az érdekességet, hogy az ál-
moskönyvek akkor kezdtek kiesni az általánosabb használatból, amikor a láb-
belinek nemcsak a sarkára tettek gumit, hanem a talpát is abból csinálták.

Na de amíg ez a korszak elérkezett, addig az álmoskönyvek közt legnagyobb
becsülete az „Egyiptomi álmoskönyv"-nek volt. Nem csoda! Tudjuk, hogy —
az írás szerint, — Jákob legkedvesebb fia, az édes jó testvérei által rabszol-
gául eladott József éppen Egyiptomban fejtegette nagy sikerrel az álmokat;
többek közt a fáraóét is, a hét kövér és hét ösztövér tehénről, meg a hét telt
kalászról és hét üresről. De jól is jártak vele, hogy megfejtette: éhen halastó!
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mentette meg az egyiptomiaikat! Jól járt József is, a Potifárnéval esett epi-
zódot leszámítva, ami azonban már nem az álomlátás tárgykörébe tartozik.

Itt-ott, ahol becsben őrzik, láthatunk még elnyűtt, elkopott régi, öreg álmos-
könyveket. Azt mondják, ma már nem lehet kapni, nem nyomtatnak. Végre
valahára ezt már elértük. Csak már álmosító könyveket se nyomtatnának!

Azt mondja a régi példaszó, hogy „a jó pap holtig tanul." Bár megesik ez
mással is. Sőt, hogy helyben maradjunk: még az álommagyarázóval is. Ezt
egy — némi fenntartással derűsnek is mondható — érdekes élményemmel
tudom bizonyítani.

Valamikor a 30-as évek legelején abban a szerencsében részesültem, hogy
tudós Győrffy István professzorral közös néprajzi gyűjtést végezhettem Kar-
cagon és Kisújszálláson. Egyebek közt megnéztünk egy száz esztendős karcagi
tanyát is, valahol a Tilalmas nevezetű határrészen, a gergelyoldali dűlőben.
A tanya férfi népe éppen szénaboglyát rakott, nagykerekségű, hatalmas bog-
lyát. Aki még nem látott ilyet, az el sem tudja képzelni, milyen szép egy ilyen
boglya. Nem tudja megrakni akárki; a népi tudás körébe tartozik ez, szakér-
telem, nagy gondosság kell hozzá. Valósággal építészeti remek; tökéletes for-
ma, hibátlan, szép arányosság. Néztük, figyeltük, miképpen rakják. Alkonyat-
ra „betetejezték". Még csak le kellett volna kötözni szénából eresztett (csa-
vart) kötelekkel s a csúcsára szénacsóvát, ún. „csákót" tenni dísznek. Mert
csak csákóval teljes és szép a boglya. De már gyorsan esteledett. Azt mondta
a gazda: -v_~

— Na, legények, most hagyjuk..., itt az esti munka. Reggel az lesz az első,
hogy lekötjük, csákózzuk.

— Jobb lenne még most lekötni, — véleményeztem, illetéktelenül beavat-
kozva.

— Miért?
— Mert az éjjel vihar is lehet és fel találja seperni a helyét.
— Ne mondja már.. .Csak tán nem... — így a gazda. — Nem úgy ítélem

az időt, hogy szél lenne, — állapította meg, körültekintvén az ég alját.
— Az ég alján nem látszik — erősködtem — de én a múlt éjjel nyargaló

tehenekkel álmodtam, ez viharos, szeles időt jelent.
A professzor mosolygott, hogy vajon miben sántikálok. A gazda azonban

komolyan felkapta a fejét. Ám nyolcvanhét esztendős öreg anyja, akinek há-
rom álmoskönyve volt és nagy tudománnyal fejtett meg minden álomképet,
leintett engem:

— Még ha dudaszót hallott volna, lelkem... Akkor inkább... Arra én is
azt mondanám. De a tehén mást jelent.

Ez aztán mindenkit megnyugtatott, s a nagy vidámságban, hogy szeles idő-
től egy cseppet se kell félni, mi ketten elköszöntünk a tanyaiaktól és besze-
kereztünk Karcagra.

Na aztán mi történt?... Akkor éjjel keservesen csikorogtak a szélkakasok
a házak ormán, tördelőztek a gallyak a hajladozó fákon. Reggelig el nem ült
a nyargalászó, boszorkány táncot járó szél.

Már előzőleg úgy terveztük, hogy másnapi utunkat a tanya felé vesszük és
fényképet készítünk a teljesen elkészült boglyáról.



— Lehet, hiába járunk, de ha már így történt, annál inkább kimegyünk, —
mosolygott a professzor. — Lássuk, mi a helyzet s hogy fogadnak téged.

Szomorú látvány tárult elénk. A szép nagy boglyát félbe hordta a szél. A
tanya messzi környékén szétszórt szénát gereblyézték, villázták összefele az
emberek. A gazda szitkozódott, mint a záporeső. Kesergett előttem:

— Csak legalább fogadtam volna meg a maga szavát!... Akkor most nem
fájna a fejem. Mondtam is nagyanyámnak, egészítse ki azt az ócska álmos-
könyvét, mert hiányos!

Ez az álmoskönyvvel való probléma volt az egyedüli, amin a baj közepette
is nevettünk. Az öreg asszony ám nem nevetett. Fejcsóválva guggolt a tanya-
küszöbön, majd közelebb intett engem és feltette a kérdést:

— Hogy is van az a bizonyos álom?
Erre nekifohászkodtam a magyarázatnak:
— Űgy van, hogy kisgyerekkoromra is visszaemlékezve, valahányszor nyar-

galó lóval vagy tehénnel álmodom, elmaradhatatlan a szeles idő. A nyargaló
ménes, nyargaló gulya nagyobb vihart jelent.

— Lámcsak ni, — csodálkozott az öreg. — Osztán ez nincs benne semelyik
álmoskönyvben, pedig rákerestem.

Legott indította a dédunokáját, hogy hozza iziben a vastagabbik könyvet,
bele kell írni.

— Ezt ne tegyük, — mondtam — mert ez az álom csak akkor jelent szelet,
vihart, ha én álmodom.

— Csak tán nem?... Hát az meg már hogy lehet?
Közfigyelem tárgya voltam. Vajon mi bölcsességet nyilatkoztatok ki? A pro-

fesszor meg azt leste: mi módon evickélek ki az álommagyarázat csóvájából.
— Hogy lehet ez? — sürgetett az öreg.
— Űgy lehet, hogy az elődeim igencsak pásztorkodó, állattartó emberek vol-

tak s a ménest, gulyát megszalajtó viharok annyi sok mérget, bosszúságot
okoztak nekik, hogy még én, kései ivadék is örököltem belőle. A közelgő vi-
har, amelyet előre megérez a szervezetem, álmomban nyargaló lovak, tehenek
képét idézi fel.

Mit értett ebből az öreg néni, mit nem, csak erősen csóválta a fejét.
— Nahát ez csakugyan furcsa!...
— Én is annak tartom...
— De ha már beteljesedik, — már pedig látván látjuk, — akkor mégis

csak benne kellene lenni az álmoskönyvben!...
Később mesélte nekem Győrffy professzor, hogy a következő év őszén is-

mét kinn járt a tanyán. Szóba került a szénaboglyát szétszóró éjszakai vihar.
Az öreg asszony akkor már nem élt. Csak az álmoskönyvét látta; ceruzával,
nagy ákombákom betűkkel bele volt írva:

„Nyargaló lovakkal, tehenekkel álmodni szeles időt jelent."
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