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Mindennapi álmok jegyzéke

Jelmagyarázat

Kerner vagy (K. J.) jegyzi Kerner Jusztinusz német költőt és orvost, 
aki kétszázötven esztendő előtt alapos álmoskönyvet írt.

Radics Mária vagy (R. M.) jegyez egy kilencvenesztendős, öreg ma-
gyar úriasszonyt, aki feljegyzéseit nekem ajándékozta.

Szűrszabó mutat egy dunántúli öregembert, aki néhány útbaigazí-
tást mondott.

Zadeka Márton: (Z. M.) az orosz álmoskönyv.
(D. G. Gy.) jelzi egy nyugalmazott színész jegyzetét.
F. S.: Egy hírneves pesti orvos közlése.
S. j.: Saját jegyzetek.
az évszámok és nevek mutatják az álmoskönyvek kiadási éveit.



{ 21 }

á l M o S K ö n y v

A, Á

Abc unalmas nap ásít, hosszú este vár.
Kerner szerint: Gyermekáldást jelez. 1885-ös álmoskönyv sze-
rint: munkásembernek jó, hivatalnoknak gonosz; azoknak is jó, 
kik gyermeket kívánnak.
ábécé, amelynek betűi üldöznek, és mindenféle szörnyalaknak, 
boszorkánynak, sárkánynak stb. látszanak: szerelmi félelem a fia-
talkorban. (F. S.)

Abaposztó Ha viseled: kényelem, nagy kanál és puha ágy vár rád. 
Ha látod: nem sok jót jelent.
1756-os szerint: lakodalomban pórul jársz.

Abálni örömed szennyes.
újholdkor: nőknél ártalmas.

Aba királyt látni vagy vele beszélni Gazdag ember barátsága. 
(Legrégibb magyar álmoskönyv)
Jegyzeteim szerint: öregember szerelmét is példázza.

Abaúj megyében időzni Módos embernek kellemetes; szegénynek 
újabb nyomorúság. (1833)

Ablakot látni a vád alól felmentenek. Szabadulás rabnak.
Holdtöltekor: nőknél szerelem.

Ablakokat nyitni Hideg időjárás.
vízöntő havában: nagy hó.

Ablakzár Szószátyárságod miatt megszidnak.
Ablakon kinézni vendéged elmarad.

Szent Mihály napján: hosszú tél. Szélvész.
Jegyzeteim szerint: idegen házban sétálni és idegen ablakon 
kitekingetni: asszonynál szerető jegye, aki jön. Idegen ablakon át 
idegen arcot látni: szomorkodó házasélet jele.

Ablakból kimászni ne menj a vásárra, mert elkötik a lovad.
Ablakból kiesni veszedelembe rohansz.
Ablakot törötten látni Halaszd el utazásodat.

Bak havában: nagy szerencsétlenség.
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Ablakrámába üveget illeszteni Ellenségednek beverik fejét.
Ablakfa nőnek pletykát; férfinak hazugságot jelent. (1833)
Abortálni ne higgy a csábítónak.

Holdtöltekor: ballépés.
Jegyzeteim szerint: nőnek mindig gonosz.

Abrak Betegnek egészséget jelent.
Abrakoltatni Szerencsés házasság.

újholdkor: pénzt is jelent.
Abrakostarisznya a gazda bánkódik, más: hamis hírt kap. orosz-

lán havában: hosszú ősz.
Abraktartó, ha teli: szerencsét jelent; ha félig vagy egészen üres: 

nagy fösvénységben lesz szenvedésed.
Bak havában: nagy fagy, hó, zúzmara, késő tavasz. (Z. M.)

Ábrahám ősapát látni Családodban boldogság; asszonynak gyer-
meket is jelent; leánynak közeli házasság; megszaporodik csalá-
dod. Ez az álom jelenti még a hetedik gyermeket is.
újholdkor: megholt apád vár a másvilágon.

Ábrázat, arc Szép arcot látni: szórakozás, öröm, bál, lakodalom kö-
zelségét jelzi.
Mosdatlan, rút arc: súlyos gondokkal görnyeszti vállad. Elta-
kart arc: gonosz titkok birtokosává tesz. Saját arcod a tükörben: 
nőknek irigységet, bosszúságot jelent, mindenesetre lehet készü-
lődni hosszú betegségre; férfiaknak pedig kívánságuk teljesedik. 
vízben látod arcod: nőknek leánykát, férfiaknak fiúcskát ígér az 
álomfejtő. Gyönyörű, idegen arcot vízben látni: hosszú életet, 
nagy szerencsét jelent; míg ugyanott a csúf és sárga arc közelgő 
halálod hírnöke. Ha álmodban arcszíned változik, változásod lesz 
hivatalodban is. Ha sápadt az arcod: betegség csoszog küszöbö-
dön. Festett arc látása: asszonynak, ha neki magának nincs szük-
sége festékre, igen jót jelent, míg férfiakat pletykába, gyanúba 
kever. ábrázatot mosni: megbánod, hogy nyíltszívű voltál. ábrá-
zatot szépen rajzolni: legényt a leánynak, szép szeretőt legénynek, 
özvegyasszonynak kérőt hoz. (1883)
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újholdkor látott arc, ha szép: szerelem; ha sápadt: halál. oroszlán 
havában látott arc: asszonyt remélhetünk, férfi szerelembe esik. 
adventben a festett, de szép arc: farsangkor lakodalmat jelez. 
Kántorböjtben: szerelmi bánatot. Hamvazószerdán arcot mosni: 
szomorú böjt, amelynek vége csak a fecskék megérkezésével lesz. 
Bak havában öreg ember arcát látni: egészséged megromlik a kö-
vetkező esztendőben. (Z. M.)
Jegyzeteim szerint: arcot, amelyet a múlt időből ismerünk, far-
sangi maskarában – férfit álszakállal, nőt parókásan – látni: 
boldogtalan jelent jegyez. arc, amely gyermekkorunk óta nem 
mutatkozott előttünk a valóságban: ugyancsak szerencsétlensé-
get mutat. apa arca: bánat. anya arca, ha nő látja: elégedetlenség 
a szerelemben. (S. j.)

Abroncs Hordón: segítőkéz. Kádár álmában: szükség, míg a vin-
cellér sok tennivalóra készülhet. Törött abroncs rossz hírt görget 
házadba.
Mérleg jegyében abroncsok (épek): jó szüretet, (töröttek) silány 
szüretet jeleznek. (R. M.)

Abrosz Mérgelődéssel telik el napod, mert önmagadban csalódtál. 
a tépett abrosz titok tudójává tesz. Míg a tiszta abrosz nagy örö-
möt ígér. Ha szennyes abroszod, vigyázz rágalmazóidra. abroszt 
lengő szélben akasztani, asszonynak vidámságot jelent. (K. J.)
újholdkor: abrosz nagy szelet is jelez. Kos jegyében: virágos, szép 
tavaszt. Bak havában tépett abrosz: elválsz az uradtól, szennyes 
abrosz: szerencsétlenség, nagyon fehér abrosz: farsang ban férjhez 
mégy. (S. j.)
Jegyzeteim szerint: abrosz, amelyet azért borítunk fejünkre, hogy 
ismeretlennek tűnjünk fel, jegyez változást egy régi szerelemben. 
Jelent új, boldogtalan viszonyt is.

Acél Talpaltass csizmát, mert utazást mutat álmod. de ne csodál-
kozz, ha veszekedésbe keveredsz.

Ács Tűzvész, vihar, veszedelem harsogása jár az álombeli áccsal. 
vigyázz padlásodra.


