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ELŐSZÓ.
A legtöbb ember mosolyogva állítja, hogy az álom 

álom és semmi egyéb s megfeledkezik arról, hogy az 
álom a test befolyásétól megszabadult lélek és agy műkö
désének a folytatása és hogy az embernek ébrenlétekor 
is vannak oly sejtelmei, a melyekre ha figyelt volna, a 
későbbi bajt, kellemetlenséget kikerülhette volna. Nem 
állítjuk mi azt, s balgaság volna elhinni, hogy minden 
álomnak komoly jelentősége van s hogy minden álom be
teljesül. Vannak azonban tagadhatatlanul oly álmok, a me
lyek nem mondhatók pusztán a véletlenség s a felizgatott 
képzelődés szüleményeinek, a melyek tehát megérdemlik, 
hogy komolyan foglalkozzunk velők. Az ilyen álmok 
jelentőségét eltagadni nem lehet, az ilyen álmok mellett 
nemcsak a szentírás, hanem a történet eseményei is 
tanúskodnak. — Jelen álmoskönyvünk forrását a régi 
tökéletlen s több esetben értelmetlen, értéktelen álmos
könyvek mellőzésével, a saját tapasztalataikon kívül, az 
egyptomi hagyományok leghivatottabb tanulmányozója, 
az ó-görög író: Artemigor, továbbá a régi római író fel
jegyzései, a feltárt piramisok tekercsei, a sivatagok égető 
porából napfényre került ék-írások s az egykor eltemetett, 
de a föld gyomrából kiásott városok emlékei képezik. 
Ezek megbecsülhetetlen anyaga lehetővé tették, hogy az 
általános kívánalmaknak eleget tehetünk s a nagy közön
ségnek olyan álmoskönyvet nyújthatunk, a mely nem
csak terjedelemre nézve múlja felül az eddigi megjelent 
álmoskönyveket, hanem értelmes, szabatos és lelki- 
ismeretes is.

Azon meggyőződéssel bocsátjuk tehát «Nagy képes 
álmoskönyvünket)) világgá, hogy a közönség méltányolni 
fogja törekvésünket s kedvező ítéletben és fogadtatásban 
részesíti. Legyen ez álmoskönyv mindenkinek vigasztaló 
és óva intő barátja.

A kiadó.



A
Á-b-c-t látni vagy tanulni: élemedettnek gyönyörűség; — 

gyermekeknek: keserűség, unalom.
A ha posztót hordani, gazdagnak: uralom ; — szegénynek: 

kedves; — asszonynak: felelem.
Aba köpönyeget viselni: nagyúri pártfogás.
Abajdóczot szedni, nagy uraknak: félelmes; — szegény

nek: terhes, de jutalmas munka.
Ablaküveget összetörni: véletlen bajodból megszabadulsz.
Ablakot sokat látni: jelenti az időnek hűvösebbre for

dultát.
Ablakfia: valaan'i] 'kis hírbe keveredek
Abrak, marhatartó embernél: szükséget; — másoknál: jó

egészséget jelent.
Abrakolni, marháé embernél: utazást; — másoknál: vesze

kedést jelent.
Abrakos tarisznya, kocsisoknál: veszteséget; — másoknál: 

hazug hírt jelent.
Ábrándozni: betegségre hajlandóságot jelent.
Ábrázatod, hja szép van: vígasság.
Ábrázatodat, ha eltakarod: gonosz.
Ábrázatot, magáét tükörben látni, férfinak: férfi; — 

asszonynak: leány-gyermeket jelent.
Ábrázatod, ha szép és vízben látod: szerencse; — ha 

sárga: halál; — ha szennyes: sok gond.
Abroncsot látni va^y abroncsolni: segedelemre számot 

tarthatsz; — kádárnak': szükséget; — vinczellérnek: 
sok munkát jelent.
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Abroszt tisztát látni vagy teríteni: örömet jelent.
— szennyest látni vagy teríteni: gyalázattól félj.
— rongyosat látni vagy teríteni: titkot fogsz fel

fedezni.
Ács: tüzet vagy szélvészt jelent.
Ácsbárdot látni: veszély.
A őzéit látni: utazást jelent.
Adakozni, gazdagnak: jó kedv; — szegénynek: gond;

— tudósnak: szegénység; —  általában pedig várat
lan látogatást jelent.

Admirálist látni vagy beszólni vele: nem sokára orossaJ 
lesz dolgod.

Adót fizetni: bizonyos nyereséget jelent.
Adót szedni: nagy munka vár reád.
Adós lenni: gond; — betegnek: halált; — gazdag ember

nek: szegénységet jelent.
Adóst sürgetni: kellemetlenség.
Adósságot fizetni: nagy könnyebbülés.

— beszedni: rágalmazás!.,
Adósság-fizetés elől bujkálni: adósnak illetlenség; — 

hitelezőknek: veszteség.
Áfonyát szedüi: haszontalan foglalkozás.
Afrikába m enni: régi czélodat eléred, de megbánod, hogy 

sikerült elérned.
Afrikában embert látni: búsulás.
Ág, zöld, ha virág van rajba: nagy tisztesség.
Ágat, lombost látni: enyhülés.
Ágat, szárazát látni: gond.
Agár, ha fut ée fog : nagy vígasság.
Agár, ha csendesen áll: haszontalan költséged lesz; — 

és új dolgot hallasz.
Agarászni: betegnek' nemsokára javulás; — egészséges

nek: mulatság.
Ágas: őrizkedj azoktól, kik oltalmukat ajánlják. 
Ágaskodni: haszontalan vágyódás.
Aggódás, betegnek: változást; — egészségesnek: örömet 

jelent.
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Ágy: költséget jelent; — nőtleneknek vagy hajadonok-.
nak: szerencsét 

Ágyban feküdni: szegénység.
Ágyat vetni: betegség.
Ágyat, ékesítettet látni: hív házastárs.
Agyag: fáradtság és betegség; — azoknak, kik abból 

dolgoznak: nyereség.
Ágyalni: hírbe jösz.
Agyarad ha van: hatalmad nevekedése; — gyermekek

nek: ajándék.
Agyarat látni: dolgaidban vigyázó légy.
Agyarkodni: ellenségeddel megbékülsz.
Ágyas: sok költséget jelent.
Ágyasház: titkot fogsz felfedezni.
Ágyasházban reszketni: veszedelem.
Ágyékod ha fá j: véletlen hivatal.
Ágy-láb: ellenség.
Agyonütni vagy lőni mást: ételben, italban mértékletes 

légy.
Agyonüttetni vagy lövetni: fölmagasztalás.
Ágyú: újságot hallasz.
Ágyúzást hallani: azon helytol, hol hallod, őrizkedj; — 

rémülés.
Ágyút elsütni látni, de nem hallani: Ígért ajándékot nem 

kapsz.
Ajak, ha piros: csókot kapsz.
Ajak, ha halvány: megszólanak.
Ajándékot kapni: félj attól, a kitől kaptad.
Ajándékot adni: szerenose.
A jtó : feltételeidben könnyebbség.
A *̂tót betömi: sok bajba kerülsz.
Ájulni, betegnek: nem jó ; — egészségesnek: nagy öröm. 
Akáczfát látni: nagy, de kevés ideig tartó örömet jelent. 
Akasztófa, barommal 'kereskedőnek: szerencse; — más 

keresekedőnek: nem jó ; — általában nemsokára egész
ségedben változást jelent.

Akasztani fel magát: betegség, rémülés.
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Akasztani látni: rossz hírt hallasz.
Akasztani fel: nem lesz szerencséd.
Akona: csekélységből fontos következés.
Akol: nemsokára meglopnak.
A kóló: látogatás.
A költ tisztítani: nyereség.
Akózni: vígasság.
Alabárd: tiszteltetés.
Alabástrom: igazi barátot találsz.
A labor: feltételedben nem boldogulsz.
Alagútban járni: szándékodnak nem lesz előmenetele. 
Alak, ifjaknak: mulatság; — élemedetteknek: unalom;

öregeknek: bánat.
Alakos: jó időt jelent 
Alamizsnát adni: áldás.
Alamizsnát kapni: megszégyenítés.
Alázatosság: felmagasztal tatás.
Áldást nyerni: boldogság.
Áldani: hla más dolgába nem avatkozol, hűség és bol

dogság.
Áldomás: megcsalattatás.
Áldozat: jó egészség, öröm.
A lélni: házi ozivódás.
Alföldre menni: fáradtságos, de hasznos dolgod akad. 
Alfél: pihenés.
A li eken yi (zsidó cseresznye): eltévedést jelent. 
Alkörmős: ha tettetni tudsz, szerencse vár reád. 
Alkonyodás: nyugalom.
Alkudozni: veszekedés.
Állkapcza: makacsság.
Áll, ha kövér: jó.
Áll, ha ösztövér: gonosz.
Állani: igaz útad bán boldogulsz.
Álló: újságot hallasz.
Almát másnak adni: nagy szerencse.
Almát enni, ha édes: mértékletesség; — ha savanyú: 

indülatoskodás.
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Almát látni: szerelmeseknek jó.
Alma, rothadt: veszedelem; — levét kiszívni: bánat; — 

levét inni: fáradtság.
Almát, fonnyadtat vagy rothad tat felvenni s belőle jó 

ízűt enni: kétséges dolgod ezentúl helyre áll; — ha 
nem jóízű: bánatod öregbedik.

Áldomás: megcsalattatás, egészségedre nézve jó.
Álarcz* farsangban tánczot jelent; — azonkívül őrizkedj 

a szép szótól.
Álarczos: csalódás, károsodás.
Általvető: ügyvédektől őrizkedj.
Áltatni: hizelkedéetől tarts.
Aludni, ha magad alszol: munkádban véget érsz; — ha 

mást látsz aludni: sok munka.
Aludttej: gazdasagodban nyereség.
Aludtvér: betegség.
Alvópad: fogságot jelent
Amerikában lenni vagy oda utazni: szavadra mások na

gyon hallgatnak.
Ámítani: pénzbeli nyereség.
Angolországban lenni: sok költséged fog lenni.
Angolt látni vagy vele beszélni: kereskedésbeli szerencse 

éa nagy haszon
Angolna: csalárdságtól őrizkedi; azt enni: gazdagság.
Ánizs: bábának nemsokára munkát; — munkásnak: egész

ben változást jelent.
Ángy: atyafiak közt megbékélés.
Annát látni vagy köszönteni: nagy öröm.
Angyalt látni: véletlen segedelmet nyersz; — megszólí

tani: gonosz; — angyallá lenni: jó ; — angyallal küz- 
ködni: áldás.

Anyádat, ha látod: ajándék; — ha megholt: öröm; a 
mit mond: beteljesedik.

Anya jegy: titkos bűnöd kivilágosodik.
Anyós: szerencse.
Apát-urat látni: vendégségbe hívnak.
Apácza: titkos bánattól félj.



9

Ápolni betegei, nyereség.
Aprítani: sok munka.
Aprókása: jó termést jelent.
Aprómarha: házi öröm.
Aprószőlő: keserűség; — enni: betegség.
Apródot látni: boldogulás.
Árt nézni: nagy harag; — vele szúrni; tisztesség.
Arabs (fekete) embert látni: bosszúság.
Áradás: nagy felindulás.
Arany: csalárdság; — néha haszon; — aranynyal dol

gozni: veszteség; — aranyos ruhát viselni? tisztes 
dolog.

Aranyad, ha van: igen jó ; — aranyos koszorú: gazdag
nak jó ; — szegénynek: ártalmas.

Aiany perecz: kedvesedről jó hírt hallasz.
Aranyhalat fogni: veszély, nem jo.
Araszszal, ha mérsz: dolgodat, melyet mástól vártéi, ma

gán elvégzed.
Aratás: áldás.
Aratni: jó egészség.
Árboczfa: nagy úrtól segedelmet nyersz.
Arozul ütni valakit: jó kedv.
Arcz, ha dagad: gazdagság.
Árnyék: hiábavaló kapkodás; — betegnek: jobbulás. 
Ámyékszék: gazdag emberrel jössz ismeretségbe. 
Árnyéktartó: mások nyerik el munkád érdemlett bérét. 
Árok: előmenetel.
Árkon, akkor, ha feldüléstől vagy megakadástól féltél, 

szánon vagy szekéren óltalmehetni: előmeneteledét oly 
barátodtól várd, ldben eddig nem bíztál.

Árpa: bőséget jelent.
Árpakása: házi szükségid elmúlnak.
Árpaliszt: szükség.
Articsóka: nagy lármából semmi sem lesz.
Árulni piaczon gabonát: veszekedés; — bort: gyaláz- 

kodás; — szénát vagy szalmát: kívánságod tel
jesedik.
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Árulkodás: boldogulás.
Árvává lenni: magtalan házaspárnak gyermeket; — má

soknak: véletlen költséget jelent.
Árvaleányhaj: kincset találsz.
Árverést látni: betegség.
Árvíz, betegnek: nem jó ; — egészségesnek: harag.
Ázsiába utazni: szerelmes ösmeretségbe jutsz.
Ásítás: nemsokára mulatságot jelent.
Ásó, azoknak, kik vele dolgoznak: szükséget; — mások

nak: titok felfedezést jelent.
Áspis kígyó: örökséget vagy ajándékot kapsz, mikor 

meg sem gondolnád.
Ásványt találni: gond, baj.
Ásványvizet inni: szomorúság.
Aszalt gyümölcs: czigányokkal fogsz találkozni.
Asszonyt, ismeretlent látni: új bajod támad.

— ismerőst látni: mulatság.
Asszonnyal beszelni: dolgaidat szemmel tartsd, külön

ben megbánod.
Asszonyt hajadonfővel látni: atyádfia halála.
Asszonyt, ifjat, mezítelent látni: haszontalan ön tagadás, 

gyalázkodás.
Asszonyt, terhest látni: bocsánat, engedetem
Asszony, ha férfiúvá, a férfi pedig asszonnyá válik: 

a notelen megházasodík; — a hajadon: férjhez megy, 
a házasnál: paráznaságot jelent.

Asszonyt csókolni: nyereség.
Asszonnyal máséval hálni: halál.
Asszonnyal magáéval hálni: nagy szerencse és nem

sokára unalom.
Asszonyt látni unatkozni: jó idő.
Aszúszőllő-bor: harag.
Asztal: minél nagyobb, annál jobban gyarapodsz gazda

ságodban, őröm.
Asztalnál ülni: asszonynak baj; — férfiaknak mulatság.
Asztalkendő: csalatkozás.
Atlasz ruhát venni: szerencsétlenség; — viselni: nyereség.
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Átkozódás, hft ellened van: dicséret; — ha általad: be
tegség.

Atyádat, ha élve látod: egészség, öröm.
Atyádat, ha halva látod: bűn, gyalázat.
Atyád, ha megholt: új hír,
Atyád, ha dorgál: ajándék.
Atyád, ha megházasodik: tisztességre való jutás. 
Atyádat, ha betegen látod: ajándékot kapsz.
Atyádfiáit vagy nénéidet látni: hosszú élet.
Atyafiakkal pörölni: örökösödés.
Atyádfiái, ha sírnak: szerencse; — ha örülnek: betegség. 
Automobil: gyozedelmet aratni ellenségeid felett.
Avar: szárazság; — ha égni látod: drágaság.
Ázni: pironkodás.
Áztatni kendert: bánatod örömre fordul.

B

Bábot látni: mulatság; — vele játszani: kedveseddel 
meghasonlasz.

Babot enni: betegség.
Babonázva lenni: sírás, betegség.
Bábát látni: új titkos dolognak kinyilatkoztatása; — nem 

terhes asszonynak: betegség.
Bábaszarka: mulatságba leszel hivatalos.
Babér: dicsőséget jelent.
Babérlevél: szerencse.
Bábost látni: költség; — fiatal személynek: szerelmük

ben boldogulás.
Babukát (büdös bankát) látni: paráznaság.
Bádog: pénzbeli veszteség.
Bádog edényből enni vagy inni: ijedés, betegség. 
Bagaria: hideget jelent 
Bagázsia: szaporodás.
Bagdány pecsenye: ió étvágyat jelent 
Baglya: felfuvalkodas.
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Bagnét (bajonet): kedvetlen vendéged érkezik.
Bagolyt látni: hosszantartó öröm.
Bagócs: üldöztetés.
Bagzást látni, vadásznak: szerencse; — másoknak: kár 

vallás; — mészárosnak: szégyen 
Bágyadt lenni: bosszúság.
B a j: örömet jelent.
Bajor szőllő vagy gohór: ártatlan öröm.
Bajusz: dicsértetés; — asszonynak, ha látsz: rémülés;

— ha a tied megoszül: hiú öröm.
Bakot látni: dolgod szaporodik.
Bakar (bakator szőllő): egészség.
Bakkancs: tökéletlen könnyebbülés.
Bakkancsos lenni: megtiszteltetés; — egyet látni: ve

szekedés.
Bál: jó egészséget jelent.
Bálban tánczolm: nehéz betegség.
Balhát fogni: vizek iránt hajlandóságot jelent.
Balhát sokat látni: nagy bánat.
Baiha, ha sok van rajtad: hiába való reménység.
Baleset: gondold meg, hogy ne lépj-e be abba a pénz

tárba, mely ez ellen biztosít.
Balfelé térni, vagy menni, vagy valamit bal kézzel tenni: 

igaz szívet jelent.
Balta: betegség; — baltát venni: jó egészség.
Balzsam: igen kedves jövendő; — betegnek: gyógyulás. 
Bálvány: tévedés, elcsábíttatás.
Baúdát muzsikálni hallani: jó egészség, vigasság. 
Bandzsal embert látni: őrizkedj a megosalattatástól. 
Bánkódni: öröm.'
Bánkódni és nem tudni miért: gonosz.
Bankót sokat látni: szomorúság; — kapni újat: bosszú

ság; — rongyosat: jó termés.
Bankó czédula: foglalkozásbeli szerencse.
Banya: szerelmesnek nem jó ; — különben gyanúság. 
Bánya: betegség; — bányában lenni: nagy bajba

kerülsz.



Bányász: vigasság.
Baraboly vagy bubolicska: jó egészség.
Bar^czk, ba sárga: betegséget; — ha őszi: késő örömet 

jeient; — magot feltörni, asszonynak: öröm. 
Barangolni erdőben, gazdagnak: jó ; — szegénynek: rossz. 
Bárány: jó barátod lészen; — húsból enni: nyugodalom. 
Barátodat látni vagy vele lenni: háborúság; — barát

nőt látni: nagy bánat.
Barátoddá, ismeretlen ha lesz: bánatod véletlen meg- 
„ szűnik.
Barát: esőt jelent.
Barátruhában lenni: vígasztalás.
Baraczkot enni: elégedetlenség.
Barázdálni: gond; — barázdaközbe menni: betegségbe 

kerülsz.
Bárd: üldöztetés; — bárdost látni: bajba keveredni. 
Bárka: vízáradás.
Barkóczafa: nagy szerencse; — barkóczát enni: kedves 

dolog.
Barlang: titok felfedezése; — benne lakni s kiköl

tözni: jó.
Barlang-kóré, ha áll: szükség; — ha fut: haszontalan 

fáradozás.
Bárling vagy bársonyvirág: eleven emlékezet.
Barmot venni: öröm.
Barmot látni öklelni: viszálykodás.
Barmot ösztövért látni: szűk idő.
Barmot kövéret látni: bő esztendő.
Barmot hajtani: öröm.
Barmot hegyen látni: semmire sem jó ; — völgyben: 

jutányos vásárlás.
Barmot enni: gyűlölség.
Barmot sokfélét egy csordában látni: bő esztendő. 
Barmot bőgni hallani, marhatartóknak: veszedelem; — 

különben: időváltozás.
Bámulni: gyaláztatás.
Baromállást látni barom nélkül: szegényedés.
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Barometrum: megcsalattatás.
Baromfi, házas embernek: házi gond; — nőtelennek: 

mulatság.
Baromorvos, gazdagnak jószágában: kár; — városiaknak: 

ujság.^
Bárót látni, asszonyembernek: mulatság; — férfiúnak: 

gond.
Bársony: gazdagság; — ruhát viselni: kívánságod el

éred.
Bársonyka: kedvetlenség.
Bársonyszínt látni: betegség, láz.
Barcs: bosszúság.
Bástyát látni: dolgaidban oltalom.
Bástyaboltba menni: fontos hivatal vár reád 
Batkát találni vagy olvasni: nyereség.
Bátorság: őrizkedj.
Bátyádat nézni: fáradtságot jelent; — vele beszélni: 

pártfogás; — vele pörölni: szorultság; — csókolni> 
szűk idő.

Bazsalikom: nagyúri pártfogás.
Bazsarózsa: szerelemben szerencse.
Befolyással lenni: megcsalattatás.
Bégetést hallani: jó kedv; — ha magad bégetsz: gyalázat. 
Begyet látni: nyájasság.
Békát látni: áruitatás, háborúság.
Békát lelni valami alatt: jó szerencse.
Békát ölni: nagy méltóság.
Béka, ha megmász: betegség.
Békafű: vízáradás.
Békalencse: alkalmatlanság; — falusi asszonyoknak:

nyereség.
Békasó: könyör illetlenség.
Békatekno: hasztalan őröm.
Béka virág: betegség.
Békéltetni: őrizkedj azoktól, kiket békéltettél. 
Békepohárt inni: harag.
Békességkötés: nemsokára háborútól félhetsz.
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Békétlenkedni: betegség.
Békó: barátság.
Belét látni valaminek: titok fölfedezése; — önmagáét: 
r ' gonosz; — bélgörcsöt kapni: sok dolog.
Belénd: harag; — azt levágni: szerencse.
Belény t látni: pártfogás.
Béleet enni: gyomrod megromlik.
Béles-sütot látni: pörpatvar.
Beléstilni valamibe: testedre nézve betegség; — külön-

ben: szerencse.
Bélpoklo8t látni: ijedtség.
Beled, ha leszakad: váratlan vendég.
Bélyeget látni: öröm.
Bélyegezni: gazdagság.
Bélyegeztetni: szegénység, gyalázat.
Bemutattatni: új gond; — nyereségre való kilátás. 
Bénát látni: dolgaidban elkésel; — vezetni: czélod el

éred.
Bénává lenni: váratlan segítség.
Benget látni: jó időt várj; — 'szedni: váratlan öröm. 
Benyilót látni: csalódás; — bele m enni: meglepetés. 
Beoltani: gond; — beoltatni: szerencse.
Bért kapni: veszteség.
Bérbe adni valamit: vigyázz a csalástól.^
Bérbe fogadni: nyereség; — bérbe dolgozni: tisztességre 

jutsz.
Berbenczét látni: jó kedv; — kapni: tiszteltetés. 
Berket látni: szövevénybe jutsz; — berekbe menni vagy 

lenni: bánkódás.
Berenát (deszka-kerítést) látni: jószágod Öregbedése; — 

rajta által menni: jó.
Béresházat látni: viszketegség.
Béresinast látni: újság.
Beretva: szerencse.
Beretvakő: rágalmazfcatás.
Beretválni: kis nyereség; — bcretváltatni: jó étvágy. 
Berkesz: főfájás.

V
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Berke (börhe): alkalmatlanság; — est felkötni: tisztaság;
elveszteni munkádban kár. s

Bérmálást látni: vigasság; — hórmáltatni: új ismeretség. 
Bérezec látni: öröm; — rajta járni: egészség; — róla 

leesni: nyavalya.
Berzenkedés: tréfa.
Berzseny: gyaláztatás.
Bervóny: nagy (öröm.
Becstelenséget szenvedni: megvigasztaltatás. 
Becsteleníteni: nyereség.
Beszegni valamit: tisztesség.
Beszólni: betegségre való hajlandóság; — Ka tudod, mit 

beszéltél: nyereség.
Beszédet hallani: újságot hallasz; — tartani: bánatod 

örömre fordul.
Beszélo-cső: félelem.
Beszélő-szék: veszekedés.
Betakarni valamit: gyalázat.
Beteget látogatni: szándékát eszköz által végbevinni; — 

ápolni: rossz hír.
Betegeskedni, rabnak: jó ; — másnak: gonosz.
Becsben leinni: sok költség; Bécset látni: nyereség. 
Becsináltat enni: könnyebbülés.
Betörni ablakot vagy ajtót: bosszúság.
Betűket tanulni, munkás embernek: jó ; — hivatalnok

nak: gonosz; — de azoknak is, a kik gyermeket kí
vánnak.

Betűt látni: újság.
Bevádolni valakit: hiába való iparkodás.
Betyárt látni: jó kedv; — vele czimborálni: pör. 
Bivalyt látni egyet: nagy nyereség; — sokat: kárvallás. 
Bibircsed, ha van: kis mulatság.
Bíbiczet látni: jó hír; — fogni: nyomorúság.
Bibliát látni: jó reménység; — elolvasni: nyugodalom. 
Bíborköntöst venni vagy viselni: bosszúság.
Bíhomokot látni: kevélység; — vele beszélni: irigység. 
Bicsak vagy bicska: szegénység.
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Bicskát látni: alkalmatlanság.
Bikát látni: vendégség; — ha kerget: betegség; ha 

el nem ér: öröm.
Bikfa: langy időt jelent
Billiárdot látni: főfájás; — rajta játszani: jó ; — veszteni 

rajta: nyereség; — nyerni rajta: Öröm.
Bilincset viselni: fáradtságos munka; — vetni valakire: 

titkos bánattól félj.
Billegetni muzsika-szerszámot: bosszúság.
Billegni: betegnek gyógyulás; — egészségesnek mulatság. 
Billegénv: akadály.
Bimbót látni: öröm.
Bírót látni: félelem; — előtte lenni: jó.
Birka, gazdájának: gond; — városinak: sáros idő. 
Birkózni: jó erőt mutat; — győzni: szerelmeseknek 

öröm; — legyőzetni: csalódás.
Bírságot fizetni: nyereség; — kapni: veszteség. 
Birsalma vagy körte: bánat 
Birtokos társát látni: pör.
Birtokot örökölni: szerencsés házasság.
Bisángot látni: jó nyereség.
Bitófa: rossz hír.
Bízni valakiben: csalódás.
Bizonyítvány: szorultság.
Biztatni: öröm; — biztattatni: nyereség.
Bóbiskolni: betegség 
Bódé- jó egészség*
Bodor vagy göndör hajad, ha van: őröm; — másét ha 

látod: félj attóL r
Bódulás: betegség.
Bodnár: veszekedés.
Bodza, ha virágzik: házi baj; — ha zöld: titkos öröm;

bodza 'bogyója: gyomorfájás.
Bog, csomó: baj.
Bogár: szerencse; — sokat látni: áldás.
Bogáncs kóró: utazás.
Boglár: tisztesség.

SaQy Álmoskönyv. 2
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Boglár-virág: betegség.
Boglya: nyereség.
Bogrács: szegénység; — bográcsból húst enni: fájdalom. 
Bohóczot látni: jókedv.
Bojt: sok baj.
Bojtár: jó egészség.
Bojtorján: jó idő.
Boka: vigyázz magadra.

' Bokor: öröm ; — bokorba kötni: veszedelem^
Bokréta: jókedv.
Boldog, ha voltál: jó egészség.
Bolgár országba menni: ínség.
Bolhát látni: kellemetlen hívek.

— fogni: a bajok elmúlnak.
Bolondot látni: jó hír.
Bolondöskodni, betegnek: jó ; — egészségesnek: kedvet

lenség.
Bolondgomba: becsület 
Bolt: sok baj.
Bolthajtás: egészség.
Bolygó tűz: csalódás.
Bomba: nagy harag; — ágyú: szerencsés utazás 
Bongás: rossz hír.
Bontakozás: betegség.
Bonczolás: harag.
Bor, fehér vagy sárga: jókedv.
Bor, vörös vagy fekete: munka, sok dolog.
Bort akarni venni: sok járás.
Bort látni: lopás.
Bort eleget inni: dolgodat jól végzed.
Bortól megrészegedni: gyalázat.
Bort csapról folyni látni: gonosz*
Bort árulni: szerencse.
Borvevo, ha jó hozzád: csalattatás.
Borbély: hazug hír.
Borbolya: jó egészség.
Borczégér: utazás.
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Borda, takácsborda: czivódás; — oldalborda: házasság. 
Bordélyház: jókedv; — abba bemenni: veszekedés.
Bordó síp: siránkozás.
Boreczet: veszekedés.
Borház: kívánságod eléred.
Borhébér vagy lopó, ha látod: öröm; — ha szívsz rajta: 

betegség.
Borjú: öröm; — húst enni: változás.
Borkereskedő: jó kedv.
Borkő: rossz gyomor.
Bomyomás: vigasság.
Boróka: hűséges cseléd.
Borona: vétked titokban marad.
Boronázni: tisztesség.
Borongós ég: jó szerencse.
Borosta szóba fogsz jönni.
Borostyán, ha koszorú: dicsőség; ha nem koszorú» 

gazdag asszonyt jelent.
Borostáim: vendéged érkezik.
Borostyánkő: főfájás, sírás.
Borotválkozni: szeretődet meglátod*
Borravalót kapni: csekély jutalom; —  adni: megszólás. 
Borsót enni: harag; — látni: betegség.
Borseprő: alávaló gyanúim jösz.
Borsfű: vendégség.
Borsika korpafű: jó idő.
Borsó: gonosz gyanú.
Borstörő, vagy mozsár-törŐ: jó  segítség.
Borszag: ündórodás.
Bortartó: szerencse a szerelemben.
Borz: hideg idő; — ha lőttél: titkos ellenséged fel

fedezed.
Borzadás: öröm.
Borzast látni: tréfa; — hja magad borzas vagy: betegség. 
Borzasztót látni: vigasztalás.
Borzbőr: szerencse a vadásznak; — másnak: utazás. 
Borzkutya: megcsalatás.

2*
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Borvíz (savanyú v íz ): jó kedv, egészség.
Boszorkány: kincset találsz.
Bosszankodni: jó kedv.
Bosszúállás: betegség.
Bosszús lenni: vígasság.
Bot: segítséget jelent.
Botoaii valakit: betegség.
Botlani: nem jó.
Botorkálni: nyavalya.
Botos, férfinak: sok járás; — asszonynak: munka. 
Botránkozás: jó indulatot tapasztalsz.
Boos (medvekölyök): csókot kapsz.
Bocsánatot nyerni: vigyázz magadra; — adni: háládat- 

lanság.
Bocska (kis kád1) : lábvizet vehetsz.
Bocskor: gazdagság.
Bőség: szükséget jelent.
Bödőny: ajándék.
Böfögés: egészséged megváltozik.
Bőgés- jó bír.
B őgő: tánczmulatság; — bőgőn játszani: gond. 
Bögöly: nyugtalanság.
Bögre: véletlen jó  kedv; — bögréből enni: sok munka. 
Bőjtölni: jó.
Bölömbika: nagy újság.
Böloset látni: unalom.
Bölcső: gondod szaporodik.
Bömbölés: háborúság.
Bőr: jó vásár.
Bőregér: éjjeli mulatság.
Bőröd, ha hámlik: szegénység.
Bőrláda: utazás.
Bőrösszék: kényelem.
Bőrönd: gond.
Börtön: egészségednek nem jó, de hasznos.
Börtönben ülni: vigasztalás.
Börvely: tartós jó hír.
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Bőségszaru: nagy nyereseg.
Bősövény (bubnicska): jó egészség.
Brillant: keserűség után vigasztalás.
Bú: öröm.
Búb: kevélység; — búbosgalamb: gondod lesz.
Buborék: őröm.
Buborka savanyítva: enyhülés; — ültetés után leszedni: 

igen hasznos; — ha ecsettel eszed': megverettetés.

Búcsúzni: baráti hűség, örökség. 
Budán lenni: jó reménység.
Buga: gond.
Bugattyú: ízetlenség.
Bugyborékolás: titkot fedezel fel. 
Bugyogó: osúfoltatás.
Bugyor: betegség.
Bujalkodás: jé egészség.
Bujdoklás: betegség.
Bujdosó csillag: ritka vendég. 
Bujkálni: betegség.
Bukás: szégyen.
Bukfencz: jó kedv s tartós egészség. 
Bukfenczet hányni: megtiszteltetés. 
Buksi: mulatság.
Bunda: hideg idő.
Bundáé kenyér: jó étvágy. 
Bunkósbot: veszekedés.
Burján: tévedés.
Bumót: bosszantás.
Bús vagy szomorú fűzfa: bánkódíás. 
Búcsú: vígasság.
Búvár: esőt, de jó kedvet ás jelent. 
Búvárharang: megbizattatás. 
Búvárkutya (pudli) : hűség.
Búzafő: jó.
Búzát bőven látni: nagy bánat. 
Búzavirág: vígasztalás.
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Búza-asztagot látni: mennél nagyobb, annál jobb; — 
csépeled, de szemét nem látod: pénzt hoznak néked. 

Buzér: nyereség.
Buzogány: megtiszteltetés.
Bűbáj: szerelmessóg.
Bűdösség: betegség.
Büdös banka: gy aláz tatás, rágalom.
Büdöeke: olcsó mulatság.
Büdösko: gyógyulás.
Bükköny: szárazság, drágaság.
Büntetés: jutalom.
Bűnök: betegség, gyalázat.
Bürü: bátorság.

Csábot kapni: titkos iratot hoz a posta, mely lelkedet 
megmérgezni.

Csábítás: pénzhez jutsz.
Csaholást hallani: bánat.
Csákány: uraság; — vele dolgozni: mulatság.
Csáklya: jó barát.
Csákót viselni: betegség, gond.
Csalni: haszon.
Csalma: mulatságot, vagy idegen iöldön való szerencsét 

jelent.
Csalány: viszketegséget, bosszúságot jelent.
Csalogány: jó barátság.
Csap: megkönnyebbedes.
Csapiáros: bosszúság.
Csapó zsinór: komorság.
Csarnok: hatalom.
Csárda: változás; — csárdában mulatni: sok bú.
Csárdást tánczolni látni: betegség.
Császár: őrömet jelent; — császári korona: tisztesség.
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Csat: sérelem.
Csatát látni: betegség; — csatában lenni: békélés. 
Csatorna: véletlen reménység; — azt építeni: gond. 
Csatlós: nagy uraság.
Csáva: akaratod ellen való házasodás; — házasoknakí 

bánkódás.
Csehországban lenni: vadászatbeli öröm.
Csemege: hasztalan fáradozás.
Csengetyű: szolgává lenni.
Csengetni: félelem.
Csépelni: gorombaság.
Cséplőgép: bosszúság; — vele dolgozni: tisztesség. 
Cseppet látni esni: figyelmet érdemlő találmány.
Csepű: akadály.
Cser: egészség.
Cser-erdő: f  urfangosság.
Cserélés: csalódás; jó vér.
Cserép vagy cserépedény: rossz társaságba való járás. 
Cserepzsindely: nagy hitel.
Cseresznyét enni: az ígéret meg nem tartatik. 
Cseresznyét, feketét enni: munkádat megbánod. 
♦Cseresznyéia: kellemes idő, hazudozás.
Cseresznyefa virágzó: haláleset a családban; — cseresznye- 

fát gyümölcsökkel látni: házasság.
Cserfa: bosszú életet jelent.
Csergetni: bánat
Csésze: ajándék; — azt összetörni: harag.
Csecs: atyádat látod.
Csecsemő: veszekedés.
Cselédet fogadni: gyöngeség; — neki fizetni: gond; — 

velő porolni: kedvesség.
Csemegeüzlet: félelem, nyugtalanság.
Csempész: házi kár; — csempészni dohányt: házasulás. 
Csendbiztos: jó hír. *
Csendőr: pereskedés; — vele veszekedni: gonosz. 
Csengő: újságot hallasz.
Cserebogarat fogni: jó barátok; — látni: irigység.



Cserép: bágyadtság; — edényt összetörni, gazdagnak: 
jó ; — szegénynek: gonosz.

Csibe, csirke: vénségedben sok öröm.
Csigát látni: jó hír.
Csigaházat találni: sok bajba jöhetsz.
Csigér lőre: haszontalan emberrel ismerkedsz.
Csiholni: gonoszságot jelent.
Csík: rossz idő; — jó étvágyat jelent.
Csiklandozás : érvágást vagyköpölyozést jelent, — külön 

ben. jó kedv.
Csikó: fiatal tisztviselőt látsz.
Csikóst látni: félelem.
Csillagot látni az égen: vígasság.
Csillagot látni nem az égen: kárvallás, bánat.
Csillag ha leesik az égről: szomorúság.
Csillagvizsgáló toronyban lenni: öröm.
Csillámkő: bosszankodás.
Csillár: fájdalom.
Csimasz, kullancs: szorgalmatosság.
Csimbókos embert látni: agyafúrtság.
Csimbókot hordani: bíróvá választanak.
Csipa: szerelmet jelent •
Csipke, asszonynak: ajándék; — férfinak: költség. 
Csipkekendőt venni: bánat; — viselni: fájdalom. 
Csipkeszőllő, pöszméte: fájós vígasság.
Csípni: gonosz indulat.
Csipetni: tréfa. /
Csiriz: egyházi emberrel való per.
Csicsóka: jó idő.
Csíz: kesergée.
Csizma: házi költség; — csizmát venni: fiatalnak ked

vesség; — öregnek: betegség.
Csizmát felhúzni: nehéz munka; — levetni: takarékosság. 
Csizmát varrni: csalódás.
Csobáncz: szerencséd lesz.
Csomagot hordani: gonosztól való szabadulás. 
Csombolyó: meleg idő.



Csóka: nehéz munka vár reád.
Csókolni: bánat.
Csuhát látni: záporeső.
Csuhát nagyot látni: kárvallás.
Csomó: kételkedés.
Csónak: szerencsétlenség.
Csónakázni: mulatság; — és felfordulni: jókedv. 
Csorda: nyereség.
Csontot látni: veszedelem.
Csontot rágni: utálat.
Csontvázat látni: szükségbe kerülsz.
Csormolya: áruitatás.
Csoroszlya: fájdalom.
Csóva: újság.
Cső: igyekezeted nem lesz hasztalan.
Csőcselék: boszankodás, harag.
Csődör: magasztaltatás.
Csömör: betegség.
Csősz: kárvallás.
Csucsor: szegénység.
Csuklya: időváltozás.
Csupor: mulatság; — abból enni: őröm. 
Csúszkálni: veszedelembe jutni.
Csutora: nyereség.
Csutkát etetni: pihenés.
Csúz: terved nem sikerül.
Csűr: bőséget jelent
Ozafrang: haszontalan költség.
Czápa: csalódás.
Czédrus: úri pártfogást jelent.
Czédulázni valakivel: megcsalattatás.
Czégér: jó hírnév.
Gzéhláda vagy czéhmester: pörlés.
Czékla vagy vörös répa: ájulás.
Czémát szövésre készíteni: vándorlás.
Czéraát tűbe ölteni: kedvesség.
Czigány: mulatság.
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Czikória: vádoltatás.
Czimbalom: búsúlás; —  czimbalmot verni: hadakozna. 
Czímer: uraság.
Czín: csalódás.
Czinege: hideg idó.
Czipó: jókedv; —  czipót sütni: vendéglátogatás. 
Czipész: meggondolatlanságot követsz el.
Czipo: békesség sok szenvedés után.
Cziprusz: bánat.
Czirköles: rossz.
Czitera: veszedelem után békesség.
Czitrom: keserűség, gyász.
Czitromfű, méhfű: szívbeli vígasztalás.
Cziczfark kóró: mindenre jó.
Czombot látni: öröm.
Czopf, hajczopf: ritkaságot látsz.
Czövek: megbékélés.
Czukor: nyájaság; — czukrot enni: jó  hír.

D

Dadogást hallani: unalom.
Dadogni: főfájás.
Daganatot látni: betegség.
Dagasztás: fáradtság.
Dagasztóláb: cseléddel való pör.
Dagasztó tekenő: nem rossz.
Dajka: sok költség.
Dajkálni: jó  barátság.
Dai: jó  kedv; — dalolni: jó  újság.
Dáma: bosszúság.
Dámvad: boldogulás.
Danolni: öröm.
Dantes (Tantus): nyereség.
Dara: kicsiny betegség; — darálni: biztatás.
Darázs: jó  idő; — ha megcsíp: rágalmaztatás.



Darázsfészek: hatalmas ellenség.
Dárda: fenyegetés.
Darócz: megsértés.
Daróczruhában menni: nagy gond.
Daru: jó hír.
Darúszót hallani, betegnek: j ó ; — egészségesnek: változás. 
Deákot látni: vendéged jő 
Deáknak lenni: aggodalom.
Deákul beszélni: uraság 
Debreczenben lenni: nyereség.
Dédapa vagy anya lenni: egészség.
Déli idő: nagy (öregség 
Délest. pihenés.
Delfin: öröm.
Déli álom: nehezedés.
Déli harangszót hallani: csalódás.
Délig nyitó: mulatság.
Denevér: lásd boregér.
Dér: elgyengülés.
Dereglye: jó segítség.
Derékalj: egészséged1 megváltozik.
Derékrevaló: gond.
Derékszeg: pártfogód lészen.
Derelye: mulatság.
Deres (kaloda): alkalmatlanság.
Dermedés: betegség.
Dercze: szegénység.
Derült eget látni: jutalom vár reád.
Dózsa: házi baj.
Deszka: költség; — azt összevágni: szerencse. 
Deszkafüréez: gond.
Deszkaláda: jó nyereség.
Dézsmát adni: öröm.
Dézsmálni: baj.
Dévajkodni: jó egészség.
Dévánkozni: jó dolog fog eszedbe ötleni.
Dévér. veszteség.



Diadal: nagy urat látsz.
Diadalkapu: nagy tiszteltetés.
Díjat kapni: szomorúság; — fizetni: nyereség.
Dikics: nyomorúság.
Dinnye: hideglelés.
Dinnyét eladni vagy venni: szükségbe kerülsz.
D ió: mulatság.
Diót, mandulát, baraczkot s más ily gyümölcsöt enni 

akarni: barátság, néha baráti visszavonás.
Dió belét, szép meghámozottat enni: rosszakaróidat

meggyőzöd.
Diófa: bú után nagy öröm.
Dióhéj: csalódás.
Diótörő: enyelgés.
Disznót látni: hazugság.
Disznód, ha van: egészség.
Disznó, ha megharap: tested sérülése.
Disznóalom vagy ól: bágyadtság.
Disznópecsenyét enni: egészség.
Disznóölő: vendégség.
Disznópásztor: kar.
Díszruhát venni vagy benne lenni: vigyázz magadra. 
Dicsekedni: gyaláztatás.
Dicsértetni: öröm, egészség.
Dicsérni: hazugság.
Divaton kapkodni: sok költség.
Dob: utazás.
Dobálni: játék.
Tv 1 * 1

Dobos, a ki nem dobol: tréfa.
Dobosgalamb: szerelembeli kérlelés.
Doboz: jó hír.
Dobszót hallani: kereskedőnek bukás; — másoknak újság. 
Dobzódni: jó egészség.
Dohány: mulatság.
Dohányfüst: haszontaknság.
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Dohányozni: dohányosnak jó egészség; — másnak: fő 
fájás.

Dohányvágó : megsebesülés.
Dohányzás: mennél szebb, annál jobb.
Doktor, orvos: vígasztalás; — orvost hívni, betegnek: jó ;

egészségesnek: rossz jel.
Dolgozni: nyereség.
Dolmány: kevélység.
Domb: akadály.
Dombháton lakni: kár.
Domika, katrabocza: jó étvágy.
Dongás: hazug hír.
Donga: gond.
Dorgálni: ellenség.
Dorgáltatni: jó kedv.
Doromb* öröm.
Dorong: baj.
Dorongfánk: igen jó.
Döbbenni: búbánat ér.
Döczögés: késedelem.
Döfés: nyavalya.
Dög: betegség.
Döghalál: örökösödés.
Döntés: munka.
Dördülés: jó hír.
Dörgölée: mulatság.
Dörgő síp (fagót): bánat.
Dörmögés veszekedés.
Drágaság: nyereség.
Drágaköveket látni: nagy nyavalya, szorongatás. 
Drágaköveket venni: jó.
Drágaköveket árulni: kedves dolog.
Dragonyos: vendég.
Dragonyosnak lenni: csalás.
Drót: szorultság.
Drótozó: házi kár.
Duda: jó kedv.
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Dudást látni: rossz álom.
Dudva: közelről való ellenség.
Dudvát kitépni: küzdelem.
Dugasz: czólod eléred.
Dugdosás: jó kedv.
Dulás: drágaság.
Dunát látni: változás.
Dunán átkelni: veszekedés.
Dunából vizet meríteni: bajba kerülsz.
Dunyha: betegségre való hajlandóság.
Dühös embert látni: szerencse.
Dühös eb, ha megmar: nyereség rágalmaztatássaí. 
Dülés: rossz gyomor.
Dűlt gabonát látni: vígság.

E
Dzsida: kár.
Ebet látni: öröm; a fehér jobb a más színiteknél.
Eb, ha fogait vicsorgatja: gyűlölség.
Eb, ha megmar és sebe marad : betegség; — ha marásá

nak nyoma nem látszik: ellenségeid hasztalan bántanak. 
Eb, hu, hizelkedik: gyűlésbe hívnak.
Ebugatást, ha hallasz : ellenségid legyőznek.
Ebet, ha angol fajtát látsz: nagy úr fog megcsalni.
Eb, ha siket: ártalmas megszólás.
Ebeket, ha marakodni látsz: ellenségeid egymás közt 

összevesznek.
Eb, ha pince fajta és hizelkedés nélkül tőled nem 

távozik : igaz hűség.
Ebed, ha házi vagy tied, megtámad: legjobb barátod 

csal meg.
Ebéd: házasulás.
Ebédéin:’ mással: kedvesség.
Ébenfa széken ülni: bűnhödés.
Ebhal: illetlenség.
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Ebkölyök: mulatság.
Eblégy: pénzt adnak.
Ébredni: jó egészség.
Ébreszteni: szeretve leszel.
Ebszolo: sok öröm.
Ebtej (fűtej): tévedés.
Ebtövis: alkalmatlanság.
Eczetet inni: betegség; — látni és szagolni: bánatod el

múlik.
Edény: költség.
Edény, ba törik: kis nyereség.
Edényt venni, cserepest: sok költség; —  vasasat: gaz

dagság.
Edénkért (paradicsom): nyavalya.
Édeset enni: bízselkédés.
Édeset inni: szerelmeskedés.
Edzeni: veszedelembe jössz.
Eget, tisztát látni napfénynél: öröm.
Eget, tisztát, meleget látni: kellemetesség.
Eget borulva látni: szomorúság.
Eget égni látni, betegnek: halál; — egészségesnek: be

tegség.
Eget leesni látni: bunhödés.
Égbe menni: felmagasztalás.
Égben lenni, Istent látni: kárvallás.
Égben csillagok közt valakit halászni látni: tisztátalan- 

ság, egyenetlenség.
Eget megnyílni látni: régi tévelygésből való megtérés. 
Egerben lenni: vitézség.
Egri bort inni : veszedelem.
Egeret látni: nyereség.
Egeret enni: fáradtság után nyereség.
Egeret mezon látni: magát elárulni.
Egeret fogni, megölni vagy valamihez csapni: árulódat 

meggyőzöd.
Egérfogót látni: valaki cselt akar néked vetni.
Egérfa: állhatatosság.
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Egérf&rkköto: szabadulás bajodból.
Egérkő: betegség.
Égést látni kár nélkül: jó nyereség.
Égést látni kárral, füsttel: veszedelem, betegség.
Égett bor: bosszúság.
Égettetni: nagy szeretet; — betegnek: egészség. 
Egres: véletlen vidámság.
Égszínt látni: könnyebbség.
Égvizsgáló: nagy újság.
Egybekötni lánczot vagy kötelet: szabadság.
Egyedül maradni a házban: segedelem; — a mezon vagy 

erdőben: harag.
Egyesülni: öröm.
Egyenlőség: helyzeted javul.
Egyezni ellenségeddel: búbánat.
Egyházfi: változás.
Egyházi veszély: vígasztalás.
Egyszarvú: erősség.
Éhezni: jó  egészség.
Éjjelt látni: nagy titkot tudsz meg.
Éjjel sötétben menni: rossz hír.
Éj jel járót látni: rossz kedv.
Éj jelezni: sok dolog.
Éj szaki fényt látni: nagy szerencse.
Éj virág: sok bú után öröm.
Ék: helyedben erősebb lészel.
Ékszer: meglopnak.
Eke: jó termés.
Ekeszarvat megfogni: nagyravágyás.
Ékesen szólani: kinevettetés.
Ékesen szólót hallani: unalom.
Eladni gabonát: jó hír; — földet vagy házat: gonosz. 
Eladó leány: sok költség.
Elájulni: óvakodj hajnis barátaidtól.
Elefántot látni: gazdagnak: jó ; — szegénynek: gonosz. 
Elefánt-tetem: öröm.
Elejteni valamit: bosszúság; — kár nélkül: tréfa.
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Elérni valamit: egészség, nyereség.
Élésház: szükség, drágaság.
Elesteledni: pihenés.
Élesztő: harag.
Élesztőt venni: békéltetés.
Elfáradni: betegség.
Elfogatni: veszteség.
Elfogni mást: gy őzed elein.
Elfoglalni várat: tisztesség.
Ellenséged, ha bosszúságodra felborzad: te éretted meg

alázkodik.
Elkerülni valakit: irigység.
Elkölteni mindenedet: gazdagodás.
Eltörni a poharat: jó kedv.
Ellenséget látni: vetélytársadat legyőzöd.
Ellent mondani: ellenségeskedés.
Elmélkedni: betegség.
Elméskedni: czivódás.
Előfizetés: megcsalódás.
Elöljáró: nagyravágyás; — hozzá menni: nyugtalanság. 
Előmenetel: irigység.
Előpénz: új foglalatosság.
Elsőség; hátramaradás.
Elütni a lábát: szégyen.
Elválás: viszontlátás.
Elválni a szüleitől: öröm.
Embert látni: gond.
Embert ismeretlent látni: jó.
Embert koronásán lálni: nyereség.
Embert koszorúval látni, nyáron: jó ; — télen: ártalmas. 
Emberrel veszekedni: jó barátság.
Emberrel, vaddal veszekedni: jó.
Emelni: fontos hivatalra lépsz.
Émelygés: betegeskedés.
Emlőket látni: szüléidét, kö«zel atyádfiáit meglátod. 
Endivia: keserűség; — azt enni: gond.
Énekelni é« vigadni: egészség, de szomorúság.

Nagy Álmoskönyv. ó
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Énekes könyv: el ne csüggedj.
Énekes könyvet találni: félelem.
Éneket hallani: bosszúság.
Éneklő kar: rettenetes hír.
Énekszót hallani: dicséret.
Engesztelni: békesség.
Enni húsfélét: egészség; — főzeléket vagy gyümölcsöt: 

szorgalom; sok költség.
Enyelegni: kis kívánságod beteljesedik.
Enyv: nehezen szabadulsz szeretődtől.
Epedni: boldogság.
Eper: csókolódzás.
Eperfa: gyermeki öröm.
Epret szólni: szegénynek jó ; — gazdagnak: rossz. 
Építeni: sok gond.
Építeni saját házát: megutálás.
Épületeket, pompásakat látni: öröm.
Épületeket, dűlőket vagy romlottakat látni: betegség. 
Érem: jutalom.
Erdélyben lenni vagy oda menni: változás.
Erdőt látni távolról: félelem.
Erdőben, zöldben járni: nagy méltóság, de nem kedved 

szerint való.
Erdőben fát vágni vagy szedni: tisztesség.
Erdőt szárazát látni vagy benne járni: csalódás, bú. 
Erdőt égni látni: bánat.
Ereklye: háladatosság.
Eresz: pártfogás.
Ereszkedő: félelem.
Eretnek: békélés.
Érvágás, ha magadon történik: megaláztatás; — ha 

máson; annak veszedelem.
Erkély: vigalom; — azon állanit gonosz.
Ernyő, kocsin: bátorság; — esernyő: könnyebbedés; — 

asszonyi, kézi: öröm.
Erősödés: jó.
Erőszak: harag.
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Erőtlenség: betegség.
Erőlködni: jutalom.
Érseket látni: nagy szerencse; — vele beszélni: csa

lárdság.
Erszény, ha tele: veszteség; — ha üres: jé  
Erszényt találni: kellemetlenség.
Erszényt elveszteni, szegénynek: gyermeki öröm; — 

gazdagnak: harag.
Érczbánya: titok.
Érczek: fájdalmat jelentenek.
Érverést érezni-: háládatlanság.
Esedezni: vígasztalás.
Esni és megakadni: tisztségedet elveszted.
Esni magasról: betegség; — kár nélkül: bajodtól mene- 

kedsz.
Esni látni magát: nem rossz.
Esketés: perpatvar,
Eskettetm: bánat.
Esküdt ember, ha néked, azért, hogy irígyeid vannak, 

nem tetszik: ártatlan ügyedet szánják.
Esküdni: bosszúság; — törvény előtt: nyugtalanság. 
Eső: komorság; — szép csendes: újulás; — szél vészes: 

háborúság.
Eső, ha read apránként csepeg: kevés pénzt adnak.
Eső gyenge, ha szállong szobádba: nyereség.
Esőt, ha a szól ablakodhoz csapkodja: szerencsédet, ha 

lehetne, erővel elragadnák.
Esőt, szaporát zuhogni látni: bő esztendőt jelent. 
Esperest látni: jó barátod lészen.
Esperessel beszélni: szomorú elválás.
Esthajnal: jó remény; — csillag: segedelem.
Esővizet felfogni: pénzre teszel szert.
Este: nyugodalom.
Estike: boldog éjjel.
Északi fényt látni: jó tanácsot kapsz.
Eszelni valakit: csalárdság.
Eszelőst látni: szerencse.

3*



Eszkába: foglalatosság.
Esztena: véletlen jó barát.
Esztendődet, lia számolod: gazdagság; — hamás mondja: 

szemrehányás.
Esztergályos: egészség, jó kilátás.
Esztrenga: nagy gond.
Étkezni egyedül: szomorúság; — társaságban: jó re

mény.
Étek: gond; — állatnak való: búsulás.
Ételárus: távoli utazás.
Ételkívánás: igen jó.
Etetni: gyönyörűség.
Etetni saját lovat v. marhát: kívánságod teljesül; — 

másét etetni: bajba kerülhetsz.
Ecset: botlás.
Eczetet inni: jó nyereség.
Eczetágy: há&i baj.
Eozetes üveg: szórakozni: fogsz.
Eczetfa: mulatság.
Ezerjófű: betegség.
Ezüstpénzt találni: marhabeli kár.
Ezüst serlegből inni: bosszú betegség.
Ezüsttel kereskedni: nyereség.
Ezüstbánya: bizonytalanságban fogsz élni.
Ezüst fonál: reménység.
Ezüst füst: hiábavalósag.
Ezüstműves: jóbarát.
Éjszaka: öröm.
Éjjel virrasztani, gazdagnak: betegség; — szegénynek: 

jó szerencse.
Éjjel egyedül járni: kár vallás.
Evetet, mókust látni: házasság, bőség; — evetet fogni: 

nyereség.
Evezni: haladás.
Evező* jó barát,
Evessóg: bánat.
Eviczkélni: betegség.
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F

Fa, ha zöld: reménység; — ha száraz; bű.
Fa alatt ülni: jó hír.
Fagy: vidámulás.
Fagyai: szomorúság.
Faggyú, nyereség.
Faggyú-gyertyával járkálni: nagy gond.
Fagylalt: mulatság, enyhülés; — enni: gond.
Fagyni: betegség.
Fagyöngy: ravasz, hizelkedő.
Fahéj: szabóval lesz dolgod; — fűszer: bosszúság.
Fájd (fájdtyúk) : nagy kellemetlenség.
Fájdalom: örvendezés.
Fajtalankodüi: jó egészség.
Fákat égni látni: szomorúság.
Fáklya; nagy újság.
Fakó lovat látni: lásd ló.
Fakó szekér: könnyen jutsz valamihez.
Fal, váré vagy városé: atyafiakkal való elmélkedés. 
Falakon járni: nyugtalan és gonddal teljes élet.
Faluban, gazdagban járni: szerencse.
Faluban, szegényben járni: hálátlanság.
Fakúszó (madár): alattomos leselkedőtől tarts.
Falábon járni: magasztaltatás; — falábad ha van: 

könnyebbség.
Fát öreget látni: becsülés.
Fának tetejére hágni: barátság, becsület.
Fára felhágni: ellenságen hatalmat venni; —  kedves 

vendéged jő.
Fáról leesni: halál, veszedelem.
Fára, zöldre hágni: jó.
Fát, hosszút látni: rossz.
Fát szépet, zöldet látni: ellenséged meggyőzni.
Fát levágni: csalárdság.
Fát szedni: bánat.
Fáczán: jó kereset; — fáczánt enni: betegség.
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Falás: fösvénység.
Falatozás: mulatság.
Falevél: szerelmes levél.
Falfű: építés.
Falkát látni: nyereség.
Falszekrény, szegénynek: gazdagság*
Fánk: szép ismeretség.
Fanyarság: örvendezés.
Fa-olaj. gyógyulás.
Far: bizodalom.
Fáradás: betegeskedés.
Faragni: mulatság.
Faragó-szék: jó kereset. * ?
Farakás: hideg idő. ** "
Farhám: büntetés.
Farkad, ha vagyon: bátorság.
Farkast látni: óvakodj a jött-ment, nagyszájú idegen 

szavától.
Farkassal játszani: ellenségeid szaporodnak.
Farkasalma: vándorlásodnak vége.
Farkasborbunda: úri módra teszel szert.
Farkasverem: álnokság.
Farmatring: veszteség; — katonának: büntetés. 
Farolása a kocsinak: megszabadulsz bajodtól.
Farsang: temetés.
Fásli vagy pólya: keresztelés.
Fa-csavar: szorult helyzet.
Facsarni: jó.
Facsövet látni: szerencse.
Fattyú: nyereség.
Fátyol; öröm.
Fázás: betegség.
Fazék: házi baj.
Fazekas: időveszteség:
Favágás: nehéz munka.
Favágó: szenvedés.
Fecskét repülni látni: kellemes hír.



Fecskéi fészkében látni: ajándék.
Fecsegés: görcsöket jelent.
Fecskéc látni: szerelem, jó akarat.
Fecskét fogni: szerencse.
Fecskendezem: zavar.
Freccsenés, La reád valami freccsent: gyaláztatás. 
Feddeni: bátorság.
Fedél: oltalom.
Fedni: jó szolgálat.
Fedő*, verembe esel.
Fegyvert viselni: tisztesség, öröm.
Fegyver, ha törött: kárvallás.
Fegyrerben állni: házasságbeli dolog.
Fegyvertár: viszálykodás.
Fehér szín: egészséget jelent.
Férjedet, ha füstölöd mások láttára: sok dicséret és nagy 

becsület.
Fejet levágni látni: ellenséget meggyőzni.
Fejét magának venni: nyereség.
Fejmosást látni: gonosztól megszabadulás.
Fejet, ősz hajjal látni: nyereség.
Fejet, hosszú hajjal látni: tisztesség.
Fejet, beretváltat látni: társalkodás.
Fej, ha borzas: szerencsétlenség.
Fejed. - ha felette nagy, békesség-szeretőnek: békétlen

ség; —  betegnek: főfájás; vitéznek: fáradtság; —  
szegénynek: gazdagság; — uzsorásnak: jó ; — fejede
lemnek: gonosz.

Fejed, ba kicsiny: a fentebbiekkel ellenkező.
Fejed, ha erős hajú, mint a sörte: balszerencse.
Fejed, ha hátra fordul: terved kivitele előtt tanácskozzál 

őszinte barátoddal, mert különben kárát vallód.
Fejed, ha sok van: szegénynek jó.
Fejed, ha olyan, mint a madáré: változást jelent. 
Fejed, ha szagos vízzel mosod, melyet mások hoznak: 

akaratod ellen, ellenségeid ellenére, nagy méltóságra 
emeltetek
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Fejed, ha olyan, mint a lóé, vagy más oktalan állaté: 
nem jót jelent.

Fejedet, ha kezedben hordozod: igen jó.
Fejedet, ha magasan hordod: munkádat sokan dicsérik 

s téged tisztelnek.
Fejedet, ha látod levenni: ellenségedet meggyőzöd. 
Fejedet, ha magad elveszed: nyereség.
Fejet mosni látni: gonosztól való szabadulás.
Fejedet, ha magadét látod: tisztesség.
Fejfájás: öregségedben nem lesz gyámolítód, ha magad

ról idején nem gondoskodsz.
Fejkötő: gond.
Fejni: nyereség.
Fejős tehén: jó.
Fejszét, szekerczét látni: támadás, visszavonás.
Fejteni: változás.
Fék: lekötelezés.
Fekete szín: szomorúság.
Feküdni: gyász.
Felét látni valaminek: elhagyattatás.
Felakasztani magát: rém ülés, nyavalya.
Felakasztottnak lenni: nem lesz szerencséd.
Felejteni: boldogság.
Félelem. örvendezés.
Felelni : perpatvar.
Fél ember: sok munka után kevés jutalom.
Feleségével élni: harag.
Feleségével játszani: veszekedésre való alkalom.
Félni látni mást: ellenségeiden győzelem.
Félni azoknak, kik nem tudják miért: rossz; — szegény

nek néha; — gazdagnak mindig: rossz.
Felfogadni: jó kedv, nyereség.
Félholdat látni: dicsőség.
Felhőd gond.
Felhőszakadás: váratlan örökség.
Felírást látni: hivatalbeli változás.
Felindulás: betegség.



Felkelés: előremenetel.
Fellegvár: oltalomban részesülsz.
Feleséget látni: vígasság.
Felsivalkodni: öröm.
Felsülni: biztatás.
Félszeműt látni: őrizkedj a csalótól.
Feltámadni: nagy öröm.
Feltörni valamit: nagy bajjal czélodhoz jutsz. 
Feltört bőr: nagy fáradtság.
Felcsapni: megbánás.
Felttirődzni- nagy munkához való jutás.
Felvonó kapu: vigyázz magadra.
Felvonó híd: előremenetel.
Fene: bánat.
Fenekedés: kibékülés.
Fenekét látni valaminek: régi kétséged eloszlik. 
Fene vad: ellenségeskedés.
Fetrengés: mulatság.
Fény: boldogság.
Fényes bogár: szerencse, de nem nagy. 
Fenyegetés: kiegyezés pörben.
Fényi tő ház: betegség.
Fenyőfa: tartós öröm.
Fenyő-madár: jó hír.
Fenyő-víz: bosszankodás.
Ferdét látni: csalódás.
Fergeteg: jó időt jelent.
Fertő: betegség.
Fertő tava: reménytelen szerelem.
Feslés: összezördülés titok elárulás miatt. 
Festeni önmagát: hosszú élet.
Festés: minél szebb, annál jobb.
Festékek hosszú élet.
Festőt látni: váratlan szerencse.
Feszegetni valamit: egészséged állapota változik; 
Feszítő rúd: szerencse.
Feszület: hiú remény.



Féreg: ellenség.
Féreg, ha megy tőled: ellenségedet megismered és meg

győzöd.
Féregtől megijedni: őrizkedjél rosszakaróidtól.
Férget ölni: veszedelmes ajándék.
Férczelni, szabónak: haszontalan munka; — másoknak: 

ismeretlen nyűg.
Férfi, ha egészséges: nőt jelent.
Fésű, egészségre nézve: jó ; — különben sok ozivódás. 
Fésülni: tied lesz az, a kit fésülsz.
Féeültetni: a ki téged fésül, megcsal vagy megront. 
Fiastyúk: szerencse; — ha csillag: nagy tisztesség. 
Fiatalnak lenni, öregnek: őröm ; — betegnek: gyógyulás. 
Fillér: nyereség.
Fíndzsa, ha üres: költséget; — ha tele van: mulatságot 

jelent.
Finnyáskodás: bete^eskedés.
Fintorgatás: czivódas.
Fiók madarat látni: rossz kedved lesz.
Firkálás: haszontalan munka.
Fitogtatás: szerencse.
Fittyet hányni: jó.
Ficzamodás: akadály.
Fizetni: gond.
Fizetést felvenni: ügyed elvész; — nyerni: lekötelezés. 
Flastrom: ismeretség.
Flóta: sürgetés.
Flótázni, muzsikusnak: fizetés; — másnak: keserűség. 
Fodorítás: nagy készülődés után otthon-maradás. 
Fodorka: bánat.
Fodormenta: öröm.
Foltozás: szegénység.
Fogat enni: betegeskedni.
Fogad, ha kihull: atyádfia halála.
Fogad, szádból élűiről kiszedni: siralom.
Fogat, alsót elveszteni: nehezen felejtesz.
Fogaid, ha összenőnek: tévelygés, visszavonás.
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Fogaid, ha mind kihullanak, egészségesnek: rossz; — 
betegnek: jó.

Fogad, rothadt, ha kihull: bajodtól megmenekülsz.
Fog fehér vagy aranyos: reményed beteljesül.
Fog viaszból: halál.
Fog üvegből: veszedelem.
Fog czínbol: megaláztatás.
Fog ezüstből: gazdagság.
Fogaid, ha másodszor kinőnek: férjhez mész vagy meg

nősülsz másodszor.
Fogaidat tisztítani: nagy kár.
Fogaid, ha eledbe hullanak: gyermekeid halála. 
Fogaidat, ha nyelveddel kitolod: dolgaidnak jó vége 

lesz.
Fogadat, ha kihúzzák: megszabadítanak az ellensé

gedtől.
Fogadás: jó  kedv; — megnyerni: ellenségeskedés. 
Fogadós: utazás.
Fogantatás: újság.
Fc 1 1 ** *' dőmenefcelt hallasz; — ha hal:

Fogfájás: könnyebbediés.
Foghagyma, szegénynek: jó ; — gazdagnak: kellemet

lenség.
Fogházban lenni: hivatalban előmenetel, polgári élet

ben kitüntetés ér.
Foghagymaszag: erőid elhagynak, vigyázz.
Foghúzó: félelem.
Foglaló, felpénz: szeretőre találsz.
Fogódzó: jó barát.
Fogoly, ha ember: örömet; — ha madár: veszedelmet 

jelent.
Fogcsikorgatás: rémülés.
Fogvájó: mulatság.
Fohászkodni: vígasztalás.
Fojtogatni valakit: háborúság; — megfojtani: betegség. 
Fóka: szélvész.



Fokos, pásztor embernek: kár; — másnak: változás. 
Folyófű: hizelkedőtől őrizkedj.
Folyó óra: sorsod változik.
Folyót látni: veszteség.
Folyosó: unalmas udvarló.
Fonákul látni valamit: jó kedv; — menni gazdának: 

rossz idő.
Fonál: házi gond.
Fonalat szövéshez készíteni: vándorlás.
Fonni, asszonynak: jó ; — férfinak: lealaesonyítás. 
Fonnyadás: boldogulás.
Font: nyereség.
Fontolni: hasznos gond.
Forgács: sok munkának kevés látszatja.
Forgó szék: hivatalt jelent.
Forgószél: háború.
Forma ruha, asszonynak: mulatság; — férfinak: baj. 
Forradás: gyalázat.
Forrás, méreg.
Forrást látni: öröm.
Forrás-kutba esni: gond.
Forrasztani, mesterembernek: haszon; — másnak: kár. 
Forróség: betegség.
Földabrosz: akadály.
Földet látni: vagyonosodés.
Föld-edényeket látni: harag.
Földmérés: pör; — földmérnök: veszteség.
Földet művelni, városinak: jó ; — falusinak: rossz. 
Földrengés: veszedelem.
Fösvénység: nyereség.
Főzés: mulatság; — szakácsnak vagy szakácsnénak: 

gond.
Főzőkanál: jó kedv.
Fövény; állhatatlanság.
Frakk: veszteség.
Franoziát látni: jó kedv.
Francziául beszélni: nagyravágyás.
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Fajtatás: harag.
Fuladozás. lábas jószágod elhull.
Fulánk, ha megcsíp: barátodtól őrizkedj.
Fűlni vízbe: nagy betegség.
Furkósbot: veszekedés; — nagy úrnak: költség.
Fúrni: gond.
Fúró: nyereség.
Furc&álkodás: tréfa, melynek sírás a vége.
Furulyázni: szerelmi bánat.
Furulyaszót hallani: csalódás.
Futni czéltalanul: eredménytelen fáradozás.
Futni és czélt érni: eredményes fáradozás.
Fuvaros: veszekedés.
Fű: kívánságod beteljesül.
Fűben járni: hosszú élet.
Füge: ajándék.
Fügét enni: jó.
Füge madár: kincset vagy valami kedvest találsz. 
Fügefa: átok.
Füled, ha olyan, mint a farkasé: veszteség.
Füled, ha olyan, mint a szamáré: rászedetés. 
iFtiled, ha sok van: jó ; — szolgának: nem jó.
Füledbe, ha rozs vagy búza terem: nagy öröm ér.
Füledet tisztítani: jó hír.
Fülemülét látni: engedetem; — hallani: szerelmi bú. 
Fürödni: jó.
Fürdő-kád: betegségtől való menekedés.
Fürdő-ház: mulatság.
F ü r j: egészség.
Fügét enni: öröm.
Fügét kapni: boldog szerelem.
Fűrész: veszekedés.
Füstöt látni, férfinak: harag; — nőnek: dicséret. 
Füstölni: szívesség.
Fűszer: ozivódás.
Fűtés: mezei áldás.
Füfyölni: csúfolódás.
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G
Gabona: házi gond1; — gabonát vetni: öröm.
Gabonát eladni, férfinak: baj; — asszonynak vagyono- 

sodás.
Gábor őrangyalt látni: kedves hír.
Gácsországba menni: szerencsetlénség.
Gágogás: egy kis nyereség.
Gajdolni: mulatság lesz.
Galaj: bosszúság; — azt kitépni: fájdalom.
Galambot látni: szerencse; — fogni: megházasodsz. 
Galainbdúcz, ha üres: szeretőd elhágy; — ha teli: te 

leszel hűtelen.
Galambfi: örököst kapsz.
Galambbegy: jé egészség.
Galambot enni: búsulás.
Galaosin: megbántódás.
Gáliczkő: nyavalya.
Gallér: minél nagyobb, annál jobb.
Gálya: újságot hallasz; — rab: veszély.
Galócza: megkülönböztetés.
Galiba: szerencse.
Ganéj, tehéntől: jó.
Ganéj: betegség.
Ganéj, embertől való: balszerencse.
Ganéjt, emberét, ha házadban látod: változás.
Ganéjos, sáros ha vagy s magad megmosod: rossz hír

ből mented’ meg magadat.
Ganéj bogár: szükség.
Gánicza: őröm.
Garaboncziás diák: nagy szerencse.
Garagulya, ha jársz vele: becsület; — ha látod: kár

vallás.
Garas: békesség; — garasos kenyér: bú.
Garat: bőség.
Garázdaság: öröm.
Gárda-hal: éhség.
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Gárdista: vígasság.
Gvárdián: bosszúság.
Gargarizálás: torokfájás.
Gát: öröm; — gátat vetni: nehéz munka vár reád.
Gátat látni: vállalkozásaidban akadályok merülnek fel 

váratlanul.
Gátőr: pörpatvar.
Gatyát felkötni: tisztesség.
Gatyát elveszteni: marhában kár; — varrni: szerencse. 
Gatyástyúkot vagy galambot látni, vagy fogni: vesze

kedés.
Gavallér: veszteség.
Gaz: akadály.
Gazda: bátorság.
Gazdasszony: jó kedv.
Gazdálkodni: nemsokára rövid harag.
Gazdálkodni, de semmire sem menni: veszedelem. 
Gazdaggá lenni: veszély.
Gazt kigyomlálni: közel a veszedelem.
Gazos kertben járni, egészségesnek: betegség; — beteg

nek: javulás.
Gázolni: betegség.
Gebe: akadályokra találsz.
Gége: fájdalom; — gégelob: rossz hír.
Gém: ritka vendég.
Gémeskút: tisztesség.
Genyedtség: betegség.
Gép: mérgesedés.
Gépet látni, vagy vele dolgozni: rossz hír.
Gereben: sok fáradtság.
Gereblye: jó idő; — gereblyézni: tisztesség.
Gerenda: pártfogás; — 'gerendát készíteni: jó idő 

a gazdaembernek.
Gerezd : kis harag.
Gerincz: fájdalom.
Gerlicze: hűség.
Gesztenye: mulatság; — gesztenyét sütni: rossz.
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Gesztenyefa: segítség.
Gímszarvas: veszedelem; — gímvad: kedvesség.
Giliszta: unalom; — azt felvenni: bántódásod lesz. 
Gipsz: bánat; — tömör gipsz: jutalom.
Gólya: jó barát; — ha házadon áll: gyalázat.
Gólya, ha fészket házadra rakja: szerencse.
Golyóbis: jó ítéletet kapsz.
Gomb, ha fületlen: veszteség.
Gomb: nyereség; — gombot valamire varrni: jó hír. 
Gomba: betegseg; — gombát enni: tisztesség. 
Gombolyag: sokadalom.
Gombolyítani: bosszúság.
Gombostű: elválás, harag; — gombostűt találni: kár. 
Gomolya: undorodás.
Gond: öröm.
Gonosztevőt látni: nyereség.
Gordonka: jó hír; — azon muzsikálni: lakodalom. 
Gorombaság: vígasság.
Gödény szép idő; — azt fogni: bosszúság.
Gödölye: örökséghez jutsz.
Gödör: akadály; — azt ásni: betegség.
Gödörbe esni: rossz.
Gömböcz: jó kedv.
Gönczöl szekere: becsület.
Görény: betegség, kár.
Görög: kereskedésbeli egyezés.
Göröngy: baj.
Görcsben szenvedni: nem jó.
Gőz: gond.
Gőzhajón menni: rossz hír.
Gőzöst látni: újság,, változás; —  kocsisoknak : veszteség. 
Grádicson felmenni: tisztességes dolog.
Grádicson látni valakit felmenni: becsület.
Gránátalma: keserűség; — azt enni: vidámság.
Gránátos katona: érdemlett jutalom.
Gránát-fegyver: harag; azt elpattanni látni: nagy sze

rencse.
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Gránát (drágakő): ajándék.
GrifT-madár: váratlan örökség.
G róf: állhatatos öröm.
Grófné: sok költség.
Guba, ha fehér: hízott jószágot; — ha szürke: szükséget;

— ha fekete: jó békességet jelent.
Gubacsi nyereség.
Guga máson: nevetség; — magadon: gyalázat.
Gulya: gazdagság.
Gulyát inni látni: bánatod örömre válik.
Gulyát, futni látni: veszedelembe jut&fc 
Gulyás: költség.
Gummi: bosszúság.
Gúnár: győzedelem.
Gúnyolni: kerüld, a ki kedvedet keresi.
Gúnyoltatni: jutalom.
Gúzs: ismeretség.
Guzsaly: vidámság.
Gümő: elveszett portékáidat megleled.
Guta-ütés, ha mást ér: nyereség; — ha magauat ér: 

veszteség.
Gyalázat: dicséret.
Gyalogolni: sok utánjárás után czélt érsz.
Gyalog fenyő: bánat.
Gyalog híd: bizodalom.
Gyalog katona: alkalmatlanságod lesz.
Gyalogság: drágaság.
Gyalogút: károd lesz, de tanulsz.
Gyalogposta: halálhír 
Gyalu: gorombaság.
Gyanakodna: betegség.
Gyanta: mulatság.
Gyapjú, piszkos: szükségbe jutsz; — gyapjú, fehér: 

uzsorás kezei közé kerülsz.
Gyapot: betegség.
Gyár: sok költség.
Gyár, ha füstölög: bosszúság ér.

Nagy Álmoskönyv *
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Gyászolni: öröm.
Gyékény: rokonaiddal kibékülsz.
Gyémánt: megcsal az az ember, a kinek ígérgetéseire 

legjobban hajtottál.
Gyep: mulatság.
Gyeplő, kocsisnak: megveretés; — másnak: mulatság. 
Gyepű: akadály.
Gyermeket, sajátját látni, ha férfi: jó ; — ha leány: 

nem ió.
Gyermeket, szépet, másét látni: jó.
Gyermeket játszani látni: szerencse.
Gyermeket, kisdedet hordozni: veszekedés.
Gyertyát eloltani: kárvallás.
Gyertyát égve látni: sokáig élsz.
Gyertyát árulni: megelégedés.
Gyertyatartó: szolgaság fenyeget.
Gyík: öröm ér.
Gyilkosság: betegség.
Gyógyszertár: uzsorásokkal találkozol.
Gyógyulás: kedves dolgot hallasz.
Gyolcs: új foglalatosság.
Gyolcsos tót: szerencse.
Gyom: baj.
Gyomlálni: jó hír.
Gyónni: nyugalom.
Gyóntatószék: rövid boldogság.
Gyopár, költözés.
Gyökeret látni: szándékod hajtsd végre, mert jó sikere 

lesz.
Gyökeret enni: viszálykodni fogsz.
Gyökeret és füvet együtt enni: jó barátodat gyűlölöd. 
Gyöngy: sírás.
Gyöngyház: állhatatlanság.
Gyöngytyúk : hasznos vendég.
Gyömbér: szerencse.
Gyöngyvirág: szerelmesnek jó.
Győzelem: rövid boldogság.
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Gyújtogatni: Lázi pörpatvar.
Gyújtó tükör: gyanúd eloszlik.
Gyurgyalag: hamis ember kísért meg.
Gyúrni ócsárlás.
Gyűlés: bosszúság.
Gyümölcsöt enni látni: hosszú élet.
Gyümölcsöt keserűt enni: betegség.
Gyümölcsös kertbe menni: rászednek és kigúnyolnak.
Gyümölcsfák gyökeiét ganójjal lefedni: tested erejét 

jelenti, ha mértékletesen élsz.
Gyümölcsfákat sorban kertben látni: víg élet.
Gyümölcsfákat látni, ha róluk a levelek hullanak: régi 

beteges állapotodból meggyógyulsz, ha vigyázol ma
gadra.

Gyűrű, aranyból való: szerencse.
Gyűrű, drágakövekkel, ha hajadon: férjhez megy; — ha 

férjnél van: megbabázik.
Gyűszű, tüsző: rablástól félj.
Gyűszűvirág: ijedtség.

H

Hab: mérgelődés.
Habzást látni: mérges emberrel találkozol.
Háborúba menni: házat veszel.
Hadakozni álmában: ellenséget meggyőzni.
Hadat futni látni, katonának: öröm ; — másnak: szórón- 

gatás.
Hadnaggyá lenni, gazdagnak: szégyen; — szegénynek: 

öröm.
Hadsereget látni mezön: veszekedés.
Haj, hosszú fehér: szerencse.
Hajadat, mely bodros, ha homlokodon egyenlőre vága

tok: munkád után oly hasznod lesz, melyet mindenki 
megirigyel.

Hajadat leborotválni: gond.
4*
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Haját füléig leborotváltatni. egészségesnek: rossz; — 
betegnek: jó.

Haját szokás szerint levágatni, gazdagnak: jó ; —- sze
génynek: rossz.

Haját ollóval vágni: nyereség.
Haj, ha szádba nőtt: hirtelen halál.
Haj, ha tenyereden nőtt: nem jó.
Hajadont látni: öröm.
Hajdú: kedvetlenség.
Hajlékot látni: búsúlás.
Hajigálás: kár.
Hajigálni: kellemetlenség.
Hajlongni látni ma^át: kár, megaláztatás.
Hajnal: jó reménység.
Hajnal-csillag: jó szerencse.
Hajót látni: békesség.
Hajót csinálni: házat építesz.
Hajót igazgatni: házadat tatarozod.
Hajóba szállani: veszély.
Hajót festeni: kedves dolog.
Hajót, melyben emberek vannak, látni: jó idő.
Hajót folyóvízen látni: vígasság; — tengeren: újság. 
Hajót, mely folyóba van bezárva, látni: betegség. 
Hajót látni, mely parthoz nem Juthat: akadály 
Hajóval elindulni: vándorlás.
Hajót elsülyedni látni: titok-felfedezés.
Hajós-kapitány: nyereség.
Hajóslegény: részegség.
Hajóssereg: drágaság.
Hajótörést látni: betegség.
Hajótörést szenvedni: nagy szerencse*
Hajpor: jó meleg időt és újságot jelent.
Hajtóka, ruhán: változás.
Haj tű: ajándék.
Halászt látni: hamis barát.
Halat fogni: erő.
Halat szülni: megnémulás, halál.
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Halat, tengerit látni: ijedtség.
Hal, ha nálad van és pikkelytelen: betegség.
Haliéból enni: ragadós betegségeket elkapni.
Halat sírni látni: beteged meggyógyul.
Halni, meghalni: nyomorúság.
Halni akarni: pártát cserélni.
Halni s felelevenedni,: jeggyűrűt kapsz vissza.
Halva látni magát: menyasszony vagy vőlegény lesz. 
Halbárka: pestis.
Haldoklás: házasságkötéskor habozás.
Hallgatódzás: szégyen.
Halfej: bátran foghatsz tervedhez.
Halikra: nátha.
Hálni, maga házán kívül: nagy alkalmatlanság.
Háló: nagy nyereség.
Hálót látni: rossz; — de azoknak, kik valamit elvesz

tettek: jó.
Hálót, halászót látni, ha húz: szerencse; — ha nem* 

bosszúság.
Hálósapka: gyönyörűség.
Halottat látni: rossz idő; — pompás temetéssel: fergeteg. 
Halottas ének: lelki béke.
Haloványság, máson, ha látod: jó ; — magadon: rossz. 
Hályog, máson: öröm; — magadon: csalódás.
Halzsír: piszkolt&tás.
Hám: egészség.
Hámfa: veszedelem.
Hámistráng: változás.
Hámor: gazdagság.
Hamu: múlandóság.
Hamuzsír: nyereséggel járó gond.
Hámozni: gyönyörködni fogsz valamiben.
H&mvfczó szerda: beköszönt a szegénység.
Hamvedény: gyászolni fogsz.
Handzsár: orvul megtámadnák.
Hamwevar jó segítőéig.
Hangafa: öröm.
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Hangafű: mérgelődés.
Hangicsélás: bánat.
Hangszer: barátod halála.
Hangyát látni: ellenségedtől őrizd magad, 
Hant: temetés.
Hányni: balszerencse.
Harag: nagy őröm ér.
Haramia: visszakerül, a mit elvesztettél. 
Harangot önteni: megutálsz valakit. 
Harangszót hallani: tévedés.
Harangfű: jó hír.
Harangnyelv: gorombaság.
Harapás, megbántod azt, a kit szeretsz. 
Harapófogó: jó oseléd.
Haraszt: félelem.
Harcz: gond.

Hárfa: sírás: jajveszéklés.
Haris: elárultatas.
Harisnya: házi baj.
Harkály: jó reménység.
Harmat: áldás.
Harminczad: véletlen kiadás.
Háromlevelű füvet enni: csalódás; — találni: szerencse. 
Hársfát látni: mulatságba mész.
Harcsa: betegség.
Hártya: kételkedés.
Hasban lenni: vak szerencse.
Hasad, ha nő: tisztesség.
Hasábfa: félj az ütlegektől.
Hasadék: titkot fedezel fel.
Hasmenés: sietős munka.
Hasszorulás: betegség.
Hátadat, ha látod: csaknem lehetetlenséget érsz el. 
Hátrakiáltani: mátkád ártani fog neked.
Határjel: régi barátodat látod meg.
Hátszín pecsenye: pirulni fogsz.
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Hattyú: szerencse.
Havazni látni: sorban fognak üdvözölni.
Havat hegyeken látni: hasznos és jó hír.
Havat sűrűén esni látni: jövendő haszon.
Havat mélyet látni: hasznos küldetés; — kapkodó em

bernek: csalárdság.
Hazáját elhagyni: szomorúság.
Hazáját elárulni: bánat.
Házasodni: nagy nyavalya.
Házasodni szolgálójával: kárvallás.
Házat beomlani látni: szomszédod megbánt.
Házat építeni: koporsót csináltatsz.
Házat látni megégni: károd lesz; ha nincs károd benne: jó. 
Házat fedni ruhával: gazdagság.
Házat széthányni: kilábolsz a bajból.
Házat felégetni: harag.
Házbért fizetni, házi gazdának!: szegénység; — másnak:

látni: vándorlás.
Házi tolvaj: nyereség.
Hazudni: szerencse.
Hegedűt látni: csalárdság.
Hegedülni: hitegetés.
Hegedülni hallani: büntetés.
Hegedülni és tánczolni: gazdagság.
Hegyet látni: pártfogást jelent.
Hegyre menni: kedvetlen dolog.
Henger: irigység.
Herczeget vagy herozegnot látni: őröm.
Here: búskomorság.
Herélni: kárvallás.
Hering: jó.
Heveder: jó segítség.
Heverészni: jó egészség.
Hibázni: jót tenni.
Hidat látni: szerencsétlenség.
Hidat, erőset látni: megállód helyedet

£ond.
Házi eszközöket
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Híd, ha romlott: késedelem.
Hideglelés: jó egészség.
Hídláb, híd nélkül: pártfogódat elveszted.
Híd vámot fizetni: szokatlan dolog.
Hiéna: ellenség.
Himlő: szeretőd haragja.
Himlőhely: szeretőd elhágy.
Hinár: bajba jössz.
Hintó: nagy uraság.
Hírt hallani: ellenkező azzal, a mit hallasz.
Hitellel bírni: nagy nyereség.
Hivatalt viselni: nagy baj.
Hízni: gazdagodás.
Hófúvás* nagyot látni a városban s jó  időben mellette 

elmenni: rövid időn jó feleletet kapsz.
Hóhér: bú és bánat.
Hold, ha homályos: az uraktól őrizkedjél.
Hold, skárlátszínű: haszon.
Holdat, kettőt vagy többet látni: nagy kitüntetés. 
Holdat látni: nyereség; — betegnek: halál.
Holdat, leesni látni: kárvallás.
Holdat, vereset látni: háborúság.
Holló szerencsétlenség.
Holdujsúgót látni: változás.
Holdban emberképet látni: rokonod halála. 
Holdfogyatkozás: veszedelem.
Holt embert koronázni: betegség.
Holt embertől segíttetni: ismerősöd halála.
Holt ember csontját látni: harag.
Holt emberekkel lenni: próbát tesznek veled; ez vigyá

zatra int.
Holt embert látni elevenedni: nagy baj, rút idő. 
Holtat, kit régen eltemettek, látni, mintha csak most 

halna meg: közel való atyádfia halála.
Holttal, ki megelevenedett, járni sötét éjjel, de hamar 

helyre jutni: rövid harag.
Holtnak lenni, de feltámadni: győzelem.
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Holtnak látni magát: nagy őröm.
Homlok: mindenféle embernek jó.
Homlok, igen erős: közembernek jó.
Homok: lásd fövény.
Hordó, üres: meg akarnak csalni.
Hordó, telve: Örökség.
Hordozóskodni: állapotod változása; — betegnek: gyó

gyulása.
Horgonyt látni: kívánságaid beteljesülnek.
Horgonyt vetni: nagy veszély, melyet azonban szeren

csésen átélsz.
Horog: becsapás, károsítás 
Hortyogás: bosszúság.
Hörpölés: mulatság.
Hörcsög: veszekedés.
Hőség: szerencse.
Hunczutka: kedvesség.
Hurka: rossz gyomor.
Húros-madár: czélod gyorsan eléred.
Hús: pártfogóra találsz.
Húsbagyó-kedd: elhagy a barátod.
Hurut: perlekedőnek jó ; — másnak költség.
Huszár: jó kedv.
Húsvét: öröm.
Huta: víg utazás.
Húzást látni lottériábanr igen jó, a látott számok nyer

tesek.
Hülye: szerencse.

1

Ibolya: bánat.
Ibolyát kapni: veszedelem.
Idegent látni: olykor szerencse; — idegent látni, a ki 

munkátlanságra biztat: nyomorúság, késő nagy bánat. 
Idvezülni: csalódás.
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I±jut látni: fáradtság.
Lfjodni: gonosz.
Iga: hivatalt jelent.
Igát venni: nőtlennek házasság; — házasnak: meg

elégedés.
ígérni: rászedetós. 
ígéretet nyerni: csalatkozás.
Igérós. jó.
Iglicze-tövis, vadásznak: szerencse; — másnak: külső 

jószágaiban kár.
Ijedés: öröm.
Ikra: sok pénz:
Ikreket látni: ikreket kapsz.
Imádkozni: jó reménység.
Imakönyv: vigasztalódsz.
Inas: jó kedv.
Inat csinálni: gond.
Indiában lenni vagy oda menni: sok gond.
Inget, szép fehéret felvenni: segítséget kapsz.
Ing, szennyes: betegség.
Innep vagy ünnep: vendégség.
Inni, tiszta edényből: menekvés.
Innivaló edényt látni: atyádfia halála, 
ínség: boldogulás.
Iránytű (compass): czólt érni.
Iratokban lapozni: kinevezés.
Iratok szétszakítva: czivódás vége.
Iratok általában: utazás.
Irha: üzletbeli haszon.
Irhába takaródzni: betegség.
Írni, de olvasni nem tudni: annak a ki tud, szándékát 

nagy bajjal eléri: — annak, a ki nem tud: szerencse. 
Imi látni: vígasztalás.
Irodában lenni: veszteség, 
író: szerencséé felgyógyulás.
Irósvaj: jó.
Irtani: szabadulás.
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iskola: bosszúság.
Iskolába járni: jó szerencse.
Izsóp: kincset jelent.
Ispán: munka.
Ispán, fő vagy al: perpatvar.
Ispotály: jó  élek 
Istálló, haszon.
Istállót építeni: vigadozás.
Istent álmában dicsérni: betegség.
Istent látni s vele beszélni: nem jó.
Istent szólani hallani: boldogság.
Istent imádni: nagy öröm.
Iszákos: utazás.
Iszámkodni: keresztelés.
Iszap: betegség.
Iszonyodás: öröm.
Ital, ha hideg: jó ; — meleg: nem jó ; — drága szerek

ből készült: ellenségeidtől félj.
Itatás: gyönyörűség, 
ítélni: harag.
ítélet napja: ártatlanul elítélnek.
ítélő mester: félelem.
ítéletet hallani: ellenséged lesz.
Itcze: számkivetésben halsz meg.
Izenet: újság, 
ízlés: jó.
Izzadás* gond.
Izzó tűz: harag.

J

Jajgatni: örvendezés.
Jancsár: dohányosnak szerencse; — másnak: bosszúság. 
Járni: jó egészség.
Járom: tanítónak jó ; — asszonynak: mulatság; — 

másoknak: baj.
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Járomszeg: csömör.
Jászol: fizetés.
Jászolban feküdni: fáradtságteljes utazás.
Járui megholt feleségeddel: a mit máskor el nem végez

hettél, most végrehajtod.
Járni bottal; nagy betegség.
Játszani: jó egészség.
Jáczint: gyötrelem; — jáczintot szagolni: meglepetés. 
Jázmin: epedés.
Jégen járni, mely már olvad: hiába való szorgalom. 
Jeges úton, jó vert jégcsapáson járni s a hó elöl kitérni: 

az emberek hozzád való jó akaratjukat örömest meg
tagadnák, de nem tehetik.

Jégcsap: szorult helyzet.
Jegenyefa: pártfogó, a ki semmit sem tesz.
Jégesőt látni: betegség.
Jégeső hówal keverve, ha kárt tesz: nagy szerencse. 
Jegyet égen látni: kárvallás.
Jegyben járni: nőtlennek öröm; — házasoknak: költség. 
Jegyet váltani: keserűség.
Jegyruha, betegnek: rossz; — egészségesnek: megszólás. 
Jegyző (nótárius) : örvendezés.
Jegyzőkönyv: sok bajod lesz.
Jégverem: siketeégtől őrizkedj.
Jelszó: gonoszságtól őrizkedj.
Jelvényt kapni s viselni: szívbeli fájdalom.
Jézust látni: nagy örömed lesz.
Jezsuita: jó idő.
Johággyá lenni, földművesnek: öröm; — úrnak: be

tegség. ^
J obbkéz: jó barát 
Jóllakni: szégyen.
Jót tenni: háládatlanság.
JÖvedelem, ha sok, gazdagnak: veszteség; —* szegénynek: 

reménység.
Jövendőt mondani: titok; idegen gond.
Jövevénynek lenni: úri atyaflságba jutsz.



Juhaidat, ha szép, zöld mezőn legelteted: igen jó. 
Juhokat őrizni: nyereség.
Juhot nyírni: veszély.
Juhhúst enni: tisztesség.
Juhászkunyhó: megelégedés.
Juhászt látni: eső, kár.
Juhászbunda: nagy gyalázat, hideg idő.
J uhászdal: nagy- gyalázat, hideg idő.
Juhászdal: szerelmeskedés.
Juhbőr: nyereség.
Juhtej: békesség; — juhtúró: szívbeli öröm.
Juh: öröm.
Juhszalag, iszalag: gyógyulás.
Jutalom: büntetés.

Kabát, ha foltos: rágalom.
Káosa: jó idő.
Kácsér: udvarló.
Kád: jó idő, gond, késő nyerés.
Kádár: bosszaikodás.
Káka: hazug hír.
Kakast látni*: tűz.
Kakast hallani: öröm, tartós békesség. 
Kakas, ha tojik: betegség.
Kakas viadal: háború, gazdagság.
Kakadu: jó kedv.
Kakuk: jó idő; — ha szól: ismerős haláb**- 
Kakukfű: gyógyulás.
Kaláka: megszolás.
Kaláris: meglepetés, őröm.
Kalap: uraság.
Kalapáos: irigység.
Kalapácsütést hallani: pőr.
Kalpag: lenézés.
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Kalász: szívbeli megelégedés.
Kalács: jóság; — azt sütni: szerencse.
Kalitka: fogság.
Kalmár: borongós idő.
Kaloda: változás.
Kalodában lenni: vígasztalás.
Kályha, ha meleg: jo ; — ha hideg: haszontalan költség. 
Kamatot fizetni: könnyebbség; — venni: harag. 
Kámfor: elevenség.
Kamara: áldás; — benne lenni: nyugodalom.
Kanál: étvágy.
Kanári: pénzt kapsz; —  több kanári: nagy összeget.

kapsz; — leánynak: halálhír.
Kandalló: mulatság.
Kandúr: ravaszság.
Kanócz: titkos ellenség.
Kanta ha üres: kár; — ha teli: méreg.
Kantár: akadályozás.
Kántor: vigalom.
Kántor-szerda: rossz.
Kancsal: gyűlölség.
Kancza: elhagyatottság.
Kanczellár: jó szerencse.
Kánya nagy úr az ellenséged.
Kányafa: jó idő.
Kányafű: szélvész.
Kapa: nagy fáradtság.
Kapálni: jó egészség; — kapás embernek: haszon. 
Kapitány: nehéz foglalatosság.
Káplán: baleset.
Káplár: hívatlan vendég.
Kápolna: titkos bánat.
Koponya: régi dologra való emlékeztetés.
Kapor: öröm.
Káposztát kertben levágni, ha szép fehér: jó gazdaságot;

— ha kék: haragot jelent.
Kapocs: új ismeretség.
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Rappan: gyöngesség.
Kapta, mesterembernek: nyereség; — másnak:
Káptalan, káptalanbeli: pénzt kapsz.
Kapcza: veszteség.
Kapu fából: szerencse; — vasból: nyugodalom*
Kapufa: gyalázat.
Kaput nyitva látni: vendég.
Karját nagynak látni: veszekedés.
Karját kicsinynek látni: vigadozás.
Kár: nyereség.
Kárász, halásznak: kár; — másnak: jó ebéd. 
Karácsony: vigalom; — karácsonyfa: mulatság. 
Kardosőrgést hallani: alapos félelem.
Kardot eltörni: vakmerő bátorság.
Kardot, fényeset elvetni: nagyúri hatalom.
Kardot, tüzeset látni az égen: Isten ostora, háború. 
Kardot, rozsdást kapni vagy elvenni: bosszú.
Kardot, másnak adni, vagy elveszteni: szegénységet 

 ̂várj.
Kardot, rozsdásat hüvelyéből elveszteni: a régi gyűlöl - 

ség nemsokáia megszűnik.
Kardot, mely elveszett, megtalálni: előbbi becsületedbe 

visszalépsz.
Karika: öröm.
Karikagyűrű, hűség; — ha eltörik: elválás. 
Karikagyűrűt találni: szerencse.
Karmantyú (tuszli): jó pártfogó.
Karmazsin: dinom-dánom.
Karó: veszedelem.
Károgás: rossz hír.
Káromkodás: nagy harag.
Kárpit: csalódás.
Karszék: nyugalom.
Kartács: váratlan nyereség.
Kartifiol: igazi öröm.
Kártyát játszani: minél nagyobbal játszol, annál na 

gyóbb háborúság.
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Kártyában nyerni: gazdagnak rossz; — szegénynek jó. 
Kása: tréfa.
Kastély: jólét.
Kaszálás: nyereség.
Kaszárnya: szenvedés; — bent lakni: nyugtalanság. 
Katona: kéltség.
Katonaság: sok baj.
Kaezagány: haszontalan munka.
Kaczagás: ió egészség is, bánat is.
Kazal: gazdagság.
Kávét: megszólás, ráfizetés.
Kecske: irigység.
Kecskebakot látni: családi perpatvar.
Kefe: nyugtalanság.
Kék szín: jó.
Kék ruhában embert látni: új hír.
Kelepelée: gonosz hír.
Kelés: vád.
Kémény: gond.
Kéményt füstölögni látni: igen jó szerencse. 
Kéményseprőt látni: veszedelem.
Kéménybe ha galamb repül: leánygyermek.
Kéménytűz: megjön, a kit vársz.
Kender: betegség.
Kendert fonni: bőség vagy megnyert por.
Kendő: elevenség.
Kendő: háromszögletű: gyász.
Kenés: segítség.
Kéneső: idegentől ajándék 
Kenet: áldomás.
Kengyel, ló nélkül: veszteség; — lovon: nyereség. 
Kengyelfutó: váratlan hír.
Kéngyertya: véletlen jó gondolat.
Kénkő: gyógyulás.
Kenyeret látni: bánat.
Kenyered, ha magádnak van: tisztesség.
Kenyér, búzából való, szép, egész: vigasság.



Kenyeret, fehéret emu.; jólét.
Kenyeret, meleget enni: Öröm.
Kenyeret, hátán hordozni: kárvallás.
Kenyeret, árpából valót enni: jó szerencse.
Képet látni vagy csinálni: szeretők vágya teljesül* 
Képet faragni: a tanuló vizsgája sikerül.
Képet, Írottat falon látni: öröm.
Képcsarnokba menni: hasztalan vágyak.
Képet csókolni: keserűség.
Képet venni: asszonynak váratlan öröm; —  leánynak:

Kerékszeg: jó hivatalba lépsz.
Kerékvágás: bizonyos feltétel.
Kerengős: betegség- 
Kérés, meghallgattatás.
Keresés: nyugtalanság.
Kereskedés: jó  egészség; — sokszor bánat.
Kereskedő: nyereség.
Keresztespók: szerencse, nyereség.
Keresztet hordozni vagy nyerni: változás; — kertedben: 

kár; — szőlődbe: jó.
Keresztet látni: férfinak gond; — leánynak: bánat; — 

asszonynak: megnyugvás.
Keresztes képeket látni: áldás.
Kereszt előtt térdelni: kívánságod teljesül.
Keresztelni, leánynak: gyalázat; — asszonynak: botrány; 

— gyermekesnek: költséget; — nőtlennek: munkát 
jelent.

Keresztség: vígasság.
Keresztút: ritka szerencse.
Keríteni (bekeríteni) valamit: közkedveltség.
Kérkedés annak, ki kérkedik: megszólatás.
Kéredzés: elfelejtett dolgok jönnek napfényre.
Kert, ékes, szép virágokkal: mennél több a virág, annál 

több az öröm.
Kertbe menni: házi gond.

Nagy Álmoskönyv.

bosszúság 
Kerék: vált

5
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Kertben fel s alá járni és benne semmi zöldséget nem 
látni: búslakodáe.

Kertben csókolódzni: házasság; — ha virágos: elválás. 
Kertet, zölctelot látni s belemenni: öröm.
Kertet eladni: szorgalmatoséig.
Kertet venni vagy cserélni: perpatvar.
Kertész: rossz újság.
Kerülni: haladás.
Keselyű: versengés.
Kést, másét eladni: megintés.
Kést, mástól elvenni: rágalmazás.
Kérész: ezélod eléred.
Keztyű, ha páros: barátság; — ha páratlan: elválás. 
Ketrecz boldogulás.
Kecsege: betegség.
Kecske: öröm.
Kecskerágó: utazás.
Kéve, kötve: gazdagság; — kötetlen: pusztulás. 
Kezesség: új barát.
Kézfogás: vigyázz magadra.
Kezek, ha tiszták: szerencse.
Kezek, ha nem tiszták: gyanú.
Kezeit hideg vízben mosni: vígasság.
Kezedét elveszteni: jobbkéz atyád; — hal: anyád halá

lát jelenti.
Kézen lánez. tolvajlás.
Kéz, ha sebes: adósság.
Kiállani: egészséged változása.
Kígyót látni: rövid időn belül meggazdagodsz.
Kígyó, ha megmar: őrizkedj ellenségeidtől.
Kígyó, ha meg akar mami: betegség, szerencse, mely 

vermet ás.
Kígyó, ha ki nem kerülheted: nem jó, betegség.
Kikerics: gyermekeket jelent.
Kilincs: nyugodalom.
Kincset találni, ha kevés: jó ; — ha sok: halálos vészé 

delem.
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Kincset ásni: biztos nyereség.
Kintornát hallani: szomorúság.
Királyt vagy nagy urat látni: változás.
Királyhoz szólani: kitüntetés.
Királyt foglalatoskodva vagy levelet olvasni látni: nem 

sokara bú.
Királlyal színről-színre beszélni s kegyelmét megnyerni: 

bánatod örömre forduL 
Királyi pálcza: hatalmat jelent.
Királyi szék: sok gond.
Királyné: kérésed teljesedése.
Kisded: veszekedés.
Kísértet: öröm, szerencse.
Kicsinnyé lenni: felmagasztalás.
Kívánni valamit: többnyire beteljesedik.
Kivilágítás: nagy öröm.
Kivégezni: szívesen látnak, a hová mégy.
Kivesszozni: hiteleződtől szabadulni.
Kokárdát látni: öröm.
Kolbász: jó egészség; — azt készíteni vagy enni: adósság. 
Koldus: megfeddetós.
Koldusnak adni: áldás.
Koldust megpirongatni: szégyen.
Koldulni: meggazdagodsz
Koldust hátán hordani, terhes állapotban: gyermeked 

szegény lesz.
Kullancs: üldöztetés.
Kolomp: bukás.
Koma: csalás.
Komaasszony: szapulás.
Komédiában lenni: szemrehányás.
Komló: hizelkedéstol félj.
Komlóskertet látni: elárul az urad1 vagy a feleséged1, 

boldogulás.
. nagy zavar.

Konkoly: alkalmatlanság.
Konkolyhintok: mézes-mázos emberek gyülekezése.



68

Konty, asszonynak: gond; — férfinak: költség.
Koncz. ügyedet megnyered, de bajjal.
Konyha: bosszúság.
Kopasz elől: esúfoltatás.
Kopasz hátul: vénségben szegénység.
Kopasz jobbfelül: valamelyik atyafiának károsodása. 
Koporsóban lenni: megcsalás.
Koporsókő vagy fejfa : elválás.
Koppantó: lásd hamvvevő.
Koppasztani: nyereség.
Kopó: jó idő.
Korbács: harag.
Kórház: szomorú jövő.
Kóró: búsúlás.
Korom: szomorúság.
Korona: öröm.
Koronáztatni látni magát: bánat.
Korpa: betegség.
Korsó: jó kedv.
Korcsma: kár; — korcsmában lenni: bosszankod&x 
Korcsmáros^ siker.
Korcsmárosné: haszon.
Korcsolya: lealacsonyítás.
Kos: lásd bab.
Kosár: nyereség.
Kóstolgatni: vigyáz, mit mondasz, mert megégeted a 

szád.
Kosz: gyalázat.
Koszos ebet látni: megtámadnak.
Koszorút fejedén látni: rágalmazás. %
Koszorút, zöld ágból fejeden viselni: mindenkinek go 

nősz, csak pásztornak és baromtartónak jó.
Kócsag: ártatlanságod kiderül.
Kocsin járni s a főhelyen ülni: szándékodat előmoz

dítják.
Kocsin városba menni s a kapu közt főemberrel szemben 

lenni: ügyednek jó vége.



Kocsiról szánra rakodtii 8 jó jeges úton elmenni: rövid 
időn belül jó hír.

Kocsiról leesni: rossz.
Kocsi, ha alattad letörik: akadály, feltett utad haszon

talan lesz.
Kocsikenőcs: őrizkedj azoktól, a kik néked jobb sorsot 

Ígérnek.
Kocsonya: mulatság.
Kóta. szomorúság.
Kótyavetye: vevőnek jó ; — adósnak rossz; — mások

nak mulatság.
Kócz: felfordulás.
Koczká, látni: visszavonás.
Koczkával játszani, ha vesztesz: szerencse; — ha nyersz: 

szerencsétlenség.'
K om : szenvedés haszonnal.
Kovász: káros hazugság.
Kovácsot látni: czélt érni.
Köveket látni vagy rakásba rakni: nagy költséggel való

Kővel hajigtálni: nem rossz; — de ha téged haj igái más: 
kárt tesz benned.

Kőesőfc látni: betegeskedés.
iKőesc és hó, ha kárt tesz: harag, büntetés.
Köd, ha földről felszáll: rossz kedv.
Ködöt, nem sűrűt látni: jó.
Ködmen: jó emberrel találkozol.
Kőfalon járni: nyughatatlan, gonddal teljes élet.
Köhögés: óvakodj, mert titkaid el vannak árulva.
Kökény: rossz idő, hamisság.
Kölcsönözni: tisztelet.
Köldök, másét ha látod: barátság; — magadét: kedvet

lenség.
Költözködés: betegnek halált; — egészségesnek: költ

séget jelent.
Kölcsön adni, attól, kinek adtál: segedelem.

— ha neked adnak: csalás.
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Kömény: bánat, betegig.
Kőműves: bosszúság.
Köntöst újat magadra venni: gondtól menekülsz. 
Köntös, igen bő: bánat.
Könnyeket látni: öröm.
K önyök: sógoraidról hallasz valamit.
Könyv: szegénység.
Könyvet megégetni: jó barátod halála.
Könyvnyomtatás: sok költség.
Köp: gyalázat.
Köpönyeg: oltalom.
Köpölyözós: gyógyulás.
Kőpülée: haszon.
Körmöd, ha ujjadon nő: hosszú élet.
Körmöd, ha ujjadról metéled: családodból meghal

valaki.
Körfial előtt állni: titok.
Körtéi; lágyat enni: nagy gazdagság.
Köröm-méreg: szerencse bajjal.
Kőris-bogár: háborúság.
Kőrisfa: reményed beteljesül.
Kőszén, égő: öröm.
Kőszén: bánat.
Köszöntés: megtiszteltetés.
Köszörülés: bosszankodás.
KÜötél: hosszú élet.
Kötözve látni magát: megbánás.
Kötélen járó: ijedtség.
Kötény: asszonynak nem jó ; — férfinak: vígságv 
Kötelezvény: sok gond.
Kötőfék: útiadban kár.
Kötni: tömi.
Köcsög: gyalázat.
Kövérnek lenni: elszegényedni 
Követségbe menni: nagy baj.
Kréta: fizetés; — vele írni: sok gond.
Krokodilus: alattomos csalás.
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Krumpli: szaporodás; — azt enni: nyomorúság. 
Kukorioea, ha lábán van: nyereség; — ha zöld: válto

zás; — szémzon: haszon.
Kulacs: jó kedv.
Kulacsból ioni: gyalázat.
Kulcsot lelni: győzni.
Kulcsot látni: a házasodni akaró jámbor házastársat nyer. 
Kulcsokat összeszedni: kincs.
Kuruttyoláat hallani: levél.
Kétágast látni: kárvallás.
Kutat látni: kár.
Kútban, tisztában fürödni: minden embernek kedvében 

lenni.
Kútba esni: csók, dicsőség.
Kutyát uszítani: veszedelem fenyeget.
Kutyaugatás: rágalmazás.
Kutyával játszani: ellenségeiddel kibékülsz.
Kört: becsület.
Küszöb: úri atyafiságot jelent.

L

Lábat mosni: nagy nyavalya.
Lábbal, mezítelennel járni: nagy szerencsétlenség. 
Lábad, ha sok vagyon: az uratlan szolgának gonosz; — 

utazónak: jó.
Lábad, ha négy van: megcsalatkozol.
Lábas* öröm.

— ha lába törött: kár.
Laczikonyhában étkezni: öreg kérő.
Lajhárt látni: szörnyszülött.
Lábujj: ismeretlen fttyafiságba jutsz.
Léda: kedvezés.
Ladik: haladás.
Lajtorja: boldogulás.
Lakat: titok.
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Lakodalomban lenni és tánczolást látni: keserves bánat, 
ha elejét nem veszed.

Lámpa: új hír, nem rossz.
Lámpás és égő gyertya benne: szép gyermek.
Lámpánál dolgozni: hiszékenységednek kárát vallód. 
Lángot látni zárt helyen: házi kellemetlenség.
Lángot, tisztán lobogni látni: öröm ; — füsttel: bosszúság. 
Lángos: hajdani kedved visszajön.
Lant, lantolás: sírás.
Lánczot látni: fogságba esel 
Lánczot csörgetni: gyász.
Lapály: gyönyörűség.
Lapát: munka.
Lapoczka: felvilágosodás.
Lápon járni és elesni: jé hír egy kedves rokontól. 
Lapda: unalom.
Lapu: titkolódzás.
Lárma: óvakodjál hamis barátaidtól.
Lázban sinylődni: tegnapi óhajod teljesül.
Leány, fiúknak: gond; — leányoknak: mulattság. 
Leányt fekve látni: nagy bánat.
Leánykérő, nőtlennek: szerencse; — házasnak: nyugo

dalom.
Leányt ölelni: öröm.
Lednek (bükköny): békétlenség.
Legény, leányzónak: öröm; — legénynek: harag.
Legyet látni: baj.
Legyet sokat látni: veszekedés.
Legyező: megelőznek.
Len, asszonynak: hű szerelem.
Lent áztatni: leánynak elbukás.
Lenmag: változó szerelem.
Lenmagolaj: hűtlen szerelem.
Lencsét főzni: nőnek bőség; — férfinak: szép jövS 
Lengyel: messze út.
Leopárd: előmenetel.
Léc*: igyekezeted nem hiábavaló.
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Lép: szívesség, barátság.
Lepedő: nehéz betegség; — azt varrni: halál. 
Leselkedés: vigasz.
Levelet olvasni: jó vagy gonosz hír, a szerint, a mint 

a levélben van.
Levelet látni: tolvajtól őrizkedj.
Levelec mástól elvenni és magyarázni: néked igazat 

jelent.
Leveli béka: jó szerencse.
Levélhordó: titkos kívánságaid teljesülnek.
Léghajó: veszedelmes ügyleteket akarsz kötni.
Levéltár: por.
Levendula: bánat
Leves: házi béke megzavarása.
Liba: baklövés; — libahúst enni: haszon.
Libériában járni, szolgának: szerencse; — úrnak költség. 
Lidércz: kincset jelent.
Ligetet, szépet látni: igen jó.
Liliom, neheztelés, megbánás.
Liszttel bánni: gyarapodás.
Lisztbogár: romlás.
Lisztet szitálni, leánynak: kérő; — férfiúnak: szerencse. 
Ló, mely sárban megakadt, de kiugrik: gondjaidtól meg- 

menekedsz.
Lóhere: jómód.
Lom b' nagy nyereség.
Lovas katona: zajt jelent
Lovat látni elsülyedhi, vagy vízbe fűlni: nyomorúságba 

esni.
Lovat és ebet látni: jó üzletet csinálsz.
Lovat szürkét látni: gond.
Lovat, feketét elhagyni: bajból kimenekülsz.
Lovat eladni: semmire sem jó.
Lovac venni vereset, fehéret vagy szürkét: jó szerencsét 

várhatsz.
Lovat, téli időben patkolni látni: rövid időn szerencse, 

ha el nem mulasztod.



n

Lövet, heréi tét látni: váratlan kár.
Lovat, sziláját tanítani: ellenségedet megdöntőd.
Lovat, verespejt látni: átkozódsz.
Lovat, gyorsat látni: sürgős munka.
Lovat, feketét látni: kegyetlenség, rajta lovagolni: harag. 
Lovat, fehéret látni: öröm ; — rajta lovagolni: szerencse. 
Lovat, döglöttet látni: bő áldás.
Lovon, mezőben járni: haszon.
Lóháton & városba nyargalni: híressé lenni.
Lovat, fakót látni: kereszt elés.
Lovat, nyúzóttat látni: ellenséged örvendezik.
Lovat, haragost, mely be van fogva, kantárral tartani: 

egy hivatalbeli embert, ki károdat kívánta, meg- 
engesa&telsz.

Léna, magasra fölni: győzelem.
Lóról leesni: bukás.
Lóbogár: jó idő.
Lobogó: boldogság;.
Lófark: hátramaradó 
Lóganéj: vigalom.
Lomb: bosszúság.
Lombik: sok gond.
Lombos fát látni: jó szerencséd lesz.
Lopni: a veled lakók hűtlenségét jelenti; — idegentől 

lopni: csalfán visszaélni másnak hiszékenységével,
bajba sodorni, a ki hisz a szép szavaknak, teljesí thetlen 
Ígéreteknek.

Lopni pénzt, jnőnek: tűzvész; — férfiúnak: állandó jólét. 
Lopó, szívó, hebér: betegség, kis haszon.
Locsolás: ellenséged fölé kerülsz.
Lóeza: pihenés.
Lőni, ha magad lősz: szerencsével jársz.
Lövést hallani: nem jó.
Lndakat látni: cselédek veszekedése.
Ludjakat ölni: kibékülsz ellenségeddel.
Ludat tisztítani, a nőnek: a várt levél jót tartalmaz; — 

férfiúnak: harag.
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Lúdgágogást hallani: hadiszolgálat; — nőnek: boltoz- 
kodee.

Ludakat repülni látni: életed delén ér el a szerencse. 
Lúg: megszidatás.
Lugas: jegyváltás.
Lugasban virágcsokrot kötni: szomorú levél.
Lugasban koszorút kötni: eljön, a kit vársz.
Lugasban olvasni: meglepetés.
Lfuga bán mosakodni: baj ér e napon, ka kocsiba ülsz. 
Lutri czédula: váratlan szerencse.
Lyuk: nyugtaiansáig.

M

Masska, ha megkarmol: lopás.
Macskával játszani: rossz társaság.
Madarat látni röpülni: jót jelent.
Madár, mely kopasz: bánat.
Madarat, éjjel járót látni: a mihez kezdesz, végét is jól 

meggondold.
Madár, lábatlan: nagy keserűség.
Madár, ha megtámad téged: rút szégyen.
Madarat páronként repülni látni: kárvallás.
Madarat fejed felett repülni látni: gyanúim kerülsz. 
Madárral beszélni: rút irigység, rágalom.
Madarat fogni: minél szebb és nagyobb, annál nagyobb 

szerencse.
Madarat látni magánosán fán (ülni: árvaság.
Madarat csonka szárnyút látni: gyász.
Madarakat látni, a mint egymást fogdossák: veszély. 
Madarat kergetni: szerencsét kergetsz.
Madzag: akadály.
Magot elvetni: sok dolog; — szedni: öröm.
Mágnes: ismeretség.
Mb gtár: jó  szerencse; — abban lenni: sok költség. 
Magyar szót hallani: szabadság.
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Májaöharka: utálat 
Májét enni: nyavalya.
M ajom : kigúnyoltatás. *
Majoránna: szívbeli vigasztalás.
Majorság: jutalom.
Mák: dühösködés, megcsalatás.
Mákot törni: fiad lesz; — vetni: állhatatlanság.
Mákos tésztát elejteni: sok udvaulód közül kikosarazod 

azt, a ki igazán szeret.
Makk: Ínség.
Makrapipa: gondtól szabadulás.
Maláta: bőség.
Malacz, eleven: tréfa; — sütve: fájdalom.
Maiaczot etetni: nagy kitüntetés.
Malaczot ölni: váratlan örökség.
Malaczot, sivalkodni hallani: neked lesz igazad. 
Malaczot mezon látni: biztos szerencse.
Máié: békétlenség; — máiét enni: változás.
Málna: újulás.
Malmot látni, szeretőnek: szerelmet; — másoknak: be

tegséget jelent.
Malomban őrleni: bú, gond.
Malomba szekéren menni: valahova el kell menned. 
Malomkő: terhes bánat.
Malomkövet hengeríteni: tönkre megy vetésed. 
Malomkereken ülni: kocsid kerekét jól nézd meg, mert 

felborulsz.
Mályva, falusinak: szerencse.
Mályvarózsa: szeretőd kedvezése.
Mandolát enni: háborúság.
Mandolafa, ha virágzik: öröm.
Mandolafa alatt ülni: házi bókád veszélyben van. 
Mángorló: nagy munka.
Mángorolni: jutalmat nyersz.
Mankó: jó barát.
Mankón járni: a mai nap kihat egész életedre.
M am a: Isten áldása.
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Marha: nyereség; — marhahús: költség.
Markotányos: új ruha.
Mártás: elárultatás.
Mártír, nemsokára megnősülsz, férjhez mégy.
Márvány: vágjad nem teljesül.
Mázsálás: haszon a huzavonából.
Mászkálás: nyugtalanság.
Mátkát, szépet, gazdagot találni: atyád vagy anyád ha

lála vagy betegsége.
(Mátkát, rútat vagy szegényt találni: jó  feleséged lesz. 
Macska: paráznaságot jelent.
Macskaméz: alkalmatlan vendég.
Máz: képmutatás.
Másolás (copirozás): kereset.
M eggy: vígasztalás.
Meggyet enni: gyermeked beteg lesz.
Medvét látni: álnok rágalmazás.
Medvebőr: nagyon rászednek.
Medveetetés: dicséret.
Méhraj: gyulladás,.
Méh, ha megcsíp: őrizkedj a szőkétől.
Mehet fogni: biztos nyereség..
Méhkas: ékesen szólással boldogulsz.
Melegágy: őröm.
Melled, ha asszonyi: fajtalanság.
Melled, ha szőrös, férfinak: hasznos; — asszonynak: 

ártalmas.
Mell, hla sebes, öreg embernek: rossz; — ifjúnak: jó. 
Méltóság: ellenségeskedés.
'Mélységbe zuhjanni: szerencsétlenség, betegség. 
Menekülés: fenyegető veszedelem elhárul.
•Ménes: veszteség.
íMennyboltozat, ha csillagos: híres gyermeked lesz. 
Mennydörgést hallani: ellenségen való győzelem és kö

vetség.
Mennydörgés és villámlás, ha be nem üt: ellenségeiddel 

való kibékülés.
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Mennykő, ha téged talál: nagy bánat.
Mennykőtől üttetni látni: buja asszonyt jelent, 
Mennyország: lásd ég.
Menta: szerelembeli szerenose.
Mente: tisztesség.
Mentegetós: hibát követsz el.
Menyasszony: lásd mátka.
Menny: perpatvar.
Menyecske: jó egészség.
Menyecskét mezítelent látni, konttyal a fején: píron- 

kodás.
Mennyezet: öröm.
Meny hal: véletlen öröm.
Mérget enni s meghalni: jó  barátod halála vagy más 

szerencsétlenség.
Mérget adni másnak: harag, betegség, czivódás. 
Mérgelődós: Örvendezés.
Mérő: igazságot nyersz.
Mesélés: jó állapotot jelent.
Mész, építőknek: kétség; — másnak: költözködés. 
Mészárszéket látni: lakodalmazol.
Mester, falusi: vendégség.
Meszelés: alkalmatlanság.
Meszelő: asszonynyal való pör.
Mezítelen látni magát: igen jó.
Mezítelen látni magát fegyveres kézzel: barátod csa

lárdságától őrizkedj.
Mezítelen látni mást, vagy több mezítelennel együtt 

lenni: nagy gond, bánat.
Mézet enni: szomorúság.
Mézeskalács: ártatlan öröm.
Mezítláb jóm i: betegség, hivatalvesztés.
Mézga (gummi): bánat.
Mirha: ajándék.
M irigy: betegség, gyűlölség.
Mírtus: győzedelem.
Misét hallgatni: váratlan öröm.
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Módizás (divat után való kapkodás): költség, unalom. 
Mogyoró: vígasztalás.
Mogyoró-pálcza: hivatal.
Mogyorót börni: örökösödési per.
Mogyorót enni: ragynénéd örököse leszel.
Moh: ügyed elhúzódik.
Mohár: állhatatlanság.
Mókus: nyereség.
Mókus, ha megharap: távollevő rokonod vagyonnal tér 

vissza.
Molnár molnárnak: irigység; — másnak: ajándék. 
M o ly  változás,
Morzsa: szegénység, fösvénység.
Morzsolni: fájdalom.
Mosdani kútnál: gondtól szabadulás.
Moslék: nyereség.
Mosóasszony: mulatság.
Mostoha, ha fésül: nagy örömed lesz, de csak rövid ideig 
Mostohával ozivakodni: a ki legjobban hízeleg, az csal 

meg legjobban.
Mostoha, ha fésül: nagy örömed lesz, de osak rövid ideig 

tart.
Mostoha, ha fürdet: légy hozzá jó, javadat akarja. 
Mostoha gyermekek: háládatlanság.
Mocsok, máson: jó ; — magadon: nem jó.
Mozsár: kellemes látogatás.
Mozsárágyú: hirtelen változás.
Mozsártörő: éjjeli kártól őrizkedj.
Mulatozás: jó egészség.
Muzsika: temetés.
Muzsikálni, ha tudsz: gyász; — ha nem tudsz s álmod

ban mégis muzsikálsz: hivatalt kapsz, melyhez nem 
értesz.

Muzsikus: valaki meglop.
Muslieza: pinczében kár.
Must: jó reménység.
Mustot szűrni: terveidet megakadályozzák.
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Mustban fürödni: nem élsz sokáig, de magad vagy az 
oka.

Mustot inni: megszidnak.
Mustár: bátorságod nagyra visz.
Műhely mesterembernek: gond; — másnak: kereset.

N

Nád, lábán: állbatatlanság; — kévében: költség; — 
födélen: öröm.

Nadály, tóban: mulatság.
— rajtad: fájdalom.
— máson: öröm.

Nádi bika (dobosgém): nagy úr haragja.
Nádi veréb: szerencse.
Nadrág férfinak: uraság; — asszonynak: csúfság. 
Nadrágtartó: keresztfájás.
Napfényt látni: igaz szívet jelent.
Nap házadba ha síit: igen jó.
Napot, vereset látni: fejedelmi jutalmazást jelent. 
Napot, égből leesni látni: fejedelem halála.
Napot, homályban látni: fejedelem veszedelme.
Napot, hold mellett látni: rossz hír.
Napot, sokat látni: nagy öröm.
Napóra: pártfogást nyersz.
Napraforgó: hűséget jelent.
Napszámban lenni, úrnak: jó ; — szegénynek: bosszúság. 
Narancs: keserűség.
Nárczisz: sárgaság.
Nátha: jó egészség.
Nászünnepen lenni: nyomorúság.
Nászünnepet látni: temetés.
Nefelejts: haragosoddal kibékülsz.
Neheztelés: öröm.
Néni: örökség.
Némát látni * titkodra vigyázz.
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Némáim lelni: kisebbítés.
Nemességet kapni: szégyen.
Népet, sokat látni: félelem.
Nevetést látni vagy hallani: rágalom*
Nevetni: jó  egészség.
Névnapot köszönteni: ajándékot kapsz.
Nospolya: érdem.
Nótárius: régi időd visszajő.
Nőtlenség, házasnak: bánat; — nőtlennek: házasság. 
Nyak: erőt jelent.
Nyakra való, kocsis embernek: kár; — másnak: hír

hallás.
Nyaktű vagy nyakék (collier): ajándék.
Nyál* betegség.
Nyalás: hizelkedőktől őrizkedj.
Nyár: vigasság.
Nyárfa: győzedelem.
Nyárs, szakácsnak: büntetés; — másnak: tisztesség. 
Nyavalyatörés: rémülés, betegség.
Nyelved, ha tompa: lealacsonyít a feleséged; — asszony

nak: jó.
Nyelved, ha nehéz, betegnek: halála.
Nyelved, ha elharapod vagy megeszed, közembernek: szá

nakozás ; — kinek beteg atyafia van: annak halála; — 
gazdagnak: nagy baj.

Nyelvet, ha másét vagy valamely idegent tanulsz: más 
gond ját 'vállalod magadra.

Nyelvelés, ha olyant hallgatsz, a kinek szaporán szól a 
nyelve, nagyokat Ígérget, elámít, beszédének pedig 
nincsen magja: óvakodas ajánlatos.

Nyereg: állapotod rövid időn belül megváltozik. 
Nyereség: veszteséget jelent.
Nyerítést hallani: uraság.
Nyesni: bajodtól szabadulsz.
Nyest: izzadás, baj.
N yíl: ellenséged megtámad.
Nyilazni: győzni.

Nagy Álmoskönyv. &
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Nyírfa: szegénység.
Nyírni: szép kereset.
Nyiratiii: csalódás.
Nyomot látni: kétséges ügyben boldogulsz.
NyomásJ érezni: betegség.
Nyomtatni szérűn: jó kedv; — könyvet: kis kereset. 
Nyomorék: rossz előjel.
Ny oszolj a: betegség.
Nyugalomba tetetni: öröm.
Nyugta: ellenség.
Nyújtani ki magát: halálos félelem.
Nyulat futni látni: hiábavaló iparkodás.
Nyulat fogni: nagy szerencse.
Nyulal lőni: nagy öröm.
Nyúlpecsenyét vagy húst enni: jó egészség.
Nyúlárnyék (spárga), ha látod: őröm; — enni: szégyen, 
Nyúzást látni: gyalázat.
Nyüvek: betegség.
Nyűg: szerencsés változás.

0

Oktalan állatot szólni hallani: figyelj arra, a mit mond, 
beteljesedik.

Okádni: betegség.
Oktatni: szegénység.
Ól: lásd istálló.
Oláh embert látni: báiat; — betegnek: jó#
O laj: vígasztalás.
Olaj, vele bánni: tisztulás.
Olajfa: gyönyörűség.
Ólálkodás: szegénység.
Olajat mástól elvenni: jó.
— másnak adni: gonosz.
— inni: betegség.
Olasz nyelvet tanulni: sok gond.
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Olaszországban lenni: öröm.
Olló: veszekedés; — ollóval vágni: betegség.
Oltani tüzet: jutalom.
Oltár: reménység.
Olvasó: vígasztalás.
Omladék: bánat.
Ón, ólom: bú, betegség.
Opál: nyereség.
Operában lenni: harag.
Ormány ha elefánté: ügyeidben hívatlan beavatkozás;

— ha emberhez nőtt: rablás.
Orrod, La elvágták: rágalmazás; — betegnek: halál. 
Orrod, la  kettő van: visszavonás.
Orrod, ba nagy van: igen jó.
Óra: betegség.
óramutató: nagy nyugtalanság.
Órát ütni hallani: jó hír.
Orbáncz: költséges megtiszteltetés.
Ordítás: rossz hír.
Orgazda: nyereség.
Orgonát hallani: szomorúság.
Orgona, szelenczefa: szívbslr öröm.
Óriás kígyó: nagy kincs.
Oroszlánt látni: hasznos dolog.
Oroszlánt szelídíteni, gazdagnak: rossz; — szegénynek': jó. 
Orsó: tréfa.
Orczáját befedni: a gonosz les rád.
Orczáját vízben látni: irigység, vagy soká tartó bánat. 
Orczádat tükörben ha látod, férfiúnak: fiú-; — asszony

nak: leány-gyermekét jelent.
Orczát szépet vízben látni: szerencse.
Orcza ha sárga: halál.
Orcza. szép, ránoz nélkül való: mindénben szerencsés 

leendesz.
Orcza rút, mocskos: gonddal terhelnek meg.
Országház: tiltott szerelem.
Országgyűlés: gond, sok hír.

f>*
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Országút: boldogulás.
Orvost látni, ha beszél: betegség; — ha hallgat: bará

tod rossz életét jelenti.
Ostábla: nyereség.
Ostor: megbánás.
Ostrom: betegség.
Ostya: bánat.
Osztozni: perpatvar.
Ozsonna: mulatság.
Ököl: jó barátot jelent.
Ökröt látni legelni: vígasság.
Ökröt látni aludni: nyereség.
Ökörszem: f  elmagasztaltatás.
Ökörfark-kóró vagy virág: gyógyulás.
Ökrök, ha egymást öklelik: szerelmi öröm.
Öl: igazságot találsz.
Ölni: betegség.
öletni: nyereség, de egészséged változik.
Ölt embert látni: rémülés.
Ölyv: nagy úr haragja.
Öntözni: máson fogsz segíteni.
Őrok, ha utánad sietnek: társaid miatt veszedelem. 
Ördög, ha veled van: nyereség.
Ördögöt űzni: jobbulás.
Öregedni: lealacsonyító^.
Örökséget kapni: pörpatvar, 
őrölni: veszekedés.
Őrt látni: jó hír; — őrségen lenni: nyugodalom, 
örülni álmában: szomorúság; — szegénynek: jó ; — gaz

dagnak: nem jó..
Örömre indítani: versengés, 
őrültet látni: megkülönböztetés.
Örvény: veszedelem, 
ösvény: szegénység.
Őszike * öröm.
Ösztöke: bosszúság.
Őszülni: tisztesség.
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ősz embert látni: szerencse.
Ösztövér, ha vagy: veszedelem.
Öccsédet látni: megcsúfolás.
Övét hordani: gazdagság.
öz : becsület; — özet fogni: szerencse.
Özvegyet látni: jó.

P

Pacsirtát látni: nyereség.
— hallani: szép hitves.

Pad: megvernek.
Padlás: tűzvész; — azon járni é jje l: bánat 
Páholy: ócsárolás.
Pajtát égni látni: por.
Paizs: oltalom.
Pajta, gazdának: jó ; — cselédnek: nem jó. 
Pajtásodat, ha látod: őrizkedj tőle.
Palacsinta: elcsúszol, leesel.
Palaczk: eltörsz valamit; — abból inni: jó hír. 
Palástot viselni: ajándék.
Pálinka, úrnak: szégyen; — szegénynek: jutalom. 
Palló: veszedelem.
Pályafutás: jó egészség.
Pálmaágat látni: tisztességben részesülsz.
Palota: dicsőség; — abban lenni: gazdagság. 
Pálcza: veszekedés.
Pálczán járni: betegség.
Pamut: nyavalya.
Panasz: öröm.
Pandúr: kárvallás.
Pánt: segedelem, támogatás.
Pánczél: igen jó.
Pánczélt felöltem: veszekedés.
Papot látni: hírbe jönni.
Pápával beszélni: szomorúság.
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Papagáj: nagy út
Pápaszem: szerencse; — azt viselni: betegség.
Papiros, úrnak: gond; — szegénynek: őröm.
Paplan: irigység.
Papolni: kárvallás.
Paprika: bosszúság.
Papucs: jó kedv.
Párát látni: szenvedés.
Parádé: költség.
Paradicsomban lenni: nagy öröm.
Parancsolni: harag.
Paraszt: új ellenséged lesz.
Párdüczot látni: vitézzé leszel.
Paréj: lealázás.
Paripa: lásd ló.
Parisban lenni: nyereség.
Parittya: magasra ne menj, leszédülsz.
Parlag: bánat.
Párna: betegség.
Párnahéj: haszontalan fáradtság.
Pámazsák: utazás.
Párzást látni: előremenetel.
Paróka: gond.
Párta, leánynak: jó ; — férfinak: költség; — asszony 

nak bánat.
Part: czólodát eléred.
Pástétom: előkelő vendjég.
Paszománt: költség.
Pásztor: kárvallás.
Pásztorokat látni: jó.
Pásztor lenni s pásztorságát elveszteni: csalódás. 
Patakot, bo vízzel látni: vádolás.
Patakot, zavarost látni házadba befolyni: tűz vagy szó 

morúság.
Patakot, tisztát látni házadba befolyni: sok jóval bővel 

kedés.
Patkány: szégyen.
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Patács: nagy méreg.
Patika: veszteség.
Patkót látni: kár; — találni: szerencse.
Pattogást hallani : megbánták.
Pacsirta: Örvendezés.
Pattantyús: vígasság.
Patyolat: béremelés.
Patvarkodás: kibékülés.
Páoz, páczolni: vendég.
Paczal: ebmarás.
Páva. féltékenység; — pávatoll: veszekedés.
Pávián, jó kedv.
Pazarlás: nyereség.
Pázsit: öröm.
Pecsenyét enni: jó.
Pehely: könnyelműségből származó baj.
Pék: bosszúság.
Pellengér; nagy haszon; azon állani: betegség, nyereség. 
Pelenka: házi baj.
Pelikán: igaz szeretet.
Pemetét inni: szégyen; — pemetefű: jó.
Penész: pénzt jelent.
Pendel: ajándék.
Pénzt mástól elvenni, vagy mást megfosztani: háborúság. 
Pénzed, ha sok van: kárvallás.
Pénzt látni, vagy kézbe venni': új öröm.
Pénzt, ha valala ád néked: ellenséges dolgot várj attól. 
Pénzt, ha valaki marokkal ád néked és te nem látod a 

pénzt: öröm.
Pénzt, sokat találni, melyet mások elvesztettek: nagy 

reménység.
Pénzt kendővel találni, melyet mások dugtak el, azt 

hamar felvenni és nyereségnek tartani: mások irígy- 
lik szerencsédet.

Pép: veszteség.
Per: békesség; — perelni: utalás.
Perczegést hallani: félelem.
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Perecz: mulatság; — azt enni: kibékülés.
Pernye: bánat 
Persely: szegénység.
Pézsma betegségi.
Pestis, nagy örökséig.
Petyegést hallani: veszekedés.
Petrencze: vendég.
Petrezselyem: igazi nyugalom.
Pecsenye: mulatság.
Pecsét, ha veres: jó hír; — ha fekete: rossz h'ír. 
Pecsételni: halálát várd atyafiadnak.
Pecsétgyűrű: uraság; — nyomó: hivatal.
Piaczon lenni: gyalázkodás; — piaczon titkos dologról 

beszélni: romlás.
Pikszis: becsület.
Pikkelyt, halról leszedni: elvész a marhád.
P ille: jó  idő.
Pilula: igazmondásodért üldöztetés.
Pintér: nyugtalanság; — bortartóknak: kár.
Pinczébe menni: félelem.
Pinczetok: ajándék.
Pióczát látni: óvakodj ellenségeidtől.
Pipa: mulatság, nyereség.
Pipaszár: kívánságod teljesedik.
Pipacs: öröm.
Pipázni: jó szerencse.
Piritós: régi barátodat meglátod.
Pirongatás: dicséret.
Pirulni: jutalom.
Piskóta: félrelépés.
Pislogás: csalárdság.
Pisztoly: bátorság; — vele lőni: összeveszés.
Piszkafa: mende-monda.
Pisztráng: kívánságodhoz közel jutsz.
Pitvar: jó fogadtatás.
Plántát ültetni: kedvesedet meg fogod látni.
Pofozni: méreg; — pofoztatni: jutalom.
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Pogácsát enni: rossz kedv.
Pohánka, szegénynek: szükséget; — gazdagnak: jó egész

séget jelent.
Pohár: öröm.
Pohárszék: atyafi-látogatás.
Pók: bánatod lesz.
Pókot megölni: szerencsédet ölöd meg.
Pókháló: büntetés.
Pokol var: nyugtalanság.
Pokolba menni: marhánkban kár.
Pokrócz: por; — rajta feküdni: gyalázat.
Polcz: régiséget látsz.
Polgárrá lenni, betegnek: nem jó ; — egészségesnek: 

költség.
Polgármester: törvénykezés.
Poloska: hiábavaló mérgelodes.
Pólya: nagy gond.
Polyva: csalódás.
Pomádé: ne hallgass a hízelgőre.
Pompa. gyász.
Pondró. házi tolvaj.
Ponyva: hurczolkodás.
Por: bosszúság.
Porczellán: siralom.
Porczellán-edényt látni: kár.
Porkoláb: jó  barit
Portéka: nyereség; — portékát venni: károd lesz.
Posta: jó hír.
Póstalegény, ha trombitál: jó ; — ha nem: rossz. 
Posvány: betegség. ;
Posztó: mennél vékonyabb, annál jobb.
Posztós le^énynyel találkozni: csalás.
Pózna * széd ülés.
Pozdorja: kevélység.
Pozdorját égetni: fájdalom.
Pök, pökdözés: gyalázat, nyavalya.
Pökőláda: házadban kincsre találsz.
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Prédikálni papnak: gyalázat; — másnak: kitüntetés. 
Prém: tisztesség.
Prépost: öröm.
Prés: nyomorúság.
Próféta: veszedelem.
Prófont, katonának: jó egészség; — másnak: újság. 
Profosz: bánat.
Prókátor: költség.
Prósza (kukorioza-pogácsa) : mulatság.
Prüsszenteni: jó egészség.
Prücsök: mulatság.
Pulyka: kevélység.
Púp: nyereség; — púpos lenni: ajándék.
Purdé: meglop ás.
Puska: ellenségeskedés.
Puskapor: méltóság; — ha fellobban: összeveszés. 
Puskát tömi: bakot lősz.
Puszpáng, férfinak, asszonynak: közönséges bajt jelent. 
Puszta, pusztaság: szomorúság.
Pusztítás: nyereség.
Puttón: bornak jó árát jelenti.
Puttonost látni: jó szüret.
Pünkösd : Isten áldása.
Pünkösdi rózsa: boldogság.
Püspök’ megnyugtatás.

R

Rabarbara: betegség.
Rabbá lenni s rajta búsulni: nyomorúságod örömre 

fordul.
Rabbi: jó (üzlet
Rabló: nyereség; — rabszolga: titkos ellenség. 
Raboltatás: felmagasztalás.
Rágalmazás: becsülés.
Ragasztás: barátság.
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Ragya; bajba keveredés.
Ragyogás: igen jó.
Raj, ha megvár: ellenségeidtől órád magad;

iátni: betegség.
Rajzolat: gond.
Rák járás: jó szerencse.
Rákot, vöröset, mintha főtt volna, lyukából kihúzni: 

újság.
Rakoncza: nagy akadály.
Ráma: új hivatal.
Rakodni: boldogulás.
Rántás: jó étvágy; — azt készíteni: egészség.
Rántotta: mulatság.
Ránéz homlokon: gondot; — ruhán: költséget jelent. 
Ráspoly : megszólás.
Rázni zsákot: pénzt vesztesz.
Red vés dolgot, tárgyat látni: megcsúfoltatás.
Regélée. veszteség.
Reggel: hasznos munka.
Régiségeket látni: haszontalan költség.
Rejtegetni valamit: rájösz a titokra.
Rekettye: jó kedv.
Remekelni: szerencse.
Rémet látni: öröm, szerencse.
Remete: nyerés.
Rendőrt látni: veszekedés.
Répát enni: haszontalan munka.
Répát vágni: jó egészség.
Repülni az égen: ravaszságba jutni.
Repülni a föld felett: valami nagy titkos dologban 

fáradozol.
Repcze: jó reménység.
Rés: jó utasítás.
Restség: betegségre való hajlandóság.
Részegség: kinevettetes.
Reszelés: rágalom.
Reszelő: irígyed lesz.
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Részvényeket venni: szerelembe esni.
Eét, lm szép: jó kedv; — kopár: bánat.
Retek: rossz gyomor; — kertésznek: nyereség.
Rétes, szerelmesnek: jó ; — gazdának költség.
Retesz: titkos ellenség.
Réczét enni: tisztesség.
Réczét látni: rágalmazás, szerencsétlenség; — úton járók

nak : esős idő.
Réczére vadászni: sok akadály.
Rév: feltett czélodhoz közel jársz.
Révész, gorombaság.
Réz: kis kár.
Rézpénz: hasztalan iparkodás.
Ribizli: nyereség; — azt enni: becsületet vallasz.
R igó: szerelembeli bú; — másoknak: jó kedv.
Ringyó: szerencse.
Ripaosos: ritka öröm.
Ritkaság: becsmérlés.
Rizskása: hosszú élet.
Rothadás: bosszúság.
R ojt: hasztalan költséig.
Rókát látni: gyűlölség, tréfa.
Róka-bőrös subát viselni: becsület.
Rokka, asszonynak: becsület; — férfinak: jó asszony. 
Rokkant: terveid nem sikerülnek.
Rokon: ellenség.
Rónát látni: öröm.
Rongy: árulás, veszekedés.
Ropogás: sok vendég.
Rózsát látni: szerencse, veres jobb, mint a fehér. 
Rózsavíz: kedvesség.
Rózsaolaj: napkeleti emberrel való ismeretség.
Rozsolis: jó kedv.
Rocska: furcsa leánynyal való ismeretség.
Rotyogást hallani: betegségtől őrizkedj.
Rovás: adósaid1 sürgetnek.
Rozsot zsákba tölteni: betegség.
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Rozsot szárazai látni: kár vall ás.
Rozsda: régi port kezdenek ellened; — városi embernek: 

adósságbeli bú.
Rögöt, sokat látni: baj.
R of: jó ítélet
Röfögés: ellenséged hasztalan fondorkodása.
Rubin: ajándék, vad indulat.
Rúd: czélhoz jutás.
Rúgás: régi hibád fedeztetik fel, haszon.
Ruha, drága szövetből való: kevélység.
Ruhában fürödni: nem jó.
Ruhába, kékbe öltözni: vakmerőség.

— vörösbe öltözni: harag.
— feketébe öltözni: nyomorúság.
— fehérbe öltözni: nagy szerencse.
— aranyosba öltözni: irígykedes, gyűlölet annak,

kit ezen ruha nem illet.
— sárgába öltözni: betegség, vagy más kellemet

len dolog.
— szürkébe, barnába öltözni: sok munka.
— piszkosba öltözni: kicsúfoltatás.
— újba öltözni: gondtól menekedni.
— bőbe öltözni: búsúlás.

Ruhában, kékben embert látni: újság.
Ruhatárban lenni: gyanúba jösz.
Ruhát mosni: gondolatod beteljesedik.
Ruhát, szürkét látni: előmenetel.
Ruhát, arannyal ókesítettet felöltem: nagy becsület. 
Ruhát látni teremni: tisztesség.
Ruhát, rongyosat találni: gyalázatos nyereség.
Ruházni mást: háládiatlanságot tapasztalsz.
Ruházni magadat: haszon.
[Ruta: hírbe keveredsz, de mellette haszon.
Rüh: mérgelodés.
Rühfüvet szedni: veszekedés.
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Sáfár: nyereség.
Sáfrány: betegség.
Sajtot, lágyat enni: öröm, vígasság.
Sakk: fejtörés.
Salátát enni: fájdalom.
Salátát látni: irigység, féltés.
Salétrom: bosszúság.
Sálya: gyógyulás.
Sámfa: perpatvar.
Sántát látni: hamisság.
Sántikálni: félelem.
Sáncz: büntetés.
Sapka: ajándék; — sapkát viselni: tisztesség. 
Sár: betegség.
Sárosnak lenni, de lemosni: szerencse. 
Sárgadinnye: jó idő.
Sárgarépa: jó egészség.
Sarjú: nyereség; — sárjúkaszálás: czélhoz jutsz. 
Sarkantyút látni: i ígtalanság.

Sárkányt vagy krokodilt látni: megutálás.
Sárkányod vagy krokodilod ha van: nagy becsület.
Sarló: kár; — sarlózni: harag.
Sármány: vígság.
Saráglya: portékádnak jó kelete.
Sarokkő: gyanúba fogsz jönni.
Sártök: nevetséges embert látsz.
Sarúját felvenni: jó.
Sarút újítani: öröm.
Sarút ócskát felhúzni: csalás.
Sarúhoz bőrt szabni látni: mérték által leendő nyereség. 
Sas ha feletted1 fent repül: tisztesség.
Saskeselyüt feléd repülni látni: gazdálkodónak jó 
Saskeselyüt táplálni: nem jó.
Sás: akadály.

viselni: dolog.
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Sásliliom: ártatlanságod1 kiderül.
Sáska: titkos ravaszságodat jelenti.
Sáskát sokat látni: nyereség szükségben.
Sátor: békesség.
Savanyút enni: jó.
Savanyúvizet inni: egészség.
Savanyú víznél lenni: mulatság.
Savó: házi kár.
Sebesen haladni: gyermekeid szeretető.
Seb, ha kezeden van: sok adósság.
Sebet, ha házadban kapsz: becsületedet irígylik. 
Sebesülni: pironkodás.
Seborvcs: segedelmet nyersz.
Sebhely: megbékélés.
Selymet, vereset látni: sebet kapsz.
Selymet, igen kéket látni: gy aláz kodás.
Selyembogár: régen várt öröm.
Seprő: házi 06elédid közt pör.
Seprő, bor, sör vagy eozet seprője: haszon.
Seperni: szorgalmad1 jutalmat nyer.
Sert inni: jó egészség.
Serházba menni: veszekedés.
Seregély: sok vendég.
Serélesztő, gazdasszonynak: öröm; — férfinak: bosszúság. 
Serét: veszteség.
Serke: sok apró bosszúság.
Serleves: úti a indulás.
Serlegből aranyból inni: büszkeség.
Serlegből ezüstből inni: jó idők.
Serleget eltörni: ellenséged' halála.
Serpenyő: törvénykezésbeli baj.
Serte, sörte: irigység.
Sérv: örökös baj.
Sétálni, betegnek: jó ; — egészségesnek: költség. 
Sétálóhely: foglalatosságodban való akadály, de nem 

soká tart.
Sötétség: kétséged eloszlik.
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Sietni: haszon.
Sikamlós: vigyázz szavaidra.
Sikátor: titkos szerencse.
Siketülni: betegség, csalódás.
Sikettel beszélni: terved nem sikerük 
Sikoltani: betegség.
Síma dolgot látni: ellenséget meggyőzni 
Simogatni: lelki nyugalom.
Simogattatni: tisztelet.
Sírba helyeztetni: kárvallás.
Sírbolt: gyász, betegség, rossz hír.
Sírni, ha könnyeid hullanak: öröm.
Sírni ok nélkül: megrettenés.
Sírni halottéit: örvendeztetne.
Sírásó: örökösödés.
Sírásóval találkozni: szerelmes leszel.
Sírt ásni: házasulás, jószág.
Síp: új hír.
Sípolni: elárul tatás.
Sirály: esőt jelent.
Sírbalom: édes bánat, késő haszon.
Sírkő: nagy hírre jutsz.
Sisak: tisztelet.
Skorpió: ellenség.
Só: bosszúság.
Sóbánya: nagy változás.
Sódar (sonka), gazdagnak: mulatság.
Sógor: szerencse.
Sógomé: kedves meglepedés.
Sógorát látni, vagy vele szólaní: összeveszem 
Sóhajtás’ öröm.
Sóház: költség.
Sckadalomba menni: betegeskedés. 
Sokadalomban sátort csinálni: megterheltetés. 
Sokadalomban valamit eladni: új barátság. 
Sólyom: ritka szerencse.
Som: bosszúság.



Somfa: veszekedés.
Sonkoly: veszteség.
Sorompón átugrani: a bajból kimenekülni.
Sorsot kihúzni: a mit kihúzol, nyerni fog.
Sóska: jó  egészséged lesz.
Soványodni: jólétbe kerülsz.
Sót nyalni: igen jó.
Sótartó: házi baj.
Sömör: irigység.
Söpörni, befelé: kézfogó; — kifelé: kosár.
Sötétség: czivakodás.
Spanyolviasz: orbáncz.
Spékelő, szakácsnak: baj, —  másnak: tréfa.
Spenót: csendesség.
Spongya: kölcsönt kérnek tőled.
Sróf (csavar): szorultság.
Strucz-madár: nagy újság.
Sujtás: hosszú, unalmas beszéd.
Súlyt vinni: bánat ér.
Susogás: gyanakodás.
Süllő: betegség.
Sül- vagy sündisznó: alattomos gonosz irígyed van. 
Sültet enni: jó.
Stilvedés: betegség; — világi állapotban: előlépés. 
Süteményt enni: hasznossá válsz.
Süveget nyesttel béleltet viselni: tisztességed növe

kedik.
Sütni valamit: öröm.
Sütőszita: rágalmazás.
Szablyát tartani: világi tisztesség.
Szabó: reményed sokára teljesedik.
Száj: rágalmazás.
Szajkó: mulatság.
Szakálladat, mely ősz, fésülni: polgári kitüntetés 
Szak állát, asszony, ha látja: férjének halála.
Szakállát égni látni: nyereség.
Szakállt hosszút látni: erőt nyersz.

N a g y  J lm o f lő n y v .
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Szakállas embert látni: harag.
Szakálladban, ha ősz szálat látsz: becsület.
Szakálladat, ha kihúzták: megbántás.
Szakasztó kosár: bőség.
Szakasztó ruha: pirongatás.
Szakács: haszontalan költség.
Szakácsnő: gazdálkodás.
Szaladni: egészséged változása.
Szaladás: összezördülés.
Szalag: ajándék.
Szalamia: bóduláa.
Szalonnát látni, vagy enni: nem jó.
Szálkát, ha kezedből, vagy lábadból kihúzod: nyugo

dalom.
Szalma: egyenes szív.
Szalmaágy: biztos reménység.
Szalmakalap: jó idő, sok pénz.
Szalmaszék: ártatlan mulatság.
Szalmazsák : boldogság.
Szalonka: ritka szerencse.
Szamárháton ülni: sok dolog.
Szamarat hajtani: hiába fáradsz.
Szamarat venni: nyereség.
Szamarat fogni: visszavonás.
Számot vetni: munkádban sok nagy, bosszúság, két

séges kimenetel.
Számkivettetni: bánatod elmúlik.
Szamócza: szerelmi boldogság.
Szánon, üresen menni feleségeddel együtt valami szük

séges dologban: minden jót várj barátodtól, kiben 
nem bíztál.

Szánon, jól megrakottan, nagy; hófúváson, dűlő helyeken 
jól elmenni: rövid nap ügyedben jó előmenetelt várj 
s irigyeld bosszúságára hasznod lesz.

Szánkót látni: megcsalatás.
Szántani: megelégedés.
Szántó vas: megveretés.
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Szántóföld: nyereség.
Szántó-vetőket munkálni látni: öröm.
Szappan: betegség.
Szappanos: eséstől őrizkedj.
Szapu, szapuló: vízi veszedelem.
Szárnyaid, ha nőnek, vagy vannak: bolaogulas.
Szárnyat másnak adni, vagy elveszteni: veszedelemtől
.  féli-Száraz betegség: elszegényedés.
Szardella: bőséget jelent.
Szarka: vendéget, — de hasztalan erőlködést is jelent. 
Szarkaláb* szerelmes asszonynak rejtve marad a titka. 
Szárcsa: mulatság; — ételben: rossz kedv.
Szarv, ha fejeden nőtt: halálos betegség.
Szarv, ha más fején látod: irigység.
Szarvast látni futni: szándékod beteljesül. 
Szarvasbogarat látni: nyereség.
Szarvast elveszteni: nem jó.
Szarvasbőr: tartósságot jelent.
Szarvasgomba: nagy kívánságod lesz.
Szatóccsal találkozni: kinevettetés.
Szatying: jó  vásár.
Szatyor: bőség.
Százszorszép: a kit szeretsz, kedvel.
Szecska: háládatlan munka.
Szédelgés: alacsony Hizelkedés.
Szeder: nagy bánatod lesz.
Szederfa: házi öröm.
Szederjes színt látni: nagy örömed lesz.
Szeg: kétség.
Szegezni: jó barátokat nyersz.
Szeget csinálni: barát.
Szegfű: hírbe jösz.
Szegni körül ruhát: nagy megbízatás.
Szegni kenyeret: boldogság.
Szegődni valahová: megbánod lépésedet.
Szégyenben maradni: vígasztalás.

7*
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Szegénynek látni magát: megcsúfoltatás.
Szegénynek és ösztövérnek látni magát: sok adósság. 
Szegénnyé lenni: haszon.
Szék: hivatalt jelent.
Szekér: utazás.
Szekér, ha eltörik alattad: akadály; — ha útra mégy 

eredménytelen lesz.
Szekér-dülés úgy kereskedőnek, mint gazdának: ártal 

más; — szegénynek: jó.
Szekeret látni: visszavonás, harag.
Szekérkenőcs: alávaló hizelkedóstől félj. 
Székesfehérváron lenni: víg dologra való emlékezet. 
Szegfű, fehér: gyógyulás; — piros: szerelem.
Széksó: bosszúság.
Székújítás: nagy változás.
Szél: háborúság.
Szelelés: tisztogatás.
Szellemeket látni: bűnre csábítanak.
Szélütés: nagy változás.
Szem, ha fejeden nő: szemed világa elvész.
Szemed, ha keresztben áll: meggyaláznak.
Szemöldököd, ha hosszúra nő: rangban emelkedsz. 
Szemét: bosszúság.
Szemfényét másnak látni: titkát megtudod.
Szemfájás: vígság.
Szemölcs: szerelmeseknek jó.
Szemrehányás: betegség.
Szemüveget eltörni: felvilágosítanak bizonyos ügyben.

—  hordani: kigúnyolnak.
Szénen elevenen ülni: rágalmazás.
Szenet enni: barátod megcsal.
Széna: jó kedv.
Szent család: béke, nyugalom.
Szentekkel beszélni: nagy szerencse.
Szentegyházat messziről látni: idegen földre utazol. 
Szentegyházba menni: bánat.
Szentegyházban imádkozni: tisztesség.
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Szentmihály-lova: meggyógyulsz.
Szénvonó, vagy lapát: hamis czélra eszközül használnak. 
Szép arezúnak lenni: öröm.
Szeplő: megkülönböztetés.
Szerelmeskedni: szégyen ér.
Szerencsésnek lenni: kártól félj.
Szerencsétlenség: nyereség.
Szeretővel hálni: vígság után nagy gond.
Szerszámot, újat, törni: jó.
Szerszámot eladni: bú.
Szérű, vidéki embernek: gond; — városinak: veszekedés. 
Szerzetes: úton való kár.
Szerződést kötni: baj.
Szerecsen: veszekedés.
Szeszt inni: önönmagadnak kárt okozol.
Szidalmazás: öröm.
Sziget: magános életed lesz.
Szigony: ellenség.
S z íj: fáradtságos munka.
Sziklára mászni: kívánságod teljesül.
Szikra: öröm.
Színházba menni: költekezel.
Szilvafa: állandó boldogság.
Szilvát fáról leszedni: nagy kevélység.
Szippantani: tréfa.
Szirten állni: elveszted hivatalodat, állásodat.
Szita: jövendőmondás.
Szitálni: jó egészség; — molnárnak: tömlöcz. 
Szivarozni: egészség.
Szívet látni: szerelem.
Szíved, ha vei: nagy megindulás.
Szoba: mély gondolkodást jelent.
Szobaleány: jó  kedv
Szoknya, férfinak: uraságöt jelent; — asszonynak:

szeretőt.
Szolga: megcsalatás.
Szolgabíró: pörbe fogsz keveredni.
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Szolgáló: vendéget jelent.
Szomjuhozni és innivalót találni: jó szerencse azoknak, 

kik valamit kívánnak.
Szomjuhozni és kútra találni, de belőle nem ihatni: 

hiába való járás.
Szomszéd: perpatvar; szomszédasszony: váratlan mu

latság.
Szónokolni: szándékod beteljesül.
Szoptatni bő tejjel, ezeket jelenti:

terhes menyecskének: rövid idő múlva fiúgyermeket.
vén asszonynak: költséget.
gazdagnak: nyereséget.
felserdült leánynak: férjhezmenetelt.
kis leánynak: veszedelmet.
magtalannak: nemsokára örököst.
feleséges, gyermekes embernek: gyermekei halálát.
rabnak: késői szabadulást.

Szórás: áldást jelent.
Szószék: öröm.
Szózatot hallani és nem tudni, honnan jön: szerencse 

vár reád.
Szökni: igen rossz.
Szökőkút: öröm.
Szőlőt látni: tisztesség, áldás.
Szőlőt tőkéjéről szakasztani: haragosoddal kibékülsz.
Szőlőt, fehéret látni: nagy haszon.
Szőlőt enni, fehér: jó ; — veres: nem igen; — fekete: 

sok baj.
Szőlőt rothadtat kóstolni, enni: nehezen viszed véghez 

ügyedet.
Szömöros (kuosmagomba): méregtől félj.
Szőnyeg: tisztesség.
Szőni: sok baj.
Szőr: bosszúság.
Szöcske: mulatság.
Szú: titkos ellenség
Szúnyog: irigység.
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Szurok: baj.
Szúrni: nagy szégyen.
Szülni: jó  barátod halála.
Szülést látni: vígasztalás.
Születni, szegénynek: jó ; — mesterembernek: bánat; — 

házas embernek: egyik házas fél halála; — szolgának: 
jó ; — jövevénynek: hazájába való térés; — betegnek: 
halál.

Szüleinket látni: elmúlt dolgaidat fölhánytorgatják.
Szűr: nehéz munka.
Szűrt fehéret viselni: pörödet megnyered.
Szűcs: betegség.
Szűz leánnyal hálni: nagy kár ér.
Szűz leányt, mezítelent látni: gyalázat.

T

Tábort látni: drágaság.
Tagod, ha elesik: leég a házad.
Tagot elveszteni: szükséget jelent.
Tagadni: sírás.
Tajték: ijedés.
Tajték-pipa: megcsalatás; — pipáénak: ajándék. 
Takarás: áldás, bőség.
Takaró: méltatlan gyaláztatás.
Takaródét hallani: üzletedben nem lesz szerencséd; — 

szerelmeseknek: jó.
Takács: sok baj.
Takony: megundorodsz valamitől.
Tálat törni: ragaszkodj feltételedhez, czélt érsz.
Találni valamit: veszteség.
Találni tükröt: jó.
Talicska: bosszankodás.
Tallér, minél több, annál jobb; — a régiek a legjobbak. 
Taligát, vagy szekeret vonni: betegség.
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Talp, ha magadét látod: egészség; — másét: tréfa. 
Tályog: bánat.
Támolyogni: üldöznek.
Tanácsot adni: nagy dologgal terhelnek.
Tanácskozni: unalom.
Tanítani: szegénység.
Tanítót látni: ne légy könnyelmű.
Tánczot járni, vígan lenni: rossz szerencse; — rabnak, 

szomorú embernek: jó.
Tánczmester: megtámad valami állat.
Tanú lenni: ellenségeskedés.
Tanulni: bánat.
Tányér: igazat hallasz; — tányért összetörni: bánat. 
Tapasztalni: gyógyulás.
Tapló: megharagszol.
Tapsolni: vénséged jön; — tapsolást hallani: elcsábítás. 
Taréj: kevélység.
Tárezát találni: elveszted pénzedet.
Tarhonya: jó emberre akadsz.
Tarisznya: ajándék.
Tarkát látni: hamisság.
Tárkony: ujulás.
Tarló: bánat.
Tarlózni (böngészni): szegénység.
Társaságot fogadni: elhagynak barátaid.
Tarsoly: besoroznak katonának; — nőnél: katona udvarló. 
Társzekér: gazdagság.
Tatár, ha egy: bajodtól szabadulsz; — ha több: Ínséget 

jelent.
Táviratozni* jó hírt hallasz.
Táviratot kapni: rossz hír.
Tavasz: jókedv.
Tegez: üldöztetés.
Tégla: csalódás.
Tégla-kemencze: bosszúság.
Téglát hordani: építeni fogsz 
Téglázó-vas: megszeretnek.
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Tehenet, vereset látni: Öröm.
— más színűt: haszon.

Tehénhús: minnél több, annál hasznosabb.
Tejet enni, vagy inni: öröm.
Tejfel: szerencse.
Tekenő: nyugodalom.
Tekenősbéka, egészségedre nézve: j<>; — különben: gya- 

lázkodás.
Tekepályán kilencz bábut leütni: kitüntetés ér. 
Tekervényes úton járni: megjutalmaznak.
Tekézni: bosszankodás.
Tékozolni: nyereség.
Tél: korai öregség, késő öröm.
Telket venni, vagy eladni: gyógyulás.
Temetés: öröm.
Temető: vigasztalás; — abban járni: rossz hír. 
Templomba menni: előremenetel.
Tengely: hatalmas emberré leszel.
Tengeri: lásd kukoricza.
Tenger habját látni: ártalom.
Tenger vizét tisztán látni: felvidulás.
Tengerbe esni: kárvallás.
Tengerben járni: nyavalyába esel.
Tengerben elmerülni: nagy kín.
Tengerimacskát látni: betegség, kedvetlen dolog. 
Tengeri csudát látni: szerelmeseknek jó barátságot; — 

játékban szerencsét jelent.
Tengerimalacz: szaporodás.
Tengerinyúl: csúnya hízelkedés.
Tengerpart: rég várt czélodat eléred, boldog haláL 
Tengelicze: öröm.
Ténta: nyomorúság.
Téntatartó: gond.
Tenyér: fogadásbeli nyerés.
Tépés, katonának: sebet; — másoknak: víg mulatságot 

jelent.
Tepsi: vendégség.
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Térd: tisztelkedés.
Térdelni: barátságodat keresik.
Terhet ohrdani, vagy húzni: betegség.
Terhes lenni, szegénynek: minden jót;

— — gazdagnak: sok szomorúságot.
— — feleséges embernek: felesége elvesztését
jelenti.

—  — kinek felesége nincs: szép és szerelmes párt.
— — másoknak: reménységet és betegséget jelent. 

Termet, nagyot és szépet látni: meggyógyulás.
Terpentin: betegség, bosszúság.
Terpeszkedni: kevélység, csömör.
Test, melyből valami kinő: bánat.
Testben jóban lenni: annak, ki kézi munka után él, 

szerencse.
Tested, ha sáros: nagy betegség.
Testőrt látni: nagy úr vesz pártfogásába.
Testvérrel ölelkezni: meggazdagodsz.
Testvéreket látni: czivódást jelent. \
Tészta: tested elbágyadása.
Tésztásételt enni: egészség.
Tésztasütemény: vendégségbe mégy.
Tettetés: jó barátságot jelent.
Tetüt keresni fejeden, vagy más fejében: gazdagság.
Teve: boldogulás.
Tetvet, sokat látni egy csomóban pádon, vagy földön s 

azokat eltiporni, vagy megölni: nyomorúság, pirongatás. 
Tévedés: fontos felfedezés.
Tévelyedni erdőn-mezőn: jó ; — hegyen-völgyön: nem jó. 
Tilolás: sok baj után kis haszon.
Timár: gazdagság; — timárnak: halál.
Timsó: ízetlenség.
Tinó: fiatal, szép szeretőt jelent.
Tiszát látni, vagy rajta hajózni: régi kívánságod telje

sedése.
Tiszt, díszruhában: bosszúság.
Tisztvélasztás: soká tartó bosszúság és kár.
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Tisztogatás: gyanúd nem alaptalan.
Titkolódzás: nemsokára betegség1.
Titok: nehéz bánat.
Titkon találkozókat meglepni: sok baj, kevés haszon. 
Tizedelni: jégverés okozta kár.
Tó, ha zavaros: keserűség; — ha csendes és átlátszó: 

nyugalom.
Tök: nagy kényelem.
Tőke: megérdemelt pirongatás.
Tojást látni: magadnak, vagy cselédidnek betegség. 
Tojást tojni: apró gyermeket nevelni.
Tojást enni: harag, tűz, vagy jó  barátod halála. 
Tömjén: főfájás.
Tőkehal: igen jó  gondolatod lesz.
Tőkepénz: szegénységre való hajlandóság.
Tököst látni: vigasztalás; —  tökösnek lenni: tetszem. 
Tőgy, tehéné, vagy más tejet adó állaté: áldás, szülőd

től ajándék.
Tölgyfa: halhatatlan hírnév.
Töltés: bátorság.
Töltike: jó  barát.
Toll: unalom.
Tollat, fehéret szedni: nyereség; — viselni: jó kedv. 
Tolvaj: nehéz bánat.
Tömni: felfuvaikodás.
Tömlő: szép ajándék kis embertől.
Tömlöczbe menni: csalás.
Tömlöczben lenni s azon búsulni: nyomorúságod Őrömre 

változik.
Tömlöcztartó: hitelezőid háborgatása.
Tönköly: hebehurgyaság.
Töpörtyű: későnjárás.
Tőr: gúnyolódás.
Törek: szükség.
Törés: kár.
Törköly: piszkos nyereség.
Tőrölgetni: jókedvű vendéged jön.
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Tőr: költség.
Török: asszonyok előtt való kedvesség.
Torkon, vagy főn való dagad ás: fájós kelevényt, vagy 

sebes tagot jelent.
Tornyot látni: gyűlőlség.
Törpe: nevetség.
Törvény előtt a port elveszteni: egészségesnek beteg

séget jelent.
Törvény-, vagy tanácsházban lenni: mindenek megváltoz

nak, nagy Ínség.
Tövis, vagy másféle szúrós valami: sérelmet, vagy beteg

séget jelent, a szerint, a mint akkor az ember magát 
érzi.

Tövist égni látni: nagy dicsőség.
Trágya: nyereség.
Tréfálni: bosszúság.
Trombita: bukás.
Trombitaszót hallani: nagy öröm; — trombitálni: ki ne

vetés.
Trombitás: első szerelmedre való emlékezés.
Trónra ülni: jó egészség.
Trónt összedülni látni: nagy veszély.
Tubarózsa: bánatod örömre fordul.
Tudós emberrel beszélgetni: unalom.
Tulipán, fehér: fájdalom; — piros: szerelem.
Turbán: meglepetés vár reád 
Turbolya: jó kedv.
Túró: betegség; — túrót enni: nehéz fájdalom. 
Tusakodni általában: idegen jön hozzád, a ki állataid 

betegségét gyógyítani akarja és rád bajt kos- 
Tusakodni gyermekkel: rágalmazás.
Tusakodni megholt emberrel: betegség.
Tutaj: jó üzlet.
Túzok: késő szerencse.
Tű, vagy tő: megsértés.
Tücsök: ismeretlen barátaid vannak.
Tüdőt látni: kellemetlenség.
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Tükör: egészségesnek öröm; — betegnek: nem jó. 
Tündér: szerelmesnek jó ; — mosnak: csalódás.
Tűnődés: vígasztalás.
Tűrés: jutalom.
Tüskés állat: ellenség.
Tüsző: jó időt jelent.
Tüzet látni, vagy beleesni: kár, bosszú.
Tüzérség: óvakodj, veszély fenyeget.
Tűzön járni: veszedelem.
Tűzhely: nőtlennek házasságot; — másnak: betegséget, 

hely változást jelent.
Tüzelni: mulatság.
Tűzifa: gond.
Tyúkot sok csibével látni: rövid idő múlva jó  sze

rencse.
Tyukász: kereskedésed nagyobbodik.
Tyúkszem: bosszúság.

u
Uborka: fogság.
Uborkát leszedni: igen hasznos.
Uborkát savanyítani: megveretés.
Udvar: jólétet jelent.
Udvarlás: időpazarlás.
Ugar: bánat.
Ugatás: rágalmazás.
Ugrás: félj valami bajtól.
Ujjat elveszteni: kárvallás.
Újságot olvasni: a mit gondoltál, megtörténik. 
Unatkozás: jól mulatsz.
Undorodás: betegség.
Uralkodni: búba esel.
Urakkal valamit elvégezni betegnek:gyógyulás; — egész

ségesnek: újabb baj szerzés.
Urakat sürgetni: haszonnal fáradozol.
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Úszni tudni vízen: kívánságod, ha bajjal is, eléred. 
Úszni és háttal vízbe merülni: megszégyenítés.
Úton tévelyegni: haszon tálán fáradtság.
Út-szoroson járni: szomorúság.
Utazni: nehéz munkád lesz.
Útifű: pletyka miatt szenvedsz.
Útlevél: hivatalodban vigyázz, mert ki akarnak túrni. 
Útmutató: jó barát.
Utolérni valakit: jó kedv.
Utcza: nagy híred lesz.
Ügyvéddel tárgyalni: meghívás.
Ügynökösködni: veszteség.
Üldözés: nyugodalom.
Ülni: minél könnyebben, annál jobb.
Üllő: bizonyos oltalom.
Üreg: titok.
Ürge: jó kedv.
Üröm: öröm.
ÜrmÖsbor: főfájás.
Ürü: nyereség; — ürühús: jó  idő lesz.
Üstöt látni: jó.
Üstököd, ha szép vagyon: férfinak és asszonynak is jó. 
Üstököst látni: jó hír.
Ütő az órában, ha eltörik: ártani fog valaki neked. 
Ütni kézzel: betegség; — bottal: rossz.
Üttetni: jutalom.
Ütközet: nagy változás.
Üveg: bizonytalanság.
Üveges: bosszúság, költség.
Üvegpohár: leitatás.

V
Vadállat: ellenség.
Vadaskert: irigység.
Vadat oktatni: valamiről meggyőznek.
Vaddal birkózni: jó.
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Vaddisznót látni: minden szándékodban akadályra ta
lálsz.

Vadhúst enni, szegénynek: jó ; — gazdagnak: vendéget 
és vadászatot jelent.

Vadász: könnyelműség.
Vadászni: jó  egészség.
Vadkörte: bosszúság.
Vágni látni magát: nagy szerencse.
Vaj: gyávaság.
Vajúdás: nagy öröm.
Vakot, a ki sebes is, látni: rossz.
Vakond: igazságtalanság.
Vakká lenni: betegség, megbán tatás.
Vakablak: előtted a hivatalban üresedés lészen.
Vakarni, vakaródzni: igen jó.
Vakaró: költség; — kocsisnak szidalom.
Vakarcs: gyermeki öröm.
Választóvíz: gonosz ellenség.
Vállat, szép hölgyét látni: igaz szívet jelent.
Vallatás: titkos bűn.
Váltó: könyörületlen emberre találsz.
Váltólevél: szomorúság.
Változni színben: tisztedben és becsületdben való

változás.
Vályú: egyetértés.
Vám: nyereség.
Vándorlani akarni idegen földre: véletlen halál. 
Vándorlás Amerikába: bajt hoz.
Vánkos: titkon sírás.
Vár: egészség.
Varrópárna asszonynak: jó barát; — férfiúnak: költség. 
Várat látni, belemenni: betegség.
Várat megszállani: háborúság.
Várban ülni és ki nem mehetni: nagy bánat.
Vár, mely be van zárva: szükségből való szabadulás. 
Varasbéka: irigység.
Város: minél nagyobb és szebb, annál jobb mulatság.
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Városbe, idegenbe menni: először jó ; — másodszor: 
nem jó.

Varázslás: kis nyereség.
Varga: jó szomszéd.
Vármegyeháza: újság-kívánás.
Varjút látni: rossz kedv; — azt fogni: nyugtalanság. 
Vas: nem jót jelent.
Vasalni: nyereség, öröm.
Vásár: lásd sokadalom.
Vashámor: erőre fogsz kapni.
Vasút: változás; rajta utazni: véletlen esetre várhatsz. 
Vas villa: kajánság.
Vászon: soványodás; — asszonynak: öröm.
Vacsorázni: aggodalom.
Veder: vígasztalás.
Vedlés: özvegységre való jutás.
Végeladás: veszteség, per.
Végrendeletet csinálni: hosszú élet.
Végrendeletileg valamit kapni: veszekedés.
Véka: áldomás.
Velő: gazdagság,
Vendéglő: fontos utazás.
Vendégnek szállást adni: búsulás.
Vendégnek gazdálkodni: gyűlölség.
Venni s nem enni: rossz.
Venyige, tanulónak: büntetés; — gazdának: haszon; — 

asszonynak: kár.
Veréb: hirtelen örömet jelent; — azt fogni: vigasság. 
Verekedőt látni: hatalmas cselekedet.
Veres ruhába öltözni: harag.
Veresbegy: bohó mulatság.
Vereshagyma: megbosszantanak csipkedéssel.
Vermet látni s beleesni: kárvallás; — vermet látni: min 

den jót várhatsz.
Vese: fájdalom.
Vércse: üldöztetés.
Vért látni folyni: veszély.
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Vért főidre hullani látni: jó.
Vért köpni: rossz; — inni: undorodáa.
Véső: ügyvéded megcsal.
Vesződség: öröm.
Vessző: mulatság.
Vesztés: nyereség.
Vesztőhely: rémülés, egészség változása.
Vetemény, melynek feje sárga, érett: nemsokára jó ked

ved lesz.
Vetés: jó nyereség- 
Vezér: uraság.
Viaskodást látni: rossz.
Viaskodást látni tömlőczben: veszély.
Viaskodni: hosszú betegség.
Viaszgyertyát látni: szerencsés, boldog állapot.
Viaszt látni: beteges állapot.
Vidra: alattomos gyűlölség- 
Vigasztalni: állást szerezni.
Viharban járni: családi perpatvar.
Világot látni: titkos szerelem.
Világot, vagy tüzet gyújtani: ha meggyullad, gyors előre

menetel.
Világgal valamit gyújtani: rossz.
Villát"elejteni: veszekedés.
Villával enni: fenyegető veszedelem.
Villámlást látni: szerencse.
Viola, ibolya: szerelemben szerencse.
Virágot szedni: becsület; — virágból koszorút, vagy csok

rot kötni: búsulás.
Virradás: álmos időt jelent.
Vizsla: jó segítség.
Vitéz embert látni: tisztesség.
Vitéz embert látni párbajt vívni: nagy harez, terKef 

munka.
Vitéz emberrel szólani: becsület.
Vízben hánykódni: szomorúság.
Vízben, tisztában fürödni: egészség.

N a g y  Á lm o sk ö n y v . 8
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Vízben mosdani: dolgozás.
Vizet, tisztát inni: kedvesség.
Vizet zavarosat inni: csinálnak valamit rovásodra.
Vizet látni: bú, bánat, Ízetlenség.
Vizet inni, hideget: jó ; — meleg: nem jó.
Vizet, égni látni: öröm.
Víz szélén járni, szeretőknek: jó ; — házasoknak: nem 

kedves.
Vonalzó: egy elfelejtett dolog eszedbe ju t 
Vonó (hegedű-vonó) : uraság-nyerés.
Vontató: késedelem.
Vő: elhidegülés.
Vőfély: mulatság; — vőféllyé lenni: szégyen. 
Vőlegénynek lenni: bánat.
Völgyben járni: rossz kedvet jelent

z
Zab: szükséget jelent 
Zabla: szerencsés út.
Zacskó: veszteség.
Zálogolni: perpatvar.
Zápfog: atyafiaidat jelenti; — ha kiesik: halálukat 
Záporeső: változást jelent.
Zár: titok.
Zárda: nyugodalom; — szerzetesnek halál.
Zászló: lázadás; — azt vinni: rossz.
Zene: vigasz bánatodban.
Zongora: kibékülés; — rajta játszani: tisztesség.
Zöld szín: jót jelent 
Zörgés: nyugtalanság.
Zsák üresen: szomorúság.
Zsákot vinni: tisztelet, gazuagság.
Zsálya: orvosságra lesz szükséged.
Zsámoly: előrehaladás.
Zseb: asszonynak kegyelem; — öreg embernek: csalódó*.
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Zsebkendő: kérő, eljegyzés.
Zsebóra: soká tartó munka.
Zsellér: kis haszon.
Zsemlye: szegénynek szerencse; — gazdagnak: költség. 
Zsendicze: pletyka beszéd.
Zsibvásár: könnyű kereset.
Zsidó: szerencsés nyerészkedés.
Zsinórt, ha aranyosat látsz: nyereség.
Zsinórral, ha megkötnek: fájdalom.
Zsír: egészséged változása.
Zsivány: lásd tolvaj.





csízió
VAGYIS

M IN D E N  JÓ SLÁ SO K  TUDOM ÁNYA. 

Elöljáró beszéd.

Az ősembert a rejtélyek akkora tömege vette körül 
és viszont tapasztalata s megfigyelőképessége még oly 
kezdetleges volt, hogy ezeket a rejtélyeket nem okozati 
összefüggésükben, hanem a külső látszat és képzelete se
gítségével próbálta megfejteni. Természetes, hogy ily kö
rülmények mellett hamis, vagy legalább is nagyon töké
letlen megoldásokhoz jutott. Sok-sok évnek kellett le
folynia, míg számos tévedése után az igazi magyarázatra 
bukkant.

A  téves eszmék, babonák és ábrándok ezen óriási s 
nagyon tarka tömegéből sok, még máig is fenn tudta ma
gát tartani. Fennmaradtak pedig azért, mert egy-egy 
részletük, eltekintve a közreműködő átörökölt hajlamok
tól, többé-kevésbbé Valószínűnek bizonyult. Másrészt mi
vel a belőlük kisarjadzott igazi tudományok, mint pl. 
a csillagjóslásból eredő csillagászat, az alchimiából 
származó vegytan, a fiziognomikából keletkezett koponya- 
tan művelődéstörténeti kapcsolatukkal tnég ma is bizo
nyos érdeklődést keltenek egykori őseik iránt. Ehhez hoz
zájárul, hogy a mai tudomány is még mindig nagvor 
messze van attól, hogy az úgynevezett világrejtélyeket
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mind megfejthette volna. A  rejtélyek egész halmaza vár 
még megoldásra és ebből magyarázható, hogy a modem 
embereknek egy elég beíkintélyes része az okkult, a titkos, 
tudományokban keres magának valamelyes megoldást, 
vagy megnyugvást.

A  világháború alatt a szinte megpattanásig felcsi
gázott idegzet s a rákövetkező lelki válságok nyomán f 
csillag-, arcz- és kézjóslás, valamint egyáltalán az úgy
nevezett titkos-tudományok iránti érdeklődés és az azok
kal való foglalkozás csaknem világszerte újból feltámadt.

Bizonyos azonban, hogy napjainkban az emberek 
legnagyobb része a csillag-, arcz- és kéz jóslást már nem 
veszi komolyan ée hogy ezekben ópúgy, mint például 
a tréfás talányok megfejtésében, a kártya vetésben, vágj’ 
más hasonló társasjátékban pusztán szórakozást keres és 
akárhányszor talál is. Viszont tagadhatatlan, hogy van
nak, bár csekély számban, olyanok is, kik e jósló tanok
ban, mint később látni fogjuk, komoly és teljes meggyő
ződéssel hisznek. Ha az olvasó az alábbiakban szóra
kozást és szórakoztató eszközt is talál, czélomat elértein

A CSILLAGJÓSLÁS EREDETE S MIBENLÉTE.
A  csillagjóslás oly régi keletű és általánosan el

terjedt, mint maga az emberiség. Alig van nép, mely
nek őskorában a csillagimádás, majd pedig a csillag jós 
lás nyomaira nem akadnánk.

Az ősvallás csaknem mindenütt nap- és csillag
imádás, miért is kezdetben az asztrológia rendszerint a 
varázslattal kapcsolatban szokott fellépni. Elég korán ta
lálkoztak olyanok, kik a csillagokat vizsgálva, azoknak 
a földi élettel való titkos összefüggéseit felismerni vél
ték és úgy magukkal, mint másokkal elhitetni tudták 
hogy ők e tudásuk révén olykor varázsigék és szertartások 
alkalmazásával e titkos hatalmaknak jóakaratát kinyerni 
vagy előre megismerni tudják.
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Sok időnek kellett eltelnie, míg pontosabb meg
figyelő; utár. rájöttek arra, hogy a csillagok határozott tör 
vények szerint végzik mozgásukat.

A  csillagmozgások felismerésének idejében nem ki
sebb bámulat fogta el őket árrá a felfedezésre, hogy ezek 
az óriási égitestek oly megmérhetetlen távolságban ak
kora tért bejárnak. Hol felsőbbrendű isteni lényeket, hol 
titokzatosan működe természeti erőket sejtettek bennük, 
melyek az évszakokra, az időjárásra, az állat- és növény
világra, valamint az ember egészségére igen nagy befő 
lyást gyakorolnak. Teljes meggyőződéssel hitték, hogy 
nemcsak a nap, hanem a többi csillagok is épúgy hoz
zak el a fezüretet és aratást, mint ahogy a különböző év
szakokat határozzák meg. A  csillagok óriási befolyására 
utalt a holdnak a tenger ár-apályára való tagadhatat
lan hatása, stb. Mivel pedig a különböző betegségek, az 
Ínség és bőség hasonlóképen bizonyos évszakokban lép 
uek fel, e jelenségeket szintén a csillagokkal hozták össze- 
függésbe.

Egy lépéssel tovább menve, hihették, hogy csilla
gok határozhatják meg az emberek jellemét, szerencséjét, 
vagy balsorsát is. Ha tehát megismerhetjük egy ember 
születésének pillanatában a csillagok pontos állásét, akkor 
— így következtettek — a kiszabott mozgások révén meg
ismerhetjük és megjósolhatjuk annak hajlamait, szenve
délyeit, jellemét, életének irányát, tartamát, halálát, szó
val egész életsorsát is. A  nap- és holdfogyatkozások meg
jóslása és beteljesedése óriásilag felizgatta a népek s még 
a műveltebbek és nagyobb elmék képzőimét és az asztro
lógiába vetett hiedelmet megdönthetetlen természettudo
mányi igazsággá avatta. Homérosz és később Diodorus 
szentül hitték, hogy az ember sorsát születése pillanatá
ban a csillagok döntik el. De nemcsak a görögök, hanem 
jóval előbb már az egyptomiak és még előbb a khaideu- 
sok is meg voltak győződve arról, hogy az ember végzete 
és élete lefolyása nem szabad akaratától, hanem a csil
lagok állásától és befolyásától függ.
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A csillagjóslás a múltban és jelenben.

* Az asztrológia első történelmi nyomait a régi 
egyptormáknál találjuk, kik az emberi testet a csillagá
szati állatöv fokainak megfelelően 36 részre osztották és 
azt is feljegyezték, hogy melyik csillag, milyen testrészre 
van különös befolyással, őshazája azonban az Eufrát és 
Tigrisnek vidéke, Mezopotámia, a hol valószínűleg elő
ször az akkadok népe hódolt neki. Onnan a khaldeusok- 
hoz és ezek révén Nagy Sándor idejében került Európába, 
Görögországba, továbbá Perzsiába, Indiába és Khinába. 
A khaldeusok bármihez fogtak is, akár házassághoz, teme
téshez, vagy háborúhoz stb., mindenekelőtt a csillagjó- 
sok tanácsát kérték ki. Khinában és Japánban ez a szo
kás még manapság is fennáll.

A  khaldeusok szerint az asztrológiát, mely istentisz
teletükkel teljesen egybeforrt, főistenük, Zoroaster alapí
totta. A  napon és bolygókon kívül már az állat öv 12 je
gyének is különös fontosságot tulajdonítottak.

Tőlük származott át az ókor legműveltebb népéhez, 
a görögökhöz. Xerxes, Homer, Plató, Ptolemaeus, Hip- 
pokrates hittek benne, viszont A ristoteles elvetette. A  görö
göktől átkerült Rómába, a hol nagyon sok híve volt, külö
nösen a stoikus bölcselők közt. Tudjuk, hogy a csillag jósol: 
itt házról-házra jártak és hogy tanácsukat nem egy esetben 
kérte ki Caesar és más császárok is. Később a császárok 
hol pártolták, hol üldözték. Hadrianus, Nero, Vespasia- 
nus, Titus, Caracalla, Alexander Severus még évi jöve
delmet is biztosítottak nekik. Mint egykor Babylonban, 
Perzsiában, Arábiában és Indiában, úgy a legtöbb ró
mai és bizánczí császári udvarban a legfontosabb hivata
lokat asztrológusok foglalják el. Viszont ennek fejében fe
lelősséggel tartoztak jóslásaikért és ha azok be nem követ
keztek, Iánczraverték, bebörtönözték, száműzték, sőt ha
lába is ítélték őket. Veszélyben forogtak nem egyszer 
olyankor is, ha jóslásaik az akárhányszor szeszélyes csá
szároknak csak visszatetszettek is. De azért a császárok egy
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pillanatig sem kételkedtek az asztrológiában, hanem leg
feljebb csak csillagjósaik tudományában.

A  kereszténység a szabad akarat és isteni gondvise
lés tanából kifolyólag ellene fordult, így például az asz
trológiának egykori híve Szent Ágoston is. Az ő idejében 
azt hitték, hogy a bolygóknak a napénál finomabb s ép 
azért észre nem vehető kiáramlásaik vannak, melyek a 
szüJeto gyermek fejét érve agyidegeire hatnak és ennek 
megfelelően a legkülönbözőbb hajlamokat keltik fel 
benne. A  VII. században a kereszténység ismét megba
rátkozik vele.

Igazi fénykorát azonban a X IV . és XV. században 
érte el. Asztrológiai láz fogta el egész Európát. Olasz-, 
Franczia-, Német- és Angolországban csaknem minden 
uralkodónak volt saját csillag jósa. Szavuk igen sokszor 
még a legfontosabb államügyekben is döntő befolyású 
volt.

Daczára annak, hogy az egyház az asztrológiát el 
tiltotta, hittek benne és foglalkoztak vele nemcsak a vi
lágiak, a tudósok és köznép emberei, hanem a főpapok, 
egyházi írók és szerzetesek is. A  csillagjóslás ellenfelei 
hiába hivatkoztak arra, hogy ha az asztrológia igaz 
volna, akkor az ikertestvérek, vagy pedig az ugyanazon 
órában, de különböző országokban született egyének ho
roszkópjának, valamint életsorsának szakasztottban ugyan
olyannak kellene lennie stb. A  babonás hittel szemben a 
leghathatósabb érvek hatástalanoknak bizonyultak.

A  X IV . században Párisban, Bolognában, Paduá- 
ban az asztrológia részére egyetemi tanszékeket állítanak 
fel. A  legnagyobb írók és gondolkozók lelkes híveivé vál
nak. így  pl. Poger Bacon, Albertus Magnus, Paracelsus, 
Della Porta, Cardanus, a ki 67 híres embernek horosz
kópját állította össze. A  fejedelmek legtöbbje, névleg 
X . Alfonz, kasztiliai király, X I. Lajos, franczia, I. Ká
roly angol király, II. Eudolf, II. Frigyes német császár, 
Medici Katalin, V. Eduérd, VI. Károly stb., egytől-egyig 
buzgó asztrológus volt.
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A  leghíresebb csillag jósok egyike, Nostradamus M i
hály (1503— 1566), kit később IX . Károly udvari orvo
sául fogadott s a kinek versekbe szedett a világ végéig 
szóló jövendöléseit még ma is magyarázgatják. Nostra
damus fiáról mondják, hogy a midőn egyszer egy falu
nak tűz által való elpusztulását jövendölte meg és jós
latának beteljesedése késett, úgy segített azon, hogy maga 
gyújtotta fel azt. Ezcrt aztán tűzbe dobták, a mit szintén 
nem tudott előre meglátni.

Hitt az asztrológiában Kolumbus, a ki még hajó
ján is magával vitt egy csillag jóst, továbbá Melanchton, 
Campanella, Jean Bodin, Wallenstein, Machiavelli, Ma- 
zarin, Bichelieu. Neki hódolt két híres csillagász Tycho 
Brahe és Kepler is. Tycho Brahe csak azért nem mert meg
nősülni, mert a csillagok leendő gyermekeinek nagy sze
rencsétlenséget jósoltak. Kepler, ki szegénységében in
kább csak kényszerűségből foglalkozott vele, később ki
ábrándult belőle, daczára annak, hogy ő csinálta meg 
Wallensteinnak horoszkópját és kalendáriumaiban éven- 
kint megjövendölte a nevezetesebb állami és egyházi ese
ményeket is. Kepler és kortársai földünket még élőlény
nek képzelték s azért bár nem hitte, hogy a csillagok az 
ember sorsára hatnának, annál biztosabbra vette meteo
rológiai és az ember kedélyére való befolyásukat.

Ugyanakkor szokásba jött nemcsak egyes emberek, 
hanem népek, országok, vallások, továbbá vallásalapítók: 
Krisztus, Mohamed, Luther részére is horoszkópot állítani. 
D ’A illy bibornok például kimutatta Krisztusról szer
kesztett horoszkópjában, hogy életének és halálának min
den mozzanata fel volt írva az égre. Ő jövendölte meg 
1789-re a nagy franczia forradalmat is.

Nem volt Európában ország, nép, mely az asztro
lógia varázskörébe ne került volna. El lehet képzelni, hogy 
ha a királyok, államférfiak, tudósok és főpapok oly szen
vedélyesen felkarolták, akkor a köznép meg épenséggel 
szentírásnak tekintette a nyomtatásban megjelent csillag- 
jóslásokat. Találkoztak1 olyanok, kik a tényleg bekövetke-
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zett nap- és holdfogyatkozások után ítélve a világnak 
megjövendölt végét öngyilkossággal előzték meg.

A  középkorban a világ végéről szóló jövendölések 
egész Európát megrémítették. 1179-ben az összes arab* 
zsidó és keresztény asztrológusok egész Európát elárasz
tották leveleikkel, melyekben a világ és az emberiség vé
gét az 1186-iki esztendő szeptember havára jósolták.. 
Az emberek hét esztendőn át remegve várták a természe
tesen be nem következett eseményt. Ugyancsak a világ 
végét jövendölték meg 1524-re, 1584-re, majd 1624-re 
és végül 1643-ra.

Midőn az 1524-iki év február havára jósolták meg 
a földnek vízözön által való elpusztulását, a megrémült 
emberek ijedelmükben hajókat kezdtek építeni. Franczia 
országban pl. egy Auriol nevű főúr egy hatalmas Noé-féle 
bárkát építtetett magának. Beköszöntött végül február 
hava, de a csillagjósok nagy szomorúságára, valóban pe
dig örömére, a föld nemcsak hogy el nem pusztult, ha
nem a beígért nagy vízözön helyett ráadásul még egy 
csepp eső sem esett.

Nem csoda, ha Kepler idejéig a csillagjóslást, az 
asztrológiát a legmagasabb és legelőkelőbb «királyi tudo
mánynak)) nevezték el és ekként tisztelték is. Koperni- 
kus, Galilei, Kepler és Newton tanai, melyek a földet 
világközponti helyzetéből kiemelték és másodrangú boly
góvá, igénytelen kis csillaggá degradálták, véget vetet
tek aztán az oly soká bálványozott asztrológiának is. 
Utolsó híve Morin B. (1659 f )  volt. De azért végkép 
sohasem szűnt meg befolyása, még napjainkban sem.

A horoszkóp.
(Születési csillagképlet.)

Hogy az asztrológiának, még pedig különösen az ó- 
éa középkori csillagjóslásnak óriási hódítását, másrészt 
pedig a csülagbef oly ások kipuhatolását, a csillagjóslás
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módját, továbbá a horoszkóp lényegét jobban megértsük, 
kissé vissza kell térnünk a Ptolemaeus korabeli (130 Kr. 
e.) világnézetnek és csillagászati felfogásnak rövid elem
zésére.

A  ptolemaeusi, vagy jobban mondva: aristotelesi vi
lágfelfogás, mely csaknem 1500 éven át volt érvényben, 
egy egész más, a miénktől óriásilag különböző világ- 
felfogás volt

Eszerint nem a föld forgott a nap körül, hanem az 
egész égboltozat összes bolygóival és egyéb csillagaival, 
huszonnégy órán belül, vagyis naponkint keringett kör
alakban a föld körüL A  gömbalakú föld nem forgott ten
gelye körül sem, hanem mozdulatlanul nyugvó központja 
volt az egész világegyetemnek. A  végtelen nagy csillag
tenger, az egész mindenség pusztán a föld és ember 
kedvéért volt A  föld felett, tilajdonkép körűié nyolcz 
szférát, csillagkörpályát különböztettek meg. A  föld 
feletti hiét szférának sorrendileg a következő bolygók 
feleltek meg: Közvetlenül a föld felett az első szféra kö
rében forgott a föld körül: 1. a hold, 2. Merkúr. 3. Ve- 
nus. A  negyedik szféra körében, tehát a hiét szféra kö
zepében a Nap. Azontúl képzelték: 5. a Marsot, 6. a Ju
pitert és 7. a földtol legtávolabb a Satumust.

A  hetedik szférán túl terült el a nyolczadik szféra, 
az égboltozat a reászegezett álló-csillagokkal, a világ- 
egyetem vége.

Az összes szférákon és látható világegyetemen 
túl, minden mozgásnak forrása, a láthatatlan világ
szellem székelt, Isten. A  nyolcz szférából álló lát
ható világegyetemet egy óriási, belül üres kristály-gömb
nek képzelték és ebbe mintegy bele bélelve még hét ha
sonlóképen üres s mindig kisebb és kisebb kristály-gömböt, 
E kristály-gömbök mindegyikére a bét bolygót rászegezve 
gondolták. A  nyolczadik szférát, vagyis az égboltozatot 
az Űristen huszonnégy óra alatt forgatta a föld körül, 
mire ezzel együtt köralakú mozgásba került a többi hét 
szféra s a rájuk erősített bolygók is. A  változékony fold-
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dél szemben a nevezett nyolcz szféra együttesen a válto
zatlan éthervilágot alkotta.

Az első szféra a hold alatt a világegyetem központja: 
a föld terült lel, melyen mindössze csak négy elem ural
kodik: a holdhoz legközelebb a tűzkör, aztán a légkör, 
majd pedig a föld és víz eleme. Ezzel a négy elemmel 
párhuzamoson négy természeti erőt: a meleget (tűz), hi
deget (levegő), nedvességet (víz) és szárazságot (föld) 
különböztettek meg. Az asztrológiád művekben oly sűrűn 
előforduló nedves, száraz, hideg és meleg fogalma lé
nyegbevágóbb' volt, mint manapság.

Minden, a mi a hold alatt, vagyis a földön van, 
ebből a négy elemből képződik. Ezen elemek keveréké
ből hozzák létre a csillagok, azok mozgása és a csillag
szellemek mindazt, a mi a földön található, az állatokat, 
növényeket s még az emberek vérmérsékletét is. Minthogy 
az elemek különböző természetű keveredése és alakulása 
a csillagvilág befolyása alatt áll, természetes, hogy min
den élőlény sorsa is ezen égitestek mozgásától függ.

Azt a Icört, melyen belül a bolygók körpályájukat 
befutották ekliptikának (nap-pálya), vagy állatővnek ne
vezték és könnyebb eligazodás czéljából tizenkét részre, 
gömbszeletre osztották.

Az állatővi jegyek, vagy csillagképek a következők:

!Hi kos r oroszlán <ft> ®fnyilas
ÍHt kika t í szűz tsp ff*  bak °L
'ÍJÍ ikrek n mérleg r£h vízöntő ss
*  rák skorpió n e 35 halak X

Ez a tizenkét gömbszelet volt az a tizenkét égi ház, 
melyre a horoszkóp elkészítésekor szükségük volt. Hogy 
a bolygóknak mindenkori állását pontosabban ie meg
jelölhessék, a tizenkét gömbszelet mindegyikét újból har- 
mincz fokra osztották.

A  horoszkóp, vagy nativitáa (születési csillagképlet) 
felállítása következőképen történik. Mindenek előtt múl
hatatlanul szükségünk van nem csupán a születési év,
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hanem a hónap, nap, óra és ha lehetséges, még a perezneh 
a pontos ismeretére. Most aztán meg kell állapítanunk, 
hogy az adott születési pillanatban, vagy órában milyen 
volt a hót bolygó állása, egymáshoz és a tizenkét állatövi 
csillagképhez, vagy másszóval a tizenkét égi házhoz való 
viszonya. Minden bolygó a föld körüli forgása következ
tében huszonnégy órán belül mind a tizenkét csillagké
pen, égi házon, vonul keresztül. A  csillagok befolyása a 
születendőre elsősorban az uralkodó, vagyis az épen akkor 
felkelő bolygó természetétől függött, aztán az úgynevezett 
aspektusoktól, vagyis a bolygóknak egymáshoz való hely
zetétől és végül az égi házak elhelyezkedésétől.

Ezt a sok csillagállást és viszonylatot a születés per- 
czében egy pillantással az égboltra másként is nehéz meg
állapítani. Csak a királyok és dúsgazdag emberek en
gedhették meg maguknak, hogy a születés pillanatában 
kéznél legyen a mindjárt munkához látó asztrológus is.

Az asztrológus tulajdönképeni munkája akkor kez
dődik, midőn az égitestek állását rendszerint utólagosan, 
tehát jóval a születés után, napok, vagy évek múltával 
egy adott időpontra, órára óe perezre kellett visszaállí
tania. Mindehhez szabatos csillagászati, számtani és mér
tani ismeretek szükségesek.

Az az ^asztrológiái vágy, hogy a csillagok állását 
visszamenőleg is bármely évre, napra és órára meg le 
hessen határozni, a csillagászat előhaladását a közép
korban jelentékenyen előmozdította.

Hogy a csillagok akkori égi állását könnyebben meg- 
jegyezhessék, megrögzítsék és áttekinthessék, egy álta
lánosan elfogadott üres, négyszögű horoszkóp mintát (1. 
rajz) használtak. A  csillagok állásának megállapításához 
szükséges volt elsősorban a születési hely pontos föld
rajzi szélességi és hosszúsági foka, melyet rendszerint a 
helység nevével együtt a horoszkóp-minta középső kocz- 
kájába szoktak bejegyezni. A  ki legalább a hét bolygót 
és tizenkét állatövi csillagképet az égen helyesen felis
merni nem tudja, az természetesen horoszkópot sem esi
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nálhat. Az eljárási módot azonban bizonyos elméleti 
csillagászati ismeretekkel is meg lehet érteni.

Ha például egy bizonyos napon éjjel tizenkét óra 
kor kellene horoszkópot állítanunk, akkordéi felé tekintve 
fejünk felett a föld északi sarkától a déli sarkon kérész-

WALLENSTEIN HOROSZKÓPJA

tül az egész föld körül egy vonalat képzelünk el, a ma
gunk délkörét, mely az egész égboltozatot és természete 
sen azzal együtt áz állató vet is két részre, egy jobb- és 
baloldali félgömbre osztja. Mindegyik félgömbön úgy 
jobb-, mint baloldalt az állatövet gondolatban újabb hat 
részre osztjuk, úgy, hogy három rósz a látóhatár fölé, há
rom rész pedig a látóhatár alá esik. Az ily módon nyert 
tizenkét gömbszeletet az asztrológus égi házaknak (lati-

'S&£RME6Z|'£?XE1 KEppL£R.J.
1 6 0 8 -3 A N .
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nul: domus) nevezi. Megrögzítés czéljából ezeket a Ho
roszkóp minta-rajzába ar következő sorrendben helyezi el, 
illetve jegyzi be. Első Háznak (1. I. rajz), veszi azt & csil
lagképet, mely a jelzett alapállás szerint (dél felé for- 
dolva) tőle balra, vagyis földrajzilag keleten, közvetle
nül a látóhatáron alul fekszik. Ezt bejegyzi a horoszkóp 
mintarajzának I. házába (Vízöntő). Aztán folytatólago
san úgy halad tovább a házak elhelyezésével és bejegyzé
sével, hogy a tizenkettedik ház a látóhatár felett az első 
ház tőszomszédságába kerüljön. A  mintarajzban a II. 
ház: kos, III. ház: bika, stb. XII. ház: bak.

Minthogy pedig az ég a régi felfogás szerint kelet
ről nyugatra forog, azért az első (I.) házba eső csillagkép 
lesz az, mely a látóhatáron legközelebb fog felkelni. Ezt 
a házat nevezik kiválóan felkelő háznak, vagy másként 
horoszkópnak is.

A  házak bejegyzése a horoszkóp keretébe úgy is tör
ténhetik, hogy elsősorban nem az I., hanem a X . házba 
jegyezzük be a fejünk felett talált állatövi jegyet és fo 
kot, aztán hasonlóképen tájékozódva a X I., X II., I., II. 
stb. házakba a megfelelő csillagképeket.

Az ily módon elkészült horoszkóp alakja a térkép
hez hasonlóan, az előzőleg tizenkét állatövi részre osztott 
égboltnak éjjeli tizenkét órai hű másét tünteti fel. M in
den egyes háznak megvan a maga saját befolyása az ak
kor születő gyermek sorsára. A  legfontosabb az I., IV., 
VIL és X II . ház. Ezek az «ég sarkai» néven ismeretesek. 
A többi «domu8 cadens» (vagy in cadente domo) sülyédő 
ház, a mi azt jelenti, hogy a benne levő csillagképnek, 
vagy bolygónak alig van befolyása áz illető sorsára.

Az állatövi jegyek bejegyzése után beírjuk az egyes 
házakba az égen megfelelő bolygóknak jegyeit is, & mint 
azokat az illető órában az egyes állatövi csillagkópebben 
találtuk. A bolygóknak ez a házbeli állása s a szerint, 
a mint a házak mozgási irányával előre, vagy hátra, il
letőleg ugyanazon, vagy ellenkező irányban mozognak, a 
megejtendő jóslásnak egyik legfontosabb alapja.
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Régen te a azabatosabb csillagászati mérések híján 
megelégedtek a naptárokból merített és hozzávetőleges 
adatok alapján összeállított horoszkóppal is. Természetes, 
hogy ezek igen pontatlanok és hiányosak voltak.

A csillagképek, házak és bolygók jelentése.
Az egyes házak jelentése és bizonyos személyekre, 

vagy dolgokra való befolyása a következő:
I. ház az élet, II. szerencse, kincsek, III. testvérek, 

IV. rokonok, V. gyermekek, VI. szolgák, egészség, VII. 
házasság, VIII. halál, IX . vallás, irgalom, X . állás, 
tisztség, X I. barátság, X II . ellenségek háza.

Hogy a házaknak s a bolygóknak miért épen ez a 
méghatározott jelentése, bajos volna megmondani. Csak 
azt tudjuk, hogy ez a jelentés régi hagyomány révén ma
radt reánk.

Minden háznak volt azonkívül egy-egy uralkodó 
bolygója is, melynek a saját házában jóval nagyobb volt 
hatalma, mint azon kívül. A  nap főlakóhelye volt az 
Oroszlán, a holdé a Rák. A  többi öt bolygónak két-két 
háza is volt, még pedig egy nappali és éjjeli háza.

A Merkúr főlakóhelye volt a Szűz, a Vénuszé a Mér
leg, Marsé a Skorpió, Jupiteré a Lövész és Saturnusé a 
Bak.

Az első házban a Nap pl. egészséges, képzett em
berre, a Saturnus pedig tisztátalan, lusta emberre utalt. 
A második házban a Merkúr szerencsét jelentett a ke 
reskedelemben, a hold az ötödik házban számos gyermeket 
stb., stb.

A  testrészek közül a Kos kormányozta a fejet, a 
Halak a lábat, az Oroszlán a szívet, a Skorpió a nemző- 
részeket 6tb.

Az egyes bolygókat általában ugyanolyan tulajdon
ságokkal ruházták fel, melyekkel a megfelelő nevű iste
neket a régi görög és római mithológia is illette.

A  hét bolygónak meghatározott befolyása van nem

Nagy Álmoskönyv 9
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csupán az élettelen természetre, hanem minden élő szer
vezetre és az emberre is.

A  Hold: hideg, nedves, mogorva természetű; a gyor
saság és jóság jelképe. Uralma alatt állott a hétfői nap
pal és csütörtök éjjel. Kiválasztott szine a fehér s az ízek 
közül a sós.

A  Hold jegyében született gyermek: engedetlen, rit
kán öregkorú, öngyilkos-hajlamú, sötét szemű, kancsal, 
beteg, mélabús, halvány arczszínű.

A  testi szervek közül a fej, a has és baloldali szer 
vek állottak befolyása alatt.

A  Hold jegyében állottak: az összes éjjeli mestersé
gek, szinészek, uzsorások, korcsmárosok, vadászok, a köz
nép, asszonyok, özvegyek, mészárosok, vargák, utazások. 
Az állatok közül az ökör.

Merkúr: hideg, nedves, állhatatlan és változékony 
természetű. Napja a szerda és szombat éjjel. Szine a 
szürke s az ízek közül az eczet-savanyú.

Uralma alatt állott: az ékesszólás, művészetek, ke 
reskedelem, írnokok, asztrológusok, mérnökök, költők, tör
ténetírók, feltalálók, tudósok, világbölcsesség, mennyiség- 
tan. Az állatok közül a sárkány.

A Merkúr jegyében született gyermek: beszédes, 
ékesszóló, okos, vidám, sápadt, tanulékony, csendes, jó 
szívű.

A szervek közül a vesére gyakorol befolyást.
Vénusz: hideg, nedves, termékeny; a szépség gondo

zója. Az öröm, ének, zene és szerelem nemtője. Uralma 
alatt állanak: tánczosok, patikusok, hajadonok, kérők, 
szabók, fodrászok, bábaasszonyok, divatkereskedők, cse
lédek, ékszerészek, mindenféle díszítők. Az állatok közül 
a galamb.

Színe: a zöld, az ízek közül: a zsályaíz. Napja: a 
péntek és hétfő éjjel. A  szervek közül a vesékre hat.

A  Vénusz jegyében született gyermek: falánk, er
kölcstelen, rideg, változékony; szereti a zenét, éneket; * a 
másik nemnél sok szerencséje van.

A Nap: forró, száraz, jótékony, életerőt, értelmi-
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séget, gazdagságot adó. Színe: a sárga, az ízek közül, 
enyhe. Napja: vasárnap és szerda éjjel. A  testrészek! 
közül alá ja tartoznak: a gyomor, az agy, a velő, az arcz 
és az összes jobboldali szervek.

' A  jegyében született gyermek: okos, szép, egészséges 
művésznajlamú, gazdag, tekintélyes, hatalmas lesz. Be 
folyása alatt állanak: a fejedelmek, nemesek, magasabb 
rangú tisztségek, a fejedelmi udvar. Az állatok közül az 
oroszlán.

Mars: forró, száraz természetű. Az égi hadsereg ve
zére, a háború és viszály intézője. Színe: a vörös, az ízek 
közül a keserű. Napja: kedd és péntek éjjel. A  test-szer 
vek közül befolyása alatt állanak: a mái, a vér, az erek 
és bal fül.

Tőle függ: a katonák, harozosok, orvosók, ötvösök, 
tűzoltók, mészárosok, borbélyok, szakácsok, pékek, arany
művesek, lakatosok és mindazok sorsa, kik tűzzel vagy 
vassal foglalkoznak. Állata: a farkas.

A jegyében született gyermek: feketeszemű, vörös - 
hajú, hegyes orrú, nagyszájú, rosszakaratú, haragos, 
gúnyos, elvvágyó.
1 Jupiter: nedves, meleg és derült természetű, igaz- 

_/ i én * , 1/1 *' ^zíne: a kék, az ízek közül az

______ ______üdéivé: a máj és a bordák.
Uralma és befolyása alatt állanak: a papok, hivatalnokok, 
jogászok, bankárok, földmívesek, közművesek; a vallás, 
jogi ügyek, becsület, gazdagság. Állata: a sas.

A  jegyében született gyermek: okos, de hamis, 
külsőleg csinos, derült, igazságos.

Szaturnusz: hideg, 82áraz, szomorú, mérges termé
szetű; minden természetesnek megrontó ja. Színe: a 
fekete, az ízek közül a savanyu. A  testrészek közül be
folyása alatt állanak: a lép, a jobb fül és húgyhólyag. 
Napja: a szombat és kedd éjjel.

Uralma alatt állanak: szerzetesek, építészek, zsidók, 
öregek, szülők, földmívesek, a halászat, bányászat, 
gyengeség és betegség; az állatok közül a szamár.

vasárnap éjjel. A  testrészek

f\±
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A jegyében született gyermek: szerencsétlen, lusta, 
fennhéjázó, kapkodó, sápadt arczú.

Meg kell még emlékeznünk a bolygók ú. n. aspektu
sairól. Ez alatt azt a szöget értjük, melyet két bolygónak 
fénysugara a földön találkozva alkot.

Mindezen különböző jegyeknek, helyzeteknek és be
folyásoknak egymással való összevetése sokszor bonyo
dalmakat és nagy nehézségeket okoztak. lf*y pl. az Orosz
lán jele, ha a Nap feléje közeledik, erős ea vérengző em
ber születését jelzi. Ha azonban valaki az Oroszlánban 
tartózkodó Mars bolygó alatt született, akkor & kettő
nek egyesüléséből az illetőből hős vagy rabló lesz.

Nagyon fontos volt még bizonyos égi testek látszó
lagos találkozása, a mi igen nagy, egész országokra döntő 
befolyást jelentett. Így pl., ha a Szaturnusz a Jupiterrel 
találkozik. Ilyen és hasonló találkozásokról azt hitték, 
hogy esillagházasságokká válhatnak, melyekből akár új 
lények pl. üstökösök is származhatnak.

Nem folytatom, mert az asztrológia valamennyi 
adatainak, a bolygók és állatövi jegyek viszonylatainak 
az emberek sorsára való befolyásának részleges elősoro- 
lása egy egész könyvet tenne ki.

Végül egy kimutatást közlök még arról, hogy az egyes 
hétköznapok éjjeli és nappali óráinak milyen bolygók 
felelnek meg. A  feltüntetett órákat azonban nem meg
szokott időszámításunk, hanem a nap felkeltétől számí
tottan kell érteni.

A bolygók ói*ái.

Nappali órák © ? ? 3 s  1© ? ? 3 b n d
Vasárnap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 .
Hétfő 12 , . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14
Kedd 9 9 10 11 12 . 1 2 3 4 5 6 7 8
Szerda . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Csütörtök 10 10 11 12 . 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Péntek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Szombat 11 11 12 . 1 2 8 4 5 6 7 8 9 10
éjjeli órák n d © ? $> 3 n d © ? ? 3 *

B. H.



CSILLAGJÓSLÁS
HÓNAPOK SZEKINT MIND A KÉT NEM 

SZÁMÁRA.

Január hava. Jegye: Vízöntő.
i A  január havában született fiú abban leli a leg

nagyobb örömét, ha jégre vihet másokat; sok vizet iszik, 
teában, levesben és a korcsmái borokban, — habár aka
ratja ellenére; a társaságban nagyon sokat, de vizenyős 
dolgokat cseveg s azt kell tapasztalnia, hogy legszebb 
reményei vízzé válnak.

A  január havában született leány, mindenekfölöii 
a test és a fehér ruha tisztaságát szereti; gondosan ügyel 
arra, hogy jó hírnevét be ne mocskolja; gondos házi
asszony, hű barátné válik belőle s újévkor — szívből k : 
ván boldog újévet.

Február hava. Jegye: Halak.
A  február havában született fiú ravasz és üzérkedő 

természettel bír; szeret a zavarosban halászni és ha lehet, 
gazdag menyasszonyt szerez magának; gyors az elhatáro
zásban s a végrehajtásban, néha azonban lefőzik; szeret 
a tengereken utazni és a világ minden kincsét bezsebelné 
— ha lehetne.

A  február havában született leány hide^r természetű, 
/éghetetlen lassan melegül fel a szíve. A  mikor szerelmi
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titokról nincs szó: akkor hallgatag, mint a hal, egyéb
iránt — különösen vetélytársnői fölött — keményen szó 
kott Ítélni. Ha az országban nem akad részére férj, el
megy más országba keresni.

Márczius hava: Jegye: Kos.

A  márczius havában született fiú szelíd természetű; 
az életben sokat eltűr, de ha fölbosszantják, haragos lesz 
és a foga élét is meg tudja mutatni; a mily csendes ren
desen, oly vidám lesz, ha felmelegszik és kedveli a vi
lágokat.

A  márczius havában született leány az élet tavaszát 
nem élvezi soká, csakhamar fejkötő alá jut; a szent há
zasságban türelmes és hű; felebarátjaival szemben őszinte 
és igaz: mint anya — jól nevelt gyermekeknek Örvend

Április hava. Jegye: Bika.

Az április havában született fiú erőteljes; szerelmé
ben változékony; otthon szigorú, sőt néha kemény is: 
kenyér- és rangirígy, ennek következtében sok a vi
szálya, pőre, de többnyire győztes fél.

Az április havában született leány szeszélyes, éles
nyelvű, társaságkedvelő; nagyon sok csipkedésnek van ki
téve és vissza — aprópénzt fizet; házasságában azonban 
többnyire hosszú életű.

Május hava. Jegye: Ikrek.

A  május havában született fiú nagyon gyöngéd és 
barátságos, különösen nők iránt; kár, hogy piperkőoz. 
Ifjú  évei a szerelem évei közt telnek el s mindig — jó 
leánynak nyeri el a kezét; házasságában általában véve 
boldog, csak a besúgók idéznek néha elő tűzhelye körül 
egy kis vihart, a melyet azonban a szerelem napja csak
hamar eloszlat.
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A május havában született leány csak a szerelemre, 
csak a barátságra terem; korán és boldogan megy 
férjhez, férjének üdve, családjának éke és tisztessége vá
lik belőle; mint anya, nagy hajlandósággal bír ikreket 
hozni a világra.

Június hava. Jegye: Rák.

A június havában született fiú többnyire gazdag a 
tudományokban, de szegény a szerencsében, szerelme sok
szor rák módjára megy vissza, de házasságában végre meg
elégedés környezi és okos gyermekkel áldja meg az ég; 
vigyázva, de biztosan halad.

A  június havában született leány sem az első, sem 
a második kedvesének nem lesz a felesége; nagyon ér
zékeny, mégis csapodár; a férjét kínozni fogja, ha min
den tekintélyét nem veti vele szemben a mérlegbe; életé
nek második szakában azonban lecsendesül a vere és bol
dog lesz.

Julius hava. Jegye: Oroszlán.

A  julius havában született fiú többnyire izmos, 
egészséges, merész, tüzes véralkatú, a miért is óvakodnia 
kell a verekedésektől; szeret éj jelezni s napközben aludni, 
szereti a jó asztalt és gyakran száraz a torka.

A  julius havában született leány szereti a természe
tet, koszorúkat köt maga és mások számára. Csak az erő
teljes ifjakat és férfiakat szereti, de különösen a had
fiakat; gyűlöli az álnok embert, könnyen haragra lobban, 
de tudja magát türtőztetni és nagylelkűen megbocsát; az 
égiháborútól fél.

Augusztus hava. Jegye: Szűz.

Az augusztus havában született fiú néha tekintélyes 
és híres emberré lesz; a közjóért szívesen fáradozik.
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köszönetét és elismerést azonban nem mindig arat. Ren
desen valami gazdag özvegy szeret belé, de a szellemes 
és üde leánynak alkalmasint előnyt ád s számos gyer
meknek lesz atyja.

Az augusztus havában született leány a szűz 
minden erényével ékeskedik, gyakran nagyrabecsült fe
leség és háziasszony válik belőle; ha azonban 30 éves 
koráig pártában marad, akkor a sírba is aggszűzként 
száll, mert Hymennek is megvan a maga ideje.

Szeptember hava. Jegye: Mérleg.

A  szeptember havában született fiú az igazságot 
szereti mindenekfölött s épen ezért hűséges üzletem
ber, kitűnő tisztviselő válik belőle; gazdaggá azonban 
nem lesz, de a nyugodt lelkiismeret elkíséri a sírig s a 
jó hírnév túléli őt.

A  szeptember havában született leány mindenben 
nagyon pontos, miért is szolgálatban nagyon kedvelt, 
csakhogy parancsolni, rendelkezni is szeret s ennek 
következtében könnyen kiállhatatlanná válik; mentege- 
tődzés nélkül nem fogadja el az ajándékokat s szavaira 
ép úgy vigyáz, mint a tetteire.

Október hava. Jegye: Bögöly.

Az október havában született fiú meggondolatlan és 
szeles, a mi által kárt és kellemetlenséget okoz mások
nak, a kártalanításra azonban mindig kész. Magatartása 
néha feltűnő és visszataszító, de a ki tud vele bánni, 
derék emberre talál benne; a bort inkább iszsza, mint 
a vizet.

Az október havában született leány jól vigyázzon 
magára, hogy szeszélye és hegyes nyelve által meg ne 
sebesítse és meg ne utáltassa magát; nagy hajlamai 
vannak az irigységre, szereti a bort, a kávét, pénzt azon-
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baa — mert szereti és félrerakja — nem igen ad érte; 
a házasságban könnyen ki lehet vele jönni; szigorú anya.

November hava. Jegye: Nyilas.
A  november havában született fiú minden csinos 

arczba, sőt a csinos ruhába is beleszeret könnyen; 
szenvedélyes vadász, sok bakot lő puskaporral s puskapor 
nélkül; mint katona az ellenségre ép oly veszedelmes, 
mint a leányokra, az utóbbiakra különösen táncz alkal
mával, a melynek nagy kedvelője; házát jól kormányozza 
és megelégedetten ól.

A  november havában született leány vakmerő 8 a 
veszélynek gyakran kiteszi magát; szereti nagyon a 
katonát és a vadászt; szerelmükkel sokan ostromolják, 
de csak egy tudja a szívét megnyerni s ennek ateután 
az élet viharai között megédesíti az életét.

Deczember hava. Jegye: Bak.

A deczember Lávában született fiú nem barátja a 
hidegnek, szereti a bundát, a kályhát, e mellett a 
jó társaságot; nagy barátja a hurkának, kolbásznak 
sonkának s mint jó barát, férj és házi úr, gazdag 
ajándékokat osztogat; agg korában nagyon örül az 
unokáinak.

A deczember havában született leány nagyon férfias, 
de a mellett a nőiesség kedvességét is megtartja; sze
reti a disznótorokat s a karácsonyi, újévi ajándékokat, 
fáradhatatlan szorgalommal és változatlan szeretettel gon
doskodik azonban otthonáról és családjáról.
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ARCISME.
(Fiziognomika.)*

Azt mondják: «A z  arcz a lélek tükre» és hogy a 
figyelmes és gyakorlott arczkutató a fej alkotásából, az 
arcz vonásaiból, a homlok, szem, orr és száj alakjából, 
ezeknek egymással való összehasonlításából vajmi köny- 
nyen és biztonsággal következtet a szemügyre vett egyén 
jellemére, szellemére, érzés- és gondolkozásmódjára. És 
ebben semmi csodálatos sincsen, sőt egészen természetes
nek találjuk. Az arczból úgy olvashatunk, mint egy 
nyitott könyvből, csak tanulmányozni, ismerni kell en
nek a könyvnek az írásjegyeit. Ennek az «ábc»-nek ismer
tetését czelozzák jelen soraim.

Hogy a szabályos fejalkotás, a jó és nemes érzelmek 
valami -megnyerő, a rendellenes fejalkat és aljas szen
vedélyek pedig ellenszenves kifejezést adnak az arcznak, 
kétséget nem szenved.

1. Az arczról általában.

Az arcz mértékéül az orr hosszát használják. Sza
bályként áll, hogy a rendes arcz négy szer te oly hosszú, 
mint az orr. A  rendes arcz szélessége egyik halántéktól 
a másikig pedig akkora, mint a nyitott kézben a közép - 
ujj hegyétől való hosszúság a kéz tövéig.

Nagyon hosszúkás arcz: tolakodó, szemtelen; telt, 
kerek arcz : együgyű; lapos arcz pedig: daczos, akaratos 
emberre utal. Nagyon húsos arcz: élvvágy; nagyon so
vány: óvatosság, elmélkedés; csontos arcz: szorgalom, 
avagy félénkség jele.

Túlkicsiny, vagy túlnagy, túl hosszú, vagy túlhe- 
gyes arcz rendszerint valami állatias hajlamra vall.

Háromszögletes arcz, a mely felül széles: gyors fel
fogású, mély gondolkozó. Háromszögletes, de alul szé
les arcz: korlátoltság, vagy kegyetlenség jele.
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Halhoz hasonló fe j: gyáva, gyengeelméjű; buldogg- 
arcz: erőszakos, eszes; duzzadt arcz: érzékiség.

Kerekded aroz: együgyű, de jóakaratú embernek jel
lemvonása. Ha az arcz alsó része nagyon kicsiny: lusta, 
nehéz felfogású, vagy nyakas emberre utal.

Hosszúkás és felfelé hegyesedé arcz: hamis, hízelgő 
ember sajátja.

Fekete haj: elszánt, bátor; világos szőke h a j: 
gyenge, érzékeny; göndör haj: szenvedélyes, makacs; fi
nom, selymes haj: nőies jellemre enged következtetni. Ha 
a szemöldök és haj színe egymástól különböző: rossz jel, 
mely óvatosságra int

2. A szemek.

A  szem fehérjének tiszta, világos fehérnek kell len
nie. Ne legyen se nagyon vöröses, se nagyon kékes. Ha 
a szem fehérje sötét szivárványhártyá ja mellett sárgás, 
vagy pedig világos szivárvány hártyája mellett kékes 
színű: kiélt, közömbös emberre következtethetünk. Vé
res erezetű szemfehérje: lobbanékony, haragos természet. 
Nagyon eres szemfehérje: érzékiségre; ellenben tiszta és 
gyenge erezettel: fennkölt szellemre vall.

Kicsiny szem: ravaszság, irigység, fösvénység; nagy, 
nyitott szem: vakmerőség, babonaság, vagy bujaság; mé
lyen fekvő szem: okosság, ridegség jele. Túlnagy szemek: 
testi, szellemi gyengessógek Földre szegezett szem : 
alattomosság, órzékiessóg jele.

A  szembogár színe szerint van fekete, kék és szürke 
szem. A  kaukázusi faj jellemzője általában a kék szem. 
Sötétbarna, vagy sötétkék szem: szerény, derék, fukar 
ember. Világoskék, vagy világosszürke szem: könnyelmű, 
lobbanékony természet. Tiszta kék szem: gyengéd, sze
líd ; zöldes szem: álnok, okos, vakmerő; barna szem: vér
mes, akaratos; fekete szem: gyorscselekvésű, mélabús em
berre vall.
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Egymástól távol álló szemek: ostobaság; kanosai 
szem: okosság, ravaszság, kaczérság.

Tiilnagy szemhéjak kicsinyeknek látszó szemekkel: 
kényelem, lustaság, vagy hamisság; lelógó szemhéj: iszá- 
kosság; erősen ívelt szemhéj: jószívűség, korlátoltság jele.

Pislogó szempillák: félénkség, ingatagság, ideges
ség; félig csukott szemek: furfang, érzékiesség, olykor 
mely gondolkozás. Hosszú felső szemhéj: nagy elme, szív
telenség.

Egyenes szemöldök: nőies természet; ívelt szemöl
dök: gyengédség, finomság; bozontos szemöldök: erély, 
bölcsesség; gyengén látható szemöldök: korlátoltság, vál
tozékonyság ; magasan fekvő szemöldök: ábrándos, gyenge- 
akaratú; összenőtt szemöldök: okos, vakmerő; vékony, fi
nom szemöldök: gyengéd, szelíd; vízszintes szemöldök: 
bátorság, erős jellem.

Orr felé húzódó szemöldök: daozosság, vadság; ha
lánték felé húzódó szemöldök: képmutatás, gúnyolódás. 
Hosszú szemöldök: érzékiesség; rövid szemöldök: mérték
letesség. Sűrű, fekete szemöldök: becsvágy; az orrnál 
összeérő szemöldök: fukarság, hamisság.

Felfelé húzódó szemizmok: hiúságot; lefelé húzódó 
szemizmok: alázatosságot; oldalt irányulok: kicsinylést; 
befelé húzódó szemizmok: iszákosságot jelentenék.

A  szemek sarkában látható redők: furfangos, nagy
eszű; hosszú szempillék: őszinte, okos; a szempillák hiá
nya: nyers, ingatag jellemre utalnak.

Nagyon jellemző még a tekintet, mely igen sokféle 
benyomásé: szelíd, hideg, epedő, büszke, megvető, alá
zatos stb. lehet. A  tekintet azért fontos, mert alig, vagy 
nagyon nehezen palástolható, különösen, ha ugyanakkor 
egyúttal a száj mozdulatot is figyeljük, hogy vájjon a te
kintettel összhangban áll-e vagy sem. Ha nem áll vele 
összhangban, résen kell lenni. Színészek, diplomaták, po
litikusok annyira tudnak uralkodni arczizmaikon, sőt 
még tekintetükön is, hogy a száj mozdulat és tekintet 
közti ellentétet igen ügyesen elpalástolhatják. De azért
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éles megfigyeléssel egy-egy villámgyorsan ellesett száj 
mozgásuk, vagy szemrebbenésük rendszerint útbaigazít.

8. Az orr.

Lavater mondja: «A milyen az orr, olyan a jellem, 
a lelkületű A  rendes, szabályszerű orrnak oly hosszúnak 
kell lennie, mint a milyen magas a homlok.

Arányosan formás orr: értelmesség, őszinteség; he
gyes orr: hirtelen haragú, jólelkű, élezés; hosszú orr, kü
lönösen ha a száj felé hajlik: tanulékony, becsületes; na
gyon rövid orr: gőgős, fukar, rosszmájú ember sajátja.

Alul vastag, húsos orr: közepes értelmiségű, udva 
riatlan; egyen'es, nagy orr: jámbor, derék; görbén hajlott, 
karvalyra emlékeztető orr: fennhéjázó, gúnyos; görög, 
vagyis egyenes és a szemöldöknél behajlás nélküli orr: 
higgadt, okos, jellemszilárd; lapos, kerekded orr: élvvá
gyó, daczos természetnek a jele.

A  középen hajlott s benyomott orr: fukarság, aljas 
lelkűiét; a homloknál nagyon behajló orr: gyenge Ítélet, 
de jó emlékezet. Ha az ilyen orr egyúttal kicsi is: ra 
vaszság jelenlétére utal.

A  homloknál rögtön kiemelkedő orr: bőkezű, jóté
kony ; a homloknál behajló óit : fukar, takarékos szemel}' 
Hosszú, kerek formájú orr: tolvajlásra vall.

Vörös-erezetű orr: mértéldetlen, iszákos; görbe or
rok, melyeknek hegye akár jobbra, vagy balra hajlik: ha
mis, fukar, fajtalan egyénre mutatnak.

Felfele álló orrlyukak: részvét, irgalmasság; széles 
orrlyukak: életvidámság; kiosi, szűk orrlyukak: félénk, 
önfejű, különcz. Tömtpe, csaknem majomszerű orr: fé 
lénk, hiú, de jószívű személy.

Túlnagv orr: hevesség, ravaszság; túlkic6Íny orr: 
ingatagság; nyerges orr: szemtelenség; vastag,húsos orr: 
ólvvág^; hegyes orr i mérges, csípős; kerek orr: bátorság, 
erő; pisze orr: érzékiesség jele. ,
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4. A száj.
A  rendes, szabályszerű száj hossza akkora, mint az 

orré. Piczi száj: ábrándos, jószívű; nagy szá̂ ’ : bátor; ki- 
csucsorosodó száj: gúnyos, ravasz; nyitott száj: korlátolt, 
ingatag; csókos száj: finomság, érzékiesség; görbe száj: 
szívtelen, gőgös, vagy egyéb fékzegsóg jele. Befelé hajló 
száj: szelídség, jóakarat, elmésség.

Piros ajak: rendes, egészséges; halvány ajak: be
teges természet. Gyenge, vékony ajkak: becsvágy és ha a 
mellett kicsi a száj: szoknya bolondja; vastag, erős aj - 
kak: érzékies. Vastag alsó ajak: lusta, kedvetlen, érzó- 
kies; állandóan összeszorított ajkak: mérgelödés, makacs
ság; keskeny ajak: ókesszólás, ravaszság.

Nagy száj, lelógó felsöajakkal: falánk, durva sze
mély. Ha az alsó ajak a felső fölé emelkedik: fennhéjázó, 
veszekedő; hullámos vonalú ajak: Őszinte, nemes érzelmű; 
kiszökkenő felső ajak: mérsékelt, okos, takarékos; ki
szökkenő alsó ajak: fösvény, durva, Önző emberre utal.

A  rendes áll az orr hosszának kétharmada. Minél 
előreszökőbb az áll, annál inkább erősíti meg azokat a 
tulajdonságokat, melyeket az arcz többi vonásai már mu
tatnak. Gömbölyded áll: szelídség, nőiesség; csontos áll: 
akaratos, számító; hosszú, egyenes áll: durva, önző sze
mély. Előre kiszökő áll: akaratszilárdság, szabatos érte
lem; lapos áll: rideg, fösvény, komoly gondolkozású; rö
vid áH: változékony természet.

Hegyes áll hegyes orral: hirtelen természetű, fur
fangos; felfelé hajló áll: mértékletlen; tokás-áll, csó
kos ajakkal: kicsapongó, érzékies ember.

Nőknél az állón, vagy felső ajkon szőrzet: veszekedő 
haragos, érzékies teremtés.

5. A fülek.
Az arányos fö l hossza csak egy tizeddel kisebb, 

mint az orré. Az ilyen arányosan formás fül mindig jó 
szellemi képességnek a jele. Húsos fül: kedvetlen, lusta,
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durva, de jó emlékezetű egyénre mutat. Nagyon piczi, 
kerek fül: félénk, érzékies; felfelé hegyesedő fül: álla
tias hajlamú; hosszú, gazdag tekervényű fül: zenei te
hetség ; hosszú és keskeny fü l: irigység; nagy, elálló fü l: 
fecsegő, hiszékeny; szőrös fü l: jónailású, hosszú életű; 
hosszú és vastag fül: érzékies egyénre vall. Középnagy
ságú fül: szerénység, mértékletesség, okosság; kemény 
fül: egészséges; puha fül: beteges emberek sajátja.

6. A homlok.

A  homlok redőiből, vonalaiból való jóslás talán a 
legrégibb s legkedveltebb része az arczismének. Mindan
nak daczára, hogy igen sok babonaszerű elemet olvasztott 
magába, mégis azt kell mondanunk, hogy jószimatú ösz
tönszerűséggel mintegy előre sejtette meg az ujabbkori 
frenologiának és cranioskopiának (koponyatan), valamin! 
a looalisationak (az agytekervónyekhez kötött egyes szel
lemi tehetségeknek helyi meghatározása), jóval megbíz
hatóbb kutatásait és eredményeit. Külön névvel is tisz
telték meg, a metoposkopia (homloktan) nevével.

A  homlokot szélessége irányában három részre szok
ták osztani. A  jobb oldali rész: az emlékezet, a középső 
rósz: az Ítélőképesség s a bal oldali rész: az eredetiség 
és ötletgazdagság székhelye. A  megfelelő rósz nagyobb- 
fokú kidomborodása az illető képesség túluralmára, be- 
laposodása pedig annak hiányára vall.

Nagyon nagy homlok: perlekedő, gőgős, lusta; na
gyon kicsi homlok: hirtelen haragú, fukar; nagyon kerek 
homlok: mérges; nagyon széles homlok: henczegő, dü
höngő és rendes alkotásé, széles homlok: mélyen gondol
kodó szellemre utal. Szűk homlok: rendetlenség; négy
szöglet ű: nagylelkűség, okosság; a középen belapult hom
lok: fukarság jele.

Alacsony homlok: eszes, szilárd, nyakas jellemű; 
előregömbölyödő: ingatag, éretlen; függőleges: nagy
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gondolkozó, kiváló emlékezetű, makacs; hátra hajló hóm 
lók: nagy képzeletű, világos fejű személy.

Egészen hátradőlő homlok: állatias hajlamú; na

gyon ránczos: közepes tehetségű, ingatag, makaes; fcúl- 
magas és függőleges homlok: szívtelen, zárkózott, \agy 
korlátolt emberre utal.

Ha az átmenet a homlokból az orrba lefelé haladva
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erősen bemélyedő: éleseszű megfigyelő; ha pedig az át
menet a homlokból az orrba csaknem derékszögben bemé- 
iyedő: korlátolt elmére mutat. Ha ez az átmenet aligéez- 
revehető: nagy gondolkozó, vagy makacs egyénre követ
keztethetünk. Viszont, ha az átmenet helyén dudorodás 
látható: zsarnok, gonosz emberrel van dolgunk.

A  homlokon a homlok feletti hajzattól a szemöldökig 
a régiek által ismert hét bolygónak megfelelően, hét ha
sonnevű vonalat különböztettek meg. A  homlok feletti 
hajzathoz legközelebb álló vonal: a SatvmáliM (vagy Sa- 
turnus vonala fy, ez alatt vele párhuzamosan haladva 
a Joviális (vagy Jupiter vonala *), ismét ez alatt a 
Martialis (Mars vonala S), a legközelebbi alatta a Verte- 
ns (Venus vonala ?). Ez a négy vonal egymással pár
huzamosan és vízszintesen halad a homlok szélességének 
irányában. A szemek felett húzódik el a Solaris (a Nap 
vonala 0 )  és a Lunaris (a Hold vonala C), még pedig 
olyképen, hogy férfiaknál a jobb szem felett a Solaris és 
a bal szem felett a Lunaris, nőknél viszont ép megfor
dítva. Végül következik a Merkurialis (Merkúr vonala 
9), mely a két szemöldök közt függőlegesen az orr felé 
tart. Mindezen vonalaknak lehetnek velük párhuzamosan 
haladó testvérvonalaik. Megjegyzendő, hogy a Merourialis 
rendszerint két vonalból áll. A  négy felső vonal a hom
lok jobb oldalán kezdődik és bal felé haladva hetven 
részre osztandó, úgy, hogy jobbról balra a vonal első fele 
harminez s a másik fele negyven részt ölel fel. A  hetven 
résznek mindegyike egy-egy évnek számít, minek alapján 
egy a vonalon előre jelzett s bekövetkezendő eseményt 
évnyi pontossággal lehet meghatározni. A  Solaris és Lu
naris a szemöldöknél veszi kezdetét s a halántéknál vég
ződik. Ezeket hatvan részre osztották. Olykor ez az utóbbi 
két vonal az orrtőnél egyesülve egy vonalnak látszik. A 
Mercurialis az orrtőtől kezdődőleg a Vénusz vonalig hú
zódik és hasonlóképen hatvan részre osztható.

Egyenes, jól fejlett homlok vonalak: ügyes, őszinte, 
jó emberre vallanak. Rossz jelnek tekintendő, ha egy vo



nal szakadozott 8 ha a mellett a neki megfelelő kéz vo
nal is ilyen (1. kézjóslás), akkor az illetőnek rövid, vagy 
igen nyomorúságos életre van kilátása. Görbe homlok vo
nalak: változékony, szerencsétlen természetnek az ismer
tető jelei. Görbo és kereszttel ellátott vonalak: akasztó- 
iát, vagy vérpadot jeleznek- Ha egy vonal elágazáso
kat mutat fel: akkor ez változékony egyénre vall, a ki 
ugyan nagy tervekre adja magát, de azokat véghez nem 
viheti. Felfelé, vagy a jobb kéz felé haladó elágazások 
jót jelentenek, de lefelé, vagy bal kéz felé húzódó homlok
vonalak rossz előjelek. A  vonalak hiánya: gondterhes 
életre utalnak.

Teljesen sima, ráncznólküli homlok kedvezőtlen jel 
és nyakas, rosszakaratú, ostoba emberre vall. Ha a vona
lak teljes hiánya mellett csak kereszteket, vagy úgyneve
zett rostélyokat találunk a homlokon: hirtelen és természet- 
ellenes, halálra következtethetünk. A  homlokon minden 
részarányos jel, mint például négyszög, háromszög, kör 
általában kedvező és minden szabálytalan, aránynélküli 
jegy rossz jelnek tekintendő. A  leghosszabb és legegye- 
nesebb vonal a négy közül mindig azt jelzi, hogy az il
lető a megfelelő bolygónak alárendelt dolgokban és sze
mélyekkel (1. csillagjóslást szerencsés lesz.

Lássuk már most az egyes vonalak jelentőségét kü- 
Iön-külön is:

a) A Satumalis, ha hosszú és egyenes is: hosszú éle
tet és a saját emberségéből szerzett gazdagságot jelenti. 
Ha úgy a homlokon, mint a kézen kettős vonalú: fukar
ságra utal. Ha szakadozott, va^y teljesen hiányzik: be
tegséget, de különösen lázra való hajlamot, avagy gyenge 
emlékezetet, éhséget, szegénységet jelent. Ha a mellett 
egyéb vonalak is szakadozottak: léha, fajtalan; ha pedig 
görbe, vagy kígyózó vonalú: durva, rosszakaratú termé
szetre vall. Kicsiny félkörök felette, vagy alatta: esés 
következtében beálló szerencsétlenséget jeleznek. Ha. le
felé hajolva a MartiaLissal egyesül: hirtelen halál; a Ve
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nerissel egyesülve: szerencsétlen házasság, vagy nők ré
vén elszegényedés; a Lunarissal egyesülve: szembetegség 
előjele.

b) A  Joviális, vagy Jupiter vonala hosszan és meg
szakítás nélkül: hosszú életre ad kilátást. Ha szakadozott 
8 vele együtt a Saturnalis is, avagy teljesen hiányoznak: 
szegénységet, becstelenséget jeleznek. Ha a négy első vo
nal a homlok felsőrészén szorul össze: akkor ez nemcsak 
szegénységet, hanem szerencsétlenséget is jelent. Az el
ágazó Joviális: változékony természetre; jól kifejletten, 
de a végén felfelé húzódva: gazdagságra utal. Kis fél
körök a Joviálison szerencsétlenséget jeleznek a Jupiter 
bolygónak alárendelt dolgokban és személyekkel való érint
kezésben. Ha a Joviális hosszabb, mint a Saturnalis és 
Martialis: nagy szerencse és gazdagság éri az illetőt min
denféle jovialisi ügyben. Ha a; Joviális és Saturnalis egy
mást keresztezik: szegénységre,' avagy éles elmére követ
keztethetünk. A  Joviális a Martialissal egyesülve: őszinte, 
független egyéniség; a Venerissel egyesülve: boldog há
zasság jele, különösen, ha még azon felül a kézben a Ve- 
nus öve a Merkúr vonallal is találkozik. A  Solarissal egye
sülve a Joviális: nagy urak részéről szerencsét; a Lu- 
narissal egyesülve: gazdag örökséget, avagy utazás köz
ben szerzett szerencsét; a MercuriaJissal egyesülve: őszin
teséget, vagy sikert a tudományokban szokott jelenteni.

c) A 1Martialis, vagy Mars vonala, ha hosszú s a 
többi vonalnál fejlettebb: a katonai pályán dicsőséget, 
becsvágyat jelent. Ha görbe, vagy kereszt van rajta g y i l 
kosságra 'raló hajlam iele. A  Mars vonalán található vö
rös pontok: életveszélyre: egy világosan kivehető kérész1

tásra, vagy akasztófán. való sarauiasra mutat.
Ha a Martialis és Joviális egybefonódik: vízbefu- 

lás veszedelme; ha megszakad: tűzveszély fenyeget. Vil
laszerű elágazással: kegyetlen, avagy csaló természet; 
kettészakadva: tűzveszély, vagy fegyveres veszedelem jele. 
Teljes hiánya, vagy helyén egy ferde kereszt: gonosz

és ugyanez a jel egyúttal
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ember; kígyózó vonallal: vakmerő, veszekedő, vízbefúló 
egyén.

Ha a Martialis vonal rövid és benne egy S alak lát
ható és a mellett a Joviális teljesen hiányzik: az gyil
kosra, erőszakos halálra utal. Ha úgy a Martialis, mint 
a Solaris szakadozott: akkor ez fejedelmek, vagy nagy 
urak részéről fenyegető üldözést jelent.

A  Martialis a Venerissel egyesülve: szerencsés há
zasság; a Solarissal egyesülve: fejedelmi kitüntetés; a 
Lunarissal egyesülve: szerencsés népszerűség; Mercurialis- 
sal egyesülve: nagy megbecsülés katonák, vagy tudósok 
részéről.

d) A  ~Veneris hosszan, jól kifejlődve: hosszú élet, 
szerencsés házasság, békesség, derültség; szakadozva: bol
dogtalan házasság; testvérvonallal: kicsapongó, házasság- 
törésre való hajlam jele.

Egy csillag a Veneris vonalon: házasság, vagy örök
ség révén szerzett gazdagság; hullám vonalú Veneris, az 
orr felé haladva: rossz-erkölcsű egyén; kis karikák, vagy 
szemölcsök e vonalon: szemtelen, kéj vágyó személyre utal
nak. Szakadozott Veneris és Solaris: szerencsétlenség gyer
mekei révén; megtört Veneris és ugyanilyen Martialis: 
erkölcstelen, könnyelmű, áruló; megtört Veneris és ugyan
ilyen Joviális: iszákos, pazarló; megtört Veneris és ugyan
ilyen Saturnalis: börtönbe kerülő; kígyózó vonalú Vene
ris : vízbefúló emberre vall.

A  Solarissal egyesülve a Veneris vonal: szerencsés 
házasságot, magasrangú állást; a Lunarissal egyesülve: 
utazás révén szerencsét; a Mercurialissal egyesülve: er
kölcstelenséget, házasságtörést jelent.

e) A  Solaris, vagy Nap vonala, ha megtört, vágj 
foltocskák láthatók rajta: magasrangú személyek részéről 
kellemetlenséget; ha kicsi koczkákat mutat fel: szembe
tegséget; ha elágazó: szégyent, fogságot jelez. Ha a Lu
narissal egyesülve egy vonalnak látszik: erőteljes, egész
séges természet, szerencsés házasság, vagy vadász-sze
rencse; a Mercurialissal egyesülve: okosság, a számtani,
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vagy történettudományban való siker; testvérvonallal: sze
rencse az udvarnál, jó házasság jele.

f) A  Lunaris, vagy Hold vonala jól kifejletten: uta
záson, vagy kereskedelemben szerencsét; ha szép, egyenes 
vonalú: sikert a történettudományban; megtörve: szembe
tegséget; testvérvonallal: szerencsét külföldön, jó vadászt; 
karikák, vagy szemölcsök e vonalon: ellenségeskedést; 
kígyózóan haladva: vízi úton bekövetkező szerencsétlensé
get jelent.

g) A  Mercurialis szép egyenes vonalakban: őszinte, 
korlátolt természet; ha hosszú, egyenes és egyúttal a kéz
ben is szerencsés Saturnus vonal látható: ékesszólás jele. 
A  Mercurialis és Saturnalis teljes hiánya: bőkezű, pazarló; 
ha a Mercurialis többszörös vonalú: hazug, kicsapongó; 
ha három vonalból áll: éleseszű kutató, feltaláló; rajta 
látható karikák, vagy szemölcsök: rágalmazó; felfelé ha
ladó vonalkákkal: ostoba, ingatag; megtört, egymást ke
resztező Mercurialis vonalak: csaló, képmutató egyénre 
utalnak.

Ha a Mercurialis a Lunarist érinti: iszákos, kóbor; 
ha pedig a Mercurialis alatt két egymást keresztező vo
nalka látható: okos, tréfás embert jelent.

A  fiziognomika, vagyis az arczból való olvasás és 
jóslás, mint ezekből látható, korántsem oly egyszerű mes
terség, mint azt sokan gondolják. A  sokféle vonal és jegy, 
valamint ezeknek egymáshoz való viszonylata nagyon 
éles megfigyelést és részben a csillag- és kéz jóslásnak is
mereteit is felöleli.

Jól véssük egyúttal emlékezetünkbe a következőket: 
Nincsen szabály kivétel nélkül. Soha sem szabad csupán 
egy vonalat, vagy jegyet, hanem mindenkor valamennyit 
egymás után és együttvéve vizsgálat alá venni. Egy-egy 
hajszálnyi eltérés akárhány esetben lényeges különbséget 
jelent. Megbízható Ítéletet csak az arcz valamennyi vona
lának és jegyének vizsgál ása után szabad koczkáztatnunk. 
Ez pedig előző hosszú gyakorlatot tételez fel. Az arcz 
elemzése legfontosabb eleme ugyan az emberismeretnek,
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de Hogy ítéletünk teljesebb és biztosabb legyen, figye
lembe kell vennünk az egész testtartást is még.

A ki elegendő időt vehet magának és ked
vet érez ily foglalkozáshoz, az a sokszor nagyon érdekes 
arczok tanulmányozásával nemcsak kellemes szórakozást, 
hanem gyakorlatilag is értékesíthető okulást és igazi em
berismeretet is szerezhet magának. B. H.

A KÉZBŐL VALÓ JÓSLÁSBÓL.
A  közmondás azt mondja: madarat tolláról, embert 

barátjáról lehet megismerni. És ez így is van. Ezt a ta
pasztalatból leszűrt lélektani igazságot csaknem mindenki 
elismeri. Nos hát a kéz jóslás hívei azt vallják, hogy az 
embert nemcsak barátjáról, hanem a kezéről is meg lehet 
ismerni; még pedig nemcsak jóval alaposabban, nemcsak 
jellemét és gondolkozásmódját, hanem legtitkosabb gondo
latait, hajlamait, múltját, sőt jövőjét és egész életsorsát 
is. Ez pedig igazán nagy és csodálatos dolog már! Nem 
valószínű, hogy erre mérget is venne valamelyikük, de 
azért vannak elég sokan ma is, kik egy-»gy embert job
ban vélnek megismerni keze, mint barátja után. É* mi
vel ez a rendkívüli, az ember veséjébe, leikébe látó tudás 
nagy előnyt biztosított a beavatott részére, a kéz jóelás mes- 

igen sokáig, nem évszázadokon, hanem évezrede- 
mint valami titkos tudományt kezelték. Manap

ság titokzatosságának e féltékenyen őrzött leplét már tel
jesen fellebben tették. Jól ismerjük a kéz jóslás mestersé
gének minden csínját-bínját. Mindaz, a mi régen te a leg
szigorúbb titoktartás pecsétje alatt s akárhányszor drága 
pénzért, avagy kiváltságos kegyképen csak nagyon kevés 
beavatottnak juthatott osztályrészül, manapság minden 
írni és olvasni tudó ember részére közkinoscsé válhat t. 
i  ha benne hisz s azt mással is elhitetni tudja.

Hogy a kéz jóslás mibenlétét és értékét azonban mi
nél tisztábban láthassuk, mindenek előtt némi világossá-

tersé^ét 
ken at,
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got kell deríteni arra, hogy valamely ember keze és jel- 
\ leme, továbbá életsorsa közt micsoda összefüggés lehet és 

hogy egyáltalán miként juthattak ily összefüggésnek a 
feltevésére is.

A  mint az arezizmok játékából, az arczkifejezésből. 
bizonyos testtartásból a mindennapi életben vajmi köny- 
nyen s rendszerint elég biztosan következtethetünk vala
kinek derűit, szomorú, haragos stb. lelkiállapotára, sőt 
nem egyszer egyéb jellemvonásaira is, ép úgy lehet a kéz 
jósok meggyőződése szerint a kéz alkatából* vonalaiból s 
a tenyéren, meg ujjakon jelentkező egyéb tünetekből s je
lekből valakinek a jellemét, hajlamát, életét és jövőjét is 
megismerni.

A  kéz tagadhatatlanul az ember legfontosabb szer
veinek egyike. Nincs az a testi, vagy szellemi foglal
kozás, mely segítségét igénybe ne venné. Viszont mind
amellett állandó jellegzetű 8 nincsen akkora formaválto
zásnak, vagy divatnak alávetve, mint például a ruhával, 
vagy hajjal eltakart koponya és fej, a mellett könnyen 
hozzáférhető és megvizsgálható is.

A  kéz jóslás hívei szerint a kéz úgy aránylik az egész 
emberhez, mint a levél fájához. Valamint a szakértő a 
levél alkatából és egyéb jeleiből teljes biztonsággal ráis
mer magára a fára és pusztán ennek alapján megmondja, 
hogy az illető levél alma-, körte-, szilva-, vagy más egyéb 
fától származik-e, ép úgy tudjuk a kézből s annak jelei
ből valakinek a családfáját, származását, jellemét, jövő
jét és életsorsát is megmondani. Vagy a mint első pillan
tásra felismerjük és egymástól megkülönböztetjük a faji 
jellegek alapján, a mongolt, a kaukázusit stb., fel lehet 
ismerni kellő tanulmány és gyakorlat után a kezek alka
tából az egyes emberek jellemét is. Az átöröklés és alkal
mazkodás által bizonyos jellegek és párhuzamosan járó 
testi és lelki vonások állandósulni szoktak. Ki kételked
nék például abban, hogy az egész földkerekségen az ösz- 
szes haragos, vagy összes szelíd természetűek bizonyos ro
konvonásokat mutatnak fel? Ezek a testi és lelki jellegek
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a csírasejttel ál-öröklődnek és pedig nemcsak a kézen, ha
nem más testrészeken is. Találkozunk azért a középkor
ban olyanokkal is, a kik az ember jellemét a lábakból, a 
hajból, a vagy a fülből akarták megitélni. Az újabbkori 
kirologusok (kézjósok) «tudományukat» az átöröklés ta
nára építik 8 eleve tiltakoznak as ellen, hogy foglalko
zásukat pusztán csak társasjátéknak minősítsék, különö
sen, ha a kéztanulmány még a koponyatannal (frenologia) 
és arczkifejezéstannal (fiziognomika) is kiegészül még. 
Ilyen értelemben különösen orvosoknak, büntető-jogászok
nak, pszichiátereknek (elmeorvosoknak) és nevelőknek 
ajánlják tanulmányozását, mint a kik főkép kétes esetek
ben értékes okulást és hasznos útmutatást meríthetnek be
lőle. Mi több, meg vannak győződve arról, hogy komoly 
tanulmányozása az emberi nem nagymérvű tökéletesedé
sét vonná maga után.

Kétségtelen, hogy minden egyes kéznek valami jel
legzetes alkata és kifejező formája van. A tudományos 
alapon nyugvó újjvizsgálatok bizonyítják, hogy még két 
teljesen egyforma gyűrűzést felmutató ujj sincsen. Meny
nyivel változatosabbnak és jellegzetesebbnek kell tehát 
lennie magának a kéznek! Tényekre hivatkoznak, a mi
dőn egyes kézjósok, például czigányok is, a kéz formá
jának, vonalainak és egyéb jegyeinek összevetéséből szinte 
csodálatba ejtettek. Mindehhez, mondják, nem kell boscor- 
kánymesternek lenni, sem ördöngős, emberfeletti tudás
sal rendelkezni, hanem csak a kéz alkatát s annak jeleit 
szakértőén, & kéz jósok bevált utasításai szerint tanulmá
nyoznunk és alkalmaznunk.

Mindezek után lássuk most már min alapul a kézjós- 
lás és hogy nagyjában milyen kéz jelek felismerésére tá
maszkodik as. Természetes, hogy az adatok nagy halma
zából — hiszen együttesen egy könyvet töltenének ki — 
csak a legfontosabbakat és legjellegzetesebbeket emeljük ki.

Először is szemügyre kell venni a kéz nagyságát, az 
illető testéhez képest annak kiceiny, nagy, vagy arányos 
voltát.
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A kicsiny kéz általában nem jó jel, különösen, ha 
még húsos is, mert akkor gyengeséget, vagy élvvágyat 
jelent; ha sovány, akkor ravaszságra, ha fehér kéjvágyra, 
ha pedig vörös hirtelen, haragos vérmérsékletre utal.

Nagy kezek nehézkességet, lustaságot, alsóbbrendű
séget fejeznek ki, ha a mellett még húsosak is, durvaságot, 
ha soványak, akkor ez jellemjavító jelnek tekintendő.

Puha kéz szórakozásra, lustaságra, titokzatosra való 
hajlam; kemény kéz munkás tevékenységnek a jele.

Fehér szinű kéz kényelemre, tunyaságra, gyenge
ségre; vörös szinű ólvvágyra, haragra, esetleg víg ke
délyre ; rózsás szinű derekas jellemre, egészségre vall. Ké
kes szinű kéz csendes természetre, búskomorságra, sárgás 
szinű kéz pörlekedésre, hamisságra mutat.

A  kéz formája négyféle lehet: kúpszerű, négyszög- 
alakú, lapiczkás és vegyes alakú és ezzel párhuzamosan 
ugyanígy az új jak is. Minthogy tiszta tipusú kezek 
csak nagy ritkán találhatók, azt vizsgáljuk, hogy me
lyikhez hasonlít leginkább és ilyenkor rendszerint még 
az új jak hasonló alakját is szemügyre vesszük. A  kéz 
formáját rendesen az új jakkal együtt szokták meghatá
rozni.

Az új jaknak külön nevük is van. A  mutató újj Ju
piter újjá (I. á . 2.), a  középső Saturnus, a gyűrűs újj Apolló 
s a kis újj Merkúr újjá. Mindegyik azt a tulajdonságot 
jelzi, mely az illető istenséget jellemzi. E jelentéseket majd 
az úgynevezett «hegyeknél» fogjuk közölni. Az új jak 
egyik fontos ismertető jele az izületi csomók (1. II. á. 
mutató és kis újj). E szerint van csomós és sima, hosszú 
és rövid újj. A sima új jak (1. I. á. mutató újj) általá
ban a művészi érzék, képzelet, kellem, vagy szórakozott
ság jelei. A  felső izületi csomó (1. II. á. mutató ú jj) ál
talában a szellemi rend és mély gondolkozás; teljes hiá
nya a szórakozottság jele. A középső izületi csomó (1. 
IL á. kis ú jj) anyagi rendre mutat. Csomó mindkét Ízü
leten, rendszerességre vall, azonkívül még sovány kezek
kel: bölcselőre. Mindkét csomó hiánya: rendetlenség.
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1. Szerelem.
2. Jupiter ujja.
3. Saturnus ujja.
4. Apolló ujja.
5. Merkúr ujja.
6. Venus vonala.
7. Sz ív  vonala.
8. Fej vona a.
9. E let vonala.

10. Mars vonala.
11. Sark vonala.
12. Nap vonala.
13. Egészség von., 

alatta a tejút
14. Karpereczek.
15. Akarat
16. ítélet.

Rövid és sima új jak a gyors Ítélet és cselekvés em
berét árulják el.

Hosszú új jak az elő vigyázat, részletezés, kicsinyes- 
ség ismérvei. Hosszú újjú emberek sokat adnak a külső-



155

ségre, fokép ruházatra. Hosszú új jak csomókkal veszekedő 
emberek sajátja. Hegyes újjakon (II. á. gyűrűs ujj) elő
forduló csomók: változóan vallásos, majd hitetlenné váló 
egyénre; csomók szegletesvégű új jakon: jogért, igaz
ságért, tudományért való küzdésre; lapiczkás kezeken a 
csomók: tevékeny, haladni szerető egyénre utalnak. Az 
új jak ízületei egyúttal háromféle világnak jelképei. Az 
új jak felső Ízülete az isteni s túlvilág, a szellemi élet; 
a középső ízület a földi és értelmi világ; az alsó Ízület 
az anyagi világ megtestesítői.

A  kéz formája és az új jak sajátossága egybevetve, 
adja állítólag a legmegbízhatóbb jellemrajzot.

1. Kúpszerű kéz (I. ú.) a) sima újjal: szeszélyes, 
zsarnokias, jóra, rosszra egyaránt könnyen befolyásolható, 
művészi érzékű, kedélyes, de csekélyebb értelmiségű egyén.
b) Kúpszerű kéz csomós új jakkal: szintén szeszélyes és 
zsarnokias stb. ugyan, de czéltudatos, alkotó szellem.

2. Négyszög alakú kéz (II. á.) a) sima új jakkal: kti 
lönös becsvágy nélküli, jó munkaerő; b) négyszög alakú 
kéz csomós újjal: vasszorgalmú, anyagias, zsarnokias.

3. Lapiozkás kéz, mely alul keskenyebbnek látszik, 
mint az új jaknál, általában: tudós, művész, nagy gondol
kozó, esetleg nagy kézügyességű;

a) sima újjal ritkán fordul elő, de az esetben a 
fentebbi tulajdonságokat korlátozza.

b) csomós újjal: alkotó szellem.
4. Vegyes alakú kéz. Oly kezek, melyeknek formája 

szabatosabban meg nem határozható; ép azért ilyenkor 
az újjak alakja mérvadó. Vegyes újjaknál vegyes jellemre 
következtethetünk. Az újjakat egyenkint vizsgálva, leg
fontosabb a hüvelyk újj, a mely az akarat, ítélet és sze
relem megtestesítője.

Kis hüvelyk újj kicsi kézen: könnyelmű természet; 
kis hüvelyk újj nagy kézen: cselekvő, de kevés kitartású 
ember.

Hosszú hüvelyk újj: erős jellem; rendkívül nagy 
hüvelyk ú jj: gonosztevő.
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Ha a mutató ujj hosszabb, mint a gyűrűs ú jj: ura
lomra vágya8.

JL

Ha a kis újj kurta: gyenge, önállótlan természet és 
ha a kéz puha is: tánczkedvelő.

Ha a kis ,újj hosszú: függetlenséget, szabadságsze- 
reto, eredetiséggel rendelkező.
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Figyelemreméltó, hogy a bal kézben a velünk szü
letett 8 a jobb kézben a szerzett tulajdonságok nyernek 
kifejezést. A  bal kezet ugyanis ritkábban használjuk, vi
szont a jobb kéz a sokoldalú alkalmazkodási következtében 
változékonyabb alakú és jellegű.

Egy tökéletes jellemrajz megalkotásához azonban 
nemcsak a kezek és új jak formája és sajátossága, hanem 
még a tenyéren található vonalak, emelkedések (hegyek) 
és egyéb jeleknek megvizsgálása is szükséges.

A  tenyéren a kővetkező vonalakat és hegyeket szók 
ták megkülönböztetni:

1. Az élet vonala (1. I. ábra 9.), 2. A  fej vonala 
(8.), 3. A  szív vonala (7.), 4. A  sors, vagy szerencse 
vonala (11.), 5. A  Vénusz vonala (6.), 6. A  Nap vonala 
(12..), A  máj vonala (13.).

a) A Vénusz hegye (1. II. ábra 7.), b) Jupiter hegye,
c) Saturnus hegye, d) Apollo hegye, e) Merkúr hegye,
f) Hold hegye és g) Mars mezeje.

Ezek jelentősége külön-külön a következő:
1. Az élet vonala a hüvelyk- és mutató újj közt kez

dődik és félkörben lefelé húzódva körül határolja a Vé
nusz-hegyet. Általában a szerelem és anyagi világ jel
képe. A hosszú, megszakítás nélküli, rózsás színű élet vo
nal: szerencsés jellem; ha széles és halvány: irigység; ha 
fonott, vagy lánczszerű: beteges, szomorú; megszakítva: 
betegség jele. Ha párhuzamosan haladó két vonalból áll: 
betegségtől ment életerő. A  párhuzamosan haladó vonal: 
Mars vonala: (I. á. 10.) katonai dicsőséget, vagy szen
vedélyes szerelmi életet jelképez.

Az élet vonalat a hüvelyk újjtól kezdve lefelé a kéz 
aljáig tíz részre szokták osztani: egy-egy ilyen részt tíz 
évnek számítanak. Valamennyi együttesen az elérhető élet
kort tünteti fel.

2. A  fej vonala rendszerint az élet vonallal ugyan
azon helyen kezdődik, különböző hosszúságú lehet s az élet
küzdelem és értelem megszemélyesítője. Egyenes és gyű
rűs újj alatt végződő fej vonal: gyakorlati, okos, józan fej.
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Nagyon hosszú fejvonal: zsugori, számító; hosszú, de 
vékony: szórakozott, könnyelmű; Halvány és széles: köz
napi, bárdolatlan szellem; nagyon rövid: ingadozó, be
folyásolható egyén; a középső újj alatt megtörve: rossz 
jel; hosszú és a hold hegye felé húzódva: nagy képzelő
erő, hazudozó; a hold-hegy alá érve: rajongó, vértanú, 
vagy idegbeteg természet jele.

3. A  szív vonala rendesen & Merkur-hegynél kez
dődik s a Jupiter, vagy Saturnus újj alatt végződik. Á l
talában a vallás, túlvilág és becsvágy vonala. Ha a szív 
vonala tiszta vonalú és a Jupiter újj alatt végződik: jó 
szívű, szenvedélytől ment, jóakaraté jellemre mutat; Ju
piter és Saturnus újj közt végződve: nyugodt folyású éle
tet; a Saturnus újj alatt végződve: önző, érzékies szere
lemre hajló, hideg, számító embert jelent. A Saturnus újj 
alatt megtörve: szerencsétlen, tragikus életet; gyenge, vé
kony szál-alakban: embergyűlölőt; lánczszerűen hosszú: 
heves szenvedélyeket, hűtlenséget, lelkesedést s általában 
érzelmek által irányított embert árul el. Ha széles és hal
vány : kicsapongó, perverz és ha rendkívül széJes ós hosz- 
szú: rágalmazó, csábító, képmutató egyénre vall.

4. A sors, vagy szerencse (Saturnus) wnala. Alul a 
tenyér közepe táján kezdődik ós különböző helyeken vég
ződhetik. A Hold- és Vénusz-hegy közt kezdődve s a Sa 
turnus-hegyig húzódva: véletlenül bekövetkező szeren
csét; közvetlenül a hold hegye alatt kiindulva: jó bará
tok révén elért szerencsét; a Mars mezején kezdődve; küz
delemmel kivívott szerencsét; Jupiter újjnál végződve: 
szerencsés vállalkozást; Saturnus újjnál végződve: csen
des boldogságot; áz Apollo újjnál végződve: szerencsét a 
művészetben; a Merkúr újj alatt végződve: szerencsét a 
kereskedelemben; a fejvonalnál végződve: a szerencse út
jában álló nézeteket; a szív vonalánál végződve: a sze
rencse útjában álló érzelmeket jelenti. Kettős, párhuza
mos vonallal: fényes szerencse.

5. A  Vénusz vonala félkörben köti össze a Saturnus 
és Apollo ujját. Erős érzékiségre, kéjenczre mutat. Erős
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kézben nem annyira veszélyes, mint gyenge alkotásé 
kézben. ,

6. A nap vonala (I. á. 12.) vagy az élet vonalból, 
vagy a holdhegyből húzódik felfelé (a gyűrűs újjhoz s 
ott barázdát alkot: dicsőséget, hírt, gazdagságot, sikert 
jelent.

7. A máj, vagy egészség vonala a tenyér alján közel 
az élet vonalhoz, a karpereczeknél kezdődik és egyenesen 
a Mercur-hegyig húzódik. Ha egyenes, hosszú (a hegyig 
terjedve) és tiszta: jó egészséget, emlékezetet és sikert je
lent. Görbe, hullámos vonallal: epebetegségre, tisztesség
telenségre utal. Olykor csak a Mars mezejénél kezdődik, 
vagy teljesen hiányzik, a mi aztán testi fürgeség, vagy 
innyenczség mellett szól. Ha az élet vonaltól elkülönül
ten kezdődik: hosszú életre; ha azzal együtt kezdődik: 
szívbetegségre utal. A  sors és fej vonallal háromszöget 
alkotva: természettudományra, vagy varázslásra való haj
lamot jelez. Ha széles és hirtelen megszakad: beteg öreg 
kort, ha pedig meg van törve: gyomorbetegséget jelent. 
Ha a fej vonalhoz érve villaszerűén elágazodik és ezzel 
a vonallal háromszöget alkot: nagyra való törekvés jele.

Néha az egészség vonalával párhuzamosan halad 
egy másik vonal is még: ez a tejút vonala, mely ha a 
karpereczeknél kezdődik s a Merkúr-hegyig húzódik: ál
landó boldog életet, mások szerint lángoló szerelmet je
lent és «via lascivá»-nak nevezik. Megemlítendők még a 
tenyér alján a kézcsuklón látható karpereczele (2— 4 vo
nal (I. a. 14.). Minden .egyes vonal harmincz évet; a 
három vonal együttesen: egészséget, gazdagságot jelent.

Hegyek. Mindén egyes újj alatt egy-egy természetes 
emelkedés s a tenyéren is dudorodások fordulhatnak elő, 
melyeket rendszerint hegyeknek neveznek. Hét ilyen hegy 
van; valamennyi azonban egy kézen soha sem fordul elő, 
rendszerint csak 2—5. Ezek közül is egy szokott különö
sen kiemelkedni s akkor a jellem meghatározásakor ez a 
mérvadó. A  jól kifejlett hegy azon istenség tulajdonsá
gaira mutat, melynek nevét viseli; a . túl nagy fejlett-
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ségű ugyanazon istenség rossz tulajdonságaira, esetleg 
azok hiányára, ha a hegy hiányzik.

a) A  Vénusz-hegy (II. á. 7.) a hüvelyk újj alatti, a 
tenyér aljáig terjedő emelkedés: szeretetreméltó, nyílt, 
életvidám egyénre vall; ha túl erős; kicsapongásra, köny- 
nyelműségre, tunyaságra mutat. Hiánya: önzést, rideg
séget s a művészi érzék hiányát jelenti.

b) Jupiter hegye, (II. á. 1.) a Jupiter, vagyis mu
tató újj tövében: igazságos, jószívű, életvidám, válla
lataiban szerencsés egyénre s boldog házasságra utal. Ha 
túl erős: élwágyat, pazarlást, dölyföt, hiúságot, ravasz
ságot, babonát; hiánya pedig: restséget, önzést jelent.

c) Satumus hegye, (II. á. 2.) a Satumus, vagyis 
középső újj alatt található: józan, szívósan czélra törekvő, 
takarékos, zárkózott jellemre; túl erősen kifejlődve: fu 
kar, zsugori, bosszúálló, önző, babonás, rágalmazó, tol- 
vajlásra hajló egyénre enged következtetni; hiánya pe
dig: szerencsétlen életre.

d) Apollo hegye, (II. á. 3.) az Apollo, vagyis gyű
rűs újj tövében: sokoldalúságot, művészetet, nemes gon
dolkozás módot, eszményi lelkesedést fejez (ki. Túl erősen 
kidomborodva: félreismert lángelmét, külsőségeken, ki
tüntetéseken csüngő, nagy képű sködő egyént; hiánya e g y 
hangú életet.

e) Merkúr hegye, (H. á 4.) a Merkúr, vagyis a kis 
újj tövében: gyors, praktikus értelemre, lélek jelenetre, 
ravasz diplomatára utal; túl erősen kiemelkedve: nyere
ségvágyó, nagyhangú, vagy gyáva egyénre; hiánya pe
dig: a tudomány m kereskedelem iránti érzéketlenségre 
vall.

t) A Hold hegye, (II. á 6 ) szemben a Vénusz 
hegy gyei, a tenyér szélén emelkedik. Csendes, határo
zatlan, vallásos, sokszor különcz emberre enged követ
keztetni. Túl erősen kidomborodva: túlérzékenységre,
idegbetegségre, elmezavarra, rögeszmére, hazugságra mu 
tat. Rendszerint nőknél található. Férfiaknál perverz nem: 
hajlamra vall: hiánya: hideg, eszmeszegény emberre.
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g) Mars hegye, (II. á. 5.) A  Merkúr és Hold hegye 
köztt terül el. Jól kifejletten: bátorság, akaraterő, ura
lomvágy, zsarnokság; túl erősen kidomborodva: pörle
kedő, mértékletlen, féltékeny, játékos, hiú természet jele, 
nőknél Xantippe-tipúsra vall.

h) Mars mezeje (II. á. 8.) a tenyér közepén az élet 
vonal és fej vonal közt terül el. Ha nagyon mély fek
vésű: szerencsétlen vérmérsékletet, balsorsú, gyáva em
bert jellemez. Ha a határvonalakkal tiszta háromszöget 
alkot: szerencsét, egészséget, hosszú életet; ha pedig ki
csiny rosszakaratú, kicsinyeskedő szellemet jelent.

Egyéb a tenyéren, vagy új jakon előforduló jelek: 
Csillag általában fenyegető, de legyőzhető veszélyt je
lent; a Jupiter új jón boldog szerelmet, szerencsés vál
lalkozást. A  Satumus új jón: hirtelenül bekövetkező ritka 
szerencsét, mint például Napóleonnál. A Saturnus hegye 
(II. á.) alatt baljóslatú jel: halált, gyilkosságot jelent. 
Apollo hegyén: szerencsétlen gazdagságot. Merkúr he
gyén : gazságot, Mars hegyén: gyilkosságot, a Hold 
hegyén: árulást, aljasságot, a Vénusz hegyén: szerencsét
lenséget nők révén.

A  négyszög bárhol a kézen: hatalmat jelent. Vénusz 
hegyén (II. á .) : börtönre, kolostorra utal.

A  pont a fej vonalon (I. á. 8 .): őrületre, másutt 
sebesülésre mutat.

Fehér pont a szív vonalon: szerelmi hódításra; a 
fej vonalon: tudományos felfedezésre utal.

Kis kör általában dicsfényt, sikert jelent, különö
sen, ha az Apolla hegyén (II. á.) látható. Vonalakon azon
ban rossz jelnek kell tekinteni. Az elet-, vagy fej vonalon 
található kör egy, vagy mindkét szem elvesztését jelzi.

Szigetecske a vonalokon általában fajtalanságra 
utal; a szív  és sors vonalán házasságtörést, a fej vona
lán vagy Mars mezején (T. á. 11): gyilkosságot, kegyet
lenséget. A fejvonalán és Mars mezején kívül esve: 
trágár gondolatokat jelent.

A Merkúr hegy és szív vonala közt található vonal-

Najry AltnoshŐny'i 11
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kák a házasságok, gyermekek vagy szerelmek számát 
jelentik. (II. á.)

A háromszög általában a tudományra való képes
ség jelzője. így pl a Merkúr hegyén (II. á. 4.) politikai 
vagy vegyészi tehetség; a Jupiter hegyén diplomácziai 
siker; a Saturnus hegyén jó  kutató szellem; Apollo 
hegyén kiváló művészet; Mars hegyén a hadi tudomány; 
a Hold hegyén a miszticismus; a Venus hegyén a szá
mító szerelemnek a jele.

A  kereszt általában baljóslatú jel, de a Jupiter he
gyén (II. á.) boldog házasságra utal; a szív és fej vonala 
közt: vallásosságra, babonára való hajlamra; a Saturnus 
hegyén: veszedelmes miszticzismusra; a gyűrűs új jón és 
Apollo hegyén: kudarczra mutat.

Kereszt a Merkúr hegyén: lopásra, hazugságra való 
hajlamot: a Mars hegyén: szenvedélyes, veszekedő, ke
gyetlen embert; a Vénusz és Hold hegye közt: életbevágó 
küzdelmet; a Hold hegyén: hazug természetet, babonát; 
a Vénusz hegyén: egyszeri szerencsétlen szerelmet jelent.

Az elágazások minden vonalon általában bőséget je
leznek. A  szív vonalán (I. á. 7.) : hű szerelemre; a fej vo
nalán: józan okosságra utal; az élet vonalán: jó egészsé
get; a Sors vonalán: nyugodt, csendes életet jelentenek.

Lánczszerű vonalak: általában akadályra, küzdelemre 
mutatnak a megfelelő vonalon; a fej vonalon: őrültségre. 
Egészség vonalán: betegség. (I. á.)

Szál finom vonalkáJc, melyek egy vonalba vegyülnek: 
kellemetlenségek, gátló akadályok jelei. A Merkúr he
gyén: orvosi tudományra való hajlam.

A  hegyeken előforduló rostélyszerű vonalkák a meg
felelő tulajdonságok elkorcsosulását jelzik. így például a 
Jupiter hegyén: babonára való hajlamot, önzést, uralom- 
vágyat; a Merkúr hegyén: lopásra, hazugságra való haj
lamot; a Mars hegyén (II. á. 5 .): erőszakos halált; Vé
nusz hegyén: paráznaságot jelentenek.

A  felsoroltakkal a kéz jóslás mesterségének sok ezer
nyi változataiból ép csak a legfontosabb adatokat akartuk
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nyújtani. A vonalakat, hegyeket és egyéb jeleket termé
szetesen a legnagyobb figyelemmel kell vizsgálni és egybe
vetni. A bosszúság, szélesség és kidomborodás meretei haj
szálnyi eltéréssel mást és mást jelenthetnek. Gyakran egy 
és ugyanazon kézen egymásnak ellentmondó jelekre is 
akadunk. Ezek az ellenmondások azonban osak látszóla
gosak, másként sem szabad megfeledkezni arról, hogy ily 
ellenmondások a valóságban is találhatók egy-egy jellem
ben. Jól jegyezzük meg, hogy soha sem szabad egyetlen 
egy jel után Ítélni, hanem valamennyi jelt kell egymással 
összehasonlítani. Egyetlen egy jel soha sem lehet mérvadó. 
A kéz jóslás művészete eszerint elég bonyolultnak nevez
hető. A  sokféle jelnek kipuhatolása és egymással való 
Összehasonlítása éles szemet s rendkívüli éber figyelmet 
követel. A  ki azonban ily aprólékos munkára magában 
kedvet érez és a puszta hagyományon alapuló kéz jelek je
lentésében hinni tud, avagy ezek magyarázatában épen 
csak szórakozást, kedvtelést keres és talál, az kisebb-na- 
gyóbb gyakorlat után vajmi hamar eligazodik a kezdet
ben rejtélyesnek látszó világnak tekervényei közt.

Egy kis képzelettel, találékonysággal és humorral 
felcsaphat aztán jellemfelderítőnek, vagy akár jövendő
mondónak is. Nagyon tanácsos azonban, ha ily esetben 
lehetőleg a kellemes és kedvező jeleket domborítja ki, a 
kedvezőtlen és rossz jeleket pedi^ kellő tapintattal magya
rázza. Mindig jobb, ka a feléje jóindulatúlag nyújtott 
tenyér meleg kézszorítással viszonozza a kéz jóslást, mintha 
ökölbe szorulna. Különben is a közmondás azt mondja: 
«szólj igazat, betörik a fejedé és mennyivel inkább fe
nyeget ez a veszély, ha meggondoljuk, hogy a mindjárt 
igaznak is vélt kézjóslás, bizonyára még sem szentírás.

B. H.

11*
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A KÁRTYAVETÉS MESTERSÉGE.
Csak jó és öröm telj és legyen,
A  mit kártyátok leleplez.
Tréfával vidítson fel: 
őszinte kívánságom ez.

A kártyák jelentése.
Makk.

Hetes: Bosszúság, veszekedés, ozivakodás.
Nyolczas: Szomorúság, haláleset.
Kilenczes: Hűtlenség.
Tizes: Bírság.
Alsó: (ú r): Törvényszolga.
Felsó (hölgy): Hamis barát.
Király: Hűtlen szerető.
Disziió• (ász): Per.

Zöld.
Hetes: Gyöngéd ismertség, barátság.
Nyolczas: Szerelmes levél, szerelmi vallomás.
Kilenczes: Menyegző, komaság.
Tizes: Szerencsés utazás.
Alsó (ú r ): Hű szerető, barát.
Felső (hölgy ): Távollevő barát (barátnő).
Király: Magas pártfogó (pártfogóno).
Disznó (ász): J  ól berendezett gazdaság.

Tök.
Hetes; Vagyon -gyarapodás.
Nyolczas: Jólét, szép bevétel.
Kilenczes: Tisztesség, becsület.
Tizes; Gazdagság, kellemes utazás.
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Alsó (ú r): Örökség, szerencse.
Felső (hölgy): Pénzes ember.
Ktfály: Nagy úr látogatása.
Disznó (ász): -óhajtott találkozás.

Vörös
Hetes: Vetélytárs, házibarát.
Vyolczas: Jólét, mulatság.
Kilenczes: Titkos kívánság beteljesülése.
Tizes: A  kedves megérkezése.
Alsó (úr): Meghívás.
Felső (hölgy): Ellenszenves, akaratellenes összeköttetés 
Ki? ály: Boldog házasság.
Disznő (ász): Esküvő, naszház.

A kártyák egymás közti jelentése.
Négy alsó közel egymáshoz, veszekedést és pletykát; 

négy felső (hölgy): féltékenységet, harezot; — ihárom 
kilenczes vagy három tizes: szerencsés eredményt jelent.

A kártya kezelése.
A teljes játékkártyát jól összekeverve, háromszor 

emeltetjük le jobbról balra azon egyén által, a kinek 
kártyát vetünk, erre kártyánkat ismét összetesszük, de 
úgy, hogy az első emelés alulra jöjjön s ekkor nyolczan- 
ként sorba rakjuk ki.

Az egyes kártyák értelmezése.
1. Vörös.

Disznó, — jelenti az otthont (hazát).
Hetes, — szerelmet jelent.
Nyolczas, — meglepetést jelent.
Kilenczes, — betegséget jelent.
Tizes, — házasságot (Itt is tekintetbe kell venni 

a más kártyákkal való összeköttetést).
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2. Tök.
Disznó, — levelet jelent, (a mellette fekv8 kártyák 

jelentik a levél tartalmát és íróját).
Hetes, — utazást jelent.
Nyolczas, küenczes, — betegséget jelent.
Tizes, — viszontlátást jelent. (Jobb felől az első 

alak mutatja azt a személyt, a kit viszontlátunk).

3. Makk.
Disznó, — ajándékot jelent.
Nyolczas, küenczes, — gazdagságot jelent.
Hetes, — örökséget jelent.
Tizes, — szerencsét a sorsjátékban.

4. Zöld.
Disznó, — szomorú hírt jelent.
Hetes, — halált jelent.
Nyolczas, küenczes, — bosszúságot jelent.
Tizes, — kívánságának be nem teljesedése.

Jegyzet az alakok felől.
Annak, a ki a kártyát veti és összekeveri, a másik

nak meg kell mondania, hogy melyik alak képviselje őt 
a játékban. Ha egy nőnek vetünk kártyát, akkor, ha őt 
a t ö k  felső képviseli, az ugyanazon színű alakok közül 
az alsó a kedvese, vőlegénye vagy férje lesz, a hasonló szinű 
királyok, felsők és alsók (itt tehát a v e r e s  k i r á l y )  
felső és alsó a rokonok; a többi alakok csak úgy fognak 
jelentőséggel bírni, ha a többi kártyával összeköttetésben 
állanak. Ha egy férfi a z ö l d  a l s ó  által képviselteti 
magát, akkor a z ö l d  f e l s ő  kedvese, menyasszonya 
vagy felesége lesz; a z ö l d  k i r á l y ,  m a k k  k i r á l y ,  
f e l s ő  és a l s ó  a rokonok és ezek közt az első, neve
zetesen a z ö l d  k i r á l y  fog előnynyel bírni, miután 
ugyanazon színből van. E két példából világosan lát
hatni, hogy ítélendők meg az alakok ebben a játékban.
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Néhány kártya jelentéséről az összeállításban.
/ .  A vörösben:

1. A nyolcz&s és kilenczes meglepetést jelent E meg
lepetés örömmel jár, ha egy más vörös vagy makk kár
tya esik mellé, de ha az egyik vörös zölddel vagy tök
kel van összeköttetésben, a meglepetés kellemetlen lesz.

2. Ugyanazon színben a tizes házasságot jelent; jobb- 
felől a legközelebbi felső vagy alsó jelenti a leendő fele
séget vagy férjet. Megjegyzendő, hogy csak az ötödik 
kártyáig szabad számolni visszafelé és nem tovább; mert 
ha ez öt kártyában nincsen alak, úgy a nő vagy a férfi, 
a kinek a kártyát vetik, nem lép házasságra.

II. A tökben:
1. A  disznó levelet jelent, a mellette jobb felől levő 

kártya pedig annak tartalmát. Mihelyt egy alak esik a 
disznó mellé, az, ha világos, a levélíró személyét mutatja. 
Ha egy vörös kártya esik mellé, talán épen a hetes, úgy 
a levél tartalma szerelem, a nyolcz és kilenoz örvendetes 
meglepetést fejez ki és h'a végre a vörös tizes esik a szó- 
banforgó tök disznó mellé, úgy meglehetős valószínűség
gel feltehetjük, hogy a levél tartalma házasság.

2. A  tök tizes viszontlátást jelent s a jobb felől levő 
első alak mutatja azt a személyt, a kit viszont fogunk 
látni.

IIL A zöldben:
A nyolcza3 és kilenczes bosszúságot jelent, és ezt a 

mellette fekvő kártya indokolja. Az eddig nevezett kár
tyákra elsorolt példák ée magyarázásokat más kártyákra 
is könnyen lehel alkalmazni.

Ha a kártyának az előbbi fejezetekben tartalmazott 
jelentését megtanultuk, nemsokára képesek leszünk an
nak tartalmát elolvasni, mikor a 32 kártyát megkevertük 
és 4 sorban nyolczasával leraktuk.
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Kártyavetés tizenöt kártyával.
A kártya vetés e fajtájánál és általában mindeniknél 

a k é r t y a e m e l é s e k  a kikérdezendok részéről bal
kézzel történik.

Miután a kártyákat összekevertük, a kikérdezendő 
egy kártyát húz, a mely őt magát ábrázolja; a kihúzott 
kártyát ismét a többi közé tesszük, összekeverjük és a 
kikérdezendő emel.

Aztán az egész kártyajátékot két 16 kártyás cso
portra osztjuk, a kikérdezendő választ egyet a csoportok 
közül, melynek legutolsó kártyáját felvetjük; ezután végig 
kell lapozni a csoportozatot, figyelemmel kísérve, hogy 
nincs-e benne a tök felső. Ha ott van, akkor ismét össze - 
hányjuk a játékot, összekeverjük, emelés történik rajta, 
csoportozatokra osztjuk mindaddig, míg a tök felső a 
másik nem választott csoportozatban lesz, a honnan antán 
kivesszük.

A többi kártyát félives legyező alakban egymás 
mellé rakjuk és megkezdjük a jóslást, ügyelve, hogy az 
első kártya makk legyen, mert ehhez alkalmazkodik a 
többi kártya jelentősége.

Csakhamar meglepő lesz a kikérdezendőre nézve egy 
utazás, melyet kénytelen lesz tenni, de a melyből igen 
nagy haszon háramlik reá: — tök álsó.

Nagy szerencsétlensége gondatlan beszéde; mihelyt 
nyelvét fékezni fogja, sok kellemetlenséget távolít el ma
gától — vörös tizes — és az annyival inkább érdekében 
áll, mert épen most bizonyos fontos személy azon gondol
kozik, hogy bizalmát megnyerje — tök nyolczas — a 
miért sétáim kéri fel — makk alsó; azt az egyént meg 
fogja szeretni, azonban kerülje társaságát és igen óvatos 
legyen, — zöld lcirály, — mert különben szép szemeivel, 
melyeket sokan irigyelnek tőle — tök kilenczes — még 
sokat fog sírni életében.

Ellenben igyekezzék egy személyhez közeledni, a 
ki csak látszólag hideg és közönyös iránta, mert nagyon
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Vonzódik hozzá, — vörös hetes — és ki egykor hű ragasz
kodásáé állhatatossággal fogja megjutalmazni —■ tök ki- 
lenczes.

Nemsokáia fontos híreket kap, melyekhez viseletét, 
vállalatait nagy előnnyel alkalmazhatja — zöld felső; 
— e hírek váratlan ajándékok kíséretében fognak ér
kezni — vörös felső.

A mi nősülését illeti, oly nőt (férfit) fog kapni, a 
kit azelőtt ki nem állhatott — makk hetes — , de a 
valódi házasélet boldogságát csak a harmadik nősüléskor 
fogja feltalálni —makk ász, — azonban özvegy állapot
ban fog meghalni — zöld hetes.

Különben élete, daczára annak, hogy azok, a kiktől 
függ, többször rágalmazzák — zöld küenczes — és 
daczára viszontagságainak, szomorú perczeinek, igen 
szerencsés — tök király — és örömdús lesz.

Kártyavetés tizenkét kártyával.
A kártya v C t x t j  fajtájánál a játékhoz még egy kár 

tyát csatolunk, mely mindig 1 számmal van jelölve és a 
kikérdezendőt képviseli. Miután a keverés és emelés meg
történt. felülről 12 kártyát leveszünk.

Ha ezek közt a képviselő nincs, annak a jele, hogy 
vagy jelleme nem egészen mocsoktalan, vagy vállalatai 
meg fognak bukni.

Ha pedig a kártya fel van fordítva, azaz, ha a 
vörös és zöld alul van, akkor a kártya azt az egyént 
jelöli, a ki a kikérdezendő, vagy ennek ügyei iránt a 
legnagyobb érdeklődéssel viseltetik és jó előjel, ha az 
első fölvevésnél előjön.

Ezután tizenkét kártyát leteszünk és megkezdődik a 
fejtegetés mindig jobbról balra, miután még a tizenhar
madik és barminczharmadik kártyát a csomagra rátesz- 
szűk, melyek azt jelölik, a mi a kérdezendőre nézve vá
ratlan és meglepő lehet.

Mindenekelőtt meg kell vizsgálni a számok összegét.
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melyek az egész játékban a kártyák egymásutáni sorát 
jelölik: e szerint tök egyes az 1., tök király, a 2., a felső 
3-at jelent és így tovább.

Ha az első kártya zöld, a következő jóslatot tehetjük :
Az érdekelt rövid időn belül értesül valamiről, a mi 

miatt sok ideig vigasztalhatatlan lesz — zöld hetes — 
és minden vállalatában a legnagyobb óvatosságra, elő- 
vigyázatra van szüksége, hogy czélt érhessen — makk 
tizes — miután a rossz lelkűdet gyakran szívfájdalmat 
okoz neki — vörös hetes, — bizonyos személy részéről, 
a ki álnokságával úgy teteti magát, mintha legjobb ba
rátja volna, — vörös hilenczes.

Azonban nemcsak a gyűlölettel és álnoksággal talál
kozik rövid időn belül, de van egy személy, ki meleg 
részvétet, valódi vonzalmat érez iránta — tök felső — 
a kitől mái* régóta sóvár vággyal várt örvendetes hírt 
vesz —  makk hetes, —  ellenbén hiába törekszünk egy más 
személy vonzalmát — tök király — megnyerni, a ki 
előbbi hibáit szemére veti, bár igyekszik ezeket jóvátenni 
—  makk nyolczas — azonban kénytelen balcsillagzatát 
nyugodtan eltűrni ée mérlegelni azokat az örömöket, 
melyekben részesül —  vörös nyolczas —  mert bár élete 
igen viszontagságos, lesznek mégis derült perczei — 
zöld király, — csak legyen hű és őszinte azok iránt, a 
kik rokonszenveznek vele s így minden még jóra for
dulhat — zöld alsá.

Miután ekként a kártyákat kikérdeztük, párjával 
elővesszük, miből aztán a második fejlemény képződik, 
összeköttetésbe hozván a kártyákat egymással, — pél
dául — 1 és 19 — az érdekelt mindig hű és őszinte 
legyen, mert ragaszkodása mindenki előtt kedveltté teszi 
őt; — 20 és 17 — azonban minden cselekedetéiben 
óvatos, elővigyázó legyen, mert ez esetben vállalatai 
sikerülni fognak és élete örömökben nem lesz szegény stb.










