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ÁLMOSKÖNYV FEJTÉS - ERDÉSZ MÓDRA 

Dr. Hajdú István

- vidám oldal

Kezembe került az Álmoskönyv 1966. évi, 8. /!/ kiadása.
Hiánykönyv.

Gondoltam: mégis csak kell ebben lenni valaminek, ha korunkban - a már fel- 
világosodottnak tartott 2o. század második felében - ilyen keletje van en
nek a könyvnek. Talán mond valamit az erdészetknek is...

Olvasom a cimszavakat és értelmezem:

Ág. Száraz ág: szükség, gond, rossz esztendő.
Ágon ülni: vigyázz a jövedelmedre, mert rossz útra tévedsz.
Valóban, ha nem becsüljük meg az ágfa fűtőértékét, s a drága fűtőolaj
jal, gázzal, vagy az annál jobb sorsra érdemes fával fűtünk: nem lesz 
gondtalan jövőnk.

Agancs. Megcsalnak, kinevetnek, hátad mögött kigunyolnak. Ez csak azóta ér
vényes, mióta Nagy Sándor macedón király szeretői férjeinek birtokot ado
mányozott.
A birtok tulajdonosa az agancsnak a ház oromzatára való kitűzésével je
lezte, hogy ő a birtok ura.
Az eredmény: még álmában is kisérte sorsa.
A ma álomfej tője talán igy irna: agancsot találni öröm, haszon, gyönyö
rűség.

Állat. Állatot Oculi napján látni: gazdagság.
Szalonkát Oculi napján lőni: öröm.

Bokor* Bokrot látni jegyez hátráltatást. Utonjárónál: rossz találkozás.
Inkább csak a befejezett erdősitések átvételénél.

Borókafa. Borókapálinka: harag jele.
Erdészeknél: soha! Ez biztos!...
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Bot. Botot ültetni nagy szégyen.
Ez igaz! Az életerős, friss csemete ültetésére mindig ügyeljünk.!

Csalit. Titok.
Erdősitésben: vadsűrű.

Csemete. Felesleges fáradtságot mutat.
Ha nem megfelelő termőhelyre ültetjük. Ha az ápolás elmarad.

Égerfa. Állhatatosság.
Termőhelyére állhatatos előszeretettel ültessük, mert igen meghálálja. 
Somogyban különösen.

Erdész. Reménytel^-rjes jövő.
Hinni kell ebben!

Erdő. Az 1756-os álmoskönyv szerint:ha zöld és a nagy fák ágaitól sűrű:mél- 
tóságot jegyez. Egyet kell érteni.

Erdőégés. Fájdalom. Mindig az.

Fa. Fákat égetni látni: szomorúság.
Milyen igaz!
Kerner Jusztinusz szerint: zöld fa: reménység. Öreg fa: tisztelet. 
Virágzó fa: mérhetetlen szerencse. Égetni való fa: veszteség. Száraz, 
kopasz fa: rossz következtetés. Földönfekvő, élő fa: reményeink szé
gyenkezésbe esnek.
Ma is mind igazi

Fácán. Szerencse.
Egyre jobban igazolódik ez a feltételezés.

Farok. "Farkad, ha vagyon, bátorság!" /I756./ ♦
Azt hiszem, jó megfigyelés.
Kerner Jusztinusz szerint: görbe farok: asszonynak gonosz.
Ezt most realista irányzatnak határoznák meg.
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Fogoly - madarat látni: veszély.
Szerintem a fordítottja, az igaz,

Fürj. Egészség. !
Ma is igaz: ahol a fürj jól érzi magát, a táj dicséri gazdáját!

Gyom. Gyomban járni: nehézség.
Erdősités átvételénél különösen.

Hárs. Vidámság.
Érett hársfa a zselicségi erdőben: különösen nagy értéket jelent.

Gimszarvas. Nagy szerencse.
Vadásznak ma is az.

Jávorfa. Kidőlt jávorfa: talajvizet mutat.
Ejnye, ejnye: a termőhely megválasztására jobban kell vigyázni!

Kátyú. Valamely szerencsétlenség, amely útközben fenyeget. Jobb megelőzni! 
Az erdei utak karbantartásával többet törődjünk.!

Ligetben járni.Szép szerencse.
Nagy igazság! Létesitéünk több különleges célú erdőt!

Nyirfa. A szegénység fája.
Ez csak régen volt!

Nyúl. Rendszerint félelem.
Csak ha fogytán van.

Nyulat lőni. Szerencse.
Egyre nagyobb!

Nyúl a zsakban. Szerelmeseknek igen jó, másoknak jelez törvényszéket.
Ma is, ha a nyúl szabálytalanul kerül a zsákba!
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Ölyv. Szerencse a veszedelemben.
Milyen meglátás! Már akkor is ismerték a természetvédelem alapjait!

Pézsma. Jegyez szerencsét.
Ma is, ha a lövés sikerült.

Rekettyésben járni. Töprengés egy titok felett.
Lehet-e erdősiteni, vagy a termőhely küszöb alatti?

Rom. Bánat. Romban lakni: elhagyatottság.
A romos erdészház: mindég bántó.

Szarvast etetni. Kitüntető barátság.
Ma üzlet is, kötelesség is.

Tokaji bor. Jó jegy.
Ezzel minden erdész egyetért.

Tölgy. Ha nagy és zöld: hosszú élet.
Ezt biztositanunk: öröm és kötelesség.

Tölgyfát venni. Nyeremény.
Egyre nagyobb!

Tüzet látni.Szerencsétlen helyzet.
Erdőben, őrzés nélkül: igen veszélyes! Vigyázzunk!

Ültetni fát. Boldogság.
Mily igaz!

Amint látjuk, az álom fejtése: értelmezés kérdése. Ma is tanulságos tehát 
Bagó Márton /1833/ verse, ide is illik:

"Álom és essős idő, magukban elmúlnak,
Gyáva szipák a’kik ezeken busulnak,

Hogy olykor betelik némely látott álom,
Barátom, ámbár mely oldalról vizsgálom,

Csak olyan, mint mikor patkót talál az vak,
De azért ugyebár,hogy bizony nagy kobak 

Tesz patkószedőkké világtalanokat,
Te látó tanuknak sen. hivod' azokat."


