
z álm ok többsége éppen 
V a olyan m indennapi, m int 
V y / ®  az em berek. M ióta élek, 

> - •  foglalkoztam  álom fejté- 
Á. l s e k k e l .  Persze, mindig 
csak a m agam  és a környezetem  
m ulatta tására, am íg az Athe- 
naeum nak eszébe ju to tt, hogy 
egy m odern, bőséges Álmosköny
vet írasson v e le m ...  Inkább 
hosszú telek csendes eljátszado- 
zására, esti órák halk  elfuvolá- 
zására szerkesztettem  ezt az Ál
moskönyvet, m int azért, hogy 
bárki is h itelt adjon a következő 
soroknak” — írta  és vallotta 
nagysikerű — a m ostanival együtt 
kilencedszer kiadott — Álm os
könyvének megjelenése u tán  K rú
dy Gyula.

Noha K rúdynak ezt a  m űvét 
nem szokták életm űve legbecse
sebb alkotásai közé sorolni, a 
siker végérvényesen mellészegő
dött. A Szépirodalm i Könyvkiadó 
által idén ism ét m egjelentetett kö
te t — mely tartalm azza a Kéz 
könyvét és a Babonák könyvéi 
is. valam int néhány hasonló té 
m ájú novellasorozatot — a 
könyvsikerlista „éllovasa” lett. 
Lapozzunk bele a kötetbe.

Karácsonyi babonák.
Aki az éjféli misén a Luca- 

székre áll, m eglátja a boszor
kányt.

Aki karácsonykor egy alm át 
vagy diót fölvesz a földről, feké- 
lyes lesz tőle.

Az asztal alá re jte tt szakajtó
ba a kis Jézus száll be. azért szé
nával kell megtölteni.

A szakajtó  alá kukoricát tesz
nek, ettől kétakkorára hízik az 
apró jószág, a szénától meg a lá
basjószág.

Aki karácsony estéjén diót 
eszik méz nélkül, annak  kihull a 
foga.

Karácsony éjjelén legjobban 
fog az igézet.

Egy k ive te tt cérnagom olyagba 
lépni karácsony estéjén, kész 
Lázár-betegség.

Szilveszter és újév egymás nyo
m ában já rn ak  még a babonában 
is, m ind a kettő főleg a szerel
mesek napja.

Ha Szilveszter éjjelén  a m eg
olvadt ólm ot a vízbe öntik , az ott 
képződött ólom alak m egm utatja, 
m iféle m estersége lesz a  jövendő
belinek.

Aki a kakast újév hajnalán  
meglesi, am ikor elsőt kukorékol, 
arró l v á rh a tja  a m átkát, am erre 
a kakas nézett.

Aki Szilveszter éjfelén meg
ford ítja  a párná t feje a la tt, meg
lá tja  a jövendőbelijét álm ában.

Aki újévkor pénzt ad ki, egész 
évben azt fogja csinálni.

Aki Szilveszter és ú jév  közt 
éjfélkor születik, abból nagy ú r 
lesz.

Csak a megszerelmesedéstől 
óvakodjatok ez éjszakán, m ert 
ekkor nagy jelentősége van m in
den szerelem nek, egy esztendeig 
nyöghetjük hatalm át.*

Babonás számok. „Á ltalában a 
babonás em berek a pára tlan  szá
m okat ta rtjá k  szerencséseknek, 
de babona csak a 13-as, 9-es, 7-es 
és a 3-as számhoz fűződik.

A 13-as szerencsétlen szám. A 
babonás em ber a v ilágért sem 
ül olyan asztalhoz, ahol m ár ti-  
zenketten ülnek. A szám babo
nája  az utolsó vacsorától szárm a
zik, ahol Jézus tizenharm adm a- 
gával ü lt az asztalnál. S p á r nap
pal a vacsora u tán  Jézust ke
resztre feszítették.

A 9-es szám ot a kuruzslók 
használják. K ilencféle fű, kilenc
féle fa, kilenc term ő rügye; és 
még szám talan  m ás esetben.

A 7-es szám a kincsásásnál for-
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Az író családjával az óbudai házban

dúl elő. A hetedik gyerek hetedik 
évében ta lá lja  a földben a k in
cset.

A 3-as szám : három  fiókördög. 
H am upipőke három  próbája, a 
tündér három  teljesíthető kéré
se, az ördög három  kísértése és 
így tovább. Es végül hárm asok
ból van összetéve a M agyarorszá
gon ta lálható  boszorkányok szá
ma is: 33 333.

Apró babonák. „Bal lábbal 
kelni az ágyból, jó fogfájás el
len. Ha jobb szem viszket, bá
nat: a bal öröm et jelent. Ha 
viszket a háta az em bernek, 
verést kap; ugyanazt jelenti a 
nőknek, ha leoldódik az alsó
szoknyájuk. Ha kiömlik a papri
ka, veszekedés lesz. Ha kés vagy 
olló estében megáll a padlóban, 
vára tlan  vendég jön. Gyerekes 
háznál le kell ülni a vendégnek, 
m ert elviszi az álmot. Ha a k is
gyerm eket valaki szemm el meg
veri. tüzes szenet kell egy pohár 
vízbe tenni. Ha a pók este le
ereszkedik valakire, az szeren
csét je lent. Aki halva lá tja  m a
gát, az m átka lesz. Terhes asz- 
szony ne nézzen be a halo ttas
ház ablakán, m ert elapad a te 
je. Az orvosságot nem  szabad 
megköszönni, m ert nem használ. 
Pappal találkozni szerencsétlen
ség. kém ényseprővel szerencse. 
Vadásznak, halásznak és kártyás
nak nem  szabad szerencsét kí
vánni, m ert az ellenkezője te lje
sül."

Hogy m it je len t spanyolviaszk- 
kal, ajtónállóval, sarkantyúval, 
dolm ánnyal, suviksszal, kocsike
nőccsel, esetleg rem etével, szab- 
lyával, saroglyával, nyusztprém es 
m entével, ta jtékp ipával álm od
ni, azt szükségtelen lenne idézni 
a könyvből, m ert nem  valószínű, 
hogy m anapság valaki ilyesmiről 
álm odna. Hisz egyik-m ásiknak 
ma m ár je len tését sem nagyon is
m erjük. Á lm aink koronként vál
toznak, hiszen életünket tükrö
zik. Az alábbi álm ok viszont 
„korta lanok”, a ma em berétől sem 
idegenek.

„Á lm unkban dalolni, gyászt je
lent, sírni pedig, ha közben a 
könnyeink is hullanak, örömet. 
Ha répát eszünk álm unkban, az 
rossz esztendőt ígér, am elyet 
azonban szerencsésen végig élünk. 
Ha robbanást hallunk: szerelem 
köszönt ránk. H ázat seperni, asz- 
szonynak boldog házasságot je 
lent, a férfiem bernek nehéz 
m unkát. D élibábbal álm odni ha
misságot jegyez, oroszlánnal: jó
létet. darázzsal: csúf rágalm at,
nyállal: félelm et, sündisznóval: 
titkos ellenséget, m acskával: pa- 
ráznaságot és féltékenységet, 
egérrel: bátorságot. A pipacs
vendéget jelent, a paradicsom  
gondtalan életet, a paprika bosz- 
szúságot, a m ák csalódást, a 
m ályva boldogságot, a m álna 
egészséget, míg m álnaízű csókot 
kapni és ízével felébredni: öreg
em bernek fia ta l szeretőt jelez. 
Á lm unkban éhséget érezni: jó
egészség, elsápadni: közeli ellen
ség.”

És ha valaki rosszat álmodik, 
akkor se csüggedjen, ne szomo
rodjon el. Szívlelje meg az író 
bölcs tanácsát, könyvéhez íro tt 
ú tm u tatását: „A legrosszabb
álom ban is van valam ely jó. Ép
pen a rra  való ez a könyv, hogy 
az álm ától elborult em ber k ike
resse m agának a sokféle álom 
m agyarázat közül azt a m egfej
tést, am ely őt leginkább megvi
gasztalja.”

H orváth M ária
Fotó: MTI
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