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E L O S Z O . 

Igen sokan s elég helyesen a hatás legfőbb titkát 
abban találják, hogy az író tárgya iránt olvasóközön-
ségében érdeklődést tudjon kelteni s ami ezzel jóformán 
egyértelmű, hogy olvasói figyelmét folyton ébrentartva 
egyedül a maga számára tudja lekötni. Ez mindenesetre 
nem könnyű mesterség, sőt a legtöbb esetben művé-
szetnek mondható. 

Ebben a könyvben az olvasó, az úgynevezett leg-
közönségesebb dolgok egyikéről fog egyet-mást találni; 
olyanról, amely lépten nyomon meglepi az embert 
melynek mindnyájan rabjai vagyunk; néha ki akarjuk 
kerülni, máskor csendes megadással futunk karjaiba 
az alvásról, az álomról. Azonban csak a felületes 
vizsgáló előtt látszik e tárgy közönségesnek, minden-
napinak, minthogy rendes körülmények között minden 
huszonnégy óra keretén belül tőrbe csal és hatalmába 
ejt s igy megszokottá válik; ha azonban mélyebben 
belepillantunk az alvás és álomélet titkaiba : az rend-
kívül érdekesnek és tanulságosnak fog feltűnni. Más-
részről érdekessé teszi még a lelki élet ezen kevésbbé 
ismert birodalmát az is, hogy sejtelmes, ködös, boron-
gós és misztikus, amelynek megismerésére az emberi 
lélek mindig mohón törekszik. 
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Ezt az érdekességet iparkodtam én kihasználni 
könyvemben amellett, hogy az alvás és álom összes 
jelenségeit felölelem, azoknak legújabb filozófiai és 
pedagógiai magyarázatát adom. 

Az elvont lélektani és pedagógiai fejtegetések közé 
az élet és a modern természettudományok vívmányait 
és tapasztalatait vegyítettem. 

Megírására ösztönzött az a körülmény, hogy a 
magyar irodalomban ez érdekes tárgyról eddig még 
nem jelent meg speciális munka; másrészről, hogy 
az álomra vonatkozó nézetemet — mely szerint az csak 
alvás alatt fellépő intenzív hallucináció — kifejthessem. 

S most sorsára bocsátom, minthogy „habent sua 
fata libelli!" 

Szeged, 1906. junius hóban. 

Szerző. 







I. 

Az alvás lényege. 

Az alvás és mibenléte. Test és lélek összefüggése. Alvásra vonat-
kozó elméletek. Alvás és halál. Alvás és ébrenlét. 

Mi lehet az alvás? Ez egy olyan nehéz kérdés, 
melyre határozottan kielégítő feleletet adni — a lélektan 
és természettudományok mai rendkívül meglepő előre-
haladottsága mellett is — csak az emberi lélek jövendő, 
igazi felfedezőjének, Columbusának van fentartva. Pedig 
azt mondhatjuk, hogy amióta csak az emberi szellem 
irott termékei fenmaradtak, azóta — mint látjuk — 
mindig foglalkoztak e kérdéssel. Az ó- és újkor leg-
kiválóbb szellemei nyilvánítottak róla véleményt. így 
Epimenides a Kr. előtti 6. században minden létező 
dolgok kezdetének az alvást, illetőleg ami nála ezzel 
egyértelmű az éjt, a sötétséget állította. Hasonlóképen 
gondolkozik Homérosz is. Hesiodosz meg éppen az éj, 
a sötétség gyermekeinek, testvérpárnak nevezi az alvást 
és a halált.1 

Hasonló felfogással igyekszenek kimagyarázni az 
alvás isteni eredetét Ovidius, Vergilius és mások 
az ókorban. Aristoteles már leszáll az olimpusi magas-
latról és az érzéki észrevevésben találja az alvás igazi 
okát. 

• Hesiod.: Theog. 123 
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Az újkori lélekbúvárok már nem misztikus és 
fiziológiai, hanem többnyire lélektani alapon óhajtják 
megfejteni a talányt. Némelyek szerint a lélek alvás 
alkalmával visszavonul, visszasülyed önmagába, az ő 
földöntúli mélységébe, amire a testi és szellemi kime-
rültség, fáradtság következtében szüksége van.1 Mások 
szerint az alvás is lelki működés nagyrészben, csakhogy 
poláris ellentétben van az ébrenléttel s ugy fogható 
fel, mint valami visszatérés az embrió-életbe.2 

Hegel és követői az emberi életnek éjszakai részét, 
az alvást az egyén géniusz-életének nevezik. Kant 
pedig, akinek véleményére leginkább szeretnénk támasz-
kodni, oly általánosságban s oly messziről vett meg-
határozást használ, hogy azt szinte majdnem minden 
lelki állapotra rá lehetne mondani. 

Általában az összes véleményekből az derül ki, 
hogy az alvás igazi, metafizikai okát eddig még nem 
sikerült senkinek megfejteni, csupán a célját látjuk és 
tapasztaljuk minden kétséget kizárólag. 

Sokszor előtolakodik a gondolkozó emberben 
a kérdés, vájjon miért és honnan van az a kiszabott 
váltakozása az ébrenlét és alvás állapotának az emberi 
életben? Miért nem lehetek én ébren egész halálom 
órájáig? Miért kell életemnek majdnem harmadrészét 
öntudatonkivüli állapotban töltenem, holott ezt a ren-
geteg időt öntudatos, éber állapotban milyen jól és 
célszerűen felhasználhatnám a magam és mások 
hasznára! Talán ekkor egyik-másik embernek szép 
reményei, vágyai, törekvései és nagy tervei nem is 
volnának puszta homokba és levegőbe épített várak, 
hanem reális valóságok, melyeknek kialakulásáig az idő 
hozná meg a hőn óhajtott balzsamot. Az emberi élet 
úgyis oly rövid s mennyire összezsugorodik, ha az 
alvás idejét leszámítjuk belőle. Azzal felel a gondolkozó 
kutató ezen fölvetett kérdéseire a tapasztalat és a fizi-

' Fischer: Grundzüge des Systems der Philosophie etc. 71.1. 
2 Erdmann : Grundriss der Psychologie. 28. §. 



ológia, hogy a test minden egyes szervének huszon-
négy óra leforgása alatt ujjá kell születni, hogy 
a következő napi testi és lelki működéseket fennakadás 
nélkül végezhesse. 

De itt joggal kérdezheti ismét az ember Spittával,1 

hogy miért van ez igy? Miért nincs másképpen? Miért 
van épen egy egész éjszakai nyugalomra szüksége 
a testnek és a léleknek, hogy a kellő erőanyagot 
összehozhassa magában ? Nem történhetnék az egy 
pillanat alatt s csupán csak a lélekben? Ilyen körül-
mények között bizony nem! A lélek ugyanis a testbe, 
mintegy külső hüvelybe, burokba van zárva, s minden 
megnyilatkozása ennek közvetítésével történhetik csak. 

Az alvás sem pusztán testi, hanem testi és lelki 
tevékenysége az emberi életnek. A test és lélek tevé-
kenysége az emberben párhuzamos működés: ha 
a szellemi erők, gondolkozás, képzelet, figyelem és 
akarat elernyednek: az érzékek és a test többi szer-
veinek működésében is hasonló csökkenés vehető 
észre. 

Közönséges tény, hogy a lelkibetegségek a szer-
vezet normális állapotára is befolyással vannak, míg 
a test fájdalmai sokszor az őrületbe hajtják az embert. 
Ezen harmonikus összetétel megvilágítására gondolt 
ki Leibnitz egy szellemes hasonlatot, amely többek 
szerint sántikál ugyan, de mégis mélyebb bepillantást 
enged a dolog lényegébe a föiületesen vizsgálónak is. 
Szerinte a test és lélek közötti Isten által megállapított 
harmónia hasonlatos azon két órának egymáshoz való 
viszonyához, melyeket a művész oly befejezett pontos-
sággal készített el, hogy minden további igazgatás 
nélkül is folyton együtt járnak. 

S miként ébrenlét állapotában harmonikusnak 
találjuk e viszonyt, ugy van ez alvás alkalmával is. 
Ha ébren vagyunk, állandó összeköttetést tapasztalunk 
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H. Spitta, Die Schlaf und Traumzustande, 2. 
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magunk és a külvilág között, idegeink a legcsekélyebb 
külső behatásra is visszahatnak s érzékeink és ön-
tudatunk éber használatára vagyunk képesek; míg 
alvás alatt az érzékek nem lévén oly fogékonyak 
a külső ingerek befogadására, a lelkiélet működései 
is, tekintettel a testre, csak a legszükségesebb össze-
köttetésben állnak a külvilággal. 

Az alvás és ébrenlét tehát nincsenek egymással 
olyan merev ellentétben, amint az első pillanatra 
látszanak, hanem csak okozati összefüggés van közöttük 
s mind a két állapot ugyanazon természeti törvénynek 
hódol. 

A két állapot közötti különbség egyszerűen csupán 
csak az, hogy a lelki tevékenység ébrenlét alkalmával 
tudatos, alvás alkalmával azonban nem.1 Ebből követ-
kezik aztán Heraklitosznak azon régi állítása, mely 
szerint ébren minden embernek majdnem egyforma, 
közönséges világa van, míg alvás alkalmával kinek-
kinek nagyban egyéni, sajátos és különleges. 

A költö más világban él, mint a közönséges 
halandó, de tartja is róla a közhit, hogy ébren is 
alszik, álmodozik. 

Némelyek a testnek és léleknek alvás alatti össze-
köttetéséből indulván ki, messzemenő következtetéseket 
vonnak le, állítván, hogy az az igazi, isteni állapot, 
mikor a lélek külső hüvelyével, a testtel, a törékeny 
gipsz burokkal lazább összeköttetésbe jutván, saját 
egyéni világába térhet vissza. Pedig épen nem az alvás 
állapota isteni az emberre nézve, hanem az ébrenlété, 
amikor akaratának teljes öntudatában „ronthat, teremthet 
száz világot"! 

Az alvás azonban ránk nézve szenvedőleges 
annyiban, amennyiben külső és belső ingerek öntuda-
tunkon kivül uralkodnak rajtunk. 

Sokaknak azért, különösen az ókorban, kedves 

1 Pfafí: Das Traumleben, 3.1. 
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témájuk volt az alvás és halál összehasonlítása. 
K'tűnnek ezek közül érdekes felfogásaikkal Homérosz 
és Ciceró. Sokratesz szerint is a halál alvás, csakhogy 
álmok többé már nincsenek benne. 

Egyébiránt egész életünk lefolyása kicsiben egy 

!

nap történetéhez hasonlatos. Fölébredés után, mintha 
ujjászülettünk volna, testi és szellemi erőink teljes 
frissességében lépünk ki hálószobánk ajtaján, minden 
benyomás iránt fogékonyak vagyunk, szervezetünk 
a legnagyobb energiával fog hozzá újból a munkához: 
akárcsak az ifjúkorban. A délelőtt és délután az alkotás 
ideje; kenyeret keres, dolgozik, töri magát, fogyasztja 
erejét, miként a férfi korban. S minthogy a nap leáldo-
zása következtében az esti szürkület hasonlatossá 
válik a hajnali pirkadáshoz, az öregkor az ifjúsághoz, 
ugy lesz az esti idő is képmása az aggkornak. Tehát 
képletesen fejezve ki magunkat, minden nap újból 
élünk és újból meghalunk: élet az ébrenlét, halál az 
alvás. Az ébrenlét csupán csak előzmény az alváshoz 
és viszont s igy egész életünk öntudatos és nemön-
tudaíos állapotokban mozgó sajátságos cirkulus-viciózus. 

Miként az ébrenlétre az alvás, ugy az alvásra 
előkészít az ébrenlét-állapota. Sem örökös ébrenlét, 
sem örökös alvás nem képzelhető el az emberre 
nézve. 
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Az alvás lefolyása. 

Az alvás előzményei. A test helyzete alvás alatt. Lefekvési vágy. 
Az elalvás folyamata. Az érzékszervek elalvása. Az alvás foko-
zatai. Felébredés lefolyása. Okai, eszközei. Az alvás mélységénele 

mérése. 

Ébrenlét alatt a testi és lelki erők működése 
egészen tervszerűen, fokozatosan csökken odáig, míg 
öntudatunk feletti tökéletes uralkodásunk megszűnvén, 
majdnem a minimumra hanyatlik vissza. E fokozatos 
csökkenéséről a tevékenységeknek egészséges szervezet 
mellett napi elfoglaltságunk közben mit sem veszünk 
észre; akaratos megfigyelés kell ahhoz, hogy a követ-
kezőket tapasztalhassuk. A reggeli idö legalkalmasabb 
minden testi és szellemi munkára; ilyenkor a legfogé-
konyabb a szellem ; minden benyomást befogad a lélek 
és a legcsodálatosabb módon kombinálja; megindul 
a fantázia működése, csakhogy az öntudat résen áll 
és korlátokat állít eléje; a lélek inkább saját gondo-
lataival, érzelmeivel és eszményeivel van elfoglalva 
s benyomásait iparkodik önmagában feldolgozni. 

Épen ilyen fokozatosan emelkedik tenyészéletünk 
működése is. 

A délelőtti órákban még lassúbb, míg röviddel 
délután — mondhatnók — a legintenzívebb. Ehhez a 
fokozott vegetatív működéshez természetesen nagyban 
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hozzájárul az, hogy a test belső melege ilyenkor 
emelkedik a legmagasabbra, hasonlóan a lelki tevé-
kenységekhez. 

A délutáni idő legalkalmasabb arra, hogy itélő 
és alkotó képességünket bárminő téren legjobban 
kifejthessük; amit délelőtt kigondoltunk, azt délután 
rendesen megvalósítani iparkodunk. Keressük a társa-
ságot, ahol eszméinket kicserélhetjük; szellemünk 
szikrázik; éle és humor csakúgy röpködnek a leve-
gőben. 

Ezzel azonban napunk alkonyatfelé közeledik 
s lassan-lassan egy kevésbbé érthető, misztikusabb 
régióba tévedünk. 

Tenyészéletünk működése folyton lanyhábbá válik, 
míg lelkiéletünkben meglepő változás áll majd elő. 
Az egész napi megfeszített figyelemben kifáradt a szel-
lem, az öntudat kezd homályosulni, érzelmek, érzéki 
vágyak, gondolatok, fantázia iparkodnak uralomra 
jutni s az akarat velők szemben nem játssza többé 
a vezetőszerepet. Olyan homályos-féle lesz előttünk 
minden, a dolognak nem a lényegét, hanem csak 
a körvonalait tekintjük már; gondolatainknak egészen 
szabad folyást engedünk s általában olyanféle hajlamot 
érzünk, mintha ki akarnánk szabadulni a hétköznapi 
élet szigorúan megszabott, kimért rendjéből, kerékvá-
gásából. 

Hangulatuuk emelkedett, sőt sokszor költői, minden-
féle elegikus, szentimentális és erotikus vágyak és szen-
vedélyek vesznek rajtunk erőt. Általában — tessék 
megfigyelni — az egyéni természet közönséges és 
rendes körülmények között este, lefekvés előtt nyilat-
kozik meg a legőszintébben. Az optimista fütyülve, 
dalolva vetkőzik; a pesszimista és búskomor mély 
gondolatokba merülve, az egész világgal hadi lábon 
csoszog nyoszolyájához, míg a vallási rajongó az éj 
csöndjében és sötétjében égi látomásoknak lesz tanúja 
és angyalokkal társalog. 
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Mikor azonban már ezen sajátságos és külön 
külön egyéni jelenség előáll: akkor egyszerre, észre--
vehetőleg, fokozatosan csökken összes tevékenységünk. 

Ekkorra már a külső világban, a természetben 
eltűnt a fény, a világosság s átvette birodalmát a sötét-
ség : belvilágunkban pedig lassan-lassan kialszik 
az öntudat fáklyája s az állati tenyészélet lesz uralkoj 
dóvá bennünk. Gyönyörűen írja le ezt az átmeneti 
állapotot természetben és emberben nagy költőnk 
Arany János: 

Este van, este van, a tűz sem világít, 
Kezdi hunyorgatni hamvas szempilláit, 
A gyermek is álmos, egy már alszik épen 
Félrebillent fejjel az anyja ölében. 
Gyéren szól a vendég s rá nagyokat gondol, 
Közbe-közbe csupán a macska dorombol, 
Majd a földre hintik a zizegő szalmát 
S átveszi egy tücsök csendes birodalmát ! 

Majd nyomról-nyomra egy sajátságos kényszerű' 
ség kezd rajtunk uralkodóvá válni: nem jól érezzük 
magunkat ébren; testileg, lelkileg kimerültek, fáradtak, 
egyszóval álmosak leszünk. S ez az érzés igen érdekes 
és minden alkalommal határozott jele az álmosságnak-
Mert midőn az ember testi vagy lelki tevékenységei1 

különös figyelem nélkül észreveszi: akkor már vagy 
a szervezetben, illetőleg lélekben van a baj, vagy 
pedig az alvásra hívó különös hajlandóság jelentkezik-

Tudjuk, hogy napközben úgyszólván automata 
módjára, gépiesen történnek ugy a testi, mint a lelki 
működések. Fennakadás nincs soha; minden szeP' 
végzi a maga dolgát; minden lelki működés irányítja 
a hozzákötött szervezeti megnyilatkozást; emésztés, 
lélekzés, anyagcsere, vérkeringés csak ugy következ-
nek szépen sorban egymásután, mint a képzelet csodás 
kombinációi és a gondolattársítás részben természet-
szerű tényei. 

Ha olvasni akarók pl. egyáltalán nem veszem 
észre, hogy a bennem akarattá vált ezen gondold 
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a szem mint látási szerv mechanikai szerkezetét igaz-
gatná; szépen, szabályszerűen alkalmazkodik műkö-
désében a betűk állásához, a sorok hosszúságához, 
sőt ha végig olvastam egy oldalt, kezem önkényte-
lenül forgat egyet rajta. 

Ha sétálni indulok, anélkül, hogy rá gondolnék, 
az izmok következtében működésbe jönnek a lábak 
és folytatják megkezdett munkájukat addig, amig épen 
nekem ugy tetszik. 

Egyszerre azonban mind távoliabbakká és idege-
nebbekké válnak rám nézve a külvilág benyomásai, 
de ezzel arányban a saját bensőmben végbemenő tevé-
kenységek kezdenek intenzivebb módon értésemre 
jutni. Az izomzat, az érzékek felmondják a szolgála-
tot, valami kényszerűség hajt olyan helyet keresni, 
ahol testünket több pontban megtámaszthatjuk, hogy 
így biztosítva legyünk afelől, hogy ezen bekövetke-
zendő nem öntudatos állapotban testünkben esetleg 
kárt tegyünk. 

A támasztó pontok keresése egyébiránt azért is 
szükséges, hogy minden figyelmet és megerőltetést 
elkerülve tisztán a nyugalomnak adhassuk át magun-
kat. Ez a sok támasztó ponttal biró hely, illetőleg tárgy 
rendes körülmények között az ágy. Itt, ebben kezdődik 
aztán számunkra egy uj világ! Valami kellemes 
nehézség nyomja az embernek az agyát, mely arra 
kényszeríti, hogy a párnák közé temesse fejét. 

Az összes érzékszerveken, idegeken és izomzaton 
valami észrevehető jóleső bódulat árad szét; gondola-
taink egyenkint s nem szerves kapcsolatban lépnek fel, 
épen mint a képzetek s mindinkább visszavonuló 
félben vannak. 

A külvilág benyomásai először még csalódásokba 
kergetnek, különösen hallucinációk és viziók iránt 
vagyunk fogékonyak ezen átmeneti állapotban, — míg 
végül teljesen megszűnnek ránk uralkodó befolyással 
birni. 
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Leginkább megfigyelhető az érzékek elalvása, sőt 
ilyen alkalomkor határozott tényképen állítható az is, 
hogy az érzékek elalvásában bizonyos fokozatosság 
állapítható meg. Az összeköttetés legelőször a külvilág, 
továbbá szaglás és izlés szerveink között szakad meg, 
az éhség, szomjúság kellemetlen érzései nem bántanak 
bennünket többé. 

Majd nemsokára felmondja a szolgálatot a látás 
szerve, a szem is. Félig lecsukódik, nem szögeződik 
határozottan egy pontra, csak a körvonalakat veszi 
észre, mindent sötét háttérben lát, fényérzetei hatá-; 
rozatlanok s a benyomásokra csak nagyjában hat 
vissza, de a hiányzó részeket annál inkább kiszínezi 
az öntudat szabályozó vezetése alól felszabadult fan-
tázia. Káprázatok állanak elő: mindenféle szörnyek, 
kalandos alakok, förtelmes képek suhannak el, majd 
térnek vissza az elalvó előtt, míg végre megtörik 
egészen a szemfénye, a pupilla összeszorul, a szemhéja 
lecsukódik s fényérzetek iránt az ember csaknem 
érzéketlenné válik. 

Ekkor azonban még mindig ébren van a hallás 
szerve, csakhogy működése lassúbb. Még mindig hal-
lunk zajt, szavakat, hangokat, de az értelmét sehogy 
sem vagyunk képesek felfogni. A legszebben tagolt és 
hangsúlyozott beszédet is artikulálatlan hangzavarnak 
minősítjük. Egy bizonyos ütem valamely ismert dallam-
ból hallási káprázatokat idézhet elő. Hamisan értünk 
meg mindent, á szubjektív és objektív hangbenyomá-
sokat rendesen összekeverjük s óriási távolból véljük 
hallani a közvetlen közelünkben kiejtett szavakat is-
Idővel ez a távolság nőttön-nő, míg végre szétfoszlik 
hallásszervünkben a legutolsó hangrezgés is. 

Már ekkor közeledünk az igazi alváshoz, ami akkoí 
áll be, ha az elalvás folyamatában az utolsó éber szer-
vek, a tapintás vagy helyesebben az általános érzék 
szervei is eltompulnak. Közismert dolog ugyanis, hogV 
mikor csekély fény- vagy hangingerre már nem reagá' 
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a szervezet, a legcsekélyebb érintésre, különösen olyan 
helyeken, ahol érzékenyebb a bőr felülete, rögtön élet-
jelt ad magáról az alvó. 

Ha valakit hirtelen fel akarunk ébreszteni anélkül, 
hogy kitennők öt a szokatlan és előzmények, átmenet 
nélkül jövő nagy zaj veszélyes következményeinek, 
csak meg kell érintenünk; ha rögtön nem reagál, má-
sodszor, többször is. 

Nemsokára azonban bekövetkezik a valódi alvás, 
jeléül annak, hogy az elalvás folyamata befejeződött. 

Majd mindig és mindig mélyebb lesz az alvás, 
míg úgy körülbelül egy órával később az elalvás után 
beáll a mélyalvás. Nagyon természetes, hogy itt rendes 
körülményekről beszélünk, midőn az illető oly időpont-
ban és normális állapotban fekszik le, hogy a mélyalvás 
ideje még éjfél előtt következik be. Az alvásnak ebben 
a stádiumában az ember és a külvilág között megsza-
kad minden összeköttetés, az alvóra nézve ilyenkor 
tudatosan nem létezik objektív világ, a lélek erőszakosan 
visszahúzódik az ő alanyi lényének korlátai közé. Min-
den testi és lelki működés a lehető leglassúbb és leg-
gyengébb lesz; a szervezet negatív tevékenységei sza-
bályszerűbben ugyan, de csupán csak annyira működnek, 
hogy a testet az életnek fentartsák. 

Ez a különös állapot körülbelül másfél óráig szo-
kott eltartani, amely időtartam azonban tökéletesen elég-
séges arra, hogy a test meg a lélek újból erőre kapjon, 
régi ruganyosságát visszanyerje és felfrissült erővel 
fogjon hozzá a másnapi nagy munkához. Ezen csekély 
másfél órai időtartam azért oly rendkívül fontos a szer-
vezet megújhodására nézve, mert ekkor a testi és lelki 
tevékenységek minimumra szállván le, nagyon kevés 
energiát és erőkészletet emésztenek fel, sőt azt össze-
gyűjtik és szaporítják. Az alvás többi ideje alatt ösz-
szesen nem jutunk annyi erőhöz, mint ezen rövid másfél 
óra alatt. 

Azt láttuk eddig, hogy a teljes ébrenlétből a töké-



18 

letes alvás állapotáig bizonyos fokozatokon megy 
keresztül az ember. Lassan száll alább és alább a 
szervezet tevékenysége, míg végül elérvén minimumát, 
ugyanezen fokozatokon által, csakhogy megfordított 
rendben, a teljes és öntudatos ébrenlét állapotába jut. 

Minthogy a mély alvás alatt a szervezet egészen 
megerősödött és újjászületett, az idegek érzékenysége 
csakhamar emelkedni fog, azaz már csekélyebb külső ideg-
ingerekre is visszahatással lesz, minek következtében 
összes érzékei lassan közelebbi összeköttetésbe jutnak 
ismét a külvilággal. 

Ezután már nyugtalanul alszunk, jobbra-balra for-
golódunk nyugvóhelyünkön s egyes érzéki benyomások 
homályosan, sötéten, olyan érthetetlen formában jönnek 
tudomásunkra. Ez az állapot már csak olyan fél alvás-
féle ; a külső és belső behatásokra mind érzékenyebbek 
lesznek az érzékek és idegek, mig végre már csak a 
tudat állapotának kell beállania, hogy teljes legyen a 
felébredés. 

Ez az érdekes mozzanat két különféle okra vezet-
hető vissza, u. m. külső és belső érzéki benyomásokra, 
meg másodszor és főképen központi pszichikai ingerre. 
A tulajdonképeni végső ok úgyis mindig ez utóbbi, 
minthogy az először érzéki benyomások utolsó állomása 
úgyis mindig a lélek. 

így a leghatásosabb külső okul szolgál a zaj és 
a világosság. Ugyanis ebben az időpontban már kez-
dődik az élet az utcákon, a házban vagy az alvó köz-
vetlen szomszédságában és a külső hangingerek a 
hallási szervet a befogadásra mindinkább érzékenyebbé 
teszik. De a hangnál sokkal nagyobb befolyással bir 
a felébredés állapotának előidézésére a fényinger. Tud-
juk, hogy a csend, a zajtalanság és nyugodtság már 
magában véve alvásra kényszerít, de sokkal több joggal 
elmondhatjuk ezt a világosság hiányára, a sötétségre. 
Hiszen az élet nappal világosságnál, az alvás éjjel 
sötétben általános és közönséges. Ebből kifolyólag az 



19 

emberi hit kiszínezve magának a jövendőt, a túlvilági 
életet, az örömök és boldogság kútfejét a menyországba 
helyezte, ahol örökös fény, csillogás lesz s ahol a 
választottak örökkön-örökké fognak sütkérezni az isteni 
világot szóró glória éltető sugaraiban; míg a szenve-
dések, az örökös kínlódás s ami ezzel egy jelentésű 
az örök alvás, a halál helyét, a poklot borongós köd, 
ijesztő sötétség borítja. Az élet hazáját, a menyországot 
fönn a magasban, ahonnan a világosság származik, a 
poklot lenn a föld alatt, a mélységek fenekén, a sötét-
ség birodalmában keresi a jámbor hívő. 

De ha nem is kalandózunk el ilyen messze a nép 
lélektanának kutatásában, hanem egyszerűen csak egy 
novemberi ködös és egy májusi napsúgaras, derült 
délutánra gondolunk, rögtön előttünk áll a nagy befo-
lyás, amit a fény és annak hiánya az emberi szervezetre 
gyakorol. 

Hasonló e két alkalommal az emberi lélek viszonya 
az alvás és ébrenlét állapotához. Egy borongós, hűvös, 
esős novemberi vagy a legsötétebb decemberi délután 
valami különös hajlamot érzünk a zárkózottságra, elvo-
nultságra, üres a lelkünk, fáradtak vagyunk, a munka 
nem esik jól, kimerültség vesz rajtunk erőt és az a 
sajátságos szürkületi félhomály az ébrenalvás átmeneti 
állapotába varázsol bennünket! 

Mi máskép van mindez egy tiszta, napsugaras 
májusi reggelen! A barátságos napfény, az azúrkék ég 
életkedvet önt belénk és azt nagyban fokozza; tele-
tüdővel szívjuk a balzsamos éltető levegőt, keblünk 
mintegy láthatóan emelkedik, az erő és megelégedett-
ség jóleső érzése ömlik el rajtunk, keressük az embe-
reket. szívesen megbocsátunk ellenségeinknek, közléke-
nyebbekké leszünk, gondjaink,fájdalmainkegy pillanatra 
háttérbe szorulnak, szóval élni vágyunk, keressük a 
napfényt, a világosságot, az ébrenlét e fontos eszközét. 
Miként nappal, úgy szolgál a fényhatás felébredés alkal-
mával is ébrenlétre hívó ingerül. 
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Hang és fény érzeten kívül természetesen minden 
külső behatás, mint pl. íz, szag vagy épen tapintási 
ingerek nagyban előmozdítják a felébredés bekövetke-
zését. 

Nem kevésbbé okai egyszersmind a felébredésnek 
a mély alvás után gyorsan bekövetkező erősebb szer-
vezeti tevékenységek is. így emésztés, anyagcsere, 
izomműködés, vérkeringés mind ismét munkába állanak 
s együttes tevékenységükben, de meg külön-külön is 
belső ingerképen szolgálhatnak a felébredésre. 

De az igazi oka a felébredésnek, mint mindenféle 
emberi tevékenységnek, lelki. És ez a legvégső ok a 
tudat — illetőleg az öntudatban gyökeredzik. Mély 
alvás után ugyanis a szervezet nagyobb tevékenységével 
arányban a lelki élet jelenségei is kezdenek kibonta-
kozni abból a tompa kábultságból, amelybe az alvás 
folyamata alatt természetesen sülyedtek. 

A lélek megszokott tevékenységei, a képzetek, 
azok társulása, a külső és belső benyomások követ-
keztében támadt érzések, az ő automatikus módjukon, 
megszokott törvényeik alapján újból megindulnak, tovább 
képződnek, erősödnek, míg végre a tudat, majd a 
percepció és appercepció útján az öntudat lép jogaiba 
s mi felébredünk. 

Hogy nem tisztán a szervezet és különösen, hogy 
nem egyedüli és legfőbb oka felébredésünknek —- arra 
nézve igen sok mindennapi esemény szól mellettünk. 
Álljon itt például először a legközönségesebb, melyre 
igen sokan lélekbúvárok, sőt akikkel magukkal meg-
történik, azt mondják, hogy tisztán megszokás ered-
ménye és egyedül a testi szervezeti állapotától függ. 
Már pedig, ha egyáltalában szokásról van valahol szó, 
ott nagyon természetes, hogy a lelki élet jelenségeit 
sem lehet egyszerűen kihagyni a számításból. 

Gondoljunk csak a vasúti váltóőrre. Reá nézve 
percről percre meg van határozva az időpont, miko 
állomása előtt el kell robognia a vonatnak s mikorára 
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egyszersmind a pályatestnek szabadnak kell lennie. 
Tegyük fel, a szegedi rendező pályaudvaron a váltóőrre 
következő feladat hárul: este 11 órakor és éjfél után 
1 órakor közlekedvén vonatok, ezen időpontokban kell 
a pályát szabaddá tenni. Ez a kötelesség természetesen 
mindennap a rendes időben reá háramlik s így meg-
szokottá válik, mint mondják, természetévé lesz, meg 
a testszervezet is alkalmazkodik hozzá. 

De ha csupán és egyes-egyedül a testszervezet 
alkalmazkodásában állna a felébredés, — akkor a sze-
gedi összekötő állomásnál sokszor ki volnának téve 
az utasok vasúti szerencsétlenségnek. 

Sokkal mélyebben fekvő igazi lelki oka van ennek. 
Azon borzalmas szerencsétlenségek elgondolása nem 
hagyja őt tovább nyugodtan aludni, melyek minden-
esetre bekövetkeznének, ha kötelességét egyszer is 
elmulasztaná. Ez pedig már nagyon is lélekbevágó 
dolog. Már mindjárt, mikor ezen igen terhes feladat 
teljesítésére vállalkozott, figyelmeztették azon óriási 
kellemetlenségekre, amelyek tisztének elhanyagolása 
következtében történhetnének. Az eskü is mély benyo-
mást hagy a lélekben. Valóban pontossá és gondossá 
azonban azon százak előre hallott jajkiáltásai teszik, 
akiket esetleg mulasztásai folytán ártatlanul dobna 
martalékul a halálnak. Azután saját jólfelfogott érdeke, 
családjának, gyermekeinek sorsa szintén mély nyomokat 
hagynak a lélekben. 

Mindezeknek összehatása a testi szervezet meg-
szokásával egyetemben az a lelki éberség, mely a ki-
tűzött pillanatban felébredni készteti. 

Ha tisztán csak a testi szervezet megszokásán és 
az illető körülményhez történt idomulásán fordul meg 
a dolog, akkor nem is egészen biztos az alvónak a 
felébredése. Ilyen esetek nagyobb palotákban szoktak 
előfordulni, melyeknek lakói bizonyos rendszerességgel 
egy meghatározott időn belül a legtöbb esetben ren-
desen hazatérnek, mondjuk éjfél után 1 órára. A ház-
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mester e határidőig csak szunyókál, mély álomba nem 
merül, ébren alszik s a legkisebb jelre azonnal meg-
hallja a csengetést, — míg ha a megszokott időn túl 
akar bemenni valaki, béketűrése ugyancsak próbára 
lesz téve, mert csengetései a házmester mélyálomba 
merült tudatához csak nagy nehezen juthatnak el. 

Ismeretes dolog, hogy némely faluban még ma is 
szokásban van az éjjel óráinak kikiáltása. Rendesen 
öreg, elkényszeredett alakok ezek az éjjeli őrök, akik 
a falu tornyából vagy egyes utcákról hallattják az éj 
csöndjében tanító-erkölcsös rigmusaikat. Egyikkel a 
közelmúltban esett meg a mulatságos történet, hogy 
minden óraütéskor pontosan felébredt ugyan, — jóllehet 
közben egy padon szundikált — de a népek nagy mu-
latságára a rigmusokat mindig felcserélte. 

Hogy a kedélynek mily nagy befolyása van a fel-
ébredésre, azt feltűnő érdekesen mutatják az anyák, 
különösen azok esetei, kik először szültek. Helyesen 
mondotta Fabiús: „Expergiscunt matres lenissimo in-
fantum strepitu, quas ne tonitru quidem affecissent".1 

Ugyanis a fiatal anyán ilyenkor nemcsak a legnagyobb 
testi, de a legerősebb lelki izgatottság, kimerültség, 
feszültség is erőt vesz. Sorra változnak agyában a leg-
boldogitóbb s a leggyötrőbb gondolatok. Aggodalom 
a szülés előtt; majd az attól való szerencsés megsza-
badulás ; első boldogító érzése e szónak, anya; az első 
hosszú pillantás, melyet gyermekére vetett, a remények, 
melyeket már jóelőre annak jövőjéhez fűzött; tervek, 
szándékok, óhajok, melyeket mind-mind gyermeke 
jövendő pályafutása elé tűzött: ezek összehatásukban 
annyira felkorbácsolják a kedély közönséges állapotát, 
oly rendellenes feszültséget hoznak létre a lelki műkö-
dések lerén, hogy az illető ezen állapotban, ha később 
nem is, bizonyos ideges érzékenységgel lesz terhelt, 
aminek rendes következménye aztán, hogy gyermekének 

1 Fabius: De somniis, 43. 1. 
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a legcsekélyebb mozdulatára, alig hallható szisszenésére 
is felébred, míg máskor s korántsem ilyen kimerült 
állapotban, mint mondani szokás, — talán ágyukat süt-
hettek volna el füle mellett. 

Ez tehát tisztán lelki oka a felébredésnek, azzá 
teszi az a féltő gondoskodás, amellyel az anya 
egyetlen boldogságát, minden jövendőbeli reményét 
meg akarja tartani, meg akarja óvni minden külső ban-
talomtól és veszedelemtől. 

A tisztán lélektani okot pedig a következő esetek 
mutatják. Tegyük fel pl. hogy ebben a pillanatban 
sürgönyt kapok, amerikai nagybácsim azon végső 
óhaját közli, hogy mégegyszer látni és beszélni szeretne 
velem, de a legközelebbi közlekedési eszközzel induljak 
el, mert kétséges, hogy késedelmezésem folytán 
életben találoin-e ? Már maga a sürgöny, de különö-
sen az, hogy az amerikai nagybácsitól kaptam, némi 
izgalomba ejt. Ha meg a két milliós örökségre s arra 
az eshetőségre gondolok, hogy már nem találom élet-
ben, nem beszélhetek vele s irigy és pénzrevágyó ro-
konaim valami csalfasággal — mire oda érek — már 
markukba kaparították az óriási vagyont: valószínű, 
hogy mint már sokaknál, nálam is némi abnormális 
lelki állapotot idéznének elő. Első és íőgondom tehát, 
hogy a legközelebbi vonattal induljak, annyival is in-
kább, mert ha azt nem teszem, egy héttel "hátráltatom 
utazásomat; a hajó ugyanis csak kedden indul, ma 
meg már vasárnap van. Éjfél után két órakor okvet-
lenül vonatra kell ülnöm. Tessék elképzelni most ezt 
a nyugodt alvást! Összes lelki működéseim mind azon 
egy pontba koncentrálódnak, hogy felébredjek a rendes 
időre s valahogy el ne dobjak magamtól egy óriási 
vagyont. A lelki izgalom s csak ennek következtében 
a testi kimerültség és izgatottság oly fokra hág, hogy 
bizonyosan felébredek a pontos időre s ha más nem, 
ez a késés bizonyosan nem lesz oka annak, hogy va-
laha dúsgazdag ember legyen belőlem. Azt hiszem 
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többen sokkal célszerűbb eszközt alkalmaznának arra 
nézve, hogy el ne aludjanak: le sem feküdnének! ?! 

Másokban oly rendkívüli nagy a lelki erö s any-
nyira időhöz tudják kötni ezt a lelki feszültséget, hogy 
egészen szokatlan időben és körülmények között ké-
pesek felébredni. Akárhányszor halljuk beszélni az 
életben, hogy ez meg ez, amikorra fölteszi magában, 
ugyanakkorra pontosan fel is ébred. Julius Caesárról, 
Napoleonról és sok más hires emberről tartja fönn 
az írás, hogy akkor aludtak és akkor ébredtek fel, 
mikor épen nekik tetszett. De talán mindannyi között 
legszerencsésebb természete volt Napoleonnak, kiről 
azt jegyezte fel a történelem, hogy a hires lipcsei 
csata alkalmával jó darabig nyugodtan aludt. Az ilyen 
emberek azonban a ritkaságok közé tartoznak. 

Míg az ember az alvás állapotából ismét az 
ébrenlét állapotába jut — mint előbb láttuk — külön-
böző fokozatokon kell keresztül mennie. Ezek a foko-
zatok természetes, rendes alvásnál legtöbbször a kö-
vetkező sorrendben jönnek egymás után: teljes ébrenlét, 
lankadtság, kimerültség, álmosság, szunyókálás, szen-
der, elalvás, félálom, mélyálom, félálom, felébredés, 
ébrenlét és teljes ébrenlét. 

Ez a fokozat azonban nagyon kevés esetben tör-
ténik ilyen rendszeresen, hanem igen sok esetben 
szinte váratlanul következik be a mélyalvás, máskor 
meg a felébredés lehet pillanat müve. 

Nagyon mély álma lehetett Ádám apánknak, aki 
a biblia elbeszélése szerint altató szer bevétele nélkül 
nem ébredt fel, míg egyik oldalcsontját kivették, 
pedig — szellemeskedik egy jókedvű élcelő - - bizo-
nyosan az Ur Isten parancsából és nem udvarias-
ságból tette, mint az a Cabba nevezetű épen nem fél-
tékeny római férj, aki valahányszor Mecaenasz hozzájuk 
szállt, mindig mélyen aludt; midőn azonban rabszol-
gája is fel akarta használni ura mély alvását egy kis 
jó bor felhörpintésére, meghökkenve hallá e szavakat: 
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Puer, non omnibus dormio (fiú, nem mindenkinek 
alszom). 

A mélyalváson tul is folytathatnók még e foko-
zatot, csakhogy ez már nem természetes, hanem be-
teges állapot. A túlságos alváshajlam, alváskór, ájulás, 
önkívület, torpor, sopor, aphixia s végül a — halál. 

Sőt nemcsak az alvás különböző állapotai között 
vannak fokozatok de egy és ugyanazon ember mély 
alvása között is ; egyszer mélyebben alszik, máskor 
kevésbbé. 

Az emberek között pedig általában különböző 
egyéni természetüknek megfelelőleg lényeges eltérések 
tapasztalhatók. Ezeket az eltéréseket, illetőleg az alvás 
mélységét az ujabb időben szellemesen kigondolt és 
összeállított készülékeken próbálták megmérni. 

Az egész mérési lehetőség azon kérdésen alapul, 
mennyire képes valaki meghatározott nagyságú külső 
ingerre mélyalvás közben reagálni. Közönséges, min-
dennapi nyelven ezt ugy mondjuk, hogy X igen ébren, 
Y pedig mélyen alvó, azaz egyik alvás közben kevésbbé 
fogad be külső ingereket, tehát mélyebben alszik, míg 
a másikat aránylag sokkal kisebb benyomások is fel-
ébresztik. 

Mélyebb az alvás, ha több és erősebb, éberebb, 
ha kevesebb és kisebb ingerre van szükség ahhoz, 
hogy valakit alvásából felébresszenek! Megjegyzendő 
most egészséges, normális életű és szervezetű emberről 
van szó. 

Ez az alkalmazott külső benyomás a hallás szervét 
ingerli, hang, mert a többi érzékszervekhez alvás közben 
nehezen félhetünk. Ennek a hangnak, zörejnek külön-
böző erejűnek, fokozatúnak kell lennie, hogy vele 
arányban az alvás mélységét megmutathassa. 

Többen, köztük Kohlschütter1, Michelson, Schaf-
háutl, ítard, Fechner, Exner2 és mások készítettek már 

1 K.: Messungen der Festigkeií des Schlaíes. 
2 E . : Physiologie der Grosshirnrinde, 269. 1. 
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ilyen készülékeket, melyek mindegyikének alapszerve-
zete abból áll, hogy meghatározott súlyú golyókat meg-
határozott magasságból szilárd alapzatra ejtünk. Ebben 
a kisérletben aztán a fizikának egy törvénye érvényesül, 
mely szerint az okozott hang erősségét úgy tudom 
meg, ha a golyó súlyát az esés magasságainak szá-
mával megszorzom. S ha a golyó súlyát grammokban, 
az esés magasságát centiméterekben mérem, a hang 
erejét grammcentiméterekben kapom meg. 

Számos, a legnagyobb körültekintéssel és elővi-
gyázattal folytatott mérés arra a végeredményre veze-
tett, hogy az az egyén, aki éber állapotban Viooj 
grammcentiméternyi zörejt már észrevesz, mély álom-
ból csak 25,000 gr. centiméternyi zörejre ébred fel.1 

Ezen méréseknek azonban, bármily elővigyázattal 
történjenek is, végérvényes értékük, olyan, melyet a 
lelki élet egyéb nyilvánulásánál alapul vehetnénk 
fel — nincsen. 

1 Lehmann: Babona és varázslat, II. k., 132. 1. 



III. 

A szervezet és lélek működése alvás alatt. 

A szervezet működése általában. Izomzat elernyedése. Lélekzet-
vétel csökkenése. Érverés, testi meleg, _ emésztés, kiválasztás, 
anyagcsere. A lélek működése általában. Álom. Van-e álom nél-

küli alvás? 

Az alvás nem tökéletes nyugalom, mert a töké-
letes nyugalom már — halál. És ha mégis azt 
mondják, hogy alvás alatt az egész szervezet nyugalmi 
állapotban vari, csak azt kell érteni alatta, hogy ilyenkor 
a szervezet működése lasúbb és gyengébb, mint 
ébrenlét alkalmával. De ez a tevékenység sem egy-
forma. Ha nagy gyárakban néha éjjel szünetel is a 
munka, a gépet azért még mindig fűtik, hogy állan-
dóan, lassabban ugyan, de folytonos tevékenységben 
lévén, a más napi munkára alkaimas legyen. így 
vagyunk szervezetünkkel is! Alvás alatt is működnek 
belső szerveink, csakhogy egyik nagyobb, másik kisebb 
tevékenységgel. 

Gyűjtik az erőt, képességet, potenciát, hogy más-
nap alkalmasabbak legyenek a munkára. Egyik szerv 
munkája külsőleg is szemlélhető, a másiké azonban 
láthatatlan erőgyűjtésben áll, mely abban a pillanatban 
képességet nyer a megnyilatkozáshoz, mihelyt az ön-
tudat visszatértével arra szükség lesz. 

Hasonló esetet vehetünk észre az ébrenlét állapo-
tában is. Ott sincs minden pillanatban minden szerv 
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egyenlő gyors működésben. Egyik szerv működik, 
használatban van, a másik addig nyugalmat élvez, 
alszik; sőt egyes kimerült vagy fölizgatott állapotban 
— mint szokás mondani — sokszor egyetlenegy tagját 
sem tudja megmozdítani az ember. Szervezet működés-
hiány ébrenlét alkalmával. 

Nézzük egymás után, mikép működik a belső 
szervezet egy-egy faktora alvás alatt. Legtöbbször 
észrevehető, sőt már ez maga jelzi az elalvás bekö-
vetkezését — az izomzat elernyedése. Ugyanis ébrenlét 
alkalmával az agy felől bizonyos feszültség áramlik 
szét az egész testben, aminek az a természetes követ-
kezménye, hogy szilárdan megállhatunk s tetszés 
szerint hajlíthatjuk végtagjainkat. Mihelyt azonban az 
öntudat, majd a tudat működése kezd háttérbe szorulni, 
ez a szétáradt feszültség is kisebb mérvű lesz s nem 
sokára lábaink meginognak, karjaink lehanyatlanak s 
fejünk bóbiskolni kezd. 

Leghamarabb a tarkó-izomzat szokott elernyedni. 
Ha az elalvás előtt egyenesen ülünk, testünk meg-; 
görnyed, fejünk kissé előrehajlik, ami annak a jele, 
hogy a tarkó-izomzat elpetyhüdt. Egy darabig bóbis-
kolunk, míg egyszer csak nagyot rándul bennünk eg/ 
izom s kellemetlen érzések közt felébredünk. Ha okunk 
van ébren maradni, összes erőink központosításával 
megtehetjük, ha azonban erre nem gondolunk, a játék 
mindaddig ismétlődik, míg mélyálomba merülve, tes-
tünknek megfelelő támasztó-pontokat találtunk. 

Hasonló tevékenységi csökkenést veszünk észre a 
többi szerv működésénél is, pl. a tüdőnél. 

A lélekzés alvás közben lassúbb, de mélyebb és 
szabályosabb, mint ébrenlét alkalmával; úgy viszony-
lanak egymáshoz körülbelül a lélekzési számok, mini 
3 : 4, azaz, míg alvás alatt általában 15-ször, ébren 
20-szor lélekzünk. Wundt mérései a lélekzésről alvás 
közben a következő középértékeket tűntetik fel } 
különböző korú egészséges egyéneknél: csecsemő 
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percenkint 44, 5 éves 26, 15—20 éves 20, 20—25 
éves 18, 25—30 éves 16, 30—50 éves pedig 18-at 
lélekzik.1 

A kilélekzés továbbá nem tart annyi ideig, mint a 
belélekzés s a köztük levő szünet oly hosszú, mint a 
ki- és belélekzés folyamatának együttes időtartama. Ha 
a ki- és belélekzés alkalmával felhasznált levegőt ele-
mezzük, azt találjuk, hogy sokkal kevesebb szénsavat 
lehelünk ki, mint ébrenlét alkalmával, viszont igen sok 
élenyt veszünk fel. Ez a jelenség világos tanúbizony-
sága annak, hogy az anyagcsere alvás közben teteme-
sen csökken. A nappal 12 órájára átlag 58°/o, az éjjel 
12 órájára pedig 42°/o szénsav; míg oxigén a nappali 
időre 33%, az éjszakaira pedig 67°/o esik. 

Érthető befolyása van a lélekzés mennyisége és 
milyenségére nézve azon helyzetnek is, melyben a test 
fekszik. 

Alvás közben a szív működése, amit a vérkeringés, 
illetőleg az érverésben tapasztalhatunk legkönnyebben, 
szintén lejjebb száll. E csökkenése az érverésnek Testa, 
Hamberger, Martin és Brandis2 fiziologusok mérései 
szerint eléggé észrevehető, amennyiben Vs-del kevesebb 
a pulzusütés alvásközben, mint éberállapotban. Nyolc 
éves gyermeknél percenkint ébrenlét alkalmával 100; 
11 évesnél 90; 40 évesnél 82: alvás közben ugyancsak 
ezeknél 89, 80 és 72 a szívverés. 

Legkisebb úgy éjfél tájban, míg reggel felé ismét 
gyorsabb és erősebb lesz. 

Hogy milyen befolyása van a test helyzetének az 
érverés gyorsaságára nézve, azt Burdach3 és Knox a 
következőképen állapították meg: Ha a testnek olyan 
átmeneti helyzete van a fekvő és felegyenesedett között, 

1 L. Wundt: Physiologie des Menschen, 356 1. 
2 Brandis : Pathologie des lebendigen Organismus, 549. 1. 
3 Burdach : Die Physologie als Erfahrungswissenschaft, 516 

és 521. 1. 
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akkor az érverés száma reggel 20, délben 13, míg éjjel 
csak 6-tal lesz gyorsabb a rendesnél. 

A szívverés milyenségével szoros összefüggésben 
van a testszervezet melege, Lichtenfels szerint pedig 
mindkettő főleg a táplálkozástól függ. Ha a ki- és be-
lélekzés, szívverés stb. egyszóval az egész testszervezet 
működése alvás alatt tetemesen alászáll: csak természe-
tes, hogy a test melegének is kisebbnek kell lennie. 
Burdach mérései azt bizonyítják, hogy e különbség 
éjjel és nappal között V* Reaumur. Szándékosan nem 
az alvás és ébrenlét állapotát használtam, mert Bären-
sprung1) azt állítja, hogy a test melege éjjel, akár 
alszunk, akár nem, alászáll és csupán csak az életmód 
és különböző kor módosítja a csökkenés fokát. 

A minimumra éjfél tájban száll le a test melege, 
míg legmagasabb fokát délelőtt 11 órakor s délután 6 
órakor éri el. 

Kiválasztás, emésztés, anyagcsere mind tovább 
folytatódnak alvás alatt is, csakhogy takarékosabb módon. 
Ennek a következménye aztán, hogy több lévén a ter-
melés mint a fogyasztás, újult, friss erővel ébredünk 
fel a következő napra. Éjjel-nappal tehát órási munka 
folyik szervezetünkben úgy, hogy minden 24 óra alatt 
igen nagy átalakuláson megy keresztül lényünk. 

Huxley2 szerint egy ember átlagos súlya 154 fontra 
tehető; a szerzés és vesztés pedig a test háztartásában 
következőleg alakúi: 

í szilárd, száraz tápszerekben 8,000 ) 
Bevétel:' oxygén 10,000 szemer3 

( viz „ 36,500 ) 
. . j viz 40,000 ) 

K i a d a s : j más anyagok . . . 14,500 | s z e m e r ' 
Amint alvás alatt a testszervezet működése bizo-

nyos fokig csökkent: ugyanúgy találjuk ezt, sőt azt 
1 Bärensprung: Untersuchungen . . . 175 1. 
2 Huxley: Előadások az elemi élettan köréből, 276 1. 
3 1 szemer 6 centigramm. 
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mondhatnók, egészen párhuzamos arányban a lelki 
tevékenységeknél is. Az öntudat, vagyis azon állapot-
nak érzete, hogy én különböző lény vagyok, mint a 
külvilág, már az elalvás folyamata alatt megszűnik. 
Nemsokára a tudat is veszít éberségéből s me yalvas 
közben a minimumra száll alá. Némelyek, nem akarvan 
feltételezni, hogy a mélyalvásban is létezhetik a tudat-
nak bizonyos csekély foka, úgynevezett „negatív tudat-
ról" beszélnek, de bizonyítani nem bizonyítják. 

Hogy nem szűnt meg teljesen a lelki mukodes, 
annak legbiztosabb tanújele maga az alvas közben te -
lépő álom. Csupán az a fékező, kormányzo ero lazult 
meg, mely ébrenlét állapotában logikai sorrendben es 
okozati összefüggésben kényszeríti a gondolkodás mene-
tét. Ez az oka annak, hogy álomban úgyszólván fej-
tetőre vannak állítva a dolgok. A legtávolabbi es a ter-
mészetes világban semmi összefüggésben nem ievo 
elemek és jelenségek csak úgy kapcsolódnak, mint 
a zok, amelyek időbeli vagy térbeli viszonyban vannak 
egymással. A lelki élet működésének nyilvánulását tehát 
alvás közben úgy nevezzük, hogy álom. 
. S minthogy az előbbiekben azt állítottuk, hogy a 
telki élet még a legmélyebb alvás alatt sem hagy fel 
működésével, egyben azt is következtetnünk kell, hogy 
minden alvás közben meg van bennünk a képesség 
álmodni s álmodunk is, csakhogy néha-néha nem em-
lékezünk vissza reá. Az a mindennapi szólam tehát, 
h 0 §y oly mélyen aludtam, hogy nem értem rá álmodni, 
csupán annyit akar jelenteni, hogy nem emlékezem 
Jásszá az alvás alatt történt lelki működések nyilvánu-
lasaira. 

Különben nagyon sokan az ellenkezőt állítják. Itt 
csak annyiban foglalkozunk e kérdéssel, amennyiben a 
n]ely alvással szoros összefüggésben van. Hogy az 
a vas folyamata alatt álmodunk-e rendesen, vagy néha 
aiom nélküli alvás is létezik, arra nézve csak az ember 
mdata adhat megfelelő felvilágosítást. A tudat pedig az 
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embernél mint cselekvés és emlékezés nyilatkozik meg. 
A cselekvés hozzáférhetetlen, biztos ismertető jel; az 
emlékezés azonban nem csalhatatlan. Ide számítja 
Lehmann1 különösen a kettős öntudat eseteit, melyek-
ben az illető egyén hosszabb-rövidebb időre egészen 
más egyénné válik, egészen más tehetségekkel, más 
jellemekkel és más hajlamokkal. Viselkedése, értelmi 
tehetsége épen olyan rendes és normális, mint azelőtt 
volt, csakhogy más irányban, ugy, hogy ha hetek vagy 
hónapok múlva, ameddig ez állapot némelyeknél el 
szokott tartani, visszalép jogaiba az előbbi öntudat, 
ezen időközi viselkedéseire, cselekedeteire a legkisebb, 
visszaemlékezéssel sem bir. 

Ezen fejtegetések természetszerű folyománya aztán, 
hogy az emlékezés hiánya nem döntő bizonyíték egy-
szersmind a tudat hiányára nézve is. Jóllehet tehát a 
mélyen alvó emberen az öntudat legkisebb jelét sem 
lehet észrevenni, mégsem állíthatja senki sem, hogy 
ilyen állapotban nem álmodhatik, mert a legélénkebb 
lelki működés is végbemehet az illető belsejében anél-
kül, hogy a legcsekélyebb külső jel azt valamiképen 
elárulná. 

A visszaemlékezés hiánya pedig nagyon könnyen 
beállhat. Hiszen nem is kell másra gondolnunk, mini 
azon körülményre, melyről Weygant, az újabb időben 
ezen kérdéssel leggyakrabban foglalkozó német psziho-
lógus tesz említést, hogy azonnal megtaláljuk a kér-
dés nyitját. Weygant azt mondja magáról, hogy 0 

sokat és sokszor álmodik, kivéve, ha mélyen aludt és 
ezen alvásából fölébresztik. Ekkor is álmodott való-
színűleg, csakhogy nem emlékezett rá, aminek megin1 

egészen érthető okai vannak. Az álomra ugyanis leg-
inkább úgy szoktunk visszaemlékezni, ha felébredés 
után azonnal ráirányítjuk figyelmünket alvásunkra. Igen. 
csakhogy az ő esetében ez nem történhetett meg, meb 

1 Lehmann : Babona és varázslat, II. k. 136. I. 
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hirtelen felébresztetvén mély alvásából, először minden 
mzonnyal nem az alvás alatti lelki működésre, hanem 
a megzavartatás okaira gondolt, akárhogy feltette légyen 
n i agaban lefekvés alkalmával az ellenkezőt. 

Ugyanezen alapon mások azon nézeten vannak, 
°gy az életkor is befolyással van azon állításra, hogy 

a om nélküli alvás is létezik. Ilyen alvásról leginkább 
orehaladott korú emberek tesznek említést. Ez egy-

mszről azon általános lélektani törvényből kifolyólag 
agyarázható, mely szerint az öreg korral együtt fogy 

gyszersmind az emlékező tehetség ereje és megtartó 
j P e s s é g e

r . l s 5 másrészről pedig abból, hogy a kenyér-
u t - e s p fé.r í it jobban megkörnyékezik rögtön felébredés 
álrr!1 a m i n d e n n t p i élet komoly gondjai, mintsem hogy 
«'maira gondolna. 
óko t ' w ® á i ° m nélküli alvás létezik, az 
és írt í e ? é s z a m a i n a P i ő igen sokat beszéltek 
ról r i ^ m a r Hérodotosz beszél egy egész népfaj-
á i m o d H 3 2 Atlasz hegy tövében lakott és sohasem 
ókor f iD iu t a r l íhosz még a nevét is közli ama két 

u r i terfiúnak, akik nem tudták mi az á lom; ezek iv-muilülV, atUÍV 1IC111 .... - rnrj\\r 
Cféon és Thrasymedes voltak. Epen így nydatkozik 
Suetonius Néró császárról, akire nézve különben ez 
valóságos áldás lehetett. , , , , r t 7 t i a k 

u Ujabban Locke, Beattie1 és sokan nyilatkoznak 
hasonlóan. Lessing önmagáról állította, hogy sohasem 
álmodott. 

A fiziologusok két tábora között átmenetet képez-
nek azok, rendszerint materialisták, akik a táplálék, ille-
t o l eg a testszervezet állapotából az álmok milyenségére 
n e z v e is nagyban következtetést engednek vonni. w 
ne ismerné Moleschott, Vogt és Reich idevágó néze-
ted, melyekben egytöl-egyig azt hangoztatjak, hogy a 
a táplálék van legnagyobb befolyással az ember gon-
dolkodásmódjára Moleschott szerint, ha a táplálék veire, 
^ pedig hússá és idegekké, csontokká és velove 

1 Radestock: i. m. 101. 1. 
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lesz, nem kell-e a táplálék anyagától a szív hevének, 
a velő munkásságának föltételeztetnie. ? Gondolkozó és 
gondolkozásra rest népek a táplálék által jönnek létre, 
melyet élveznek. Maga megfelel saját kérdésére, midőn 
igy szól: „Durvaság-e az, ha minden étkezést úrvacsora-
ként dicsőítünk, melyben az eszméletlen anyagot gon-
dolkodó emberekké változtatjuk, amelynél tehát valóban 
a szellem testét és vérét élvezzük, hogy a szellemet 
világrészbe és minden korba átvigyük gyermekeink 
gyermekei által.1 

Sőt Vogt2 azt meri állítani, hogy a táplálkozás 
célszerű elrendezése által államférfiakat, hivatalnokokat, 
theologusokat, forradalmárokat, arisztokratákat és szo-
cialisákat stb. tetszés szerint lehetne képezni és bizo-
nyos mártások, kása és húsnemek ugyanazon eredmé-
nyekett hoznák létre, mint ma a rengeteg sok tanulás 
és fáradtság. 

Reich3 a berni egyetem tanára még 1860-ban is 
azt írja, hogy a kávé a németet mélyen gondolkozó és 
éleseszü szisztematikussá teszi és politikai-szociális tekin-
tetben is igen sok jeles eszme fejlődését segítené elő, 
ha hatását a sör, burgonya és hüvelyes vetemények 
szerfölött meg nem korlátoznák. Ne csodálkozzunk tehát 
akkor azon, ha 25 századdal ezelőtt állít ilyesfélét Hé-
rodotosz. Azt mondja ugyanis ez a különben érdekes 
megfigyelő, hogy az Atlasz hegy tövében lakó nép 
csak azért nem álmodik, mert egyáltalában nem vesz 
magához táplálékot. 

Még tovább ment Pythagorasz s egészen azon 
tónusban, mint az előbbi újkori fiziologusok, meg is 

nevezte azon ételnemek neveit, amelyek élvezése követ-
keztében jó, illetőleg rossz álmaink lesznek. Innen aztán 
az egész ó- és újkoron keresztül tartja magát az a nézet, 
hogy a Pythagoreusok este sohasem ettek babot, mert 

1 Moleschott: Nahrungsmittel, I. 235 1. 
2 V o g t : Thierstaaten 25. 1. 
3 Dr. Reich: Nahrungs- und Genussmittelkunde, 306. 1. 
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azt hitték, hogy élvezetétől kellemetlen álmaik lesznek.1 

Hogy az alvás egész folyamata alatt, tehát az el-
alvástól egész a felébredésig mindig van olyan időpont, 
mikor álmodunk, még csak elfogadható és az előbbiek-
ből érthető is, de sokkal nehezebb probléma egyesek 
azon állítása, hogy minden alvás közben van egy idő-
pont, úgy éjféltájban, amikor egyáltalában nem álmo-
dunk. Erre nézve sokan Descartessal tartanak, aki 
már régen megmondotta, hogy olyan lélek, amelyik 
nem gondolkozik, tehát tevékenysége alvás közben 
megszűnnék — abszurdum. Miként a világosság min-
dig világít, ügy a lélek is örökké, megszakítás nélkül 
gondolkozik. Ugyanígy vélekedik Kant is az álom-
nélküli alvásról, csakhogy ő, mint legtöbben, a vissza-
emlékezés hiányát hozza fel ezen hamis állítás okául.2 

Általában igaz az és való tényképsn fogadható el, 
h °gy a lelki működések alvás közben, akárcsak a testi 
mnkciók a legcsekélyebb fokra szállnak alá, anélkül 
azonban, hogy megszűnnének, más szóval alvásban is 
meg van a lehetősége az álmodásnak. 

1 Cicero: De divinatione, II. 58 c. 
2 Kant: Anthropol 164. 1. Ein fester Schlaf ist eine Reihe 

S l c » einander verdrängender Vorstellungen, welches so geschwind 
geschieht, dass man beim Erwachen keinen Eindruck davon hat. 
wir sagen jedoch fälschlich, wenn wir uns dieser vorübergehenden 
eindrücke im Schlafe nicht erinnern können, wir haben nicht 
geträumt. 

306. 1. 



III. 

Az alvás természetes és mesterséges okai. 

Metafizikai okát nem ismerjük. Testi-lelki kimerültség. Nyugalom 
vágy. Az időközi visszatérés elmélete (periodikusság). Szokás. 
Érdeknélküliség. Vérhiány és bőség. Test helyzete. Fántázia műkö-
dése. f igye lem ellankadása. Szeszes italok élvezete. Narkotikus 

szerek. Mesterséges kimerültség. 

Minden jelenségnél, ha annak a lefolyásáról meg-
győződést szereztünk magunknak, kutatjuk az okot, 
amiért és ahogyan az történt. Ezt tesszük most az 
alvással is. 

Metafizikai okát, mint az előbbiekben mondottam, 
még eddig nem sikerült megfejteni, de annál több fizio-
lógiai és élettani tapasztalat nyújt vezető nyomokat arra 
nézve, hogy hol keressük e jelenség természetes okait. 

Ilynemű törekvéseinkben először is a kimerültségre 
irányul figyelmünk. Mint a világmindenség egy élő 
organuma, ugyanazon törvénynek hódolunk mi is, mint 
körülöttünk, kívülünk minden létező. Már pedig azt 
látjuk mindenben, hogy bizonyos ideig tartó látható 
működés után szünet, csekélyebb fokú tevékenység 
következik. Az élet erővesztéssel jár; már pedig az el-
fogyasztott erőket pótolnunk kell, hogy életünket foly-
tathassuk. A természet szépen gondoskodott is róla. 
Háztartásában az ébrenlét a munka, az alvás az erők 
pótlása. Midőn az egész napi munka következtében a 
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szervezet kifárad, kimerül, jön az alvás, mely minden 
szervet újból felfrissít és munkára képesít. 

S miként a szervezet, úgy merül ki a lélek is, 
melynek nyugalomra van szüksége. Sokan észrevehe-
t ő i g nem végeznek valami nagy munkát, mondjuk, 
egész nap ülnek, állnak vagy feküsznek, ezekre ren-
desen azt szokták mondani, hogy semmit sem dolgoz-
i k , pedig már maga az ülés, fekvés vagy épen az 
mlás állapota, különösen az izmok részéről nagy tevé-
kenységet igényel s természetes oka lehet a kimerü-
lésnek. Hátha mindezekhez még hozzá számítjuk a lelki 
^ k e n y s é g e t is! Ezekben az esetekben ugyanis leg-

többször ez a túlnyomó. 
Egész napokon át tartó ülésre van kárhoztatva pl. 

a nehéz rab, akinek lelkét ezen idő alatt a gondok 
f l l i marcangolják, a szégyen, a gyalázat és a halál-
, elem gyötrik, kínozzák, estig egész kimerítik, úgy, 

ogy alig várja a jótékony sötétséget, mely lezárja 
emeit, ha ugyan ez is nem a kisértetek ördögi bor-

M*- Í O g J ' a s z á m á r a meghozni. 
tis7t- g hogyha teljes testi tétlenségben ülne valaki, 

« t an lustaságból egész napokon keresztül — ami 
leik "1S n e m v a l öszínü — akkor is kifáradna. Testének, 
m i n i n e k "gyanis — csekélyebb intenzitással ugyan, 
p m l V m a s o k n á l > de működnie kell — s így a kimerülés 
előbb-utóbb bekövetkezik. 
akik \ á g y h o z r e n ( tesen a betegek vannak szegezve, 

testében valamely szerv úgyis rendellenesen 
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uaao felelmet, aggodalmat: elég okát találtuk meg 
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s z á r m ^ ? ° k a ' a m i természetesen már az előbbiből 
a z i k> a nyugalomra vágyás. A folytonosság, egy-
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hangúság, amilyen terhes, olyan unalmas is egyszers-
mind s megszakításokat feltételez. A folytonos izgatott 
állapot, a napi tevékenység, a modern élet az ő meg-
számlálhatatlan érdekeivel, családi, egyéni gondok, 
hiúság, önérzet, beteges ambíciók, lobogó szenvedélyek 
kielégítései állandó feszültségben tartják a szervezetet 
s a nappal folyamán lassankint megérlelik lelkünkben a 
vágyat a nyugalomra. Meg aztán a munka, bár héha-
néha édes is s tagadhatatlan, hogy kellemes oldalai és 
következményei vannak, mégis csak izzadtsággal jár 
az, amelynek letörlésére a munkánál sokak előtt még 
édesebb a semmittevés, vagy „dolce farniente" ma már 
a modern ember nyugalomra vágyásának egyik fő in-
dító oka. 

„Munka után édes a nyugalom", tartja a köz-
mondás s az ember naponkint e leszűrődött igazság-
nak öntudatlanul is törekszik eleget tenni. így tesz a 
biblia is, mely szerint Isten hat nap alatt teremtette a 
világot, a hetediken pedig megpihent. Ezen nyugalomra 
vágyást leheli a nagy természet is, midőn a hosszú 
élet után minden ősz végén következetesen alább száll 
tevékenysége. 

Ez a hasonlat aztán elvezet bennünket az alvás 
egy ujabb okához, a periodikusság vagy másképen az 
időszaki visszatérés elméletéhez. A nagy pszihologusok 
ugyanis azt állítják, hogy eltekintve az ébrenlét és alvás 
rendszeres váltakozásától, a testszervezet működései 
bizonyos idő leforgása alatt ismét ugyanazon foko-
zatban kerülnek elő s csökkennek vagy emelkednek» 
azaz minden élettevékenységnek időszakonkinti apályáról 
vagy dagályáról beszélhetünk. Ezen időbeli körforgás 
tartamát Forster általában 28 napra teszi. így tehát aZ 
a kifejezés az ember egyes különc állapotára, hogY 
„ismét holdtölte" van, nem is egészen alaptalan. A 
Hold körforgása s az élő szervezet periodikussága leg' 
alább is egyenlő tartamú. 

Ezen periodikusság is egyik szülő oka az a l v á s n a k -
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Az összefüggést körülbelül a következőképen lehetne 
kimutatni. Minden gondolkozó ember előtt ismeretes, 
hogy nap-nap után sajátságos módon mindig masiele-
képen érzi magát az ember. Közérzete, mint tevesen 
mondják, emelkedik vagy száll a kedélyállapotat mu-
tató hőmérő skáláján. Egyszer valóban „sebes szárnyú 
sas a gondolat", mely agyában egymásután megszü-
letik és tarka változatosságban, de logikus rendben es 
okozati kapcsolatban tör utat ismert es ismeretlen 
regiókba; máskor mintha ólomsúly nehezednek agyunkra, 
a lehető legegyszerűbb dolgokról sem tudunk magunk-
nak tiszta képet alkotni; néha csak a gyakorlati világ, 
máskor épen ellenkezőleg csak az elmélet érdekel. 

Érzelmeink bizonyos időkeretén belül hasonló hul-
lámzást mutatnak. Ismerek embereket, akik egy időben 
kedvesek, előzékenyek, szeretik a társaságot, fölkeresik 
ismerőseiket; máskor bújnak, mint a medvék odúikba, 
ka észreveszik, hogy valaki keresi őket, kedvetlenek, 
szeretik a magányt s elkerülhetetlen érintkezéseikben, 
darabosak vagy legalább szórakozottak. Diákkoromban 
megfigyeltem professzoraimat s azt tapasztaltam, hogy 
akiért majdnem imádásig rajongtunk, oly humánus, 
okos és szeretetreméltó volt, egyszer csak mintha ki-
vetkőzött volna saját lénvéböl, minden előzetes ok nelkul 
szekánt, kákán is csomót kereső, mint szokás mondani, 
nehéz természetű lett. 

Van egy idö, mikor rendesen légvárakat építünk, 
'f « h a" és" „volna" legtöbbször előforduló szavaink, 
lábaink alig érik a földet, egymásután vesszük a fő-
nyereményekből a szebbnél-szebb nyaralókat, palotákat, 
mntókat, lovakat, minden vágyunk, reményünk, sot 
tetteink is költőiek, mig máskor a józan megfontolás 
szele érint bennünket, gúnyos mosoly kél ajkunkon, ha 
másokat hallunk efélékröl beszélgetni, sajnáljuk az 
mot, amit erre vesztegettünk s csupán az bir ránk nézve 
érdekkel, ami „tényleg" meg van. 

Néha mindenki optimista, széles jókedvében van, 
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kérhetsz tőle bármit, nem tagadja meg tőled, máskor 
azonban minden bántja és semmi sincs ínyére. Ezen 
periodikusságot érdekes^ megfigyelni a különböző vér-
mérsékletű embereken. Én egy melankholikus és egy 
szangvinikus emberen tettem kísérletet, amit aztán a 
periodikusság elvének megfelelő siker koronázott is. 
A melankholikussal szemben feltettem magamban, hogy 
midőn közeledni látom a pesszimista felfogás periodikus 
visszatérését, minden olyan dolognak, amely előtte 
mindig kedves, jó, helyes és szép volt, igyekezni 
fogok keresve-keresett rossz oldalát feltűntetni. S való-
ban nem került sok fáradságomba a meggyőzés, illetve 
erre már nem is volt szükség, mert önmagától szedte 
elő világfájdalmas nézeteinek tárházából összes képzelt 
okait, nagy ámulására a hallgatóknak, akik titkomba 
nem voltak beavatva. Van egy szangvinikus természetű 
ismerősöm; kitűnő, jó gyerek, él-hal a pajtásokért, 
szolgálatkész, bárkit kisegít a bajból, idejét, pénzét 
képes áldozni másokért. Azonban van egy nagy kincse, 
amely egyszersmind legnagyobb gyengéje is. Félté-
kenyen őriz egy dísztárgyat, mindenkinek mutogatja, 
büszke rá s nincsen az a pénz, amiért odaadná valaki-
nek. Épen ezzel tettem próbát! S míg közönséges 
pillanataiban őrültnek nevezett azon — persze csak 
tettetett --kívánságomért, hogy adja nekem: optimista 
hangulatában egy szóra valóban rám akarta erőszakolni. 

Mindezekkel természetesen nem akarunk mi oly 
messzemenő következtetéseket levonni a periodikusság 
elvéből, mint a misztikus természetbölcselők, kik aZ 
ember életében végbemenő ezen körforgást, az élettelen 
természet hasonlónemű változásaival hozzák össze-
köttetésbe. Egyedül annak a kimutatására szorítkozunk-
hogy az a négy hét, illetőleg körülbelül 28 napi idő-
tartam minden ember életében foglalkozásának, vér-
mérsékletének és jellemének megfelelő érezhető vál-
tozásokat mutat az egyes szervek működésében csakúgy» 
mint az egész ember hangulatában. 
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Az emésztés, lélekzés, kiválasztás, szívműködés 
ugyanezen hullámzásokat mutatják. Az alvas mint szinten 
egyik igen fontos tevékenysége az élo szervezetnek 
- jóllehet e szó paradoxonnak látszik — ugyanezen 
törvényeknek van alávetve, időszaki emelkedest es 
esést jelent. Tapasztalható ez nagyban és kicsinyben 
is. Hányszor bosszankodott már kedves olvasóim kozui 
mindenki, midőn nagyon szeretett volna elaludni es 
ámbár minden ajánlott eszközt felhasznált, megsem 
volt arra képes, míg máskor minden kimerultseg es 
igazi ok nélkül szégyenkezve bóbiskolni kezdett meg 
a szellemes társaságban is. Akkor talán, ha egyaltalaban 
gondolkodott ilyenről, más okot iparkodott keresni e 
hajlandóságának megfejtésére, pedig igen sokszor e 
periodikus körforgásban rejlik a dolognak melyebb es 

rejtettebb oka. 
Kicsiben meg minden nap tapasztalható ez, sőt 

ezt mondhatnók igazán valódi periodikusságnak. Egyik 
n a P épen úgy, mint a másik nap, ha elmúlnak az 
ébrenlét megszokott órái, beköszönt a lefekvési vagy. 
f ez mint ilyen időszaki érzés, valóban egyik oka 
lehet az alvásnak. . , 

Egy másik természetes oka meg épen a szokasban 
rejlik. Tudjuk, mennyire rabjai vagyunk a szokasnak 
minden téren, minden cselekedetünkben, szinte ellen-
mondás nélkül uralkodik felettünk s mint mondani 
szokták, második természetünkké válik. Ilyen szokás 
a z alvás is, illetőleg nem épen szokás, de minthogy 
ugyanazon kényszerűséggel lép fel, mint aminőt a 
szokásnál tapasztalunk, bár beszüntetni az élő szerve-
zetre nézve életkérdéssel jár, közönségesen így is 
említik. 
f Már a kis gyermeket hozzászoktatják, hogy este-

l e l e kell pihenni, ha magától nem aludnék el, vagy 
nem kívánkoznék nyugalom után, mesterséges esz-
közökhöz folyamodnak, hogy rá kényszerítsék. Ringat-
lak, dúdolgatnak neki, lefektetik, letakarják a szemeit, 



sőt altató szereket is adnak be neki: úgy, hogy csak-
hamar maga fogja kívánni a szokott időben a nyugalmat. 
Ez a szoktatás meg némely családnál annyira megy» 
hogy ha eljön az ideje a lefekvésnek, bármilyen jól 
érezzék magukat a gyermekek a társaságban egymás 
között vagy az idősebbek körében, minden ellenzésük, 
sőt sírásuk és könyörgésük dacára is ágyba dugják 
őket. Legtöbb helyen az a szokás, hogy ha lement a 
nap, le kell feküdni, mint a közmondás tartja, a 
tyúkokkal. Mert nemcsak az ember, hanem minden élő 
organizmus rabja ezen alvás-szokásnak. Szépen énekli 
a költő: 

„Este van, este van, kiki nyugalomba, 
Feketén bólintgat az eperfa lombja!" 

Hogy mennyire szoktatják az embert kicsi korába'1 

az alvásra, az kitűnik még ezen mondásból is : „szokjék n a
 2 

hozzá' , erősítgeti a mama a jólelkű papával szemben» js ^ P1 

aki azt szeretné, hogy az ágytól idegenkedő fiacskája nap f 0 j 
egy pár percig még közelében lehessen és „már nálunk töltöttük 
ez így szokás", midőn a csodálkozó vendégnek 3 egyform 
házbeliek megmagyarázzák, hogy miért nem alkalmat' ^ 1 

Jankódnak, pajkoskodnak a gyerekek a felnőttek között vagy a 
Mindenki önmagáról nagyon jól tudja,, hogy mikof operác^ 

az az időpont bekövetkezik, amikor közönségeset s^erveze 
aludni szokott térni, önkénytelenül is lecsukódnak azt íS) ^ 
szemei és keresi a helyet, ahol kinyugodhatja magát vesztése 
Még inkább mutatja a szokás hatalmát azoknak ^ Es így 
esete, akik nem az est bekövetkeztével szoktak K inkább 
feküdni, mint más közönséges ember, hanem fogl3'' °lyan es 
kozásuk vagy életmódjukból kifolyólag a reggel bizony?* rendeller 
órájában, például pincérek, pékek, kávéházi pénztárosnak vagy ^ 
stb. Ezek, ha a szokott idő elérkezik, szinte képtelenek * telik me 
további fenmaradásra; innen van, hogy akárhánysz0, mosabb 
lehet látni reggelfelé tányérokat feldöntő és összetör" óetegCs 
pincért és trónusán bóbiskoló kasszirnöt. Töb 

Van még egy más, igen érdekes tulajdonsága ' s 
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megszokott időben való lefekvésnek. Akárhányszor 
szemtanúi vagyunk azon jelenségnek, hogy a tarsasag 
valamelyik tagja egyszer csak elhagyja magat, nem 
olyan élénk, mint addig, szellemessége oda van meg 
az élces csipkedésekre is csak lomhán, vontatva es 
épen nem találóan válaszol, míg egy negyed oravai 
később ismét a régi, kedves társalgó, kitűnő mulattató, 
aki válogatott ötleteivel állandó magaslaton tartja a 
társaság hangulatát. . . 

Ez a hirtelen változás minden esetre csak ugy 
magyarázható meg, ha feltesszük, hogy az az allapot, 
midőn az illető kimerültnek látszott, tulajdonkepen 
szokásos lefekvésének időpontját jelezte, míg egy negyed 
órával később, midőn a megszokás hatalma mar elmúlt, 
'smét magához jött, hogy újból és újból küzdjön az 
elalvás ellen, ha ébren akar maradni. 

Az sem érdektelen, hogy a szokás hatalma oly 
nagy, miszerint reá még a testszervezet kimerültsege 
l s csak másodrendű kérdés, mert akár fáradtunk a 
nap folyamán nehéz munkában, akár semmittevésben 
töltöttük perceinket, ha a megszokot időpont eierkezik, 
egyformán nyugalomra óhajtjuk hajtani fejünket. ^ 

Az alvás természetes oka lehet még az agyverboseg 
v agy agyvérhiány (hyperémia vagy anémia). Nagy 
operációk, erős vérvesztések következtében a test-
szervezet óhajtja a nyugalmat. Többször lehet olvasni 
a z t is, hogy a csatában megsebesült hadfi súlyos vér-
vesztése következtében napokig alszik mozdulatlanul, 
. í g y az agyvérbőség is nem annyira alvást, mint 
mkabb alváshoz hasonló kábultságot idézhet elő. Ez 
°'yan esetekben következik be, ha az agyvelő valamely 
rendellenes külső erőszak, pl. nyomás, vágás, ütes 
yagy belső érpattanás következtében hirtelen vérrel 

* mes. Ha aevszélhűdés nem áll be, akkor huza-
• " inplv 

ÍS 

donsága lS ' 

v^y üeiso erpattanas K u v c m , — - h za_ 
lelik meg. Ha agyszélhűdés nem áll be, akkor n 
mosabb ideig tartó kábultság vesz az illetőn erot, mely 
beteges alvási kórságban nyilatkozik meg. 

Több fiziológus egyszerű nyomassal tett kisen 
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fáradtság 
észrevétle 
magát ét 
^etesebb 
b a n arra 

állatok agyvelejére és mindig azt tapasztalta, hogy 11 

rendellenes agyvérbőség következtében kábult álom' 
állapotba jutottak. Hasonló esetek állhatnak elő, ha a? 
agyba gennyedés vagy más oda nem tartozó anyagok 
férkőznek be. . 

Sokszor a test helyzete is befolyással van az alvásra , 2mtes h 
Állva csak a legritkább esetekben és akkor sem minden ogy a \ 
ember képes aludni; az állatoknál azonban, szárnyé ^ Ueszélé: 
soknál és négylábúaknál közönséges. Az embernél 3> '«eghál / 
elfáradáshoz még valami olyas dolognak kell hozzá' p e 
járulni, ami lehetetlenné teszi a lefekvést; vagy valafl1 ? jatJ'a ví 
súlyos büntetéstől való tilalom, félelem tartóztatja vissz3 * j°m he 
hogy alkalmas nyugvó helyet keressen magának. Ilyet1 g . j n n a l 
kor is odatámasztja hátát valami szilárd tárgyhoz, vagl ^ l e g 
kezével nehézkedik valamely alkalmas támasztó pontr3 jÁ godta 
Útleírásokban gyakran olvassuk, hogy a vadász kim? h l V e P 
rülve az egész napi csatangolásban eltéved az őserdő ü t e m e i 
ben, a földre lefeküdni azonban fél s így állva ew Hog 
fának dőlve marad készenlétben, míg végre elnyom): j ^ J az al 

buzgóság. Másokat puskájukra támaszkodva talált3' , . h e r e ; 
meg, midőn legjavában aludtak. Az meg igen közö'j m

 1 sza 
séges dolog s nem egyszer szigorú büntetéseknek le t a n 
okozója, hogy a puskaporos torony őrizetére kirendd ^ ^ sztó 
katonai őr a faköpenyeghez támaszkodva aludta 3' o m 
: 1_ szilái igazak álmát. . 

Sokkal inkább előmozdítja az alvást az ülő hely2? ví 
Vannak olyan emberek, magam is ismerek egyet, W °óés< 
mihelyt kényelmes hinta-, zsölye-székbe, vagy kanapeí' ^ 
ülnek, röktön szundikálni kezdenek. Radestock 3, 

ennek ainija magaroi, nogyna o Kenyeimes neiyzeiüen \ ^ 
azonnal megszűnik logikusan gondolkozni s inkább3' g ^ a 
érzelem lesz nála túlnyomó.1 ^ gyor 

De igazán csak a test vízszintes helyzete rirv küioSK°n 

bennünket álomba. Akárki tapasztalhatta önmag3; ¿ e d n 

hogyha néha-néha egyéb dolga hijján végig nyűjt°) kell 
kodik divánján, jóllehet egészen szokatlan időben ^ . ^ e g 

1 Radestock: Schlaf und Traum ; 83. 1. 



fáradtság nélkül, egyszer csak azt 
észrevétlenül lecsukódtak és csak nagynehezen xuujd 
magát ébrentartani. Különben a vízszintes a íegterme 
szetesebb helyzete a nyugalomnak. A tenneszet azop 
ban arra is korán megtanította az embert hogy víz 
szintes helyzetben is íel kell kissé tamasztania a tejet 
hogy a vér ne toluljon mind az agyvetobe .L bibha 
elbeszélése szerint már Jákob, midőn bujdosasakozben 
meghál Mezopotámiában, követ tesz k J e uavi 
király pedig, midőn megbánja bűneit omló könnyéivé 
áztatja vánkosát. A természetben, bárhova nezunk nyu 
galom helyzetéül a vízszintest találjuk. Ennek a nyu 
galomnak megtelelő gondolat adta az embernek vaiu-
színüleg azt az eszmét, hogy halottaikat az orokke 
nyugodtan alvókat, vízszintes helyzetben temesse* t j . 
Egy nép volt csupán, az egyiptomi, mely uto heiyz«-
ben ternette el őket, de ennek is különös okai voltak erre. 
. Hogy a vízszintes fekvés miért befolyásolja nagy-
i n az alvást, annak legközelebbi okát a verkenngesoen 
kell keresnünk, mely e helyzet által egyenletes esrend-
kívül szabályos lesz ; azonkívül az sem hagyható figyel-
men kívül, hogy ilyen állapotban a test m i n d J o d d 
támasztó pontban lévén megerősítve, a léleknek figydmet 

— , * 0 e m kell összepontosítani azon megerőltetesre, mely a 
ra aludta test szilárd állásának fentartásához szükséges. 

hpWZei „, A vízszintes helyzet aztán magával hozza a lelek-
z ü lőhe ly^ működések, különösen a fántázia szabadabb, szabaly-
* e ^ n a p é ( : I a n a b b működését, ami meg épen az alvás es alom 
a § y S * birodalmába szolgál belépőjegyül. Tehát nemcsak testi, 
'adestock ^ de ennek közvetítésével lelki okai is vannak annak, 
e l y z e p ° g y a vízszintes helyzet legalkalmasabb az alvasra 
! s inkaD Egyik jó ismerősömnek a szülei érkeztek meg az ejjeli 

, ring* gyorsvonattal. Rég nem látta őket s igen óhajtotta 
- ty z e t e különben új otthonát is bemutatni nekik. S mi történik? 
t a onm^ ó í Ledől egy kevéssé - gondolja magában úgy is soka * f1 1 . ,"1^ kimenni elébök a vonathoz - és szépenlel-
i n időben a l s z i k j h m e gérkezett szülei ébresztik csak fel. Mas-
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nap következőleg mesélte el szégyenletes f e l s ü l é s é t : 
„Amint lehevertem olyanféle érzés vett rajtam erőt 
mint midőn aludni akar az ember, természetesen ipar* 
kodtam ellenállni ez agyamra nehezedő súlyos kény 
szernek, ideig-óráig sikerült is ez, midőn azonban 
gondolataim megtagadták a logikai összefüggést $ 
szabályellenes kapcsolatok révén mindjobban közeledtek 
az álom birodalma felé, mint a tények mutatják — nek 
tudtam többé ébren tartani magamat." 

Természetes oka lehet még az elalvásnak a kép' 
zelet játéka is, amit azonban a legtöbb esetben mestef' 
ségesen szoktunk felidézni. Sötét decemberi délután 
van, könyv mellett ülök a szobámban és néha-nék1 

kibámulok az utcára. Egyszerre csak lassan, csendes^ 
megindulnak a hópelyhek szállingózni a magasból! 
egyik a másikat éri szürke egymásutánban, szellő sek 
lengedez, madár se hallik, egyáltalában semmi z4 
csak egy végtelen nyugalmat lehelő rithmikus folyt0' 
nosság tárul testi szemeim elé, ami nemsokára lelkenkj 
is a nyugalom, az alvás állapotába ringatja. Egy elmék; 
szerint ugyanis a rithmikus testi mozgások, ringások 
lélekben hasonló nyugodt, szabályos, rithmikus irány, 
ban indítják meg a fántázia tevékenységét, melyne; 
eredménye az elalvás lesz. Ugyanazért többen — köztik 
Spitta — azt ajánlják, hogy ha izgatott kedélyállap?; 
következtében valaki nem tud elaludni, hívja segítségé 
képzeletét, melynek játéka egy nyugalmat lehelő képy 
vagy boldogságot, barátságot, csöndet ábrázoló jelenek 
tárván majdnem a realitásig lelki szemei elé, mindé1; 
bizonnyal elősegíti a kívánt elalvást. Gondoljon az ille^ 
ilyenkor egy „aranykalásszal ékes rónaságra" úgy arak; 
felé, mikor az egyszínű, gyönyörű sárga kalászteng'e' 
a lágy fúvalom következtében méltóságteljesen hullák, 
zik; vagy egy virágjában levő tölgyes vagy hárs* 
erdőre, amint a balzsamos illatár szétterjed az árnyék0; 
lombkorona suttogó levelei között és a rithmikus le? 
gések, ringások s a nyugalmat, boldogságot, mege lé' 
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felsülését-
•ajtam erot. 
etesen ipar' 
ilyos kénV' 
ín azonban 
efüggést e 
közeledte^ 
tják -

gedést lehelő jelenetek, 
lelket, minek eredménye a kedelyaliapox 
s —• alvás lesz. _ +ob-ít nrrvan-

Í U mn*<r&* kftvetkezteben edes anasu 
r ^ ^ e S ^ k í r o n vagy bö la 
t i sz tán! testi mozgás következteben « 1 « e l é 
míg a felnőtt, gondolkozó ember, d i u k a tenget 
állít valamely szabályszerű változast mondluK 
hullámzását mutató képet, lelki tevékeny egem 

iák a kep' 
tben mestei 
,eri déluta 
; néha-nef 
i, csendese" 

magasból-
, szellő se^ 
semmi í j 
ikus foiyt0, 
;ára l e l k e d 
Egy elmeü 

' r i n g á - f n t alkus iram 

* " k t í 
redélyállaPÍ 
ja segí t se^ 
lehelő kep^ 
oló j e l e n j 
elé, mind ő 
Íjon az 

kalásztengj, 
esen hul * 
vagy 5 
az á r n y ^ 
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a íemou, g u u u u m v ^ szemei 
állít valamely szabályszerű változást, mondjuk a tenger 
hullámzását mutató képet, lelki tevékenységeinek, külö-
nösen képzeletének rithmikus mozgalmai folytan kepes 
elaludni. 

Hogy ezen szabályos mozgások nagyhatással 
vannak a test, illetőleg ennek révén a lélekre is, arra 
nézve egy pszichológus, Spitta, igen banális, de min-
denesetre találó példát hoz fel az ember életebol. A 
részeg ember nem végez ugyan szabályos mozgásokat, de 
semmiesetre sem mondható, hogy szilárdan állana egy 
helyben : tántorog; és mi történik ilyenkor a lélekben ? 
A megindult intenzivebb működés a test mozgásait 

it á w 7 i a lélekbe is, ahol azután a 
—3 A 

"^jucu . icunuiug , 11" 7.. J' o +pct mozgasau 
A megindult intenzivebb működés a test a 
mint képzeteket átviszi a leiekbe is, auu a 
képzetek kapcsolódása folytán megerosodven ^ ^ 
gondolatot kelti az illetőben, hogy^minüen ^ ^ 

van tehát az, hogy 

s - m u M i i u i i l c i u <XL m ^ u . » , hogy minden mozog. 
Innen van tehát az, hogy a részeg ember csaK ma-
gáról hiszi, hogy szilárdan áll és rendesen lepked, míg 
mind arról, ami körülötte elterül, abban a nézetben van, 
hogy az mozog. Azért némelyek a részegseg biztos 
kritériumának szokták tartani azt az állapotot, midőn 
a z ember már mindent mozogni lát, koromsötét éjsza-
kában is délibábokban gyönyörködik. 

. Gyönyörűen írja a költő igazán egyszerűséggel es 
közvetlenül: 

A korcsmából épen most jövök ki, 
Utca! én kezdelek nem érteni: 
F.Z vnif iohh. ez volt ba l ; fordítva most ! 

íll hogy 
> 1- r 
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Hold! minő ferde az ábrázatod ! 
Egy szemed nyitva, egy beragadott. 
Hold koma, én tudom a bajodat: 
Részeg vagy, vén bűnös, szégyeld magad! 

Majd a lámpakarókkal gyűlik meg a baja, amelyé 
ide oda lengedeznek és átabotába járnak, végül í$! 
fejezi be az érdekes képet: 

Hajba kap minden itt köröskörül, 
Én vagyok az okos, én egyedül ; 
Józanon közbe csak nem léphetek! 
Jobb, ha a korcsmába visszamegyek. 

A testi, lelki kimerültségen kívül mégis legköze' 
lebbi oka az alvásnak az érdeknélküliség, vagy ? 
figyelem ellankadása. A legtöbb intelligens emberiig 
az a rossz tulajdonsága van, hogy nem tud addig el 

aludni, míg nem olvas valamit az ágyban. A me$ 
szokáson kívül ennek sokkal mélyebben fekvő oka jj 
van. Ugyanis a közönséges, testi munkával foglalko^ 
ember az egész napi eltörődés következtében, feltét 
hogy valami rendkívüli gond, bánat, öröm vagy hara# 
nagy lelki emóciót nem idéz fel benne, könnyen elalszik,1 

a szellemi munkában kifáradt ember azonban, kill?" 
nősen, ha megerőltette magát, hiába fekszik le, nef 
egy könnyen alszik el, mert a túlfeszített lelki m3' 
ködés nem szűnik meg egy pillanat alatt, hanem 
gondolkodás és képzetek játékában még sokáig foly*3' 
tódik. Ilyenkor aztán önkénytelenül oly dolgokR 
igyekszik figyelmét terelni, melyek reánézve kevésbé 
érdekesek. Jó szolgálatot tesz erre a célra az ujs3j 
vagy valami kisebb elbeszélés. És sokan már tö? 
hozzá szoktak ehhez az elalvási módszerhez, hír-
olvasás közben kiesik a könyv a kezükből, sőt V. 
melyek még a világot is eloltják és észrevétlenül e 

szenderednek. 
Sokkal veszedelmesebb azoknak a szokása, 0 

füstfelhőbe akarják fojtani képzeletük élénk játék3 

Tudvalévő dolog, hogy a dohányzás egyéb haszna 



kára mellett arra is jó, hogy tova űzze homlokunkról a 
gondok borús felhőit. A szépen omló karikafüstök 
elvonják képzeletünket a külvilág apró benyomásaitól és 
egy érdeknélküli, csendes, nyugalmas birodalomba va-
rázsolnak. Mintha nem is mi volnánk, mikor dohá-
nyozunk. Akárhányszor tapasztaltam már, hogy az 
elvezettel dohányzó, különösen ebéd és vacsora utan 
rászól környezetére, hogy ne háborgassák megszólítá-
saikkal, hagyják békében pihenni. így lankasztja el a 
"gyeimet és teszi érdeknélkülivé a lelket a külvilág 
benvomásai iránt az alvás előtti dohányzás i 

' - Xntn A 
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ügyeimet és ieszi érdeknélkülivé a leméi a 
uenyomasai iránt az alvás előtti dohányzás is. 

Vagy ki ne tapasztalta volna már önmagán, hogy 
bev'H ? e l y v á S y á t kielégítette, ha valami reménye 
nvü i - • v a l a m i kivánsága beteljesült, hogy köny-
az h 3 i n g e r v e t t r a í t a e r ö t - Ebből magyarázható 
tette í , h a v a l a k i ÍÓ1 l a k i k é s éhségingerét kielégí-
més t - V á g y i L A z á l I a t n a l> P e d i S e z m i n d e n t t e r" 2 e s "lódra cselekszik, ez egészen közönséges. 
emh í s z o n t ' ha valami dolog nagyon érdekli az 
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l n d e n k ivel többször megtöitént, hogy egész 

m a l y ó d o t t ' n e m tudott aludni csak azért, mert 
helvezfl3 S z ü l e i v a l a m i rendkívül érdekes dolgot 
elalvó t s z á m á r a kilátásba. Például akadályozza az 
elősző a gyermeknél az a gondolat, hogy másnap 
beszélr m e g y c i r k u s z b a > amelyről már annyit hallott 
s S 2

 v a gy új ruhát kap, különösen a leánykáknál 
a követi e h a a z é í n e k azonnal vége volna és tüstént 
lönben h n a p r a vin"adnának fel. így vagyunk kü-
étetünkhmin(?armyian' h a m á s n a P valami nevezetes és 

,er i l E?v nerfk f o r d u l 0 pontot jelző eseményhez jutunk el. 
bői, sőt* rf jóllehet 1 2 - e r f ^ v n l t ^ 3 í b l s z f t e l é s ü k előtt való éjjel, 
revétlenül el tudott eipüfa • l t a k e g y hálóteremben, egyikük sem uitelaludni. A bűnösök és halálra Ítéltek éjjeli 

olyan n g a , e s á lmatlansága pedig közismert. Kevés 
történed e r ö v e l r e n delkezö embert ismer a 

e m ' m i n t Nagy Sándor, Sextus Pompejus és 
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Napoleon, kik — mint mondják — még a nagy, el-
határozó ütközetek előtt is nyugodtan, csendes alvásban 
töltötték az éjszakát. Sokrates, Cató esete meg egé-
szen egyedül áll a világtörténelemben, akik a mond-
hatni önként magukra vállalt halál előtt egész nyu-
godtan aludtak. 

Akárhányszor megtörténik, hogy valamely felol-
vasás alatt is elszundikál az ember, különösen ha 
annak tartalma nem eléggé érdekes és ha a felolvasó kiej-
tése kissé egyhangú. Sőt még a pappal is megtörténik 
a szószéken, ha nem tud prédikációjának tárgyával 
elég érdeklődést kelteni hallgatóságában, vagy előadása 
nem képes lebilincselni közönségét, hogy hívei közül 
akárhányan a padra hajtják le a fejüket és sokszor 
hangosan alusszák az igazak álmát. Az a tanár is ott 
hagyhatja már a kathedrát és aludni, illetőleg nyu-
galomba térhet, akinek órája alatt a diák elszundikál 
mert ezáltal nyilvánvaló jelét tapasztalja, hogy elő-
adásával nem tud érdeklődést kelteni hallgatóiban. 

Az alvás ezen természetes okai azonban a modern 
élet bonyolult és sokféle követelményeivel szemben 
többször elégteleneknek bizonyulnak. Nem vagyunk 
mindig oly helyzetben, hogy bevárjuk szépen azt az 
időt, amíg a lefekvés megszokott ideje elérkezik. Néha 
el kell altatnunk másokat, hogy ne érezzék a kínoka1 

vagy maguknak és másoknak ne okozzanak kellemet-
lenségeket ; ilyenkor bizony, nem várhatunk órák-
számra, hanem oly eszközökhöz kell folyamodnunk, 
melyek röktön hatnak. Ezen eszközök felhasználása 
aztán mesterséges okává lesz az elalvásnak. 

Súlyos operációknál például, minthogy nem min; 
denki olyan erős természetű ember — mint mondanj 
szokás — hogy a vágással, szúrással, fűrészeléssel 
járó gyötrelmes kínokat ébren, nyugodtan átélhesse, 
ilyenkor megbecsülhetetlen szolgálatot tesznek az altatás 
mesterséges eszközei. 

Máskor nem ennyire fontos és szükséges az el-



a vás, de mégis óhajtandó, hogy a megszokott idő 
«ott következzék be ; ekkor kevésbbé hatásos eszközhöz 
ío!yamodunk. Ismét máskor egyes dolgok önként vál-
jak elalvásunk mesterséges eszközévé, mint pl. az egy-
hangúság az életben és a természetben. 

. Az elalvás mesterséges okait általában fizikai és 
Pszichikai, azaz testi- és lelkiekre szokás felosztani. 
A fizikai okok rendesen olyan eszközök felhasználá-
s b ó l erednek, melyekkel a szervezet fogy vagy gya-
rapodik ; a lelki okok pedig tisztán a lélek fokozott 
'Ovékenységeinek eredményei. 

Fizikai oka lehet a mesterséges alvásnak pl. a 
aplálkozás. Már az ókorban megírta Arisztotelész, hogy 
gyes eledeleknek altató erejük van s élvezésük után 

ia-JalSág0S nehézséget érzünk fejünkre és összes tag-
Jónkra nehezedni úgy, hogy majdnem képtelenek 
,agyunk magunkat ébren tartani. Plinius és Cató azt 
H . a z ókorban, hogy aki nem tud aludni, nyúlsültet 

keh e s t é r e és bizonyosan nyugalmas éjszakája és 
azi f

e m e s álmai lesznek. Ujabb időben először állatokon, 
_ utan embereken tett kísérletet Preyer az úgynevezett 
m e í m Jaktikummal, tejsavval kevert ratronnal s azt a 
ked i Ö e f e d m é n y t találta, hogy az illetőkön általános 

vétlenség vett erőt a mozgáshoz, munkához, míg 
tékh Mások ezt nem tapasztalták ilyen mér-
tám hí a kérdésnek egész kis irodalma 
ifP„ • amelyben magyar részről Laufenauer is tevé-
KenV. részt vett1. 
ku m ( ! f y M ? y e r a z t állítja, hogy ha ilyen natrum lakti-
han 9 fecskendeztek épen semmi, ha azon-
I e t t e ,m e§ e t ték, néha álmot okozó következményei is 
aludtt m •2* P r e y e r ellenben még tovább megy s az 
fyiséí>h" *S t ü n t e d fél. niinha az nagyobb meny-

g D e n élvezve igen elősegítené az alvást.3 

2 laufenauer: Die Milchsáuere als Schlaímittel. 
s i' T 7 e r : ^ur schlafmachenden Wirkune des Natrum lacticum., 

L Spitta f. i. m. 57. 1. , 



A mákról általánosan ismeretes, hogy akadályozza 
az ébrenlétet s ezen tulajdonságát a kényelmes anyák 
és hívatástalan dajkák már ősidőktől fogva előnyösen 
kihasználták. Tudományos neve is papaver somniferuffl: 

álomhozó mák. 
Az sem utolsó megfigyelés, hogy a szokottnál 

nagyobb meleg, külső hőmérséklet emelkedés tunyává, 
restté, aluszékonnyá teszi az embert, tehát az alvás elő-
idézésében szintén szerepet játszhat. 

Sokszor természetes, néha azonban mesterséges 
oka is lehet az alvásnak a sötétség. Ha a világosság 
eltűntével sötétség áll be, kevésbbé tudunk tájéko; 
zódni, nem szívesen mozgunk, mert féltjük esetleg testi 
épségünket, inkább egy helyben maradunk, nyugalnU 
állapotba helyezkedünk, látó érzékeinket a külső világ 
fénybenyomásai nem ingerlik s így pihenésre vannak 
kárhoztatva, aminek aztán viziók, látási hallucináció^ 
lesznek természetes következményei. A látó érzék inten-
zív munkája ugyanis megszűnvén, tovább működik " 
lelki látás-tevékenység s ébren is alszunk, álmodunk-
Ha a nap leszáll és sötétség borul a látóhatárra, az 
egész természet aludni vágyik, benne az ember is. 

De nemcsak akkor alvást előidéző eszköz a sötét-
ség, midőn a világosság megszűntével az est meg' 
szokott órája a lefekvésre bekövetkezik, hanem bármikor 

képes a homály az ember testi és szellemi tevékenység 
gének élét eltompítani. Ha napközben akar valak1 

aludni, leereszti a függönyöket, besötétít és többnyid 
eléri célját, míg teljes világítás mellett, nagyon is két-
séges. Némelyekre nézve oly befolyással bir a sötétség» 
hogy képesek bármikor elaludni, ha besötétített helyen 

kényelembe tehetik magukat. 
Első tünet az elalvásnál, hogy szemeinket behuny 

juk, vagyis a szemhéj leeresztése által a külső fény 
ingerek behatolását megakadályozzuk, amiáltal ^ 
alváshoz megkívántató nyugalmat az egyik szerv része' 
ről már elértük. Az alvás tehát rendesen becsukott 
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szemmel történik embernél-állatnál egyaránt kivetelek 
azonban, különösen egyes állatfajoknál előfordulhatnak. 

A halottnak a szemét, aki örökös alvasra van 
kárhoztatva, szintén lecsukják, vagy ha mar meg-
merevedett, befödik, más szóval besötétítik, hogy regi 
hit szerint jobban aludjék. r . 

Mesterségesen szeszes italok élvezese által is elő-
idézhetjük az alvást. Itt azonban mindjárt megjegyez-
hetjük, hogy a hatás mineműsége a legnagyobb mer-
tekben függ az illető egyéni természetétol. 

Egyik nem tud elaludni - s ezek vannak legtöb-
ben - mert bort, sört, teát, kávét és másfele szeszes 
dalt élvezett, a másikat semmi módon sem lehet eoren 
tartani, mert ugyanezekkel élt. Vannak, akiket egy pohár 
bor képes felizgatni annyira, hogy egész éjjeleken at 
n e m tudnak elaludni, ami aztán legtöbbször minden 
rossznak okozója szokott lenni, az ilyen termeszetu 
íozan és előrelátó ember ilyenkor úgy cselekszik, ismerve 
°nmagát, hogy habár tehetné, tartózkodik a szeszes 
"alok élvezetétől. 
. Van továbbá olyan is, aki csak akkor tud jőizüen 

aludni, ha előzőleg kedvére beszedett a szőlő nedvebol, 
sot egyenesen arra törekszik esténkint, hogy ugyneve-
z e t t „nobel spic-cel" kerüljön valahogy az ágyba. 

Általában a tapasztalat azt mutatja, hogy egeszse-
ges embernél kevés szeszes ital mind a testi, mind a 

hi működést fokozza, ami már magában véve is 
övezetes okául szolgál a fokozott éber tevékenysegnek 
? *gy nagyban akadályozza az elalvást, míg ha valaki 
ruisagos mértékben élt szeszes italokkal, a folytonos 
észült és izgatott testi-lelki működés által kimerülve 
önkénytelenül is alvásra hajtja le fejét. Tudjuk, hogy a 
jel lemes élcek, ötletek árja, zápora épen akkor indul 
Vjeg, midőn az ember még nem jutott el az ittasság 
auapotához, mert itt már lehorgasztott főket, bóbiskolo, 
mrkoló vagy magával tökéletesen tehetetlen alakokat 

'arunk csak. Az első stádiumban ébren álmodunk, szé-
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pet és dicsőt, elfeledjük gondjainkat és bánatunk mély-
ségét, azért néha-néha — azt mondják — kívánatos is. 
Ezért irja Petőfi: 

„Fiuk, az Isten áldjon meg 
En is iszom, igyatok 
Mert nem nézhetek vidámon 
Végig elhagyott hazámon 
Csak mikor részeg vagyok!" 

Vörösmarty is ezért osztogatja a tanácsot: 

„Gondold meg és igyál 
Örökké a világ sem áll, 
Eloszlik, mint a buborék, 
S marad, mint volt a puszta lég." 

De leghívebben fejezi ki a bor élvezésével járó 
ébrenalvás időnkinti szükséges jóvoltát Petőfi. 

„Se szeretőm, se pénzem, csak 
Bánatom, 
Másnál háromszorta többet 
Ihatoin." 

Az utolsó stádium, az ittasság állapota már nem 
olyan kívánatos és kellemes, hogy róla költök is éne-
kelnének ! 

Egészen más elbirálás alá esnek az alkoholisták, 
akiknek a szeszes italok gyakori élvezése által testük-
leikük állandó izgatottságban lévén, aludni már teljesen 
elázott korukban sem "igen tudnak. A józan ember 
keresi az ágyat és örül, ha eltörödött tagjait kipihen-
heti, a részeges ellenben irtózik a lefekvéstől és minél 
tovább szeret éjjelenkint fenmaradni. 

Sokszor feltétlenül szükséges, mint már fentebb is 
említettük, hogy valamely betegség vagy operáció fáj-
dalmas voltát a betegre nézve elviselhetővé tegyük — 
a rögtöni elaltatás. Erre szolgálnak az úgynevezett 
narkotikus szerek, melyek az előidézett érzéstelenség 
által az orvos kezében a leggyakrabban használt alta-
tasi eszközök. Ezek a következők: az ópium, ezt a 
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mák tokjából nyerik; atropin, atropa belladonna vagy 
másképen solanum furiosum a nadragulyában; hyos-
ciamin a beléndekben, hyosciamus niger és a maszla-
gos redősziromban, datura strammonium, kloralhydrát, 
klorál és viz vegyülete, Liebig fedezte fel, de Liebreich 
alkalmazta először mint altató szert; kloroform ; ez klór 
hatására metánból áll elő, amit azonban orvosszerül 
használnak, azt gyárilag borszeszből vagy klórálból 
készítik; először bódulatot okoz, utána azonban jóté-
kony alvás következik; strichnin a legerősebb mérgek 
egyike, a strychnos nux vomica növény kérgéből és a 
Szent Ignác bab belsejéből állítják elő; morfium az 
alkaloidák csoportjába tartozó szénvegyület, a papaver 
somniferum zöld magtokjának megszárított nedvében, 
az ópiumban találjuk; igen gyakran alkalmazott orvos-
szer alvás előidézésére, amelyből csak V2—1 centigram-
mot kell bevenni, vagy a bőr alá fecskendezni és sokszor 
főbb óráig tartó alvás következik be ; hasis, melyet az 
indiai kender, cannabis Indica szárából és leveléből állí-
tanak elő, ezt a keleti népek szokták nagyban használni. 

Ha ezekből meghatározott mennyiségű adagot beve-
szünk, vagy a bőr alá fecskendezünk — eredményképen 
kábultság vagy alvás következik be. 

Ezen szerek közül mindegyiknek megvan a maga 
külön hatása a szervezetre és a lélekre, de ez a külön-
böző egyéneknél nagyban eltér egymástól. A megszo-
kás szintén irányadó. 

Az az adag, amit az ember testének egészsége 
¡^gy épen életének veszélyeztetése nélkül belőlük beve-
het, igen kicsiny menyiségü, kivéve az alkoholt — amit 
e szerek között nem is említettem — és a hasist. Tar-
tózkodni kell azonban a megszokástól! Az alkoholiz-
m u s , amely ellen ma annyit prédikálnak, sem szép, de 
a morfinista állapota pl. valóban kétségbeejtő. Nincs 
menekvés, nincs szabadulás tőle, csak a halál! Pedig 
"agyon könnyen rászoknak az emberek. A morfium 
a'tal előidézett alvásban ugyanis kellemes, mondhatni 



5 6 

bájos álomképek váltogatják egymást, szövődnek egybe, 
míg a testszervezet állandó, jóleső izgalomban ringa-
tódzik. Először csak szenvedéseitől akar menekülni az 
illető, később már élvezetet talál benne. Pedig ez a 
modern betegség legjobban tönkreteszi az ember testi 
és szellemi képességét. Hányszor látunk szürke, ólom-
szinü alakokat, akik, mint az alvajárók réveteg léptek-
kel vánszorognak odább, lassan vonszolják megrongált 
testüket és mindenkiben szánalmat ébresztenek. Hátha 
még meggondoljuk, hogy szellemileg mennyire oda 
vannak ezek! Az előbbi derék, munkás és gondos 
családapa hanyag, semmivel sem törődő terhévé válik 
környezetének, aki csak szenvedélyének kielégítésére 
törekszik s ennek érdekében képes bármi gonoszság 
elkövetésére, mert megingott benne az erkölcsi egyen-
súly. , 

Általában az legyen a szabály, hogy csak a leg-
utolsó, legszükségesebb esetekben nyúljunk ilyen altató 
szerek után. Az orvosnak hatásos gyógyszere igaz, sőt 
egyik határozottan kijelentette, hogy nem is szeretne 
orvos lenni, ha altató szerek nem állanának rendelke-
zésére; míg másrészről ismerjük a szállóigét, mely 
szerint a 25 bot-büntetésre kárhoztatott csavargó előbb 
nárkotizáltatni akarta magát, hogy az operációval járó 
kellemetlen érzésekkel szemben tökéletesen érzéketlenné 
váljon. 

Ilyen kábító, illetőleg alvást okozó mesterséges 
eszköz még a szénsav, azonkívül igen sok más göz és 
gáz. A szénsav ugyanis megtöltve a levegőt, nyomasztó 
álmokat, az agyban és tüdőben vérömlést, önkívületet 
és sokszor halált is okozhat. 

De közvetve is előidézhetik e f e n s é g e k e t a szén-
sav kifejlődése által a virágok és szagos gyümölcsök. 
Ilyen szénsavval és erős illattal telített levegőjű szobában 
az alvás csak kábulás és nem egyszer halállal végződik. 
Bizonyos agyafúrt agglegény Tirolban sátort alkotott 
magának virágzó leánderekböl ágya körül, de másnap 



5 7 

szolgája halva találta a lugas alatt. Hamburgban egy 
fuszerkereskedő oly szobában hált, melyben több ezer 
darab narancs volt fölhalmozva, reggelre halva volt ; 
szintúgy segédje is, ki a raktárban egy sáfránnyal telt 
zsákot használt vánkosul.1 Andersen egyik meséjében, 
a költői igazságszolgáltatás úgy nyilatkozik meg, hogy 
a virágok lehelete megöli a velők egy szobában alvó 
gonosztevőt. 

Kábitó és altató hatása van a kéngözöknek is. Az 
ókor leghíresebb jósnője a Pythia ilyen gőzöktől elká-
bultan, félálomban hirdette jövendőmondásait. Delphi-
ban ugyanis a szentély közepén egy nyílás volt, melyből 
állandóan sűrű kéngőzök szálltak fel a magasba. Ha 
Jóslatot akart mondani a Pythia, egy háromlábú széket 
tettek a nyílás fölé, ebbe ült bele s mikor már a fel-
szálló gőzök félálomba ringatták, a hozzá intézett kér-
é s e k r e érthetetlen szavakat mormolt. Előidézheti még 
a z alvást vagy alvásszerü kábultságot a képzelődés 
játéka is. Mint fentebb is említettük, sokszor egy nyu-
galmat lehelő képnek az elgondolása meghozza az 
óhajtott sikert. Sokkal érdekesebb az a kábultság, amelyet 

mondjuk — a mártírokon lehetett észlelni. Ok egy 
egészen más világban éltek, mint mondani szokás, át-
«ellemültek, a kínzás ezer fájdalmait kábultságukban 
a j ig érezték s csak a túlvilági dicsőségről s koronáról 
álmodoztak, melyet már látni is véltek. 

Leghathatósabb lelki oka lehet az alvásnak a mo-
"otonság, egyhangúság minden téren és irányban. Egy 
vontatott hangú, unalmas, monoton előadás, prédikáció 
ePen úgy alvásra kényszeríti az embert, mint a patak 
^gyhangú csobogása. Minden olyan cselekvés, amiben 
í e l lehet fedezni valami szabályszerűséget, ritmust, ha-
sonló befolyással bir az emberre. 
. . . Sokan azt állítják, hogy feltűnő biztos altató esz-
köznek bizonyult módszerük, mely abból állott, hogy 

1 Varga : Neveléstud. I. k. 283. 1. 
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meghatározott időközökben vízcseppeket hullattak fém-
medencébe. Épen egy kollegámmal történt meg a 
következő eset. Hálószobája ablaka mellett van a 
tetőről levezető vízcsatorna felállítva. Történetesen leg-
felül a nyári záporok következtében mindenféle giz-
gazzal telt meg a csatorna, úgy, hogy a víz nem 
benne, hanem mellette óriási zuhogással hullott alá 
kollegám kiálló bádog ablakpárkányára. Egész nyáron 
hallottuk a panaszt, hogy „ha talán éjjel is esnék, 
megint nem tudna aludni a nagy zuhogástól". És mi 
történik? Bekövetkezik az ősz, a csatornát nem tisztít-
ják meg, majdnem minden éjjel esik az esö s kollegám 
mégsem panaszkodik? Megszokta, egyhangúvá, mo-
notonná vált reá nézve a víz zuhogása és szinte el-
aludt mellette. 

így vagyunk azzal a zajjal is, amit a vonat robo-
gása okoz. Különösen azok tudják ezt, akiknek alkalmuk 
van hálókocsiban vagy egyáltalában külön kocsiban 
utazni. A kerekek egyhangú súrlódása, a mozdony 
sistergő zúgása, a kocsik zümmögése, a telegráfpóznák 
rithmikus váltakozása, a hullámzó libegés mind-mind 
elősegítik az alvás gondolatát. Csupán az tartóztat 
vissza sok embert az elalvástól és épen azért feszíti 
meg minden figyelmét, hogy nincsen magányosan egy 
kocsiban és az ismeretlen, idegen emberek körében 
nincs bátorsága elszenderedni, jóllehet így is fényes 
nappal igen sok bóbiskoló útast lehet látni. A 
kereskedelmi útazó, aki napjainak legnagyobb részét 
vonaton tölti, el is alszik azonnal, mihelyt sikerült 
magát kényelembe helyezni. 

A bölcsődal, a dajka dúdolása bizonyosan nem 
opera, hanem mennél kevésbbé változatos ének, ami 
hozzávéve még a bölcsö, kocsi vagy karok szabályos 
ringását, valósággal alvásra kényszeríti a kis embert. 
Ilyen az óra ketyegése, ha megszokott. Eleinte aka-
dályozza az elalvást — mint sokakat hallunk panasz-
kodni efelő! — de később annyira szükséges az alvás-

is. 
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hoz, hogy ha az óra éjjel megáll, némely ember 
felébred 

Épen egy vasúti vendéglős beszélte a nyáron egy 
nagyobb társaság előtt, hogy a nagy vasúti sztrájk 
alkalmával egy hétig nyugtalan éjszakái voltak, nem 
tudott aludni, minduntalan felébredt, mert a vonatok 
egyhangú zaja • megszűnt. Kevésbbé érdemel hitelt azon 
másik kijelentése, mely szerint ő mindannyiszor fel-
ébred, valahányszor az éjszakai vonatok késnek és a 
határozott időre nem érkeznek be. Mindenesetre érde-
kes, de alig tehető fel, hogy valaki annyira érzékeny 
jegyen a megszokott monoton zaj iránt, hogy annak 
teőközönkénti elmaradása is felébressze. 

Álomba ringatja a gépészt a gép folytonos rith-
mikus zaja, a molnárt a víz szabályszerű locsogása 
ú&y, hogy ha e sajátszerű zaj megszűnik, felébrednek. 

Sőt nemcsak a hangban, hanem még a fényben 
l s altató az egyhangúság. Vannak, kik csak világ mellett 
tudnak éjjel aludni s mihelyt kialszik vagy megszűnik 
a folytonos fényinger, felébrednek. 

Igen jó altató szernek tartják olyan dolog több-
Szöri elmondását, amelynél már nem kell vigyázni az 
e szmemenetre, még kevésbbé a szavakra, annyira vé-
rünkben van, pl. a Miatyánk stb. Némelyek már a 
Másodiknál elalusznak. Ilyen pl. az olvasó morzsolása 
ls> aminek altató hatását nem egyszer van alkalmunk 
íaPasztalni kivált öreg nénikéknél. De így jártak közép-
kori apácáink is, kiknek, hogy egészen megfeledkezzenek 
a Vllágról s ne legyen idejük hiúságokról gondolkozni, 
s°kszor a kimerülésig hosszú vezeklést, folytonosan 
eSyhangú imádságot kellett olvasón lemorzsolniok. Mint 
a Margit-legendában olvassuk, ezer Miatyánk, ezer Áve 
Maria és ezer Veni Sancte; közben elaludt a fáradtság-
ul és egyhangúságtól egyaránt elnyomott szoror, de 

a p o r a sekrestyés nővér, ki Szent Dávid zsoltárait 
l vasta mellette, szelíden magához téritette. 

Ilyen egyhangúság okozta kábultság, íélalvás volt 
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alapja a görög dodonai jóslásnak is. A dodonai Apolló-
berekben ugyanis úgy jósoltak a papok, hogy a szent 
olajfák leveleinek egyhangú rezgése, suttogása által 
álomba ringatva, isteni szózatokat adtak feleletül a 
kérdezősködőknek. 

A szokatlan nagy testi kimerültség szintén egyik 
oka lehet a mesterséges elalvásnak. Akárhány katona 
meséli, hogy nagy hadgyakorlatok után a legénység-
nek még étel sem kell s ott ahol találja, sárba, vízbe, 
pocsolyába lefekszik s másnap alig lehet őket feléb-
reszteni. Olyanok is találkoznak, akik napokig képesek 
aludni s nem ébreszthetők fel. Spitta írja, hogy Webb 
kapitány Angolországból Franciaországba úszván, köz-
vetlenül a megérkezés után igen hosszú alvásba merült.1 

Egyik magyarországi nagyobb hadgyakorlat befejezése 
alkalmával a tisztek lovaikat reábízták az őrmesterre, 
hogy az gondoskodjék hazaszállításukról, ők pedig 
eltörődve gyorsan tovább álltak. Az őrmester azonban 
jobban kivolt merülve, mint ők, négy napig nem aludt 
s midőn az állomásfőnöktől azt a feleletet kapta, hogy 
csak a délután egyik órájában indulhatnak, szépen 
belefeküdt egy ott álló teherkocsiba. Azonban csak 
másnap ébredt fel másirányban és 120 kilométernyi 
távolságra a kiindulási állomástól. A szokatlan kimerült-
séget el lehet érni úgy is, hogyha karjainkat körülbelül 
egy negyedóráig kinyújtva tartjuk, vagy súlyzót 100-szof 
fel-alá lendítünk. 

Ide sorozható a fakírizmus is. Az indiai fakírok 
ugyanis mesterséges úton-módon, mely azonban nem 
természetellenes, el tudják magukat altatni. Valószínűleg 
nagy testi kimerültség a fő oka ennek, amit a folytonos 
tánc, ugrálás, testük kínzása és bizonyos lelki folya-
matok által érnek el. Meg kell engednünk, bár a sok 
csalás és tervszerű ámítás következtében nagyban hite-
lüket vesztették, hogy a hinduk az európaiaknál jóvá' 
előbb ismertek olyan lélektani folyamatokat s ezeknek 

> Spitta f. e. m. 51. 1. 
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hatását, melyekről mi csak az ő útjokon vettünk tudo-
mást. Az is kétségtelen, hogy a hindu fakírok elevenen 
eltemettetik magokat s olyanforma álomszerű állapotba 
merülnek, mint némely állatok, mikor téli álmukat 
fmsszák. S ez nem is rövid ideig tart, némelyik igen 
hosszú ideig, napokig, hetekig, sőt egyesek hónapokon 
jh kibírják ez alvási állapotot minden élelem s mond-
hatni a legcsekélyebb fokra redukált léiekzetvétel nélkül, 
lkaid hoz fel egy példát erre nézve, mely szerint egy 
hyen indiai fakír hat hétig volt eltemetve s valami eset 
közbejöttével ezen idő letelte után ismét felébredt, 
h-hhez hasonló állapot a nép nyelvén úgynevezett „el-
mjtezés", mely alatt azt kell értenünk, hogy egyesek 
"apókig, hetekig képesek tetszhalott módjára, tökéletes 
mhargiában feküdni, amit aztán a környezet rendesen 

l1 . . l s szokott használni a babonás nép zsebének meg-
könnyítésére.1 

n o 1 hyen eset fordult elő Szatmár-megyében, Szalacson az u. 
nén l a l a c s i asszonnyal", aki időközönként elrejtezvén a babonás 
erii fá PÓnzért halottairól adott felvilágosítást, míg a hatóság 

'yesen közbe nem lépett s végét nem vetette az üzérkedésnek. 
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v. 

Az alvás természetes és mesterséges akadályai. 

Megszokott dolgok ki nem elégítése. öregkor. Szeszes italok. I z g ^ 
szerek. Képzelet felcsigázása. Belső hőmérséklet változás. KÜK"1' 

féle érzelmek. 

Miként az elalvás természetes és mesterséges úto" 
is bekövetkezik: úgy annak hasonló akadályai is lehet 
nek. Első sorban említendő mindenek előtt bármifék 
szokatlan testi, szervezeti változás, mint pl. a vér meg 
romlása, ütések, sérülések által okozott fájdalom érzet? 
az agyvelő elváltozásai, lázak, melyek mind akadály" 
szolgálhatnak az elalvásban. 

Amilyen rendes 1 eszköz a megszokottság, épeI 

olyan akadálya is lehet az alvásnak akkor, ha a kisz"' 
bott időre ki nem elégíttetik.2 

Igen természetes akadálya az alvásnak az öregk0 

is. Mindenki nagyon jól tudja, hogy a gyermek sokáig 
a férfi rendesen, az aggastyán pedig igen rövid idete 
alszik. Ennek mindenesetre okának kell lennie. Az a>p> 
korban beálló ezen álmatlanság és elalvási nehézség" 
úgy magyarázzuk, hogy az öreg ember szellemén", 
különösen az est nyugalma és az éj csendje szán10' 
gondolatot, képzelmet, reflexiót és sokféle képzel"; 
szüleményt nyújt, mely mindig visszatér, ha többsz" 

2 Székürítés, nemi ösztönök kielégítése. 
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e j is aKarja űzni magától. Pedig erre a nyugalomra 
ePen azoknak volna legnagyobb szükségük, akiknek, 
minthogy életüknek delén már túl vannak, testök gyön-

j p s é g é t az éjszakai nyugalom által kellene megerősí-
eniök. De így rendezte be a természet. A mór meg-
ette kötelességét, a mór mehet. Ha elérte fejlődésének 
Hópontját, minden külső és belső tényező oda irányul, 

n°gy minél előbb a végromlás felé közeledjék. 
, Máskor meg olyan körülmények adhatják elő magu-
S ' ho&y a megszokott időben jelentkező álmosság 

. .Iea nekünk magunknak kell minden erőnkből küzde-
Ladalyai. unk. Ezen esetben alkalmazandók azok az eszközök, 

iák S 3 2 á l m o s s á g beálltát természetszerűleg hátráltat-
id" u e g Í e S y e z z ü k » hogy ez a késleltetés csak bizonyos 
a ^..heretén belül történhetik addig, míg el nem érkezik 

tökéletes kimerültség állapota, amikor is semmi hata-
n nem képes többé ébren tartani az embert. 

Uj . pgközönségesebben elűzzük az álmosságot sze-
^ m k r ő l , ha estére többet eszünk a szokottnál, vagy 
h o z í á r b ó b i s k o l á s vagy más közismert alakban nyilai-
i g hideg vizben megmosdunk. Igen jó szernek tart-

italok. Izga^ 
tozás. KülÖ"' 

séges útof 
fai is lehet 

b á r m i d 
a vér meí 
om érzet-; 

akadály"1 

ság, épeJ 
iá a kis*3' 

az öregk0' 
íek sokáig 
övid ideír 
ie. Az agí 
nehézség" 
zellernél*; 
je szám0; 

képzelf 
i többsz01 

] á k a közönséges emberek a hideg lábvizet is. 
Leghathatósabban azonban a szeszes italoK szoi-

p l n a k e célra, bor, pálinka, majd az eros f ű s z e r e s i g 
lok> mint tea, kávé stb. Ezen italok ugyanis a legtöbb 
p i b e r -idegrendszerére oly izgató hatással vannak any-
p u a növelik a belső meleget, hogy a lelki tevekeny-
s g . n e iu egy hamar szűnik meg, aminek meg egy-

2 e r ü folyománya az ébrenlét. 
aH Magától értetődik, hogy kis mértékben és kis 
fogókban kell használni ezen szereket, mert az ellen-
r e 0 eljárásnak egész életre kiható veszedelmes kovet-
^ezményei lehetnek. Nagyemberek életrajzában akár-
^ V s z o r találkozunk ilyenekkel. A rájuk nehezedő, 
j j p önként magukra vállalt óriási munkát a nap to-
r m á n bevégezni nem tudván, kimerült szervezetüket 

S e n fűszerezett italokkal igyekszenek ebren tartam, 
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de ez természetellenes lévén, előbb-utóbb megbosszulja 
magát, végkimerülés, sorvadás, agyszélhűdés vagy 
paralizis alakjában. Szomorú példája ennek a mi leg' 
nagyobb regényírónk egyike Kemény Zsigmond br-> 
aki megfeszített éjjeli munkásságát csak ügy volt kép°s 

egy ideig elvégezni, hogy ilyen álmatlanságot előidéz0 

italokkal élt, míg végre is már életében valóságos élő-
halottá vált. 

Általában azt látjuk, hogy az irók és a művész^ 
legnagyobb része, hogy fokozza szenzibilitását, gyak 
ran mesterséges eszközökhöz nyúl és lerészegíti mag0' 
alkohollal. Párisban 1845-ben hasis-klub alakult, amely; 
nek legszorgalmasabb látogatói természetesen iró^ 
voltak, akik ihletet kerestek ottan. Hiszen tudjuk 3 

görög irodalomtörténetből, hogy Aeschylos akkor íű3 

tragédiáit, amikor már jócskán fejébe szállt a bor 
Anakreon is hasonló borközi állapotban készítette 3 

legszebb dalait. Aristophanes pedig gúnyolja Euripides? 
hogy a hangulat kedvéért asszony ruhába öltözik e-
kancsó mellett költi asszonyos tragédiáit. A modeú1 

írók azonban nem csak a borban találják meg 
inspirációt, hanem abszinttal, ópiummal, vagy hasiss° 
is élnek. Mindennek következménye természetesen 3 

véghetetlen idegesség, amely igen sokat már az őrö' 
letbe vagy az öngyilkosságba kergetett. — így ipaí 

kodtak felcsigázni fantáziájukat, de korán és díszf0' 
lenül pusztultak el, George Sand, Musset Alfréd 
Lamartine, Flaubert, Edmond de Goncourt, Baudelaire 
Guy de Maupassant s mások. Megakadályozza ^ 
elalvást a dohányzás is. Míg kicsiben élvezve az ufl° 
lom elűzésére szolgál, nagy mértékben h a s z n á l j 
amellett, hogy az egészségre felette káros egyszemű11

; 
izgatott lelkiállapotot idézve elő, határozott akadá ly^ 
szolgál az elalvásnak. Nézzük azokat, akik éjjel fe*1 

szoktak maradni s azt látjuk, hogy 99 százalék 
zöttük dohányos. . ]gn^c 

Sajátságos, hogy míg a testi kimerültség bár ne° 



mindig, de a legtöbb esetben jótékony alvással szokott 
Járni, addig a szellemi munkában való kifáradás — ki-
véve ha az nem túlságos — álmatlanságot okoz. Azért 
ajánlják orvosok, fiziológusok egyaránt, hogy lefekvés 
, ott jobban megerőltető szellemi munkával ne fog-
adkozzunk. Valóban, mindenki tapasztalhatta önmagán , 
logy lefekvés után is sokáig azon eszmékkel és gon-

dolatokkal bajoskodik, amelyek előbbi tevékenységének 
iokerdéseit alkották. 

A mezei vagy a gyári munkás különösen irigyli 
2 arat, aki egész naphosszat íróasztala mellett a szá-
ok őrületes khaoszába merülve, vagy társadalmi, iro-

aimi stb. magasabb problémák megfejtésébe bocsát-
ozva nyáron árnyékos, télen jól fűtött szobában lát-

0 I a g nyugodtan ü l d ö g é l : míg viszont ez sokszor na-
gyon is megfizetné azt a jótevő alvást, amibe a mun-
mn í a p i í a r a d a I m a u t a n hirtelen elmerül. Szépen 

° n d j a az ókor legszellemesebb költője : 

Kinek kivont kard függ elitélt feje 
Felett, akármily ízletes ételek 
Elvvágyra nem gerjesztik ínyét, 
Sem zene se madárdal álmot 

Szemére nem hoz. Bezzeg a föld szegény 
Népének édes szendere nem fut el 
A szűk lakástól, parti árnytól, 
Es a Zephyr üdítette lombtól1. 

l ^ j ^ j t á l á b a n a lélek munkássága közül az alvásra 
kény11]08611. je lenség bír döntő befolyással u. m. a 
hetn k é s a z őrzés, majd ezek együttvéve. Ezek le-
állítják 9 l e £ n a g y o b b akadályai az alvásnak. Orvosok 
ni elv v h o g y b e t e g e k , kik előre megtudják, hogy 
niár • r l a p 0 n f 0 S n a k r a j f u k súlyos operációt végezni, 
ítéltek k- G k e n k e r e s z t ü l nem alusznak előtte. Halálra 

K> kiket kivégeznek, ébren töltik az éjeket. A leg-

tgnác1 for'düásáb US> ° d ' H b ' I U ' " V a r l i t a s V a n i t a t u m " ; Dr-
Barna 

5 
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nagyobb büntetése talán az lenne az ilyen gonosztevőnek, 
hogy hónapokkal előbb megtudná kivégeztetésének 
pontos napját és óráját. 

Vagy ha nem is veszünk ilyen súlyos és távoli 
példákat, hanem leszállunk a mi közönséges minden-
napi életünkbe s annak vizsgáljuk meg egyes idevágó 
mozzanatait, akkor is hasonló tapasztalatokról fogunk 
meggyőződni. Hányszor meghánjuk-vetjük magunkban 
a nagy terveket másnapra : mit hogyan fogunk csi-
nálni, mily kellemesen fogunk szórakozni, mulatni pl. 
egy kirándulás alkalmával; ezekkel a gondolatokkal 
fekszünk le, de nem tudunk elaludni, tovább folytatjuk 
képzeletünk kedves játékát, sőt mikor már szunnyadni 
kezdünk, akkor is fel-fel ébredünk, felkapjuk a fejünket 
s megint kezdjük újból a játékot. De ezen megnehe-
zített és megszakított elalvási folyamat kifáraszt és ki-
merít bennünket annyira, hogy mikor reggel a kisza-
bott időre már fel kellene kelnünk, a kimerülés követ-
keztében még legjobban folytatjuk az igazak álmát s a 
kedves kirándulásról lemaradunk, itt hagynak! 

Mindenkivel megkellett történni azon esetnek is, 
hogy életében legalább egyszer idegen helyen volt 
kénytelen aludni. Ez az egészen uj helyzet, az idegen- ; 
szerűség, benyomások, melyeket a városban, a szo-
katlan környezetben stb. szerzett, a megszokottól elütő 
bútordarabok, az ágy mind csak növelik az emberben 
az eszmélődést, elmélyedést; a gondolatok kellemes és 
kellemetlen játékai egymást váltogatják, aminek aztán 
az a vége, hogy nem tudunk egyhamar elaludni. Ha 
meg végre nagynehezen elszunnyadtunk, álmunkban 
tovább folytatjuk képzeletünk játékát rendesen azon 
hatásoknak megfelelöleg, amelyeket reánk az új helyzet 
jelenségei gyakoroltak. Ebben leli aztán magyarázatát 
az a mindennapi dolog, mely szerint mindenki igyek-
szik megfigyelni az idegen helyen, vagy új lakásában 
töltött első éjszaka álmait. Ezen álmokból aztán a jövő 
szerencséjére vagy szerencsétlenségére vonatkozó 
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messzemenő következtetéseket levonni — merő babo-
naság vagy szelídebben szólva tudatlan hiszékenység 
annyival is inkább, minthogy ez álmok nem a jövőre, 
hanem épen a múltra birnak érdekességgel. 

Sokszor halljuk, hogy valaki csak azért nem akar 
beköltözni egy uj lakásba, mert abban X meghalt. Ha 
mégis nagynehezen rászánja magát, azt már jó előre 
azzal a gondolattal teszi, hogy igen sokszor bizonyosan 
a megholt lelkével fog álmodni. Ilyen körülmények 
között aztán nem is csoda, hogy nemsokára elaludván 
jóslata valóban be is következik. 

Sok nagy emberről azt állítják életíróik, hogy nem 
tudtak gyorsan elaludni; ez különben nagyon természetes 
ós érthető, ha az alvás bekövetkezésére elfogadjuk a lelki 
ólét döntő befolyását. Nagy emberek nagy gondola-
tokkal és nagy eszmékkel vannak állandóan telve s 
jjyen állapotban térve nyugalomra, nem tudnak egy-
hamar lelki csöndességre szert tenni s így röktön el-
aludni. Bár az ellenkező mellett ismét megint sok 
Példa szól. Ezáltal azonban még legkevésbbé sincsenek 
féljogosítva azok, kik nehezen tudnak elaludni, hogy 
magukat nagy embereknek tartsák. 

Legnagyobb ellenségei az alvásnak az érzelmek, 
akár kellemesek, akár kellemetlenek legyenek azok, de 
e z utóbbiak inkább. Öröm, lelkesedés hányszor voltak 
már okai egy álmatlanul átvirrasztott éjszakának 
jmgy legalább is annak, hogy alvás közben többször 
felébredünk. Kedvesének viszontlátásakor énekli a köl tő : 

Késő éj van immár, de én le nem fekszem . . . 
Újra látott képed ugy előttem lebeg, 
— — — — — közeleg a reggel, 
Keleten a csillag halványabban ragyog; 
Már a bércek közül a nap is kibukik . . . 
Ah, én boldog vagyok; nagyon boldog vagyok! 

A harag, elkeseredés fokozza a lélek feszültségét 
® nem hagy elaludni. Sokszor lehet hallani azon mély 
mpasztaláson és lélektani megfigyelésén alapuló intést, 

5* 
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hogy a haragos ilyen állapotában ne csináljon semmit, 
hanem feküdjék le, vagy legalább foglaljon helyet egy 
széken. Ha lefekszik ugyanis, nem tud mindjárt el- ' 
aludni, hanem a történt dolgok felett gondolkozik és 
távol a cselekvés pillanatától nyugodtabb lélekálla-
potban higgadtabban fogja kijelölni tenni valóját, mint 
a hirtelen felhevülés első pillanatában. 

Nem kevésbbé veszedelmes a félelem sem. Hírhedt 
gonosztevők, akik hetekig ki tudtak osonni a törvény 
kezei közül, saját bevallásaik szerint alig aludtak vala-
mit ; folytonosan azon félelem gyötörte őket, hogy 
felfedezik rejtekhelyüket és átadják az igazságszolgál-
tatásnak. Sokszor testileg-lelkileg elgyötörve maguk 
jelentkeztek. 

Legjobban feldúlja az ember belsejét a gyűlölség 
és irigység, ami a közhiedelem szerint még a külsőn is 
meglátszik. „Az irigység sápadt" mondja a példaszó. 
Ilyen állapotban hiába fekszik le az illető, mert míg a 
lelki feszültség ki nem egyenlítődik, nem száll le sze-
mére álom. A zsugori, mielőtt alvásra dőlne, még egyszer 
megolvassa aranyait, megnézi értékpapírjait, hogy meg-
vannak-e s csak ha erről meggyőződött, gondol a 
pihenésre is. Csakhogy ez nem olyan könnyű ám 1 
Mert egész lelkét egyetlenegy képzetkör tölti el az 
ilyen zsugorinak: a pénz ; pénzt, kincset akar gyűjteni 
minden áron s az éj csöndje igen alkalmas arra, hogy 
képzeletben eljátssza bűnös manipulációit, kit, hogyan 
és mennyire csapjon be s e lelkiállapotban vergődve 
csak nagynehezen tud elaludni. 

A kétely és kétség a sok gondolkodás és álmat-
lanul eltöltött éjszakák következtében képes az őrületbe 
kergetni az embert. Nem érdektelen az a költői leírás 
sem, melyet a nagy Homérosz használ az Odyssz. 
XXIII. énekében, midőn Penelope korholja hű cselédjét 
azért, mert holmi mende-mondának felülve váltig erősíti» 
hogy férje Odysszeusz hazaérkezett, sőt sokkal köze-
lebb van hozzá, mint gondo lná : „Hogyan tréfálhatsz 
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!gy velem, mikor úgyis gyászol a lelkem ? Félrebe-
szélsz s még hozzá édes álmomból is felriasztasz, mely 
szelíden rámborulva lezárta szememet. Azóta sem aludtam 
%en édesen, hogy Odysszeusz elment meglátni azt a 
szerencsétlen Uioszt, átkozott legyen még a neve is". ' 
A szerelmeseknél gyakori ez az érzés. Kifáradva temek 
"yugalomra, hallják az óra ütését, mikor az ejfelt jelzi 
ós nyitott szemmel hánykolódnak ágyukban, mikor mar 
a hajnal is pirkad. Azért mondja olyan gyönyörűen 
a költő: 

Húzd rá c igány! Ne is állj m e g ! 
Sötét még az éjjel . . 
Muzsikánál majd az idő 
Tán hamarébb mén e l ! 

Hosszú nekem az éjszaka, 
Ú g y szenvedem végig . • • 
Tán a hajnal az én rózsám 
Szép orcáján késik? 

t
 D e talán még szebben fejezi ki ezt a szerelmi ké-
telyt, a szenvedések egyik nagy költője, írván: 

Kalapot vet gyertyám, el el akar hunyni, 
És én ébren vagyok : nem tudok aludni. 
Háborgó lelkemet 
Kerüli az álom, 
Nyugalmam nem lehet 
Benne föltalálnom. 

. .Kifárasztja, kimeríti a lelket a kétséges aggodalom 
¿• Nagy vállalatok, kétséges kimenetelű vállalkozások 
teiQulják a lelkiélet szokott nyugalmát s folytonos 
«arnítgatásra, spekulációkra kényszerítenek, melyek 
Z??. álmatlan éjjeleket és megderesedett hajszálakat 

teh már elő. . , . . . 
i A bánat nemcsak nappalunkat, hanem éjszakankat 
k Megszomorítja. Domináló érzelem ez az ember lel-

c o e n , mely e g y időben egymaga akar uralkodni egesz 

1 L- Dr. Gyomlay Gyula fordításában. 
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lényünkön és nem tür meg maga mellett vetélytársakat. 
A költök, az öröm és bánat ihletett tolmácsolói, száz-
szorosan kihasználják és megéneklik ez érzelmet. Leg-
sorvasztóbb a szerelmi bánat s ez csendül meg legtöbbször 
lantjukon, mint az alvás akadályozó oka. íme ez az 
egyszerű és mindennapi kis szerelmi románc: 

A kis lány aztán újra haza megy 
De nyugalmát többé nem leli — 
Oly hosszak neki otthon a napok 
És oly forrók, lázasak éjei. 

Máskor meg a búbánatos költő drámai eleven', 
séggel szólítgatja meg a megszemélyesített alvást 5 

mostani gyors tovatűnését összehasonlítja előbbi jóté-
kony szereplésével: 

Mivel bántottalak én meg 
Édes, régi, jó barátom, 
Hogy mar te is haragszol rám, 
Szelid álom, csendes álom ! 

Most meg akár meghalhatok 
Mind hiába ! — messze tűntél, 
Rá se hallgatsz sóhajimra, 
Hanem csak futsz, csalfa tündér! 

A fájdalom, lelki szenvedés még inkább nehezk 
az elalvást. Súlyosbítja pedig az a körülmény, hogy 
ilyenkor összes szenvedései és fájdalmai felújulnak, 
vagy annak, amely épen gyötri, minden előzménye 
következménye ismét vissza idéződik lelkében. Az 
véghetetlen hosszúnak tűnik fel, percek órákat, só 
napokat számítanak. Kimerítik a testet, lelket, idő elő" 
megvénítik és öregítik az embert. H i sz : 

Bohó beszéd, hogy az idő 
Begyógyítja a sebeket — 
Az idö nem órákból áll . . . 
Óh én oly régen szenvedek. 
Már egy ezredév elhaladt, 
Én Istenem ! Még mennyi vár ? . . . 
Fájdalmas, nehéz éjszakák — 
Óh csak tudnék aludni már! 



7 1 

Az álmatlanság okainak koronája a lelkiismeret-
furdalás. A legnagyobb gyilkosok és gonosztevők, akár-
milyen megrögzöttek legyenek is, nem mindig a bünte-
téstől félnek. Sőt akárhányan találkoztak olyanok is, 
a k ik az élethossziglani börtönt röktöni halállal akartak 
felcserélni, csakhogy a lelkiismeret marcangolásait ne 
kelljen egy egész életen keresztül elviselniük. 

A lelkiismeret ugyanis egy autonóm joggal felru-
házott főbiróság, amely a hozzá appellált ügyekben 
befolyás nélkül ítélkezik. Kíméletet nem ismer, szűnni 
nem akar, minden munkádban ott van, nappal fekete 
í n y k é n t követ : „post equitem sedet atra c u r a " \ ejjel 
fenycsóvával i jesztget; a folytonos kín kimeríti testedet 
s elsorvaszt, a megszakítás nélküli gyötrelem kifárasztja 
lelkedet s beleörülsz. Shakspere, mint nagy lélekbúvár 
gyönyörűen írja „Macbeth"-ben: 

„ . . . Ú g y rémlett nekem, hogy 
Egy hang kiáltá: „Ne alugyatok! 
Macbeth az álmot meggyilkolja! — Az 
Ártatlan á lmot; álmot, mely a gond 
Kuszált szövedékét kibontja; mely 
Mindennap éltének halála; — búk 
Fürdője ; sebzett szívek balzsama ; 
A nagy természet másod-étsora; 
Főtápszerünk az élet lakomáján.'2 

, . Néró és Caliguláról azt tartja a történelem, hogy 
narom óránál többet egy éjszaka soha sem tudtak 
Judni . Kisfaludy K . : Álmatlan király" c. balladája 
gyönyörűen fejezi ki azt az eszmét, hogy az erőszakkal, 
vérrel szerzett kincs, korona nem boldogságot, nem 
megelégedést, hanem örökös kínokat, álmatlanul átvir-
rasztott éjeket okoz : 

„Sötét az éj, sötét a vár, 
Szép álmok közt a lét enyhül ; 
Aranyszékén gonddal tele 

—_______ Csak a király álmatlan ül*. — 

! J-. Horatius: Od. lib. HL 1. __ . 
tásában S h a k s P e r e : Macbeth, II. felv. II. szín ; Szász K. íordi-



VI. 

Alvásszerű állapotok. 

Rendkívüli alváshajlam. Alvabeszélés. Alvajárás. Hipnotikus szom-
nambulizmus. Hipnózis. A természetes és hipnotikus alvás közti 

különbség. Extázis. Delirium. 

Megemlékezhetünk még az alvásszerű állapotokról 
is, melyek az igazi alvástól nagyban és sok tekintetben 
különböznek ugyan, de minthogy az alvás külső jel-
legét viselik magukon, amennyiben ide tartoznak, röviden 
szólni fogunk róluk. 

Ilyen például a rendkívüli alváshajlam. Az illető 
átalussza majdnem az egész éjet és napot. Akármibe 
fog, nem megy a munka, bóbiskol közbe-közbe, elal-
szik a legérdekesebb dolog mellett. Ez az állapot nem 
nevezhető természetesnek már annyiban sem, ameny-
nyiben csak kivételesen és olyanoknál fordul elő, akik 
valami idiopathikus vagy pathologikus bajjal terheltek. 
Ez az alváshajlam aztán mindjobban és jobban termé-
szetéve válik az illetőnek, mert benne a nedvek túlsá-
gosan szaporodnak, a vér sűrűsödik, az emésztés 
nagyban akadályoztatik, ugyanazért az ilyenek legtöbb-
nyíre levertek és kedvetlenek. Még inkább észrevehető 
e változás a lelkiélet nyilvánulásaiban, ugyanis az 
ilyennek tehetségei eltompulnak, tunyává, egykedvűvé 
lesz; nem egy nép nyelvében szállóige lett: sok alvás-
ból szármázik a butaság. Betegeken kívül hajlandósággal 

LL 
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bírnak erre azok, kiknek teste gyorsan nő vagy egy^ 
általában gyarapszik; elősegíti a rossz levegő, unalom, 
sok evés. Egy pedagógus ellenszerül azt az utasítást 
adja az ilyeneknek, hogy arcukat a homloktól leíelé 
tenyerükkel dörzsöljék, hideg vízbe mosakodjanak, fé-
sülködjenek, egyáltalában szórakozzanak. „Epimenides 
40 évig aludt. Efezus mellett ma is mutatják a barlan-
got, melyben a hét alvó szent 177 évig aludt".1 

Nem mellőzhető az alvabeszélés és az alvajárás 
állapotának felemlítése sem. Ezeket igen jellemzően 
tálán „alvás akadályokkal", kifejezéssel lehetne elne-
vezni. Egyik sem fordul elő egészséges, nyugodt ter-
mészetű " és szervezetű embernél. Gyermekeknél és 
ifjaknál az alvabeszélés igen gyakori, az alvajárás azon-
ban csak szórványosan szokott fellépni. Hogy miért 
épen gyermekeknél és ifjaknál történik gyakrabban, 
annak az az egyszerű magyarázata, hogy ezek szoktak 
általában élénken álmodni és nyugtalanul aludni. Fér-
fiaknál az alvabeszélés csak rendkívüli élénk álmok 
.kifolyásakép jelentkezhetik, amikor is ezt természetesen 
jzgatott kedéíyhangulat előzte m e g ; az alvajárás azon-
ban már csaknem kizárt esetek közé tartozik, föltéve, 
b°gy egészséges, amiről általában beszélünk, mert 
agysérüléssel, idegbajokkal vagy hisztériával kapcso-
latban nem is föltűnő. 

A fiziológusok úgy magyarázzák az alvabeszélést, 
h ° g y a hallási képzetek szorosan társulván a beszélő 
Mozgásokkal, ha rendkívüli élénk és érzelmi színezetű 
^maink vannak, szükségkép beszédet idéznek elő, mely 
h ° l halkabb, hol hangosabb. 

Az alvajárásnál pedig az kívántatik meg, hogy a 
»atási képzetek, amelyek különben is túlnyomóak 
a 'mainkban, a tagok mozdulataival társuljanak. Ez 
a?onban nehezebb leiadat és ritkább eset. Ha azonban 
tényleg véghezvisszük azt, amit álmodunk, akkor már 
bekövetkezett az alvajárás tünete. 

1 L. Varga Mihály: Neveléstan I. 275. 1. 
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Minthogy ez az állapot maga — aludni és mégis 
járni — oly természetellenesnek, titokzatosnak tűnik 
fel, századokon keresztül nagyon sok mende-monda 
fűződött is hozzá. Azonkívül emberi természetünkben 
rejlik, hogy amit kellően nem értünk, azt szeretjük 
fölcifrázni, titokzatos homályba burkolni,, mintegy a 
külsővel palástolni a belső szegénységét. így tettek az 
alvajárással is. Beszélik, hogy e szerencsétlenek vak-
merő és nyaktörő éjjeli kóborlásokat visznek véghez ; 
ügyes mászok, akik korzójukat leginkább tornyok és 
házak tetején szeretik feltalálni; sírna falakon kúsznak, 
egyszóval veszedelmes turisták, akik ezen szenvedé-
lyüknek a késő éjjeli órákban és alvásközben hódolnak. 
Megszólítani, vagy bármi módon felébreszteni őket nem 
szabad, mert akkor különösen veszedelmes helyzetben 
röktön elvesztik az egyensúlyt és lezuhannak. Ha azon-
ban csak passzív szemlélői vagyunk az éjjeli kalandnak, 
azt is láthatjuk, hogy kényelmes sétája elvégzése után, 
mindig a legnehezebb és legvakmerőbb utakon, tetö-
nyíláson, padláson visszajut fekhelyére. 

Sokkal hihetetlenebb dolgokat mesélnek az alva-
járó szellemi tevékenységéről. ír, olvas, tanul, nehéz 
feladatokat fejt meg, sőt olyan nyelven ír, beszél, olvas, 
amelyhez éber állapotban egyáltalában nem is konyít. 
Mindezekről azonban hiteles bizonyítékok nem szólanak. 
A lelkiismeretes Utánjárás csupán azt eredményezte, 
hogy az alvajáró rendszerint napi megszokott munkáját 
folytatja tovább alvás közben. Tehát a csodálatos testi 
es lelki cselekedetek tulajdonképen nem egyebek, mint 
teljesen jelentéktelen és gépies mozgásképzetek végre-
Hajtásai. 

Még titokzatosabbá teszi a dolgot az, hogy az 
ilyen alvajarókat holdkórosoknak szokták nevezni, amely 
elnevezés visszavezethető egész az ókorig. Az elneve-
zesnek van némi érdemi alapja is, de korántsem úgy, 

J T 3 u?,Z I! e p v a ^ y a z ó - é s középkor babonás misz-
tikusai hittek, hogy a Hold vonzóereje hat e szerencsét-
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lenekre s ez készteti mindig magasabbra, tornyok, 
házak tetejére ; hanem oly értelemben, hogy szemeink 
hiába vannak lecsukva, azon a fény bizonyos mérték-
ben csak átszűrődik s az alkalmas médium látóidegé-
nek izgatásából látási képzet, élénk álom s tagmozgások 
keletkeznek. Ennyiben igen, lehet befolyása a Holdnak 
az alvajáróra. Különben az alvajáró nem válogatja az 
éjjeleket, ha a roham utóiéri, elindul az sokszor vesze-
delmes útjára akár világít a Hold, akár nem. Hogy a 
világosságnak van meg ez izgató hatása a szemide-
gekre s nem csupán a Hold sugarai birnak ilyen titok-
zatos erővel, azt akárki maga tapasztalhatja, ha alkalmas 
alanyon gyertyafénnyel végez kísérleteket. 

Egyébiránt mindaz, amit az alvajáró cselekszik, 
nem tudatos s így alvásközben .megnyilatkozó maga-
sabb szellemi képességről beszélni, legalább is nem 
észszerű. Egy pár példa nagyon is meggyőzhet ben-
nünket e tétel igazságáról. Hatodikos diák koromban 
együtt laktam egy kis fiúval, aki a másodikba járt és 
épen ebben a bajban szenvedett. Gyöngéjét, valamint 
az ilyen állapotban alkalmazandó leghelyesebb visel-
kedést ismertem s azért, ha ébren voltam, rendesen 
megfigyeléseket tettem rajta. 

Az ajtót rendesen kinyitotta, kiment a kertbe, majd 
nemsokára visszatért. Egyszer nem tolózárral, mint 
máskor, hanem kulccsal zártam el az ajtót s a kulcsot 

ö tudta nélkül magamhoz vettem. Felkelt most is, 
a z ajtóhoz ment, a tolózárat kihúzta, de mivel nem 
nyílt ki az ajtó, szépen visszatért és lefeküdt. Ebből is 
fátszik, hogy gépiesen cselekedett, úgy, amint azt addig 
Megszokta. 

De még jobban kitűnik ez automata-szerű cselekvés 
a következőkből. Ugyané kis diák lefekvés előtt arról 
Panaszkodott, hogy nem tudott elkészülni a latin for-
dítással s azt majd reggel fogja megcsinálni. És mi 
förténik? Éjjel szépen felkel, lámpát gyújt, leül az iró-
asztal mellé, előveszi a könyvet, amely épen az én 
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görög nyelvtanom volt, lapoz benne és egy helyen 
megállapodva egészen úgy cselekszik, mintha fordítana. 
Majd egy jó negyed óra múlva összecsapja a könyvet, 
eloltja a lámpát és szépen lefekszik. Csak nem téte-
lezhetjük fel, hogy egy másodikos kis diáknak fogalma 
lenne a görögről ? Nagyon szorgalmas és lelkiismeretes 
gyerek lévén az el nem készített latin fordításra vonat-
kozó élénk álmai lehettek s amúgy is alvajáró lévén, 
így történt meg vele az előbbi eset. 

Igen érdekes adatokat gyűjtött össze Binz1 erre 
nézve az alvásról és álomról írott munkájában, melynek 
egyike, másika tárgyunk keretébe igen beillik. Binz saját 
tapasztalataiból a következő esetet beszélte e l : „K-, ki 
egészséges családból származott, maga is egészséges 
ember volt és rendszerint kitűnően tudott aludni, ifjú-
korában és férfikora elején szenvedett ebben a beteg-
ségben. Ebben az időben évekig egy házban laktam 
vele, később pedig orvosa lettem. K. élénk természetű 
ember volt. Álmában rendszerint összefüggéstelen sza-
vakat beszélt és felült ágyában. A dolog többnyire 
ennyiben maradt. Egyszer, talán 17 éves korában, 
éjjel felkelt, gyertyát gyújtott, felöltözködött, össze-
szedte annak a gimnáziumnak az iskolakönyveit, 
amelybe együtt jártunk és lement a lépcsőn a tor-
nácra. Itt megállott az erős ütőszerkezetü nagy óra előtt 
es amint télen kora reggel rendesen szokta, odavilá-
gitott a számlapra. A véletlen úgy akarta, hogy az óra 
ugyanebben a pillanatban tizenkettőt ütött. Az utolsó 
utesekre annyira éber lett, hogy felismerte képtelen 
helyzetet es önmagától, valamint a kisértetek órájától 
megijedve, hozzám futott, fölkeltett és elbeszélte mi 
történt vele. Könyvei a bal hóna alatt, tanulólámpája a 
kezeben — így jött elém. Megnyugtattam, mire nyu-
godtan visszafeküdt ágyába. Hogy azokat a könyveket 
szedte-e össze, melyekre másnap szüksége volt, nem 

1 L. Binz: Über den Traum, Bonn, 1878. 
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vizsgáltuk meg. K. azt álmodta, hogy reggel hét óra 
van és iskolába kell mennie". 

Még érdekesebb dolgokat beszél el Binz ugyané 
K-*ról a következőkben: K. éjjel 2 óra tájban térdfájásra 
ébredt fel. A szobát a Hold eléggé megvilágította úgy, 
hogy különös helyzetét észrevehette. Ugyanis egy 
ingben a hálószobában levő hatlábnyi magas porcel-
lánkályha tetején térdelt és két kezével görcsösen ka-
paszkodott a kályha profilszerűen kiugró párkányába. 
Rászólt feleségére, mire ez felébredt, a kályha előtt 
ievö széket odatartotta neki s K. lekúszott. K. jó tornász 
létére ugyanezen az úton mászott volt fel. A fehér 
kályhát nyilván annak a valaminek tartotta, amiről 
álmodott, de amire utóbb épenséggel nem emlékezett1". 
Mint látjuk tehát, nem olyan nagy dolgok azok, még 
kevésbbé csodálatosak vagy valami különleges és ma-
gasabb szellemi képesség megnyilatkozásai, melyeket az 
alvajáró véghez visz. Egy kis hajlandóság, fiatal kor, 
túlfeszített testi vagy szellemi munka vagy gyomortúl-
tárhelés — és kész az alvajárás. 

. Különben az alvajárás — szomnámbulizmus — mint a 
hipnotizmus egyik tünete is nyilvánulhat. A hipnotizőr 
sugallhatja a hipnotizáltnak, hogy bizonyos időre 
aludjék el, járjon-keljen, ezt vagy azt cselekedje. Már 
Noizet tábornok tapasztalta, hogy ha mélyen alvók 
homlokát gyöngéden érintette ujjával, vagy ami még 
J?bb, azoknak gyomorgödrét, s rá néhány perc multán 
e 'kezdett velük beszélni, hogy ezek feleleteket adtak 
n f m anélkül, hogy felébredtek volna s általában az 
alvajárás jeleit árulták el. Liébeault, Delboef, Tosel s 
mások többszörös kísérlettel ezt megerősítették2. 

Az iiyen hipnózisos szomnámbulistákról csodálatos 
dolgokat mesélnek. Állítják, hogy ilyen állapotban va-
umely érzékszerv működését a neki meg nem felelő 

^"zékszervre át lehet vinni, pl. szemmel képesek hal-
1 L. Lehmann: Babona és varázslat, II. k. 1904—5, idézve. 
2 L. Dr. Szilvek Lajos: Hipnotizmus, 26. 1. 
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lani, füllel látni stb. Többek között említik, hogy egy 
alvajaró hasával tudott volna olvasni, amely lehetetlen 
esetet valószínűleg úgy kellene képzelni, hogy az 
iras vagy nyomás kimagasló betűit túlfinom tapintási 
érzékével képes lenne a hasán egymástól megkülön-
böztetni. Hogy azonban mindez csak humbug, kide-
rült akkor, midőn dr. Burdin 3000 frankot tűzött ki 
azon szomnámbulista számára, aki szemének haszná-
lata nélkül tud olvasni. Eddig azonban még mindig 
érintetlenül hever a 3000 frank. 

Alvásszerű állapotba jut az ember a hipnózisban 
is, ami azonban a természetes alvástól sok tekintetbeii 
különbözik, söt vele homlokegyenest ellentétes. Ilyen 
hipnotikus alvásállapotba juthatunk szuggerálás azaz 
sugallás által: ez nem más, mint az az inger, mely töké-
letesen leköti az ember figyelmét. Ugyanis a sugallás 
a figyelem lekötésén alapszik. 

Kétféle okból figyelhetünk valamire. Vagy a kül-
világ köti le figyelmünket az ő érzéki benyomásaival 
önkénytelenül, vagy lelkünk, belső tudatunk vezeti egy 
hatarozott irányban akaratosan. Ezek az okok termé-
szetesen váltakoznak, de minden embernél más-más 
aranyban jelentkeznek. Irányadó a tudat tartalma. Minél 
tobb gondolata, képzelete, tapasztalata van valakinek 
es minél többször szokott magába elmélyedni, annál 

tnHe+ + " i S U g a l l h a t ó ' m e r t figyelmét saját belseje, lelke, 
xuaata tölti be és a külső ingerek, benyomások csak 
t l p i I l a r l a t l g é s nem állandóan bilincselik le. Ellenben 
gyermeke*, akik a külvilág benyomásai után indulnak, 
í p o L n T T e k ' i , h o 1 k ö z b e s í r n a k és a műveltség kezdet-
n J S L a 1 1 0 e m berek , kiknek eszméik, gondolataik 
nagyon ^ gyeren lehetnek, könnyebben sugallhatók. 
mint a f é r f i a k 2 6 " ° k n á l f ° g V a Í S m e g i n t k ö n n y e b b e n ' 

A s u g a ü á s aztán kétféle lehet : vagy hetero-, vagy 
D O t o t Z S Z t l Ó - , A z e l s ö alatt azt azgaNásszeríi ália-
poiot ertjük, melynek létrejöttéhez egy más személytől 



V a g y tárgytól kiinduló inger szolgáit a l apu l ; a 
diknál az önsugallás esete forog fenn. 

Heteroszuggesztiót előidézhet maga a természet is, 
különösen monotonságával . így a patak csobogása, 
szélmalom zúgása, szélvihar sivítása, a mélység vonzo 
e r e je - mind sugallhat. Hipnózisos állapot következik 
be némelyeknél, különösen az erre hajlandóknál, akik 
Pillanatnyi, de igen erős külső ingerek behatása alatt 
állanak pl. Drumondfény, mágnézium, vagy erős hir-
telen támadt, pillanatnyi villanyfény. Legtöbbször azon-
ban mégis a másik módja szokott előfordulni a szug-
feszt iónak. Hiszen társas lények lévén legtöbbször em-
berekkel vagyunk együtt. Távolról sugallásnak tekint-
e t ő már az is, ha másoknak eszméit követjük, akar 
S zóval, akár tettel, közvetve vagy közvetlenül győztek 
teeg bennünket. 

Ha a társaságban egyik elkezd ásítani, bizonyosan 
utána csinálják egy páran. Ha valamiről beszélünk, 
a z °ka t , akiknek nincsenek eszméik az ellenvetésre, na-
i v o n könnyű lesz akaratunknak megnyerni, sugallni. 
Egy kiváló fiziológus állítása szerint a sugallással elo-
1(Jézett számos lelki és testi változás között talán az 
alvás idézhető elő a legkönnyebben1 . Mert — mondja — 
s °kan , ha álmos embert látnak, maguk is elálmosod-
j a k és ásítozni kezdenek. Érthető tehát, hogy a leg-
t o b b ember elaltatható oly módon, hogy elmondják 
j e ki az alvás tüneteit, tagjainak elernyedését és ellan-
jadását, szemhéjainak megnehezülését, lélekzésének 
lassúbbodását és mélyebbedését stb. Ha a leírást még 
a z z a l is támogat ják, hogy az egyén kényelmes fekvé-
s r ő l is gondoskodnak, akkor az illető csakhamar haj-
'amot érez flz a lvásra2 

t>. .A mások által előidézett sugallás többféle módon 
orténhetik. Leggyakoribb módja az, mi 
ssu, egyhangú érzékingerek, 

midőn a szuggesztió 
vagyis a látás, hallás, 

1 Lehmann: f. i. m. ii. k. 303. 1. 
2 U. o. 
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tapintás érzékszerveire alkalmazott külső behatások 
vagy pillanatnyi, de erős érzékingerek által történik, 
így előidézhető ez állapot az által, ha a hipnotizőr a 
médiumnak — így nevezzük az elaltatandót — erősen, 
hosszan és mereven a szemébe néz; ha a médium 
valamely gyorsan forgó tükröt vagy kereket kísér 
f igyelemmel; a hallószerv közvetítésével is hipnotizál-
ható, ha monoton hangra, beszédre figyel; végül alvásba 
merülhet a médium úgy is, ha a sugalló gyönge nyo-
másokat alkalmaz testének különböző részeire. Ilyen 
pontok egyénileg más és más számmal különösen a 
koponyán és a test törzsén találhatók és hypnogén-
zónáknak neveztetnek. 

Másik módja a hetero-hipnotizálásnak a símogatás-
szerü vonások (Messmer-féle vonások) alkalmazása. Ez 
abban áll, hogy a médium testén homlokától kiindulva 
le egész a gyomorig lassan végig húzzuk tenyerünkéi 
s azután félkört írva le, ismét visszajutunk a homlokhoz 
és ez eljárást egy pár percig szabályszerűen folytatjuk* 
Lényege az egyforma tartós érzéki ingerben áll. 

Fő előidéző oka azonban ez állapotnak legtöbb 
esetben pszichikus. Nem mondjuk, hogy tisztán mentálisZ 
szuggesztió, mely szerint minden érzéki külső jel nélkül-
csupán gondolat és akarat következtében elaltatható 
valaki, de a képzeletnek, érzelmeknek, általában 3 

léleknek nagy szerepe van ez állapot előidézése körül* 
Sugallás segítségével különben ezer és ezer módj3 

lehet a hipnózis előidézésének. Néha elég bemondani 
a médiumnak, hogy ennyi meg annyi szó, szám, mon-
dat elmondása, perc stb. elmúlása után alvásba merül 
és ez pontosan bekövetkezik. 

Különösen érdekesek az autoszuggesztió esetei* 
Leggyakoribb a rögzítés (fixatió). Ez abban áll, hogy 3 

médium tartósan s mereven egy pontra szegezi tekin-
tetét. Az egyiptomiak azáltal estek hipnózisba, hogy 
mereven néztek csiszolt kristályra, a fakírok az orruk 
hegyét rögzítik, az umbelliciánusok lehajtott főve' 



81 

köldöküket vizsgálták. Merev nézés a tükörbe, fény-
képező készülékre vagy valamely fényes tárgyra, ugyan-
ezen eredményt szolgáltatja. Ennek az alvásszerű 
állapotnak, mely a leírt eszközök segítségével és körül-
mények között létrejön, „trance" a neve. Körülbelül 
ugyanazt jelenti a modern korban, mint amit az extázis 
alatt értettek valaha a görögök. Olyan magánkívül való 
állapot, midőn a testtől szinte elválik a lélek és más 
régiókba kalandozik. Innen következik aztán, hogy ez 
állapot — mint már fentebb is mondottuk — nagyban 
különbözik a természetes alvástól. Mert míg itt tökéle-
tesen ellankad a figyelem, úgy, hogy fokozatosan 
érzéketlenné válik minden külső benyomás iránt, addig 
a hipnózisos alvásban azt lehet mondani, hogy fokozó-
dik, emelkedik. Erről s a többi lelki különbségről majd 
az álomról szóló fejtegetéseinkben fogunk bővebben 
megemlékezni. Ha az alvónak valamelyik tagját ki-
mozdítjuk, akkor az vagy elfoglalja előbbi helyzetét, 
V agy felébred az alvó ; hipnózisban bármilyen természet-
ellenes helyzetbe hozhatjuk a médium tagjait, az ön-
Magától vissza nem helyezkedik, sőt képes órak 
hosszáig minden kifáradás nélkül ezen ferde helyzetben 
Megmaradni. Mély alvásban a tapintó érzék elveszti 
jelfogó képességét, hipnózisban azonban annyira finomul, 
hogy egy hajszál érintését is megérzi, sőt határozottan 
lokalizálja. 

Hasonló különbségeket tapasztalunk a többi érzékek 
Működése között is. Itt azonban meg kell jegyeznünk, 
öogy a hipnózisban sem egyformán éberek az érzékek. 
Ennek következtében különbséget lehet tennünk eber 
e s alvó érzékek között. Mind a kettőnek működésé 
^gle tekre hajlik. Például éber érzék hipnózisban a 
hallás, de ha a sugalló és médium között beáll az 
elszigetelt rapport, akkor már túlérzékeny lesz. Viszont 

alvó érzékek nem fognak fel ingereket, sőt teljes 
e r zéstelenségbe sülyedhetnek. E különbségek alapjan 
l s táthatjuk, hogy a hipnózisban előidézett és a ter-
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mészetes alvásnak ütköző pontjai egymástól nagyon 
eltérőek. 

Mikor a nagyobb hisztériában a roham harmadik 
foka bekövetkezik, egy ú j állapotba jut az illető, amelyet 
mostanság önkívületnek, extázisnak nevezünk. Az ex-
tázist és deliriumot igen sokan egyértelműnek veszik, 
pedig mint az álom tárgyalásánál lesz alkalmunk ki-
mutatni, feltűnő ellentéteket mutatnak. Az önkívület 
állapotában a kábultság különböző testtartásokban 
nyilatkozik meg, melyek mindig jellegzetesek. Olyanok 
ugyanis, mint amilyen érzelem idézte elő a hisztériát. 
Legtöbb esetben a vallásos és nemi érzelmek nyernek 
így kifejezést. A régi korban az előbbiek, jelenleg az 
utóbbiak nagyobb számmal. De olyanok is vannak, 
akiknél ez ellentétes érzelmek kifejezései egymás után 
lépnek fel. Mindenki ismeri a belga Lateau Lujza 
esetét, amelyről egyesek azonban nagyon sok csodás 
dolgokat regélnek. E nő vallási önkívületben szenvedett 
és minden hét péntekjén eljátszotta ilyen állapotban 
Krisztus kínszenvedését oly élethíven, hogy stigmákat, 
vagyis vérömléseket kapott testének azon helyein, 
melyeken Krisztusnak sebei valának. Lehmann után 
közlöm ezen szomnámbul állapot leírását, már csak 
érdekességénél fogva i s : „Hirtelen elhallgat; szeme 
merev, mozdulatlan lesz s több óráig változatlanul 
megmarad egyazon testtartásban, mintha a legmély-
segesebb szemlélődésbe merült volna. Körülbelül két 
ora tájban előre hajol ; bizonyos lassúsággal felemel-
kedik és azután hirtelen arcra borul. Hosszában, hason 
fekszik most a földön, feje balkarján p ihen; szeme 
bezáródott, szája félig nyitott, lába egyenes, kifeszült. 
Körülbelül három óra tájban erőszakos mozdulatot 
tesz; karját vízszintesen kinyújtja, mintha keresztre 
volna feszítve; lábát keresztbe veti, úgy, hogy jobb 
labanak háta a bal láb talpán nyugszik. Ebben a hely-
zetben megmarad körülbelül öt óráig. 

Ekkor azután önkívülete rettenetes jelenettel feje-
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zödik be. Karja petyhüdten lóg le oldalán, feje mellére 
hanyatlik, szeme bezárul. Arca halotthalvány lesz, hideg 
verejték tör ki raj ta; keze jéghideg, pulzusa alig érez-
hető, hörög. Ez az állapot 10—15 percig tart. Azután 
ismét felmelegszik, pulzusa erősebben ver, arca ismét 
színt kap, de leírhatatlan extázisos kifejezése még 
néhány percig megmarad." 1 

Az extázisnak azon neme sem utolsó állapot, 
midőn a két legellentétesebb érzelem, a vallásosság és 
nemi érzés testi kifejezései következnek egymás után. 
A roham első részében az önkívületben lévő testét és 
tagjait oly helyzetbe hozza, mintha imádkoznék, vagy 
mélyen elvolna merülve, például az oltáriszentség imá-
dásában, míg a következő részében az extázisnak a 
legkülönfélébb perverz tag- és testmozdulatok repro-
dukálhatatlan sorozata veszi kezdetét. 

Beteges alvásszerű szomnámbul állapot még a 
delírium is. Külső megnyilatkozási formája nagyban 
hasonlít az extázishoz, a lélek tevékenységei és mű-
ködésének irányai azonban különbözők. A „fixa idea" 
mindkettőnél közös, de míg ott mindig szűkebb és 
szűkebb térre szorul össze, itt annál inkább kitágul. 

1 Lehmann: Babona és varázslat, II. k., 371. 1. 

* 

feje-

Ilii 



Az alvás ideje, tartama és hatása. 

Mikor aludjunk? Éjszakai és nappali alvás. Alvás tartama. Élet-
korok, éghajlat, foglalkozás, egészség befolyása erre. Mennyit 
aludjunk ? Mikor keljünk fel ? Ágy és hálószoba. Ezek berende-
zése A test helyzete alvás alatt. Az alvás jó és rossz hatasa. 

Ezek után joggal kérdezhetné az olvasó, hogy hát 
mikor is kell aludni? Erre — azt hiszem - min-
denki önmaga fog legjobban megfelelni. Mikor kiki 
szükségét érzi. Mikor a huzamos ébrenlét fárasztó 
munkája következtében testi-lelki erői annyira eler-
nyednek, hogy a további tevékenységre megerőltetés 
nélkül szinte képtelenekké válnak. 

Ez az állapot, mint az előbbiekben részletesen 
előadtuk, rendesen maga szokott jelentkezni. Normális 
körülmények között minden embernél az est bizonyos 
órájában. Tehát az alvás fogalma az emberiség köz-
tudatában mintegy össze van kötve az éjjeli sötét-
séggel. Valóban az éjjeli alvást nevezhetjük természe-
tesnek. Ezzel nem akarjuk épen azt mondani, hogy a 
nappali alvás természetellenes és már önmagában 
káros az ember szervezetére, hanem azt fiziológusok, 
orvosok, tapasztalás és gondolkodás után állíthatjuk, 
hogy az éjjeli ébrenlét, illetőleg a nappali alvás, a kí-
sérő körülmények követk _ztében határozottan kártékony 
az ember egészségére. 



Amíg ugyanis a nagy természet és az emberi tár-
sadalom úgy van berendezkedve, amint azt mostanáig 
találjuk, ez a helyes és egészséges. Már pedig arra, 
hogy az előbbi megváltozzék, egyáltalán nincs remé-
nyünk, hogy pedig a társadalom szinte sarkaiból kifor-
dítva annyira átalakuljon, hogy a nappali munkát éjjel 
végezzék el, szintén nem valószínű. 

Annyi azonban tény és igaz, hogy a műveltség 
haladásával, párhuzamban növekszik egyszersmind az 
éjjeli munka is. Ezer és ezer munkás kéz, különféle és 
megszámlálhatatlan gépek folytonos nappali munkája 
Nem képes kielégíteni *a finomodó, Ínyenc és élvhaj-
hászó emberiség mindennemű igényeit és nappallá 
teszik még az éjszakát is. Másrészről ellenben épen az 
emberiség növekvő igényeinek megfelelőleg olyan cik-
keket, dolgokat is megkövetel, amelyek csak éjjel vagy 
e gy alkalmas kijelölt időpontra nézve legelőnyösebben 
éjjel állíthatók elő. 

A természeti ember az éjjelt, belefáradván napi 
munkájába, bizonyosan alvásra használja fe l ; a modern 
ember azonban megfordítva épen éjjel szórakozik és 
élvez. 

Faluhelyen, kis városokban, ahol a kultura még 
Nem nagy hódításokat tett s az emberek életét inkább 
¡ehet természetesnek nevezni, mint a köznép tartja, a 
tyúkokkal mennek aludni ; nagyobb városokban mint 
mondani szokás, ekkor kezdődik az élet, színház, zene, 
-tevéház, egyéb mulatóhelyek stb. 

A pék, hogy a közönségnek jókor reggel friss sü-
teménye legyen; a nyomdász és hírlapíró, hogy a ká-
d n á l már ű j és meglepő hírekkel kedveskedjék; a 
Pmcér, hogy a pénzes és mulató embereknek hajnalig 
«olgálatára legyen stb. kénytelen egész éjjelét felál-
dozni és fárasztó munkával valóságosan ölni szerve-
zetét: míg mások kényelmesen alusznak puha párnái-
é n . Jogosan nevezhetők el ezek is a műveltség rab-
Volgáinak. 
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Természetesnek nevezzük az éjjeli alvást már csak 
azért is, mert ugyanezt látjuk a nagytermészetben is. 
Ha a nap lemegy s szürkület után beáll a sötétség, 
mintegy varázsütésre egyszerre minden szunnyadni 
kezd ; elülnek a madarak, elcsöndesednek az állatok, a 
virágok összecsukják kelyheiket, a fák lekonyítják le-
veleiket s ha néha-néha egy éjjeli madár sivítása vagy 
huhogása nem szakítaná meg a halotti csöndet, kihalt-
nak tűnnék fel az egész természet. Ezek az állat-
ország vérszopó rablói, amelyek megbontják a ter-
mészet rendjét. Ilyenek az emberek között a tolvajok 
és a rablók, akik fölhasználják az általános nyugalmat, 
az éj csöndjét és a sötétség ijesztő fátyola alatt ember-
társaik vagyona és élete ellen törnek. Szépen írja le e 
helyzetet Arany János : 

„Darabos felbök közt bujdogál a hold fénye, 
Elő-előbukkan, majd fellegekbe gázol : 
Holdvilág elbúvik sűrű fellegen túl, 
Imre fölkel lassan . . . . Imre lopni indul. 

A sötétség istenét épen ezen tulajdonságainál 
fogva inár az ókorban igen jól kiválasztották maguknak 
a rablók Merkurius vagy Hermész személyében, aki a 
többek között lelkeket kalauzoló alvilági útjában hozzá 
lehetett szokva a fény hiányához. 

Természetes továbbá az éjjeli alvás, mert ekkor 
sötétség v a n ; már pedig a sötétség egymaga is oka 
lehet sokszor az elalvástiak. Ezzel szemben az éjjeli 
ébrenlét káros egyebek között a szemre is, mert nem 
kap természetes és elegendő világosságot. A nap fénye 
a legtermészetesebb és a szemre nézve legegészsége-
sebb világosság, minden más fény izgatóbb s így 
káros. 

Praktikus szempontból is sokkal elönyösebb a 
nappali ébrenlét; ilyenkor ugyanis nem kell a munka 
véghezviteléhez okvetlenül szükséges világításról gon-
doskodnunk, ott van a nap, mely mindenkinek és min-
denkire egyformán szórja áldásos sugarait. 
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De meg ellenkezik a nappali alvás az emberiség 
m egszokásával is. Évezredek előtt is így volt, ma is így 

a n - Már pedig kellő ok hijján egy helyesnek bizo-
nyult hagyománytól vagy épen megszokástól eltérni 
n a gyon nehéz dolog. 
. r Egyéb elfogadható okot azonban a nappali alvás 

ejjeli ébrenlét ellen talán nem is hozhatnánk fel. 
. fért, habár szintén a természetre hivatkoznak, kevésbbé 
erdemeinek hitelt azok, akik állítják, hogy a nappali 
iuo az élet és az igazi munka, az éjjel ellenben a 
"yugvás, tétlenség ideje. Csupán azt felelhetjük erre, hogy 
ez nagyjában így szokott történni, kivételek azonban 
gen nagy számmal vannak. Példák mutatják, hogy a 
"appal és az éjjel között az ember szellemi alkotó ké-
pességére vonatkozólag ilyen éles, poláris ellentétek 

'ncsenek. Sőt kiváló szellemek világraszóló munkáik-
nak legnagyobb részét az éjjeli időben alkották. Erre 
nv> V f - a v i l ágtörténelem és irodalom gazdag adattárt 
akk f ő t t ü n k . Ha úgy volna, mint egyesek állítják, 

«kor Petőfi gyönyörű János vitéze sohasem gyö-
kés°zültd t e t n e t ) e n n ü n k e t ' m e r t e z é P e n éjjeli időben 

Az éjjeli ébrenlét, munkásság viszont azért vesze-
vai - S ' - m e r t a z embernek figyelmét és szervezetét 

aiarni ingerlő szerrel kell ébrentartania. Erre szolgál 
hat k Ö r a z a l k o h o 1 - Pusztításait fájdalommal lát-
kö n a P°uk in t azon szerencsétlen embertársaink sorai 
kén a k i k e t s o r s u k , körülményeik ilyen foglalkozásra 

nyszerítvén, nem tudnak ellenállani a szesz romboló 
"atasanak. 
abb A l u d Í U I ? k léhát akkor, midőn az legtermészetesebb s 
h a ~ a n a z Időben, amelyet az emberiség története és 
a z ^ y ° m á n y a i megpecsételnek : éjjel! Egy két órai alvás 
jobh óra között éjjel, sokak állítása szerint 
a • f e r d s í í é s ddít, mint 8 órai nappali alvás, midőn 
npm a v ' lágosság, melegség, zaj miatt úgyszólván 

t m Js pihenhet. 
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Ha azonban valaki annyira kifárad, hogy testi 
és szellemi munkára képtelen, a nap bármily órájában, 
pillanatában alhatik. 

A délutáni alvásról kétféleképen vélekednek. A 
fiziológusok és orvosok egyrésze károsnak tűnteti fel 
a szervezetre; ezekkel szemben állnak sokan, akik 
szerint legalább is nem veszedelmes, sőt egyeseknek 
szükséges is. Igaz, hogy ez alvás olyannak tűnik fel, 
mint égő gyertya fényes nappal, de a melegebb ég-
hajlatok alatt már szinte magával hozza a természet 
és szinte megköveteli, hogy ebéd után egy kissé segít-
sen magán a szervezet. Szokás, mint minden tenyész-
életi dologban, itt is az állatország példáira hivatkozni. 
Tény ugyanis, hogy az állatok evés után pihenésre 
térnek. A melegebb vidékeken ezt meg is szokták az 
emberek s ebéd után úgynevezett sziesztát tartanak, 
melyről azt tartják, hogy az „dolce farniente"-vel van 
összekötve. Sőt régebben, mint minden tapasztalati 
dologra, erre is ráhúzták az áxiómát, hogy „Magdala 
princípium, Bartala finis érit", azaz julius 22-től egészen 
augusztus 24-ig tanácsos a délutáni alvás. Különösen 
az öregebb korúaknak és azoknak ajánlható, kik be; 
tegesek, gyöngébb szervezetnek, vagy erős szellemi 
munkától már a délelőtt folyamán derekasan kifáradtak-
Ugyanis addig, míg a délutáni szender tart, mondjuk 
egy jó félóráig, nem foglalkoztatják erősen elméjüket, 
képzeletüket, pihennek és mintegy másodszor meg-
újhodva, napközben ébrednek az új munkára. Az ókor 
legnagyobb költői Vergilius, Horatius ebéd után is 
aludtak, pedig Horatius saját vallomása szerint sokszor 
délig heverészett ágyában. 

Végtére tehát bármikor aludjék valaki, de egy 
bizonyos ideig mindenkinek aludni kell. És pedig az 
sem utolsó föltétel, hogy legalább négy óráig egy* 
folytában, megszakítás nélkül történjék ez. Nagyon 
veszedelmes volna a szervezetre, ha valaki úgy osztaná 
be az ébrenlét és alvás idejét, hogy az felváltva minden 
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két órában váltakozzék. A hagyomány azt tartja, hogy 
Simon varga, a fiatal francia trónörökösnek embertelen 
"évelője, börtönőre, minden második órában felkeltette 
a szerencsétlen gyermeket, mogorván rákiáltván „Capet 
hol vagy?« 

Sokkal inkább találkozik az emberiség közmeg-
egyezése és évszázados gyakorlata a tudományos meg-
figyeléssel és tapasztalással azon kérdésnél, mely az 
alvás tartamának az idejét szabja meg. A regi köz-
mondás azt tartja, hogy: ' 

.Sex horas dormisse, sat est mvenique senique 
Octo damus pigris, novem de stemmate natis." 

S 2 .a z általános tapasztalat azonban az életkorok 
élet d d S S é m ó d o s u l 1 azonkívül befolyással van rá az 

nod, foglalkozás, éghajlat, évszak és egészség is. 
, c ? e c s e mő, hacsak ne i" kiabál, majdnem mindig 

alvás f J J e i ~ n a PP a l egyaránt s így van ez jól, mert az 
azok a m a a l a t t fejlődik erősen. Innen van, hogy 
és k 3 g y e r m e k e k > akik mindig sírnak, nyughatatlanok 
ideio-eVfS-r' a l u s z n a k , sokkai satnyábbak és hosszabb 
aludl j1 ö d n e k - Az első és második évben akkor 
madik - - gymmekek, mikor kedvük tart ja; a har-
kep évtől kezdve azonban már bizonyos rendhez 
Egés s zoktatni és a délelőtti alvást tőlük eltiltani. 

erre - ö t é v e s 

korukig délután is alhatnak; ámbár 
h a c s a u g e n k evésszer nyílik alkalom, mert a gyerek, 
mao-óK IleíT1 r e n y h e és buta, szívesen elszórakozik még 
nak a ailH1S ' A z e ! s ö k é t é v b e n t e h á t a z a I v a s í a r t a m á -
alvási "d-n t ó r a k b a n meghatározni — aminthogy az 
nehé2 egyáltalában számokban kifejezni nagyon 
l2*őr ' t ~ 1

n e m lehet, két évestől egész öt éves koráig 
tölfhlf h a t ; h é t évestől 1 8 - 2 0 éves koráig 9, 8 órát 

az ágyban. 
este s ó ? " 0 " ^ v e d n e k azok a szülők, akik gyermekeiket 
azért n e m en&edik lefeküdni, — mint mondják, 

hogy ezáltal könnyebben elalusznak. E folya-



matnak gyorsabb bekövetkezését még megengedjük, 
de azt határozottan állíthatjuk, hogy ezáltal rendkívül 
sokat ártanak a gyermek fejlődő szervezetének, mely a 
fenmaradáshoz, virrasztáshoz még -nem alkalmazkodott 
és még kevésbbé állapodott meg. 

Azok eljárására pedig egyszerűen nem találunk 
alkalmas kifejezést, akik minden pedagógia ellenére 
füstös kávéházakba, sőt erkölcstelen mulatóhelyekre 
viszik kisded csemetéiket s ha a szülőknek vagy jó-
barátoknak kedvök kerekedik, éjfélig vagy a hajnali 
órákig élvezhetik e bűzhödt levegőt s gyönyörködhetnek 
és tanulhatnak szüleik és környezetük példás viselke-
déséből. Ezek már nemcsak a testet ölik meg, aka-
dályozzák a szervezetet rendes fejlődésében, hanem a 
lelket is, ami még rosszabb. S épen az a legnagyobb baj, 
hogy az ilyen eset rendesen csak nagyobb városokban 
történhetik meg, ahol a gyermekek elégséges szabad és 
friss levegő híjján és egyéb okok következtében amúgy 
is satnyábbak és több alvást kívánnak. Mert minél 
gyengébb vagy gyorsabb növésű vagy beteges termé-
szetű a gyermek, annál több ideig van szüksége az 
alvásra. Aszkórság, vérszegénység, alaposan csak nyu-
godt és hosszú alvással gyógyítható. Ha erősödik és 
időben előrehalad, önmaga" fogja érezni a kevesebb 
alvásnak a szükségét, mert fejlődő testi és szellemi 
képességei tevékenység után vágyódnak. 

Kifejlődött, egészséges egyénnek 6, mondjuk 7 
órai alvás tökéletesen elég. Orvosok állításai szerint a 
férfikorban 17 órai ébrenlétnek 7 órai éjjeli alvás felel 
meg. Sokan azonban még ennyi ideig sem alusznak. 
Bár a túlságos kevés alvás még a legerősebb szer-
vezetet is megőrli, mint akárhány szomorú példa 
tanúsítja. 

Öregeknél fiziológiai és lélektani okok következ-
teben egeszen természetesnek látjuk, hogy nem tudnak 
tovabh aludni 4, 5 óránál. Caliguláról, úgyszintén 
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L Napoleonról azt tartotta fenn a hagyomány, hogy 
alig aludtak nap-nap után többet 3 óránál. 

Az életmód és foglalkozás annyiban befolyásolja 
az alvás időtartamát, amennyiben akire nézve épen nem 
életszükség, bizony nem kél az fel reggel 3, 4 órakor, 
hanem legalább is bevárja a szokásos 7, 8 órát. Akinek 
azonban már reggel 4, 5 órakor munkába kell állnia, 
annak édes-kevés ideje van az alvásra, föltéve, hogy 
még előtte való este sem fekszik le igen korán. Az 
hyenek, ha tehetik, rendesen a délutáni órákban szokták 
kipihenni magukat, úgyszintén azok is, kik az egész 
éjszakát ébren töltötték, de e nyugalom, ámbár ágyban, 
teljesen levetkőzve, zajtól, fénytől mentesen történjék 
is, még sem ér fel az éjszakai alvással és sohasem 
képes azt tökéletesen pótolni. 

Az éghajlat sem egészen közömbös az alvásra 
nézve. Hidegebb éghajlat alatt, ahol tovább tart a 
szürkület és sötétség, tovább alusznak, míg a melegebb 
klimák alatt kevesebbet ugyan, de pótolják délután, 
mikor a nap heve szinte elviselhetetlenné válik. 

Úgyszintén az évszakok befolyását tapasztalhatjuk 
valamely földrajzi helyen tartózkodó e p é n n e k téli és 
Nyári alvásideje között. Ha a földmívelők életét figye-
temmel kísérjük, azt tapasztaljuk, hogy nyáron foglal-
kozásukból kifolyólag is természetesen, de meg az 
évszak hőfokának megfelelőleg is keveset alszanak, 
telén azonban — mint már szállóige is lett — örökké 
ölszik a paraszt. 

Azon elméletből kifolyólag, hogy az alvás pihenés, 
mely alatt a test és lélek új erőre kap, önkényt követ-
kezik, hogy a beteg szervezetnek több alvásra van 
szüksége, mint az egészségesnek. Általában tapasztalati 
teny, hogy a műveletlenek, félműveltek, na meg a 
r enyhék, lusták és tunyák sokkal többet alusznak, mint 
a müveitek. Hogy sokat vagy keveset ne aludjunk, 
minthogy mind a kettő kártékony a szervezetre, az 
Citen a legjobb gyógyszer a korán kelés. Ha ugyanis 



jókor reggel otthagyjuk az ágyat, este nem kívánkozunk 
sokáig fenmaradni miáltal könnyen elejét vehetjük az 
átkos virrasztásnak, mely testet-lelket egyaránt kimerít. 

Egyébiránt minden kedvező körülmény amellett 
szól, hogy korán keljünk. Minden nép nyelvében, mint 
hosszú megfigyelések eredménye, közmondások talál-
hatók, melyek mind a korai kelést ajánlják. A régi 
római szerint Aurora Musis amica — reggeli órák leg-
alkalmasabbak a tanulásra; — az angol azt tartja, hogy 
ágyba korán, ágyból korán az embert egészségessé, 
gazdaggá és bölccsé teszi, míg a magyar nép meg-
dönthetetlen tapasztalatként állítja, hogy ki korán kel, 
aranyat lel. Ugy fiziológiai, mint lélektani alapja ennek 
igen egyszerű. A reggeli órákban megfelelő alvás, tehát 
pihenés, nyugalom, erőgyűjtés után az ész jobban fog, 
gyorsabban megtanul és megjegyez valamit, nagyobb 
a munkakedv, több a cselekvési képesség s e mellett 
a napnak nagyobb és munkára alkalmasabb részét 
tudja az ember szervezetének nagyobb megerőltetése, 
pláne veszélyeztetése nélkül a leghasznosabban értéke-
sítem. A világ legnagyobb emberei korán kelők voltak. 
Plató, Arisztotelész, Ciceró, Napoleon s mások télen-
nyáron már 5 órakor Íróasztaluknál ültek. 

Sokan azt tartják, hogy ha valaki csak 40 éven 
Keresztül rendesen reggel 5, 6 órakor kél, 10 évvel 
Hosszabbította meg életét. Fájdalmasan kiált fel erre 
minden jo pedagógus Vargával: „És hány ezer ember 
l á t t á é i ü n k i s ' k i a n a P keltét még soha sem 

^ tapasztalás csak azt mutatja, hogy legegészsé-
geseoo jokor lefeküdni és korán kelni: A természet 
nyugvasa es ebredése ebben is útmutatóul szolgálhat 
mindenkinek. Az egyszerű, lermészeti emberek követik 
r l h l ? i , ; , a t y ú k o k k a l fekszenek s az éneklő mada-
raKKai ke:nek. Az öregebbek dicsérik is a múltat, a 

l L J ° _ l ű o k e t e s erkölcsöket s ezzel szemben sokszor 
1 L. Z. Varga M.: Neveléstan I. 276. I. 
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tálálóan leszólják a minden téren nyilvánuló haladás 
egyes ferde kinövéseit. így sokan állítják, hogy a mai 
satnya, szinte vézna és beteges korcs nemzedék az 
e n iberek nagyban megváltozott életmódjának, közte 
3 2 éjjeli virrasztásoknak az eredménye lenne. 

Jó egészség, munkakedv, boldog öregkor nagy-
311 függ attól is, hogy mennyit és mikor alszik az 

e 'nber. A hosszú élet feltételeinek problémáit kutatva, 
főbben abban az eredményben állapodtak meg, hogy 
Minden hosszűéletű ember más és másféleképen élt, 
csupán csak egyben egyeztek meg, abban, hogy mind-
nyájan korán keltek és jókor le is feküdtek. 

A lefekvés különben legyen önkénytes, vagyis kiki 
3 2 est azon órájában hajtsa nyugalomra fejét, mikor 
erzi, hogy az ébrenlét már terhére van. Ez a szabály 
3 megszokott lefekvési idő csekély kibővítése kereté-
ben még gyerekekkel szemben is betartandó, mert ha 
cbren vannak az ágyban és sokáig nem tudnak elaludni, 
okkal többet ártanak az egészségüknek, mintha addig 
enn lettek volna. Nem rovandó ugyan meg, de semmi 
Rétre sem célszerű, hogy a gyereket bizonyos időben 

P- dajkák minden áron elakarják altatni, ha van kedve, 
3 nincs. Ilyenkor aztán különböző módokhoz és altató 

f é k h e z folyamodnak, melyek igen sokszor rosszul-
t e t , a legtöbbször pedig kábultságot okoznak. 

A felkelésre vonatkozólag azonban öregnek és 
Mainak egyaránt legjobb szabály, hogy mihelyt fel-
e d t valaki, azonnal keljen ki az ágyból. Mindkét-
eMű fiatalságnál ez valóságos áldás. Erre nézve azt 
ondja egy tapasztalt nevelő : „A reggeli heverés ki-

^arnithatatlan kárt okoz a fiataloknak: a test ellomhul, 
i S z e m e k homályosak, az arc halavány, az emésztés 
t a ' a kedély levert, a lelkület komor, a jellem inga-
rá í fejlődik, végre a melegségokozta izgatottság ko-

d n fölébreszti a nemi ösztönt".1 

Hogy jól kipihenhessük magunkat, hogy nyugod-
1 ¿T Varga M. f. i. m. I. k. 281. 1. 

B 
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tan alhassunk, arra nézve nem utolsó föltétel a háló-
szoba és az ágy milyensége sem. De természetesen 
ez már olyan dolog, hogy csak keveseknek adatott 
meg az a lehetőség, hogy szobák között válogat-
hassanak, melyik lesz alkalmasabb az alvásra. A nyu-
galom, testi-lelki egészségünk azonban minden esetre 
megérdemlik, hogy minden lehetőt elkövessünk annak 
célszerűbbé, alkalmasabbá tételére. 

A legrégibb időkben persze és még ma is félvad 
és műveletlen népeknél ilyenről szó sem lehet, mert 
vászonból, faágakból, állatbőrökből, az eszkimóknál 
meg épen jégdarabokból csinálnak maguknak kunyhót, 
sátrak vagy barlangokban húzzák meg magukat s így 
az éjjelt s nappalt egy helyen töltik. Idők haladtával, 
a kultura terjedésével azonban a népek felhagyván 3 

nomád élettel, állandó lakóhelyekhez szoktak és még 3 

legszegényebb ember is rendelkezik egy otthonnal, 
melyet nappalra-éjjelre a kényelmére legszükségesebb 
módon és eszközökkel be is rendezhet. 

Ha egy szobából áll a lakás, annak falai ne fe-
hérre — mint általában a szegényebb néposztálynál 
láthatjuk — hanem barnára vagy világos kék, illetőleg 
zöldre legyenek azok meszelve. Az ágy helyzete olyan le-
gyen a szobában, hogy az ablakon beömlő világosság 
az alvó szemét ne ingerelhesse, különben is az ablakr3 

kékes függönyt kell tenni. Lefekvés előtt pedig ige" 
célszerű a nagyobb szellőztetés. 

Aki azonban teheti, nagy körültekintéssel és meg-
gondoltsággal válogassa ki nyugalmának a helyét. Az 
épületnek azt a részét szemelje ki hálószobául, melynek 
ablakai keletre nyílnak, ország-, kocsiúttól lehetőleg 
távol esik, tágas, magas, jól fűthető és könnyen lehel 
szellőztetni; közelében konyha, cselédszoba, vagy olya" 
helyiség, ahol jókor reggel már lárma, zörej szokott 
előfordulni, ne legyen. Falait barnára festesse és R' 
fekvés előtt erősen függönyözzön le. 

Különös gondoskodás illeti meg a szellőztetést és 
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a szoba hőmérsékletét. Gondoskodjék arról, hogy az 
egész nap folyama alatt megposhadt, romlott levegőt 
naplemente után kiengedjék s helyette friss, üde, tiszta 
levegővel teljék meg a szoba. 

Megbecsülhetetlen ilyenkor, ha a hálószoba ablakai 
kertre, rétre vagy parkra nyílnak és nem poros terre 
V agy utcára. 

A hálószoba hőmérsékletére nézve elterok a véle-
mények, bár a nagy többség mégis a mérsékelt meleg, 
úgy a 14°C-t tartja a legegészségesebbnek. Vannak, 
akik télen-nyáron nyitott ablakoknál alusznak: megte-
hetik edzés képen, de nem ajánlatos. Először is por, 
majd mindenféle kellemetlen füstök, gázok szaga tol 1 
meg a hálószobát, azután éjjeli madarak, bogarak 
ijeszthetik, a fölkelő nap reggel korán felébreszti, a 
Z aj , lárma nyugtalanítja, esetleg tolvajok könnyebben 
hozzáférhetnek, nem is említve azt, hogy télvízidejen 
bármennyire is meglegyen edzve s hozzászokva az 
illető az efajta alváshoz, nagyon-nagyon könnyen meg-
hűlhet és örökös bajt szerezhet magának. Míg ha sze-
Pen becsukja az ablakokat, mindezeket elkerülheti. 

Nagyban emeli a hálószoba berendezésének cél-
szerűségét az a mellékkörülmény is, hogyha mellette 
közvetlenül fürdőszoba és klozet van. Este is, de meg 
r eggel felkelés után is mindkettő használata ajánlatos. 
, A hálószobában ne öntött vas, hanem cserepkalyha 
l egyen, mely ugyan lassan melegszik fel, de akkor 
ugyanazon hőfok mellett huzamosabb ideig megmarad, 
legcélszerűbbek azon kályhák, amelyeket kívülrok 
teiyosóról vagy egy másik szobából lehet fűteni, mert 
^ y a felkelés idejére a hálószoba ismét bemelegíthető 
éheikül, hogy az alvót nyugalmában bármi zaj hábor-
gatta volna. 

A fűtés anyagául legalkalmasabb keményfát hasz-
" a l n i . Kőszén, mint már számtalan szomorú tapasztalat 

konyítja, veszedelmes, sőt sokszor halálos. 
A hálószoba világítása természetesen legcélszerub-
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ben villannyal történik, akik azonban nem engedhetik 
meg maguknak e fényűzést, stearin vagy paraffin gyer-
tyákat alkalmazzanak. A többi világítási eszközök: 
gaz, spiritusz, petróleum stb. hálószobákban fölötte 
veszélyesek és igen nagy óvatosságot és körültekintést 
igenyelnek. 

Az ágy, mert ezen szoktunk rendszerint aludni, 
iegyen alkalmas erre a célra, elég hosszú és kényel-
mesen széles. A rövid ágyakban, ha nem is szenvedjük 
azokat a kínokat, mit hajdan a magasnövésü utazók 
Hrokrusztesz ágyában, mindazonáltal nyugtalanságot és 
sok álmatlan vagy kellemetlen álmu éjjet szerzünk 
magunknak. 

Az alsóbb néposztály, a mezei munkások ép úgy, 
mint hajdanában a népek, ma sem alusznak ágyon* 
t v k m a z i f J ú s á S katonai fegyelemben neveltetvén, 

v 11', n á d b ó 1 v e t e t t ágyon feküdt, amit hozzá még 
neki kellett levágnia. Ciceró meg a rómaiak őskorára 
nezve említi, hogy elődeik fekhelyei füvekkel és fa-
levelekkel valának megtöltve és csak a gazdagabbak 
terítettek azokra bőröket. Elődeinkről azt tartotta fenn 
a meses krónika, hogy lovon aludtak. 

Sokan régen is, ma is az ágy kiállítására pazar 
gondot fordítanak. A csecsemő és kisgyermek nem 
úgynevezett ágyban alszik, mert bármi finom és érzé-
keny ilyenkor az anya gondoskodása, mégis a folytonos 
m p Y - Ü f í g é s t e s t i kimerültség következtében 
^niím f t l k ' h o g y Hnyomja az alvási inger s hány-
dedeí 31 b e n agyonnyomja a szerencsétlen kis-

o I ^ Ík Í 5 5 - i d ö b e n mindenütt, ma azonban már csak 
fivinESt„ "ePosztályoknál használnak bölcsőt. Orvosok, 
r ^ f a tapasztalás emberei azt állítják, hogy 
n t h p n / C r a g 0 a l k o , t m á n y nem alvásra való. Tudniillik a 
hanm-f L n y u g 0 d t , h e l y z e t szükséges; a bölcső e g y 
nem ™ T g a S a k,ábít> s z é d í t é s " e m természetes, ha-
nem mesterseges alvást idéz eiő. Rendszerint kisebb 
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gyerekekre szokták bízni a bölcső kezelését, akik maguk 
is nehezen képesek egyhuzamban sokáig helyükön 
maradni, hanem játszadozni szeretnének társaikkal s 
így méregből sokszor bizony olyan nagyokat rántanak 
rajta, hogy az alkotmány talapzata a padlóhoz ütődik, 
miáltal a fekvő gyerek feje ide-oda hányatik, gyomra 
felkeveredik és beteg lesz. Emellett a gyermek hamar 
hozzászokik a monoton ringatás kellemességéhez, 
más módon nem lesz elaltatható és fölébred, ha meg-
szűnik mozogni, mint a molnár, ha a malom egyhangú 
zöreje elmúlik. Ezáltal aztán az illetőre meg a kör-
nyezetre nézve is sok baj származhatik. A gyermek 
mindannyiszor hangosan sírással, kapálódzással ad 
elégedetlenségének kifejezést, valahányszor a ringatást 
abbahagyják s így valóságos kis zsarnokká növi ki 
magát. Másrészről pedig a bölcső az anya, de még 
inkább a pesztonka vagy dajka türelmét nem egyszer 
kemény próbára teszi, melyhez éjjel és nappal mint 
rab, úgyszólván hozzá van láncolva. 

Egyébiránt veszélyes is a bölcső nagyobb gyerekek 
számára, mert ingó talapzata lévén, ha felül benne, 
vagy egyik oldalra támaszkodik, könnyen felbillenhet 
vele együtt. A szokásnak pedig annyira rabjai a gye-
rekek, hogy néha semmiféle édesgetéssel vagy fenye-
getéssel nem lehet őket arra rábírni, hogy ágyba 
menjenek aludni; a megszokás annyira erőt vesz rajtuk, 
hogy 5, 6 éves korukig is bölcsőben hálnak, épen 
úgy, mint azon rosszul szoktatott gyerekeknél a szopás, 
akik 2. 3 éves korukban viszik anyjuk vagy dajkájuk 
után a széket, hogy üljenek le és szoptassák meg. 

Ma már sokkal divatozóbbak és alkalmasabbak is 
arra a célra, amire szolgálniok kell, a gyerekkocsik. 
Minthogy azonban ez nem annyira lokomobil, mint 
fokomotiv természetű, a szülőknek mindannyiszor 
súlyos aggályaik lehetnek gyermekeik egészsége és 
biztonsága felől, valahányszor a fiatal leánycseléd tá-
volabb tolva azt az őrködő anyai szemek hatalma alól, 
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alkalmas társalgó, vagy éppen kurizáló egyénre akad, 
mert akkor rendszerint kocsit, gyereket, szülőket, tisz-
tességet, mindent elfeled. 

Másik hátránya az ilyen gyerekkocsiknak, hogy 
egész sátor van fölöttük, ami se alvás, se ébrenlét 
alkalmával nem lehet előnyös. Ha alszik a gyermek, 
az a kis levegő, ami a kocsiban összeszorult, gyorsan 
megromlik, ha pedig ébren van, akadályozza számára 
a levegő szabad mozgását. 

Hasonló okból nem alkalmasak a függönyös, 
menyezetes ágyak sem. Egyébiránt a kocsik minden 
tekintetben egészségesebbek és használhatóbbak, mint 
a régi bölcsők, mert ha a redőket szétvonjuk, ébrenlét 
és alvás alkalmával is egyaránt kényelmes tartózkodási 
helyül szolgálnak. 

Az ágyak ne legyenek magasan már csak azért 
se, mert esetleg rossz álmok következtében nagyon 
könnyen lefordulhat és összetörheti magát az alvó. 
Legyen azonban mégis egy kis távolság a szoba szintje 
és az ágy alja között, nehogy különösen szegényebb 
helyeken, földes szobákban a kellemetlen, nedves ki-
gozölgések rossz álmokat idézzenek elö és különféle 
betegséget okozzanak. 

Az ágy berendezését rendszerint a vagyoni állapot 
határozza meg. Régen a növény- és állatország ter-
mekeit, amint a természettől kapták, használták e célra, 
ma azonban itt is a kényelemre vannak nagy tekin-
te te s a kitűzött célnak megfelelőleg finomítják, alakít-
ják kenyelmes derékaljakká 

Szegény ember faluhelyen u. n. szalmazsákot 
nasznai e célra, szalmával, szénával vagy kukorica héj-
; o L £ e g l Ó I ™ e > városban már a legszegényebbek is 
rendszerint különféle szőrmével kibélelt mátrácon hál-

VALÍl W 0 . " f m yásak és kényelemszeretöknek még 
K f r 18 P ? h a ' lágy, vékonyra fosztott tollpihé-
v á í ^ ' J r a n i ° , m á trácait göndörre foszlányított igen 
vékony halcsontból készítteti. A tapasztalás azt bizo-
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nyitja, hogy szarvasbőrrel födött lószőr mátrácon kétség-
hívül legjobb, minden korra és nemre nézve sokkal 
egészségesebb fekvés, alvás esik, mint tollal kibélelt 
derékaljon. 

Egészséges ember se télen se nyáron, föltéve, hogy 
rendes hőmérsékletű a hálószoba, ne használjon dunyhát, 
e valóságos gőzfürdői izzadást előidéző takarót, hanem 
Paplant vagy pokrócot. A műveltebb néposztály érti, 
tudja is ezt és így is rendezkedik be, az alsóbb nép-
osztály azonban, különösen faluhelyeken valóságos 
virtust csinál abból, hogy minél több és vastagabb, 
jobban tömött ágyruhája, dunyhája, paplana legyen. A 
szomszédasszonyok büszkeségének, vetekedésének tár-
gyát igen sokszor a szép és sok ágyruha képezi. 
Az első u. n. tiszta szobában, ahová a világ min-
den kincseért nem tennék be hétköznap és a ma-
guk kedvéért a lábukat, egész a tetőzetig felemelkednek 
u duzzadó párnák és dunyhákkal megvetett ágyak. „Ha 
éjjeli szállásra valamire való ember vetődik a házhoz 

mondja egy szemes megfigyelő — az lefekvés előtt 
készítse el a végrendeletét; mert el lesz nemsokára 
jemetve oly tollhalmazba, melyben, ha meg nem ful-
l ad, hálát adhat Istenének". 

Rossz alvásnak, a nemi ösztön önkénytelen meg-
uyüatkozásainak, aberrációinak, sokféle betegség csirái-
n k a túlságos meleg ágyak, melyek valóságos „me-
legágyak", szoktak legfőbb okai lenni. Jó melegen csak 
a lábakat és a gyomor tájékát kell tartanunk; kezek, 
nyak, fej szabadon hagyandók. Az annyi sok gondot 
okozó s annyi gúnnyal illetett hálósapka tehát nem 
célszerű kellék az alváshoz. Sót arra kell törekednünk, 
h ° g y minden ruhadarabot levessünk magunkról, különö-
sen azokat, melyek egész nap rajtunk lévén, az emberi 
test kigözölgései és izzadása folytán könnyen lehetnek 
betegségek, különösen bőrbajok'okozói . Tehát egészen 
úszta és száraz ruhadarabot öltsiink magunkra lefekvés 
€ lőtt, mely bő és ne testhezálló legyen. 

7* 
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Az ágyruhák tisztántartásáról, kellő szellőztetéséről, 
paplan, matrác és párnák kiporolásáról, szárazon tartá-
sáról előrelátóan gondoskodjunk. Az ujabb, mozgal-
masabb kor egyik legnagyobbszerü intézményei a szál-
lodák, de a többek között majdnem mindegyiknek 
közös hibája a hálószobák és ágyak tisztátalansága. 

Igaz, hogy ezeknek tisztántartása, tekintve a ven-
dégek folytonos váltakozását, rendkívüli utánjárást kö-
vetelne, de legalább oly drága pénzen nem szerezne az 
ember magának még annyi nyugtalanságot, kellemetlen 
éjszakát, esetleg holtáig tartó betegséget. E tekintet-' 
ben sokkal jobban voltak berendezve a régi görögök 
és rómaiak, akiknél nem voltak szállodák, hanem min-
den családnak, minden nagyobb városban voltak u. n. 
vendégbarátai, akiknek háza, barátsága és szívessége 
készen állott számukra mindannyiszor, valahányszor 
útjokat arra terelte Fortuna istenasszony. 

Legtermészetesebb és legegészségesebb a vízszintes, 
helyzetű fekvés úgy azonban, hogy a fej kissé maga-
sabban legyen a többi testrésznél. Orvostudomány és 
tapasztalat közösen azt állítják, hogy legtanácsosabb a 
jobb oldalon aludni. Egyébiránt az a helyzet, amelyben 
legfekvéskor elalszunk, nagyon ritkán marad változat-
lan a felkelésig, de legalább a legtöbb időt, a mély-
alvás időtartamát jobb oldalra fekve töltsük. 

Tanácsos különben az is, hogy néha-néha más 
helyzetben kezdjük az alvást, mert ha pl. mindig egy 
és ugyanazon oldalon fekszünk, ez fiataloknál arány-
talanságot okoz a növésben, férfiaknál pedig rossz 
megszokottságot. Míg ugyanis fiataloknál a vér az 
alanti részekbe tódulván, azokat a fölsők rovására táp- , 
lálja, addig a megszokottság öregebbeknél azt eredmé-
nyezi, hogy más helyzetben már nem is lesznek ké-
pesek elaludni. 

/ ^ * e % M e l l e n , hason feküdni nemcsak kellemetlen, de 
£ .„yagzöőelmes is, mert nehéz lélekzést esetleg fulladást 

- j ó z h a t . Baloldalon azért nem tanácsos feküdni,, 
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mert a szív és tüdő működését ezáltal akadályozzuk. 
A hanyatfekvőnek pedig rendszerint nehéz álmai van-
nak, mert a vér visszafolyása a szívhez nehézségekbe 
ütközik. Azonkívül fiatalokra nézve végtelenül vesze-
delmes, mert a fejlődő melegség következtében az iz-
gatott gerincoszloppal összeköttetésben levő agyban 
oly álomképek indulnak meg, melyeknek legtöbbször a 
nemi ösztön önkénytelen megnyilatkozása lesz a kö-
vetkezménye. Azonkívül a hanyatfekvés okozza a kelle-
metlen hortyogást is, ami különösen olyan jóltáplált 
egyéneknél szokott előfordulni, akik nyitott szájjal és 
rendesen jól megtömött gyomorral térnek nyugalomra. 
Egyik lábat a másikra helyezni, általában olyan hely-
zetben feküdi, hogy egyik testrész ki legyen téve a 
másik nyomásánák, nem tanácsos; de igenis ajánlatos, 
hogy a lábakat térdben meggörbítsük s fejünket kissé 
előrehajtsuk. 

Jó lelkiismerettel, a napi munkában kifáradva az 
előírt körülmények között aztán nyugodtan léphetünk 
hálószobánkba, bizonyosan üdítő alvásban és kellemes 
álmokban lesz részünk. 

A nyugodt, csendes alvásnak rendkívüli jó hatású 
következményei vannak az emberi szervezetre és a lelki 
életre. Az alvás tartama alatt ugyanis egészen megifjo-
dunk, erőink megujulnak, a munkakedv megkétszere-
ződik bennünk. 

Reggel, midőn felébredünk, valami rendkívüli jól-
eső érzés vesz rajtunk erőt, amit csak olyankor érez 
3 2 emberi kebel, hogyha valami váratlan vagy épen 
epedve várt boldogság éri. Öröm, jókedv sugárzik az 
ércről, vígan kezdünk a munkához és rövid idő alatt 
kétszer, háromszor annyit tudunk dolgozni, mintha dél-
utáni vagy esti órákban aránytalanul hosszabb idő alatt, 
^öt már nagyon sokan tapasztalták önmagukon, hogy 
amit előző este semmiféle fejtörések és huzamos gon-
dolkodás után megfejteni nem voltak képesek, azt másnap 
r eggel jótékony alvásból felébredve igen könnyeden, 
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szinte gyerekjátékmódra megoldották. Hiszen minden-
nap halljuk, ha valami fontos kérdésről van szó, vagy 
ha valami nagy fába vágja az ember a fejszéjét, hogy 
„aludjunk rá egyet." 

A tapasztalás bizonyára rávezette az embereket a 
föntebbi lélektani igazság ismeretére. Hogy mily jóté-
kony és sokszor mennyi anyagi és erkölcsi kárnak 
lehet megakadályozója az alvás, láthatjuk a szenvedé-
lyes és hirtelen felhevülő embereknél. Ha valaki harag-
szik, vagy elegendő ok nélkül sérteget másokat •—-
feküdjék le s a kővetkező nap már alighanem lelohad 
szenvedélye és jóvá teszi elhamarkodott kijelentéseit. 

Azoknak pedig, akiknek itt e földön csak nyomor, 
szenvedés, boldogtalanság és koldusbot jutott osztály-
részül : szinte pótolhatatlan az alvás. Ez egy olyan 
földöntúli birodalom, ahová szegények és gazdagok, 
koldusok és királyok egyaránt levetett saruval lépnek 
be, ahol nincs rang, nincs protekció, ha más nem, 
mint az előző becsületes munka és a jó lelkiismeret. 
Azt a sok szenvedést és sanyarúságot, melyet nap-nap 
után tűrnek és elviselnek, legalább ilyenkor száműzik 
emlékezetükből és a szenvedés okozta ráncok és baráz-
dák egy pár órára édesen elsímúlnak. 

Uti mors, sic somnus miseros felicibus aequat, 
miként a halál, úgy az alvás is egyenlővé teszi a bol-
dogokat a nyomorultakkal, tartja a régi latin közmondás. 

Egyesek aztán — persze akik tehetik — a jó alvás 
és az utána kővetkező kellemes érzet boldogító élveit 
mesterségesen iparkodnak kihasználni. Montaignéról 
olvastam, fiatal élvvágyó hölgyekről pedig hallottam, 
hogy reggelenkintegy órával előbb keltetik fel magukat, 
mintsem szokásuk felébredni, hogy a másodszori elalvás 
és a jó alvás után bekövetkező kéjes érzést annál több-
ször élvezhessék. 

Azonban nem mind arany ám az, ami fénylik. Kü-
lönböző körülmények következtében sokszor bizony 
nagyon rosszul alszunk. Ennek pedig káros, leverő, 
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sőt lesújtó következményei is lehetnek. Egy nyugtalanul 
átvirrasztott éj után másnap általános kedvetlenség, ki-
merültség érzete vesz rajtunk erőt. Megszokott, legked-
vesebb foglalkozásunkat is csak immel-ámmal, szinte 
kényszerből folytatjuk. Ujabb, különösen szellemi alko-
tásokra hiányzik belőlünk minden kedv és képesség. 

Ha ez az alvástalanság sokáig tart és beteges terhelt-
séggé válik, soványságot, halvány színt, étvágytalansá-
got, korai megöregedést, lázas állapotokat, végkimerülést 
és végül halált is okozhat. 

Arcunkról lerí, első szavunkból, tettünkből kierez-
hető e kellemetlen kedélyhangulat, mely sokszor a 
környezetre, meg az illetőre nézve is sok keserűségnek 
válhatik forrásává. Ilyen esetekben mondják, hogy: 
»ma is bal lábbal kelt fel". 









A lelki élet jelenségei áitalában. 
J e e p e n működik a lélek? 'Nincsenek külön lelki tehetsegek. A tudj* 
Ráírna, keletkezése. Öntudat. Kettős tudat TudatnélkuK H o g a n 
nyilatkoznak meg a tudat fokai a lelki élet különbozo jelensegeiben t 

Az alvás különböző állapotainak tárgyalása után 
3 2 álom lényegének, természetének, sajátságainak es 
egyes feltűnő jelentkezési módjának ismertetese követ-
keznék. Minthogy azonban mi az álmot csupán csak 
egy érdekes megállóhelynek tekintjük a lelkiélet tagas-
teezején: erre vonatkozó nézeteinket fogjuk előbb kir 
fejteni. 

Az álom ugyanis nem valami rendkívüli, nem valami 
megfoghatatlan csodás jelenség a lelkiélet foly amaban, n n-
C8enek ezen élet egyéb tüneményeit előidéző törvenyektol 
eluto, magasabb vagy épen ellentétes törvényéi, hanem 
ugyanazok működneke zavaros, homályostünemenyeklét-
yehozásában is, mint az ébrenlét vagy épen a lelki 
betegségek állapotaiban. , n a l r 

Az embernek a lelki élete tehát, tekintettel annaK 
álmodozó, álom és beteges állapotaira, csak egy 

¡Mgyanaz , mert ugyanazon törvényeknek hodoh az-
jelenségeinek oly csodás, babonás es fölötte 

misztikus felfogására és megítélésére évezredeken 
f e s z t ü l különösen az adott alkalmat, hogy az em-

ezen tüneményekben külön, önálló, a lelki élet 
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egyéb nyilvánulásaitól eltérő törvényeket és ezek ha-
tását keresték, holott a lelki élet, miként a lélek is, 
egységes. 

A lélek különböző tehetségeiről beszélni azon 
értelemben, hogy azok a koponya különböző pontjai-
ban volnának elhelyezve, ma már legalább is megha-
ladott pszichológiai álláspont, mely előbb-utóbb a 
írenológia bizonytalan találgatások útvesztőjébe vezet. 

Hasonlóképen nem rendelkezhetik az egységes 
lélek egyes normális tüneményeinek nyilvánulásaiban 
más-más tehetségekkel, más más törvényekkel, hanem 
egyedül arra szorítkozik és az idéz elő különbséget az 
egyes lelki állapotok között, hogy milyen erővel, milyen 
intenzitással jelentkeznek e törvények. Sőt az álomélet 
tüneményei sokszor még annyira sem csodálatosak, 
mint a lelki élet beteges állapotainak egyes jelenségei. 

Ébrenlét, tudat, öntudat, ábrándozás, hallucináció, 
különféle lelki betegségek, álom a lelki élet különböző 
megnyilatkozásai, melyek között semmi qualitativ, csu-
pán fokozati, quantitativ különbség van. Folytonos 
hullámzásban, szakadatlan egymásutánban következnek 
€ tünemények, melyeknek szabályos és szabálytalan 
váltakozása adja meg a lelki élet örökös tevékenységét 
a halálig. 

A lelki élet különböző tüneményei érzelmekből, 
ezek nyomai, kapcsolódásai következtében lelki kép-
letekből, tapasztalati tartalmakból állanak, melyek között 
a vezető, irányító, mondhatnók világítófáklya-szerep a 
tudatot illeti meg. A tudat pedig nem más, mint a kü-
lönböző egyidejű és egymásra következő lelki kép-
letek összefüggése, azoké, amelyek még nem homá-
lyosultak el lelki szemeink előtt, világosak. A tudat a 
lélek világossága, mely azt, mit kívülről érez, megvilá-
gítja s mely által az, ami önmagában történik, szintúgy 
láthatóvá s észrevehetővé lesz1. 

1 L. .Ulber : Anthropologie, 143. 1. 
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Legíelsöbb, intenzitására nézve legerősebb foka a 
tudatnak az „én" vagy öntudat. Ez az állapota a lé-
teknek az egyidejűleg világos képzetek körét öleli fel-
A képzetek ugyanis folytonosan változnak a lé lekben; 
egyik kiszorítja a másikat, azaz a régi elhomályosulj 
3 2 űj világossá lesz, képletesen fejezve ki magunkat r 
egyik képzet illetőleg folyamat az öntudat küszöbe alá 
sülyed, a másik fölé emelkedik. 

A tudat, jobban az öntudat az összes létezők kö-
zött egyedül az ember tulajdona. Ennek következtében 
régen, sőt még újabban is többen azon álláspontra 
helyezkedtek, hogy az öntudat tulajdonképen maga a 
telek lényege. Ez azonban téves állítás, minthogy hip-
nózisban, tébolyban, mélyálomban az öntudat bizo-
nyos időre föl lévén függesztve, az illetőnek azon időre 
telke se volna. 

Épen ez az igazság visz bennünket egy lépéssel 
tovább a tudat fokainak megállapításában. Ha ugyanis 
3 telki képletek kapcsolataiban abnormis változások. 
Jönnek elő, anélkül természetesen, hogy a képletek 
S2ükségkép valami változásokat tüntetnének fel, előáll 
egy üj fokozata a tudatnak, melyet tudatnélkülinek ne-
s z ü n k 1 . Ezt álomban és a lelki betegségek különböző 
nemeiben tapasztalhatjuk. 

Egyik érdekes és szokatlan megnyilatkozási for-
r j a még a tudatnak a kettős tudat. Oka fiziológiai, 
1]a t. i. az idegrendszer valamiképen kettéágazik. Ha 
3 2 egységes agyvelő mechanizmus összefüggése vala-
uűképen megbomlik, megváltozik annak következtében 
a todat is. Goethéről mondják, hogy éber állapotban 
önmagával találkozott. Még érdekesebb Saphir esete, 

midőn egy este hálószobájába lépett, az íróasztal 
előtt háttal feléje fordulva egy idegent látott ü ln i ; kezét 
!3ssan a vállára tette, mire az megfordult és Saphir 
önmagát ismerte fel az idegenben2. 

1 L. Wundt: A lélektan alapvonalai. 197. 1. 
2 L. Spitta f. e. m. 320, 

S S s 



no 

Hányan vannak, akik az ő nagy és súlyos ' gon-
dolataikkal megterhelve, utcán, nyilvános helyeken ön-
magukkal hangosan beszélgetnek. Édes mindnyájunkkal 
megtörténik, hogy valamely cselekedetünk végrehajtása 
•után önmagunknak szemrehányásokat teszünk. Ezekben 
az esetekben egészen úgy tűnik fel a dolog, mintha 
az „én" kettészakadna és az egyik a másikhoz, mint 
"felsőbb itélőfórumhoz folyamodnék igazságtétel végett. 

A tudat egyes fokainak megismerése azért szük-
séges, mert a lelki élet egyes tüneményeiben igen nagy 
szerepe van. A tökéletes ébrenlétet ugyanis az öntudat 
jelenléte, az ábrándozást, ébrenalvást csak a tudat uralma 
jellemzi; míg a lelki betegségek kitörési tartama és az 
álom ideje alatt öntudatról, néha tudatról nem lehet szó. 

így tehát az egyes lelki tüneményekben a tudat 
fokai is másképen nyilatkoznak meg és minden egyes 
fokozat a maga jellemző tulajdonságait a kísérő körül-
ményekkel együtt nyomja a jelenségre. Következőleg 
csak azt a határt nem tudjuk biztosan megállapítani, 
amely az egyes lelkitüneményeket, pl. a ébrenlétet, 
ábrándozást, hallucinációt, tébolyt, félálmot stb. egy-
mástól szorosan elválasztja, de az egy ugyanazon lelki-
törvények fokozati tevékenységét mindenütt észlelhetjük. 
Epen ennek kimutatására vizsgálni fogjuk a tudat sze-
repét a lelki tevékenység feltűnőbb és sokszor ellen-
tétesnek látszó tüneményei nyilvánulásaiban. 

Hogy mikép működik ébrenlét azaz éber álla-
potban egészséges testi és lelki szervezet mellett a 
tudat : az előbbiekben szemléltettük, most előbb az át-
menetet nézzük meg az ébrenlétből a lelki betegség 
valamely állapotába és azután, amit leginkább akarunk 
feltüntetni, az álomba. 

A kettős tudat esetei lelkibetegségekbeji különösen 
az emlékezés rendellenességeivel kapcsoltan szoktak 
f o r d u l n i . Megtörténik, hogy valaki hosszabb-rövi-
debb időre, sokszor hónapokon keiesztül egészen más 
„en"-né változik, más jellemmel, tehetségekkel, hajla-
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M°kkal. Mikor aztáii elmúlik a roham ideje, visszatér 
ismét előbbi „én t t-je, amely, állapotban előbbi cselek-
véseire egyáltalában nem emlékszik vissza. 

Ilyen kettős alakban jelentkezik a tudat néha alvás 
illetőleg leiébredés alkalmával. Az ébrenlét „én"-je 
ugyanis elalváskor már homályosul, míg az álom „én"-je 
m á r ébredezik. Felébredés alkalmával épen fordítva 
történik e jelenség. Példában ott fogjuk feltüntetni e 
tüneményt, ahol az álom tartamának meghatározásáról 
értekezünk azon esetben, ha az álom még a felébredés 
után is tovább tart. 

Igazi talaja azonban a kettős tudatnak a mély-
álom. Kevesen vannak, akik álmukban ne látták volna 
önmagukat, mint egy objektivált másik személyt. Egy 
ismerősöm föl ébredés után még egész testében remegve 
a következőleg mondta el á lmát : Egy kivégzésen vol-
tam jelen, hallottam a halálos ítélet felolvasását, láttam 
a z ügyész intését, mellyel a bakónak jelt adott, hogy 
a z elítélt fejét nyesse le törzséről. A fej arccal lábam 
e.ié gurult, megismertem benne önmagamat, egy nagyot 
Slkoltottam és felébredtem. Miként Saphir éber álla-
potban, Taine, a híres irodalomtörténetíró álomban 
Játtá önmagát. Spittának egyik ismerőse azt álmodta, 

midőn házának folyosóján ment, egy hiányos 
öltözetű alakkal találkozott, akiben, miután közelebb 
€ r t hozzá, önmagát ismerte fel.1 

Alomban olyanforma lehet a tudat, mint a gye-
i k é . Miként a gyereknél nincsenek meg a logikai 
gondolkozás helyesen kialakult formái s ennek követ-
keztében gondolkozásnak, érzésnek, akaratnak nincs 
Nteg a határozott és megállapodott iránya, ugyanígy 
találjuk ez ingadozást az álomban is. Öntudatról meg 
« ő sem lehet, minthogy nem tudja magát az álmodó 
kellőleg tájékozni. A figyelem ellankadása következté-
D e t l a lelki törvények mintegy vezető, zabolázó kéz 

1 L. Spitta f. e. m. 320. 1. 
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hiányában szabadon, kényük-kedvükre hozzák létre tü-
neményeiket, melyeknek kuszáltságát, fonákságát épen 
ezen körülmény szolgáltatja és magyarázza. 

Ezek után az álom lényegét, megegyezését és 
különlegességeit fogjuk vizsgálni a lelki élet egyéb 
tüneményeivel. 

* 



II. 

Álom és a lelki élet egyéb Jelenségei. 
Az álom neve, lényege. Költők, filozófusok véleménye az álom 
mibenlétéről. Átmenet ébrenlétből álomba. Az álom intenzív hallu-
cináció. A különböző lelki tüneményekben egyugyanazon törvények 
uralkodnak. Hasonlóság és különbség álom, ébrenlét, ábrándozás, 

alvabeszélés, alvajárás, téboly, extázis, delirium és halál között. 

Az álom1, mint közönségesen meghatározni szok-
ták, alvás ideje alatt fellépő bizonyos lelki tevékeny-
ség. Egyébiránt azt mondhatnók Jean Paullal, hogy az 
álom mibenlétét sokkal könnyebb megmagyarázni, mint 
az alvásét. Mindazonáltal, sőt a lélektani kutatások mai 
előrehaladott állapota dacára, csak találgatások azok, 
amiket erre nézve az ujabb kor legkitűnőbb felfedezői 
tettek ez ismeretlen vidékeken. Annyi bizonyos, hogy 
az álom az élet tartama közben meg nem szűnő lelki 

1 A magyar nyelvben e két szót : alvás és álom, a köznép 
is» de különösen a költők és írók már a legrégibb időktől fogva 
ugyanazon értelemben sokszor felváltva használják. Az alvás tüne-
ményét álomnak, viszont az álom jelenségét alvásnak nevezik. 
Különben igen sok nyelvben, különösen pedig a latinban e fogalom 
ugyanilyen elbánásban részesül. Anonymusnál (almu) s utána a 
Budai Krónikában, azonkívül az első biblia fordításokban (bécsi, 
müncheni és Jordánszky k.) egészen helyes alkalmazását találjuk 
3z álom szónak Igen helytelenül használják a Thewrewk, Kulcsár, 
Cornides-kodexek írói, továbbá Károlyi bibliafordításában, Alvinczy, 
Pázmány és Faludi sok helyen munkáikban. Az Erdy-kodex pl. 
.in secunda vigília* így fordítja: esmegh yewend másod alom ko-
ron (156 1.); a Döbrentey-kodex 163. lapján: in visione = almaba 

8 
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tevékenységek folytatása az alvás ideje alatt. Olyan 
mélyalvásról tehát, melyben ne álmodnánk, vagyis 
amelyben a lélek semmiféle tevékenységben nem nyi-
latkoznék meg, a szó valódi értelmében nem beszél-
hetünk, minthogy ez az állapot egyértelmű volna már 
a halállal, melyben e működés tökéletesen megszűnt. 
Csak az intenzitása nem volt e tevékenységnek oly 
magas fokú, hogy arról a felébredés után tudomást 
szerezhettünk volna. Azok a kifejezések tehát, amiket 
a közönséges életben lépten-nyomon használni szok-
tunk, hogy az éjjel semmit sem álmodtam, tulajdon-
képen csak azt akarják jelenteni, hogy mai alvásom 
alatt lefolyt álmaimra nem emlékszem. A nép nem okos-
kodik, nem gondolkozik filozófiailag a tüneményen, a 
kezeügyében levő okozatot veszi az ok helyett, kifeje-
zése sokszor nem fedi a gondolatot, az utódok pedig 
s a nagy közönség a legtöbbször átveszik a rájuk 
örökségképen szállott hagyományokat, különösen egye-
sek már csak azért is, nehogy különcöknek tartas-
sanak. 

Az álomképek fellépésének legközelebbi tényező-
jéül Wundt1 és mások a vérkeringés változásait jelölik 
meg, mint amelyek legközvetlenebb okai volnának 
annak, hogy a képzetek előlépnek, társulnak és a leg-

zolaal zentidnek már szabadabb, de az értelmet jobban megköze-
lítő fordítás. Összevissza alkalmazzák az alvás és álmot az Ersek-
ujváry, Winkler-kodexek és Sylvester J. az Ujtestamentom fordí-
tásában. Jó Beniczky Péter (XVII) is alvást értett az álom alatt, 
mikor ezt írta: 

Étel, ital, álom, 
Szükséges e három. 

Az ujabb korban, számtalan példát idézhetnénk, szintén föl-
váltva használják. Könyvemben arra törekedtem, hogy az alvás 
szót csupán az ébrenlét után beálló nyugalmi állapotra, az álmot 
pedig az alvás tartama alatt fellépő álomképekre használjam. Ennek 
következteben egynémely helyen a szokástól eltérő kifejezéseket 
használtam. 

1 L. Wundt: Physiol. Psychologie, 189 1. 
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különfélébb képeket alkotják. Egy drámai előadáshoz 
hasonlítható az álom, amely a mi énünkből, miértünk 
indult meg, folyik és végződik s amelyben szereplő és 
és néző közönség egy személyben mi vagyunk. 

Ugyanezért a legrégibb időktől fogva írók és köl-
tők, kik az emberek belsejének, lelkének feltárásával, 
gondolataik és érzelmeik megörökítésével foglalkoznak, 
az álmot, mint céljaikra igen alkalmas eszközt és 
érzelmi motívumot, gyakran felhasználták. Ilyen esetek 
alkalmat nyújtottak nekik a többi közt arra is, hogy 
véleményüket nyilvánítsák az álom mibenlétéről. 

Homérosz azt hiszi, hogy az álmokat az istenek 
küldik az embereknek, még pedig igen sokszor kinyi-
latkoztatásképpen, lényegükre nézve ilyen különbsége-
ket tesz : „. . . Idegen, vannak az embereknek haszon-
talan, hiábavaló álmai is és nem mind teljesedik. Mert 
két kapuja van a lenge álomképeknek; az egyik szarv-
ból való, a másik elefántcsont. Amely álmok már most 
a faragott elefántcsontkapun jutnak ki, azok csalóka, 
nem teljesedő dolgokat Ígérnek ; amelyek pedig a csiszolt 
szarúkapun jutnak ki, azok valósulandó dolgokat Ígér-
nek annak a halandónak, aki ilyesmit lát.1" 

Két kiváló római költő egészen a naiv eposzok 
atyját veszi mintaképül. Horatius pl. igy szól: 

„Csalfa rémek . . . áttörvén az ivor-mű ajtón, 
Rút bűnök képét szövik álmaimba.*2 

Vergilius még hívebben : „Azt mondják, hogy az 
álomnak kettős kapuja v a n ; az egyik szaruból való, 
melyen az igaz lelkek könnyen ki jutnak; a másik tün-
döklő elefántcsontból készült, ezen át csalfa álmokat 
küldenek hozzánk az alvilági isenek."3 

Általában a költők, különösen akik mélyebben bele-
1 L. Homérosz, Odyssz. XIX. 562 s köv. sorok. Dr. Gyomlai 

Gyula fordításában. 
. 2 L. Horat. Od. lib. III. 27. 41—42. sor Dr. Barna Ignác 
fordításában. 

3 L. Vergil. Aen. VII. 8 9 3 - 8 9 6 . sorokat. 
7* 
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tekintettek az emberi élet nagy problémáiba, mindunta-
lan el-élszprják müveikben az álomról szóló megjegy-
zéseiket. Ókori költők közül megemlithetök Homérosz, 
Euripidész, Sophocles, Vergilius, Horatius és Plautus, 
ujabbak közül különösen Shakespere, Schiller, Goethe, 
Ebers, Turgenjew, Arany János és Vörösmarty Mihály.1 

Görögök, rómaiak az álmok istenében is hittek és szék-
helyéül az alvilágot, Tartarust jelölték meg. 

A filozófusoknak még több alkalmuk kínálkozott 
az álom értelmezésére. Az álom és a lelki élet egyéb 
nyilvánulásai között látván a különbséget és hasonló-
ságot, igen korán jutottak a gondolatra, hogy e jelenség 
lényegét és nyilatkozási formáit kutassák. Pláto Kriton-
jában, meg Xenophon Anábázisában még a költő Ho-
mérosszal tartanak, mikor az álmokat az istenek meg-
nyilatkozásának, az ö hatásuknak tekintik. Az első 
igazi tapasztalati alapon induló filozófus, Arisztotelész, 
nem hisz már a régi mithoszok álmot küldő isteneiben, 
hanem a maga kutatásai alapján igyekszik azt meg-
fejteni és oly kijelentéseket tesz, amelyek még ma 
is megállják a helyüket. A többek között azon néze-
tének ad kifejezést, hogy alvás alatt az érzékszervek 
külső behatások elfogadására igen is képesek, ellentét-
ben azon nagyon elterjedt és még ma is hallható 
laikus véleménnyel szemben, hogy alvás alatt a külvilág 
tökéletesen megszűnt létezni az alvóra. Söt tovább 
megy és kijelenti, hogy az álomképek legtöbb esetben 
az alvás folyama alatt fellépő külső érzéki benyomások 
eredményei. 

Nem különben helyes felfogással birtak az álom 

Dl ! L f " r i p i d e s z : Oreszt. 606. s . ; Sophocles : Elektra, 408. s . ; 
Plautus: Miles gloriosus, II. 4 . ; Shakespere nézetét az álomról 
majd a kedély befolyásánál közöljük; Schiller: Die Jungfrau 
von Orlean s, 1.2, 10; Goethe: Goetz von Berlich.; Ebers: Egyip-
tomi királyleány és Uarda ; Turgenjew : Három találkozás ; Arany 
janos majdnem miuden lélektani tárgyú balladájában ; Vörösmarty 
M.: „Helvila halálán* és másutt. 
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mibenlétéről a stoikusok, utánuk Ciceró is, aki igen 
szépen kifejti, hogy miért nem hisz az álmok isteni 
küldetésében és azoknak jósló természetében. Akkor 
tudna az ember isteni dolgokat és akkor volna maga-
sabb képessége — mondja — mikor természetes em-
beri érzékei is elhagyták, az lehetetlen, az nevetséges.1 

A középkorban az egyházatyák, különösen Szent 
Ágoston, igen sokszor foglalkoztak álmok és viziók 
magyarázásával. Szent Ágoston a többek között az 
alvás folyama alatt fellépő boszorkánynyomásoknak 
vagy „inkubus"-álmoknak adja érdekes magyarázatát.2 

A misztikus filozófusok és úgynevezett természet-
tudósok, köztük leginkább Paracelzus, a bolygók és a 
Hold járásának — akárcsak egykor az egyiptomiak — 
óriási befolyást tulajdonítottak az ember álmaira. 

Egyik filozófus szerint a lélek álom közben em-
brió életet él ; a másik szerint a test és lélek közötti 
viszony abszolút kifejezése , az álom, az ébrenlét és 
alvás alapja; ismét egy másik az ébrenlétet a lélek, az 
alvást a test álmának nevezi és igy tovább egész légió-
ját hordják össze a találó és nem találó hasonlatoknak, 
melyek más-más oldalról teszik könnyebben megköze-
líthetővé az álom jelenségének mivoltát. 

Kant szerint álomnak azt a tüneményt nevezhetjük, 
melyet alvás alatt egészséges állapotban a képzetek 
önkénytes játéka idéz elő.3 

Bármilyen elütök is a materialista és racionalista 
tudósok felfogásai az álomról, abban mindnyájan meg-
egyeznek, hogy a lélek (vagy az u. n. lélek) meg-
nyilatkozása s birodalmában a tudat fokai vezető, a 
képzetek és kapcsolódásaik pedig igen nagy szerepet 
játszanak. De hiszen akkor az álom a lelki élet tág 
mezejének többi jelenségeivel, amelyekben szintén ezek 
uralkodnak, mint ébrenlét, különféle lelki betegségek 

1 L. Cic. De divinatione, 54. c. 
2 L. S. August.: De civit. Dei, XV. 23. 
3 L. Kant: Anthopologie, XXV. 68. 1. 
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stb. szoros kapcsolatban és közeli rokonsági viszony-
ban van? 

Épen ezt szándékozunk a kővetkezőkben a lelki 
élet egyes tüneményeinek megegyező és elütő tulajdon-
ságai feltűntetésével kimutatni. 

Az átmenetet ébrenlétből álomba a következő ha-
sonlattal lehetne szemléltetőleg feltűntetni.1 Közön-
ségesen fehér papírra szoktunk fekete betűket írni s ez 
a nagy ellentét az alap és reá vetett szín között idézi 
elő azt a nagy könnyűséget, amellyel ez írást olvas-
hatjuk; már jóval megváltozik e könnyűség s szinte 
kellemetlen lesz a szemre, ha barna papírra írunk fekete 
betűket; majdnem felismerhetetlen és olvashatatlan lesz 
az írás, ha fekete papírra fekete betűkét írunk, pedig 
a betűk, az írás csak megmaradnak, de az alap és a 
betűk színe közötti ellentét kisebbedett, szinte egyen-
lővé vált. így vagyunk a lélek tevékenységével is éb-
renlét és álom alatt; e tevékenység, mint Leibnitz 
mondja, nem nő, se nem csökken, épen ugy, mint a 
betűk színe mindig ugyanaz maradt, csak az alapszín 
változik, azaz mindig gyöngébben és gyöngébben nyo-
multak a tudatba, aminek következtében képzeteink, 
álomképeink mindig homályosabbak, és fonákabbak, 
zavartabbak lesznek. 

Csakis ilyen felfogás mellett magyarázhatók m e g 
az álomélet tüneményei. És hogy e jelenségeket tüze-
tesebben nem ismerjük, annak nagyrészt abban kere-
sendő az oka, hogy a filozófusok legnagyobb része 
egészen Erdmannig2 más törvények megnyilatkozását 
kereste ezekben, mint a lelki élet többi tüneményeiben. 
Amióta azonban az a szerencsés feltevés kezd ural-
kodni, hogy azok a törvények, melyek a normális 
öntudatra érvényesek, egyszersmint a lelki élet egyéb 
állapotaiban is irányadók és közöttük semmiféle poláris 
ellentét nem létezik, a pszichológia is biztosabb úton 

1 L. Spitta: f i. 111.: 169. 1. 
2 L. Erdmann: Gundriss der Psychologie. 
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halad, mert a lelki élet több jelenségére e felfogás 
tisztább és élesebb világot vetett, de meg az álomélet 
és lelki betegségek egyes tüneményei is elfogadhatóbb 
magyarázatokra találtak és a normális éber öntudati 
állapotot is tisztább világításba helyezték. 

így tudjuk meg, hogy az álomképek hallucinációk. 
Ugyanis akármilyen fonáknak, természetellenesnek és 
bizarrnak tűnik fel nekem valamely álomkép akkor, 
mikor felébredés után vissza kezdek reá emlékezni, de 
mikor álmodtam, tiszta valóságnak fogtam fel azt, 
amelyben egy pillanatra sem kételkedtem. 

Lássuk az összefüggést az ébrenléttel! A hallu-
cináció, tudjuk, érzéki csalódás, midőn hallunk hango-
kat, látunk alakokat, amelyek tényleg akkor és ott nem 
léteznek; így az álomban is egy más világban élünk, 
melynek minden megnyilatkozását valónak vesszük, 
holott nem azok. 

Amíg figyelő képességemmel rendet tudok tartani, 
irányt tudok szabni a képzetek folyásának, az emlék-
képek feltűnésének, addig ébrenlétben nincs halluci-
náció, de az álom sem következhetik be ; mihelyt azon-
ban annyira ellankad a figyelmem, hogy kényük, ked-
vük szerint sorakozhatnak a képzetek és emlékképek, 
mindkét állapot beállhat. 

Mondjuk, elmélázva ülök íróasztalom előtt, vissza-
idézem lelkemben valamely utazásomnak emlékét: 
egymásután vonulnak el lelki szemeim előtt az égbe-
nyúló hegyek illatos fenyőikkel, a pázsitos rétek, a 
csörgedező patakok, az ismerősök mosolygó arca stb., 
de az egész lelki folyamatról tudom, hogy ez csak 
visszaemlékezés, hogy ez nem valóság, hogy most 
egészen más környezetben vagyok . . . mikor azonban 

bármi okná! fogva — a külső érzéki észrevevéstöl 
izoláltan, figyelmem megszűnnék ez emlékezeti képek-
ben sorrendet tartani és azok akaratomtól függetlenül, 
z agyva egymásutánban feltünedezve valóknak tartat-
nának általam - - már hallucinálnék vagy álmodnék. 
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Éles határt tehát álom és ébrenlét között, valamint 
— miként látni fogjuk, a többi lelki tünemények 
között is — megvonni, nagyon nehéz, szinte lehetetlen. 
Oly gyakori, sírna és észrevehetetlen az átmenet, hogy 
igen sokszor csalódásba ejt bennünket. 

így az egyedüllét éber állapotban nagy hasonló-
ságot és sok egyezést mutat az álommal. Akkor szo-
kott az ember rendesen elgondolkozni, elálmodozni, 
mikor egyedül van. Ilyenkor lelkének összes titkos és 
nem titkos vágyai, óhajai föltárulnak előtte: barátság, 
szerelem, ismeret, természet, ideál stb. Hasonlóképen 
történik ez álomban is: ami után vágyódunk, amit 
lihegve űzünk nap-nap után, akiért mindent áldoznánk 
ébrenlét alkalmával, azt megismerjük, az a mienk lesz, 
az önként karjaink közé hullik az álomban. 

Igen sokszor nagy fejtörést okoz az embernek, 
egy gondolat, egy eszme, melyet jól tud, mint mon-
dani szokás, a nyelvén is van már, de ne adj Isten, 
hogy szóval is ki tudná fejezni. Ezzel sok tekintetben 
egyező esetek fordulnak elő álomban is. Egy szegény 
filozopter ösztöndij-pályázat előtt áll az egyetemen. 
Napokon keresztül csap, sőt sokszor meglopja az éj-
szakát is, hogy minél több ismeretet szerezve, első 
legyen a pályázók között s a kitűzött ösztöndíjat ő 
nyerje el, mert ha ezen célja nem üt be, nem tudja 
magát miből fentartani. Ilyen gondolatokkal fekszik le 
s azt álmodja, hogy a vizsgálóbizottság előtt ül, a 
legkönnyebb kérdést adják fel neki s ö uramfia egy 
árva kukkot sem tud szólani s mellőzik. 

Egy íülig szerelmes kislány az oltár előtt áll, a 
pap felszólítására már csak a boldogító „igent" kellene 
kimondania, de hiába erőlködik, sehogy sem sikerül. 

Élete legboldogabb mozzanatának tekinti egy 
fiatal szerzetes azt a pillanatot, midőn a rend vénei 
és az Isten oltára előtt ünnepélyes esküvel fogadja, 
hogy a világtól elvonulva, Istennek szenteli magát. 
Sokat foglalkozik e gondolattal, mígnem egy éjjel azt 
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álmodja, hogy az ünnepélyes pillanatban a kezében 
tartott írásból egy árva szót sem tud elolvasni. 

Oroszlánai között a ketrecben képzeli magát a 
szelídítő s már-már a halál torkában van, mind rá-
rohannak a vadállatok, hogy szétmarcangolják s neki 
nem kellene egyebet mondania, minta szokásos „vissza" 
kifejezést, hogy megmeneküljön, de nem képes, tor-
kán akad a szó, — széttépik s közben felébred. 

Ha esti szürkület alkalmával egyedül van valahol 
az ember, önkénytelenül is a félelem érzete szállja 
meg és borzongás fut végig a hátán. Amit lát, az nem 
teljes, csak halvány körvonala a valóságnak, mivel hogy 
a gyenge világítás következtében látóérzéke nem képes 
minden pontot világosan fölismerni, nagyjában, elferdítve, 
hiányosan mutatkozik tehát előtte a kép, amelyet képzeleté-
vel — mely sokszor még a dajkamesék szörnyetegeinek 
befolyása alatt áll — hihetetlen módon kiegészít, ki-
színez s olyan alakokkal, rémekkel telik meg környe-
zete, melyek a valóságban ott nincsenek. Nemde ilyen-
formán vagyunk álmainkkal is? Amit ott látunk, az 
egy sem természetes, egy sem közönséges. Mindenik 
alakban, helyzetben és gondolatban van valami, ami 
elüt a mindennapitól. 

Álmainkban megjelenik egy gyönyörű női alak, 
a tökéletes szépség és harmónia vegyülete — csak 
a feje olyan nagy, mint egy hordó. Remek paloták 
között sétálunk, de egy pár tökéletesen megfordítva 
tekint az ég felé. Honnan van ez? Az álom alatt tör-
tént érzéki benyomásokat az öntudat és figyelem 
szünetelése következtében nem tudjuk tökéletesen perci-
Piálni, minek folytán a képzetek azonnal elmosódnak ; 
képleteik, kapcsolataik a következő benyomás irányító 
hatásának engednek, szóval homályosak, fonák, bizarr 
€ s kápráztatók lesznek. 

Igazi éber állapotban tehát a lelki tevékenységek-
r ° ' tudomásunk van, amennyivel inkább homályosul 
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az éberség, annyival fogy az öntudatosság, míg mély-
álomban — mint látjuk szünetel. 

Sokan, köztük Spinoza, önmagáról vévén példát, 
azt tartják, hogy több esetben meg sem lehet külön-
böztetni az éber állapotot az álomtól. Akárhányszor 
van ugy az ember, különösen felébredés után, hogy 
nem tudja magáról, vájjon álmodik-e vagy ébren van? 

Ilyen hasonlóságai mellett azonban tüneményei i 
feltűnő ellentétet is mutatnak az ébrenléttel. 

Nézzük csak közelebbről! 
Ami után egész életemen át epedek, sóvárgok, 

ami rám nézve itt a földön a természet törvényei sze-
rint lehetetlen — amit tehát soha el nem érhetek, az 
az álomban minden nehézség nélkül egyszerre sikerül; 
a legközönségesebb dolgok, amikre nappal ügyet sem j 
vetek, éjjel csodás, pompás ragyogásban jelennek meg 
előttem és szinte arra kényszerítenek, hogy hosszabb 
tekintetre méltassam őke t ; ami itt nevetséges, érthetet-
len és fonák, ott természetes, összehangzó és magától 
értetődő; ami csak gondolat, vagy érzelem bennem ; 
nappal, az már tett, maga a megtestesült valóság ál-
momban ; a szép ocsmány, a kicsiny nagy arányokban 
mutatkozik és megfordítva. 

Az emberre nézve, főleg azokra, akik nem szok- j 
tak fegyelmezetten, a logika szigorú szabályai szerint 
gondolkozni — mondjuk a szépnemre — meg határo-
zottan kellemes hatást gyakorol ez az ellentét, szerin- j 
tük változatosság. Passzív helyzetük, csapongó kép- i 
zeletük kimondhatatlan boldogságot talál abban, ha 
apró örömeik teljesednek, vagy ha az elérhetetlen ideál 
álomban szolgálatkészen lábaik elé borul. 

Ismereteink, tapasztalataink az életben megtaníta-
nak bennünket arra, hogy ne vegyünk minden dolgot 
készpénznek; csalódásaink meg egyenesen arra kény-
szerítenek, hogy gondolkozzunk felettük ; még érzel-
meinket is gyakran csírájában elfojtjuk, nehogy kelle-
metlen helyzetekbe sodorjanak. Mindezt nem tapasz-
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táljuk az álomban. Itt óhajainknak, vágyainknak, kép-
zeletünknek nincs határa, korlátlanul csaponganak és 
kielégítésre törnek. Ha az ébrenlétet a férfias komoly-
i g » ugy az álmot a paradicsomi naivitás boldog álla-
potának nevezhetnők. 

Egy kedves rokon hirtelen halála elszomorító, leverő ; 
ha óriási összeget nyer valaki valamely szerencsejátékon, 
nagyon sokszor megtörténik, hogy beleőrül; álomban 
fásult szívvel nézi az elsőt vagy utána hirtelen táncra 
kerekedik, mig a második esetben, mintha semmi 
különös dolog nem történt volna, vagy röktön beleéli 
magát a nagyuraságba, vagy egykedvűen folytatja 
tovább megszokott napi foglalkozását és passzióit. 

Együk.ismerősömnek van egy testi-lelki katona 
jóbarátja, akinek minden örömét, keservét és bánatát 
el szokta volt mondani. Történt, hogy álmában gége-
operációt végeztek rajta, amelynél a műtétet végző 
orvos éppen ezen jó barátja volt. És csodálatos —• 
mondja ismerősöm — ő ezen egyáltalában nem ütkö-
zött meg és még eszeágában sem volt arra gondolni,, 
hogy e veszedelmes helyzetben laikus ember tapasz-
talatlan kezére bocsássa nyakát, sőt bizonyos meg-
nyugvást érzett abban a tudatban, hogy barátja fogja 
öt megmenteni a kellemetlen bajtól. 

Ébrenlét alatt tehát képzeteink s azoknak sora 
öntudatunk irányító és kormányzó hatalma alatt álla-
nak, a kitűzött cél felé törnek és a mellékutakra ki 
nem térnek; álomban azonban megszűnik e logikus 

• vezetés, képzeteink a pillanatnyi külső vagy belső be-
hatások alatt keletkeznek, megszakadnak, más irány-
ban tovább folytatódnak, szóval automatikusan halad-
nak mindaddig, míg egy uj behatás más és sokszor 
egészen ellentétes irányba nem tereli a képzetek sorai-
nak alakulását. így tehát lényegileg, qualitative ébren-

és álom között semmi különbség nincsen; amit 
falálunk, az egyedül csak fokozati. 

Álmokban hinni, azokban valami csodás dolgot 
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látni, vagy képeitől éppen félni. . . ellenkezik az álom 
lényegéről vallott elvekkel. Már Diogenes is megrótta 
az álmoktól félők balgatagságát, midőn azt mondta, 
hogy amit ébren cselekesznek az emberek, arra nincs 
valami nagy gondjuk, amit azonban álmodnak, azt 
aggódva fürkészik. Pedig az embernek szerencséje 
vagy szerencsétlenségéhez nem annyira tartozik, hogy 
mit szenvedjen az álmokban, hanem, hogy mit csele-
kedjék ébren.1 

Ha mindig álmait fürkészi és kutatja valaki: nyug-
talanságot szerez magának éber állapotban is. Akár-
hány ember van, aki felébredés után visszaemlékezve 
álmaira, a legnagyobb kínnal és gyötrelemmel néz 
egész napi munkája elé, mert azt hiszi, hogy fonák 
álomképei, ha igy vagy ugy tesz, bizonyosan valóra 
válnak az életben. 

így aztán a legtöbb ilyen ember úgynevezett „boga-
ras" lesz. Tudnunk kell ugyanis azt, hogy az ébrenlét 
és álom képei egymást sokszor megerősítik. Hiszen 
már e két állapot váltakozása is bizonyos körforgáshoz 
hasonlítható, ahol az átmenet az utóbbi helyzetbe, 
már föltételezi a megelőzőt. Egy különben kifogástalan 
úri embernek rendkívül nagy szerencséje volt a nők 
körül, egyszer járta meg csak egy piros kalapossal; 
azóta álmában, ha valami kellemetlen és szorult hely-
zetbe kerül, mindig piros kalapos nők egész raja veszi 
körül ; ébrenlét alkalmával pedig annyira bogarassá 
lett, hogy kész a harmadik utcába is elrohanni, ha 
egy piros kalapos nővel találkozik. 

Egy bogarairól hires professzor véletlenül szem-
tanuja volt egy szerencsétlenségnek. Amint a Duna 
partján sétál, látja, hogy a vízből hirtelen felbukik egy 
kopasz fej és ismét eltűnik. A jelenség annyira meg-
rázó volt gyönge idegzetére, hogy álmaiban mindun-
talan fel-feltünedezik a tar koponya, valahányszor 

1 L. Diog. Laert. Lib 6. 
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veszély vagy szerencsétlenség környékezi. A minden-
napi életben pedig irtózik a kopasz, sőt még a rövidre 
nyírott fejektől is ugy. hogy azt mesélik róla tanít-
ványai, miszerint az első padokban csak hosszú íistökü 
gyerekek ülhetnek nála az iskolában. 

Miként a tökéletes ébrenlét egyes eseteiben és az 
álom állapotában hasonlóságokat fedeztünk fel, ugy 
tehetjük ugyanezt, sőt még nagyobb mértékben az 
ábrándozás és az álom között. 

Az ábrándozást elég találóan úgyis álmodozásnak, 
ébren alvásnak (álmodásnak) szokták nevezni. Jellemző 
vonása ez állapot az ifjúkornak, ott is különösen a 
nőknek. Az ifjú abban a korban, midőn legelőször éb-
red tudatára annak, hogy két nem létezik az emberi-
ségben az úgynevezett „kamaszu-korban, mikor homá-
]yos belső sejtelmek űzik, szinte kényszerítik megke-
l n i a titkos ideált, keresi a magányosságot, órák-
hosszat elüldögél látszólag tétlenül egymagában, gondola-
teit, képzeteit egy bizonyos körben szabadjára, szélnél: 
eresztve és álmodozva, ábrándozva szépet, boldogat a 
jövőről. Erről a korról mondja a köl tő : 

„Lehetnék még egyszer husz éves 
Ábrándozó, magam csaló, 
Csak álmom lássa rózsakertnek, 
Lehet szemétdomb a való !* 

A nőknél sokkal feltűnőbb és néha-néha rikítóbb 
tüneményei jelentkeznek az ábrándozásnak. Ok érzelmi,, 
hedélyi életet élnek inkább, mint a férfiak. Náluk a 
hülső behatások nem pillanatnyira tartósak csak, hanem 
érzékenyebbek, mélyebbek és szenvedélyesebbek. Ezért 
tod jobban szeretni vaey gyűlölni a nő, mint a férfi. 
Ábrándjai sokkal inkább hasonlítanak az álomképeihez, 
m i " t a férfié. 

Hányszor csodálkozik az érett férfi, midőn látja, 
h °gy serdülő leánykák megfeledkezve az illem leg-
elemibb szabályairól elragadtatva, szinte átszellemülve 
észé inek ábrándképeik hü lovagjáról, a képzelt vagy 



igazi ideálról! Sokszor meg ezen helyzetükből kifolyó-
lag olyanokat cselekszenek, hogy az ember szinte [ 
gondolkozóba esik, vájjon álom- vagy éber állapotuk-
ban követték-e el azokat. Szép illúzió e kor összes 1 
ábrándjaival együtt, sokakra nézve azonban fölötte 
veszedelmes. Szépen mondja Vörösmarty: 

»Ábrándozás az élet megrontója, 
Mely kanosaiul festett egekbe néz." 

Álom ébrenlét alatt! De ez sem tart örökké! Ki- | 
bontakozik a ködből a durva valóság, szétfoszlanak a 
fátyol ezüstös szálai, lelohad az első ifjúi tüz — s 
marad mi volt a puszta lég, tört remények, roncsolt 
szívek, kopár sivatag, maga a csupasz élet: 

v . .Bátran a jövendőnek indul, 
És a halhatatlanság csillagkoszoruját 
Homloka ívére kivánja elragadni. 
De megjelen a sors ! És egyszerre siri álma 
Tetszetős árnyékká s tündérképpé eloszlik, 
Mélyen illetődve nézi fellengző reményét 
A semmiség örök éjjelében enyészni!" 

mondja a rideg pesszimista költő. 
Az ábrándozás tehát nagyban hasonlít az álom-

élet jelenségeihez. Többször meg is történik, hogy az 
ábrándozás oly simán megy át az igazi álomba, hogy 
a határvonalat e két állapot között meghúzni majdnem 
lehetetlen. 

Ha csöndes, magányos helyen fel nem hevült 
Ledélyállapotban behunyt szemmel leülünk és szabad 
folyást engedünk képzeteinknek, akkor már is oly álla-
potba jutottunk, amely képzetláncolatának tervtelensége 
és a figyelem ellankadása következtében az álomélet-
hez hasonlít. Ha még kevésbbé leszünk urai gondola-
tainknak és a figyelem összepontosító és irányító törek-
vése egészen ellankad és mi valamely külső inger 
következtében ki nem ragadjuk magunkat ezen át-
meneti helyzetből, tényleg be is következik az igazi 
álom. Az átmenet tehát, még mkább, mint azt a töké-
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tetes ébrenlétnél tapasztaltuk, teljesen sima és fokozati, 
juás szóval ébrenlét, ábrándozás és álom között nincs 
lényegileg, csak fokozatilag különbség. 

Az alvás illetőleg álomállapotoknak egyik igen ér-
dekes tüneménye az álom folyama alatt fellépő alva-
heszélés és alvajárás. (Holdkórosság.)1 Ezek sem valami 
különös lelkitünemények következményei, hanem csak 
mtenzivebb álmok. 

Almaink, minthogy legtöbbször a látóérzék körébe 
e s ö képek szoktak itt feltűnni, tiszta valóságnak tet-
szenek nekünk, vagyis, mikor mi álmainkban lapoz-
gatunk. olvasunk, társalkodunk, ütünk valakit vagy 
sírunk, eszünk és játszunk, azt hisszük, hogy mi ezeket 
Rióban mind véghezvittük, pedig a dolog ugy áll, 
hogy mi ezeket csak elképzeltük - - álmodtuk, — nem 
0]vastunk, nem ütöttünk senkit. 

Ha azonban e képzetek, folyamatuk és láncolatuk 
Olarnely erős centrális inger következtében oly élén-
kekké lesznek, hogy az illető személyesen is realizálja 
°ket, akkor már nemcsak álmodik, hanem alvabeszél, 
Vagy alvajár. Tehát ez az állapot is épen olyan saját-
o s o k a t mutat föl, ugyanazon törvények szerint áll elő 
j-s; folyik le, mint az á lom; lényegileg tehát semmi 

ulönbség sincs közöttük — mint cselekedeteinek cél-
Ortitlenségéből később lesz alkalmunk kimutatni — ha-
„em csak fokozati, másszóval, az alvajárás és alvabeszé-

l es intenzívebb álom. 
téh á t emnak a lelki élet egyéb tüneményeivel, mint 

poly, extázis, delirium szintén vannak hasonló voná-
hat ' M i n t hogy mindnyájan ugyanazon lelki törvények 

tasának vannak alávetve. Az abnormitás ez utóbbiakr 
, n ^ndesen abban nyilatkozik meg, hogy az összes 
k Pzetek valamely irányban vezető öntudat nélkül egy 

zonyos rögeszme körül csoportosulnak. 

lépg í J h már nem mondhatni, hogy az alvás folyama alatt fel-
itvpoq 7> minthogy az alvajárás és alvabeszélés egész lé-

J g e megköveteli az álmodást. t. ; 
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Az álomban ugyanazt a fonákságot, rendellenes és 
különc dolgokat látjuk előfordulni, mint pl. a téboly-
ban, csakhogy míg ez utóbbiban — kivéve a lucidum 
intervállum-okat — ez állapot folytonos, addig az álom-
ban — természetének megfelelöleg — csak időleges. 

Az extázis például — a lélek törvényeinek teljes j 
épségben tartása mellett, miként az álomban — a fo- j 
galomkört mindig szűkebb és szűkebbre vonja össze, j 
Ennek kimutatására nézve a legszebb példának találom 
én a Delphii jósda azon nyilatkozatát, melyet a perzsa 
háborúk előtt a nagy szorúltságban levő görögöknek 
mondot t a Pythia. Eltekintve a fővezér sugallmazásától, 
érdemes a dolgon egy kissé elmélkedni. A papnő —-
mint tudjuk — a fölszálló gőzöktől elkábítva extázisba 
esett és ilyen állapotban mondotta ki azt a jóslatot, 
amelynek értelmét valószínűleg már éber állapotban is 
tudta. A jövendölést kérő fővezér bizonyosan ügyelt 
arra. hogy a Pythia értesítve legyen a válasz tartalmát 
illetőleg. Olyan formában üzenhette meg neki a dolgot, 
hogy válaszának lényege a tengeri ütközet legyen. No 
és mi lett ebből az extázisba esett Pythia a j k á n ? „Fa 
falakkal vegyétek magatok körül." Egy szűkebb gon-
dolatkör, mint a tengeri ütközet. Az igazi értelme még 
szűkebb, mert a fa falak alatt hajókat kell értenünk. 

Egyébiránt, hogy az extázisban a fogalomkör min-
dig szűkebb és szűkebb körre szorul össze, különösen 
azokban az esetekben, amelyekben az extázisba esett 
alany szavait még jövendőmondásra is kihasználják, 
egészen a dolog természetéből folyik, minthogy egy 
nagyobb fogalomkör sokkal többet takar, sokkal több 
kisebb fogalom tartozik alája és így könnyebben elta-
lálja a jövendőt. 

Delíriumban épen ellenkezőleg van a dolog. Itt 
nem hogy összeszorulna a gondolatkör , hanem mind-
inkább jobban és jobban kitágul. Ez a jelenség leg-
többször ugy szokott megnyilatkozni, hogy a delirium-
ban levő egyugyanazon szónak különböző értelmű és 



1 2 9 . 

árnyalatú fogalomra vonatkozó képzetfolyamatot indít 
meg és zavar össze. 

Egyik vidéki csapatkórházba behoznak egy deli-
riumos katonatisztet és kérik a szolgálattevő orvost, 
hogy vizsgálja meg a beteget. Megjelenik, s erre az 
orvos és a páciens között a következő párbeszéd fej-
lődik k i : „Álljon csak oda — kérem főhadnagy ur — 
a szegletbe, azután feszítse ki a lábát . . .* „Ohó lel-
kem — vág közbe a beteg — nem feszítünk itt sem-
mit! Tegnap is épen csak annyi idő alatt, hogy kitet-
tem a lábamat a házból, kifeszítették a szekrényemet 
és minden pénzemet ellopták!" „No jól van főhadnagy 
m, hát nem is olyan feszítésről van itt szó?" „Jól van, 
dehogy van jól, nem eleget szenvedtem én már eddig 
és most még keresztre is akar feszíteni?" „Dehogy 
akarom, kedves barátom, csupán azt szeretném meg-
nézni, hogyan tudja a lábát feszíteni ?" „Feszíteni, feszí-
teni, persze ahhoz ért, a múltkor is ugy ment el mel-
lettem, hogy meg sem ismert. De hiszen jó kezekbe 
került most." Dühöngeni kezdett és ártalmatlanná 
tették. 

A delírium jelenségei tehát — mint láttuk — tö-
kéletesen a képzettársítás törvényei szerint folytak le, 
csakhogy egy rögeszme és az annak megfelelő irányban. 

Költőknek, Íróknak igen kedves témájuk volt min-
dig az álom és halál összehasonlítása. Csakhogy amint 
Magyarázataikból kitetszik, ők ilyenkor nem annyira az 
a l °m, mint inkább az alvásra gondoltak. Az alvás 
Ugyanis látszólag nyugalmi állapot, a halál azonban 
ö r ökös nyugalom. Csak látszólag nyugalmi állapot 
a zért, mert a testben meg a lélekben még a legmélyebb 
a l v a s állapotában is tovább folyik a munka, nem füg-
gesztődik fel a működés ; a halálban örökre meg-
Szűnik a testnek a működése. 

Az álom tehát miszerintünk, minthogy az nem 
íí^s, mint a lélek működése alvás alatt, halálban pedig 
"yenről nem beszélhetünk — nem is hasonlítható össze. 

A 
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Ugyanazért a dolog lényegébe látva mondja Vörös-
marty : 

„ . . . Egyszersmind megmutatva, hogy halál 
S álom között, bár testvergyermekek 
Csak fül szerint is szörnyű a különbség."1 

Nem így azonban Gorgiasz, aki késő aggkorában, 
midőn már érezte, hogy nemsokára itt kell hagynia e 
sártekét, betegágyát körülálló barátainak azon kérdé-
sére, hogy miképen érzi magát, ezt felelte: „Ugy ve-
szem észre, hogy engem az álom ajánl testvérének a 
a halálnak."2 

Az álom és a lelki élet egyéb tüneményeinek e 
futólagos összehasonlításából elég világosan kidombo-
rodik a tétel, mely szerint az álomban semmiféle ma-
gasabb és istenibb lelki működések, lelki tevékenységek 
nem fordulnak elő. Ezen nézet ellenkezője, mely sokáig 
uralkodó volt s amely minden valószínűség szerint az 
ujplátónikusoktól ered, hogy t. i. az ember bizonyos 
körülmények között pl. álomban mágiás erők birtokába 
jut és isteni kinyilatkoztatásokat közölhet, alapja az 
álmodó lélek magasabb képességeiben való babonás 
hitnek. 

Mindenesetre már az ujplátónikusok előtt is diva-
tozott, mert Ciceró3 alaposan megcáfolja e véleményt, 
de ők fejlesztették és terjesztették tovább. Az álom 
tehát nem istenibb, nem magasabb, hanem alantasabb 
állapot, mint az ébrenlét, mert míg ez utóbbiakon a 
a teremtő öntudat világító fáklyaként vezeti gondolataink 
és képzeteink láncolatát, addig az álomban ennek 
szünetelésével korláttalanul, szabadon történik e lelki 
működés. Az álom tehát kisebbfoku lelki tevékenység, 
mint az ébrenlét. 

1 L. Vörösmarty: A két politikus. 
2 L. Aelianus, lib. 2. 
3 L. Cic.: De divinatione II. cap 54. „Quid vero habet 

auctoritatis furor iste, quem divinum vocatis, ut quae sapiens non 
videat, ea videat insanus et is, qui humánus sensus amiserit, di-
vinos assecutus sit?" 



III. 

A lelki élet törvényei álomban. 

Reprodukció. Hátramaradó funkcionális dispozició. Szimultán 
és szukcesszív asszociáció. Komplikáció. Ok és okozati összefüggés 
hallucinációkban és különösen az álomban. 

Lássuk ezek után azt a nevezetes törvényt, mely 
a lelki élet összes nyilvánulásaiban, tehát az álomban 
is vezető szerepet játszik. Ez a képzetek visszaidézé-
sének a törvénye a Vundt-féle hátramaradó funkcio-
nális dispozició alapján. 

A képzetek érzetekből alakult, tehát másodlagos 
lelki folyamatok, bizonyos tárgyaknak emlékképei. 

Színházban voltam, előadás után barátom meg-
kérdezi, hogy az a bizonyos jelenet miképen sikerült; 
én elmondom az egésznek a lefolyását, ahogy történt. 
Alikor én ezt teszem, már csak képzeteimről számolok 
be, mert érzetek csak akkor voltak e benyomások, 
ni időn közvetlenül magam előtt láttam lefolyni a cse-
lekvést. 

Ha látok egy szép madarat, az bizonyos érzetet 
kelt bennem, de ha a madár tovarepül látókörömből 
es mégis előttem van a képe, az már képzet. Vagyis 
bármilyen tárgynak, külső és belső benyomásnak, inger-
n e k a lélekben visszamaradt emlékképét képzetnek 
nevezzük. 

Azon tárgyak, külső és belső ingerek, melyek egy 
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időben reám hatnak, nagyon csekély számmal lehetnek, 
de igenis nagy mennyiségű és kiterjedésű azoknak az 
összege, amelyek egész életemen át reám hatással 
voltak: a képzeteké! Innen van aztán az, hogy egész 
lelki világunkban a képzetek és ezek kapcsolódásai 
játsszák a főszerepet. 

Hogy a régi képzetek és folyamatok bennem ismét 
megújúljanak, szükségem van a képzetek visszaidézé-
sére. (reprodukció). Ez kétféleképen történhetik, vagy 
érzet (tehát külső vagy belső benyomás) vagy egy má-
sik képzet által. Jelen esetben ez utóbbira van inkább 
szükségünk. 

Hogy egyik képzet, vagy folyamat a másikat vilá-
gossá tehesse az öntudatban, annak a kimagyarázására 
találta ki az asszociációs pszichológia az úgynevezett 
asszociáció idearum tanát, mely szerint négy, majd két 
alaptörvényben szabja meg azokat a módozatokat, 
amelyek esetében ez a képzettársítás illetőleg vissza-
idézés lehetséges. 

Az ujabb pszichologusok azonban ezt a lelki életre 
vonatkozó és sok ideig szinte egyedül üdvözítő tant 
mellőzik, minthogy szerintük a képzetek visszaidézését 
és egyéb kapcsolódásait határozott törvényekben ki-
fejezni egyenesen lehetetlenség. Hanem igenis helyet-
tök felállította Vundt1 a hátramaradó funkcionális dis-
pozició tanát, amely amellett, hogy a sokféle úgyne-
vezett törvények helyett egy alaptételt állít fel, egy-
szersmind könnyebben alkalmazható a képzetek vissza-
ídézése tényének magyarázatára is. 

A régi felfogás minden törvénye ugyanis ezen 
egyetlen alaptételben is benfoglaltatik. Az asszociációs 
pszichológiának a hasonlóság (rokonság), ellentétesség 
(különbség) egyidejű és egymásután következő kép-
zetek visszaidézésére vonatkozó törvényei alapjukban 
ott vannak ezen redukált alaptétben, hogy a képzetek 

1 L. Vundt: A lélektan alapvonalai. 
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visszaidézései a hátramaradó funkcionális dispozició 
elmélete szerint mennek végbe. 

Az idegekben és a középponti szervekben ugyanis 
a képzetek hatása folytán hajlam, funkcionális dispozi-
ció marad hátra, hogy ugyanazon képzetek ismét fel-
újulhassanak. Ezzel azonban még csak a képzetek vissza-
idézését magyaráztuk meg, már pedig azok társulási 
és kapcsolódási módjait is tudnunk kell, ha a lelki álla-
potok tágas mezején eltévedni nem akarunk. Erre 
szolgál az asszociáció még pedig a pszichológiai, mert 
a logikai asszociáció az álomélet keretén kívül esik. 

Lényegét ugyanazon funkcionális dispozicióban 
kell keresnünk, mint amelyet a visszaidézésnél láttunk. 
Anologiája ennek pl. a begyakorolt mozgás. Jobb 
kezem sokkal ügyesebb — mondjuk — írásra, vagy 
valamely kézi ügyesség elvégzésére, mint a bal; az 
alföldi gulyás sokkal élesebben lát és sokkal gyorsab-
ban észrevesz valami távoli kis tárgyat is a végtelen 
rónán, mint a felvidéki, hegyek között élő, szűk látókörű 
(a szó valódi értelmében) vagy éppen mindig szobá-
ban ülő hivatalnok-ember. Hátramarad tehát a közép-
ponti érzéksikokban valami fiziológiai változás, mely 
azokat a mozgásokat, melyek együtt, vagy egymás-
után szoktak előfordulni és következni, a funkcionális 
dispozició segítségével ilyen alakban mindig gyorsab-
ban és gyorsabban meg is újítja. 

A képzetek felújulásánál és társulásánál is valami 
ilyesféle dispoziciót kell feltételeznünk, mely az egyszer 
már kialakult képzeteket abban a helyzetben és majd-
nem ugyanazon sorrendben ismét visszaidézi. 

A pszichológiai asszociációnak két formája van : 
egyik a szimultán, másik a szukcesszív. Az első alatt 
uzon képzetek kapcsolatát értjük, melyek egyszerre, 
u második alatt, melyek egymásután vannak jelen, 
illetőleg lépnek fel a tudatban. 

Külső megnyilatkozásuk szerint lelki alakzatokat 
is meg szoktunk különböztetni bennök, így asszimi-
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lációt, komplikációt, majd a sukcesszív asszociációnak 
más és más érdekes alakját, amint azok az egymás-
után következő képzetek láncolatában eredeti saját-
ságaikat megtartották. 

Ezen jelenségeket természetesen azon lelki álla-
potokban vizsgálhatjuk legtiizetesebben, amelyek az 
öntudat és figyelem kormányzó és vezető uralma alól 
többé-kevésbbé ki vannak véve, mert ilyenkor a kép-
zetek kapcsolódása egészen magára van hagyatva és 
az asszociációk létesülésére a külső benyomás leg-
kevésbbé hat zavarólag. így nagyon érdekesek e tekin-
tetben az ábrándozás, hallucináció, téboly és különö-
sen az álomélet tüneményei. 

Mi tárgyunknak megfelelően ez utóbbit fogjuk 
részletesebben megvizsgálni, de közben az összehason-
lítás és azon tételünk kimutatására vonatkozólag, hogy 
a lelki élet összes megnyilvánulásában ugyanazok a 
törvények irányadók, a lelki élet egyéb jelenségeinek, 
így pl. a hallucinációnak a tüneményeit is figyelembe 
vesszük. 

A hallucináció közönségesen érzékcsalódás, mi-
dőn hallunk, látunk (vizio) és érzünk olyan dolgokat, 
amelyek a valóságban akkor nem hallhatók, láthatók, 
érezhetők. e meghatározásból látható már, hogy a 
hallucináció nem olyan tökéletes, éber állapot, mikor az 
öntudat uralkodik, hanem olyan átmeneti valami az 
álomhoz. 

Még inkább kitűnik ez azon pszichológiai elemzés 
utján, mely létrejöttét magyarázza meg, mert homlok-
egyenest ellenkező folyamat indul meg a hallucináció-
nál, mint az érzéki észrevevésnél. Ugyanis, ha külső 
benyomás következtében képzet, vagy képzetkapcsolat 
jön létre bennem, ez a folyamat a képzetalkotás; ha 
azonban egy képzetből kiindulva visszajutok az érzéki 
észrevételhez, ez már hallucináció. A képzet világossá 
lesz, annyira erőssé válik, hogy érzet, alakjában az 
illető szerv idegére is átterjed, ugy, hogy látni, hallani 
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véli azt, ami csak agyvelejében van meg, ott is csak 
mint képzet. Ebben is hasonlatos az álommal. 

A hallucináció rendesen gyöngébb szervezetű, 
beteges, ideges, hisztérikus nőknél fordul elő, bár 
férfiaknál sem egészen ritkaság, sőt egészen egészséges 
embereknek, mint Tasso, Dante, Spinozza, Luther, 
Saphir, stb. többször erős hallucinációik voltak. 

Oka i : böjt, amiről be van bizonyítva, hogy leg-
több esetben látási (vizió) hallucinációt idéz e lő ; ide 
számíthatók a remeték, régi szigorúan böjtölő barátok 
érzékcsalódásai; testi betegség, rendkívüli ideges túl-
érzékenység, vagy éppen tökéletes kifáradás, lethargia, 
aneszthézia, pl. meghűl valaki, szemei homályosak 
lesznek és csillagokat lát maga előtt táncolni; lelki 
betegség, legtöbbször csak lelkiismeretfurdalás, majd 
hipochondria, vagy gyöngébb pedantéria i s ; bizonyos 
anyagok, melyeknek élvezete hasonló érzékcsalódáso-
kat idézhet elő. 

Az érzékszervek eme csalódásai között leggyako-
riabbak a hallásé. Magyarázata abban rejlik, hogy az 
érzésnek és kedélynek tulajdonképen a hallás a fő 
szerve. A vallási rajongók dispoziciójuk révén, mint-
hogy mindig egy körben mozognak képzeteik, a szuk-
cesszív asszociáció következtében isteni, angyali han-
gokat hallanak, étheri zenéről beszélnek, Krisztussal, 
szentekkel beszélgetnek. 

Egy öreg asszony azt képzelte ilyen állapotban, 
hogy férjével és leányával beszélget, akik már jó husz 
éve meghaltak, sőt asztalt teritett és teát hordott fel 
elibök. 1 

Nagy lázban a legtöbb ember hallucinál. Beteg-
sége, kedélyének nyomasztó alaphangulata képzetkap-
csolataiban feltalálható. Vadállatokkal, szörnyekkel vias-
kodik, azokat akarja magától távol tartani s ezen 
célból sokszor iszonyú lármát csap. 

1 L. Spitta. f. i. m. 159. 1. 
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A vizionál különösen a komplikáció és a szuk-
cesszív associáció képei fordulnak elő. Az illetők, 
vagy testileg kimerültek, vagy nagy szellemi tevékeny-
séget fejtenek ki. A szentek, remeték, vallási rajongók 
pl., akik bőjtöléssel és önmegtartóztatással nem ritkán 
egészen a testi betegségig kínozták magukat, képzet-
komplikáció következtében összes a túlvilágra vonat-
kozó ismereteiket összekapcsolván egy kerek és teljes 
képet nyernek a túlvilági állapotokról, látják a tisztító 
tüzet,1 a pokolra kárhozottak kínszenvedéseit, az Isten 
trónját, a hódoló angyali kart, stb. 2 

A legtöbb műveletlen népnél azt találjuk, hogy 
álomfejtőik, jósnőik bőjtölés, másoknál különféle anya-
gok élvezete által mesterségesen víziókat idéztek elő 
magukon, amelyeknek képeiből aztán tudósításokat 
adtak.3 

Természetesen az ok és okozati összefüggés, meg 
a következtetés ezekben nem logikus, mert az asszo-
ciáció szabadjára van engedve. Innen van aztán az is, 
hogy némely jóslat tartalmán épen olyan jogosan el-
csodálkoztunk, mint akár egy álomképen. 

Míg a kontraszt éber állapotban inkább a ritka-
ságok közé tartozik, addig vízióban minden lépten-
nyomon találkozunk vele. Egy ideges hölgy ideálját, 
pl. víziló bőrbe burkolva látta, egy másik meg vég-
telenül felháborodott azon, hogy a templomban színi 
előadást tartottak. 

A szukcesszív asszociáció, mely szerint az elmo-
sódott képzet helyét a láncolatban azonnal egy új 
képzet foglalja el, nagyon gyakori a vizióban és nem 
ritkán a következtetés alakját tűnteti fel. X hisztérikus 
asszonynak rohamai közben viziói vannak, látja a zár-
dát és egykori növendéktársait, azonban hiába keresi 
köztük legjobb barátnőjét, az már nincs ott, meghalt, 

1 L. Görres: Die chr. Mystik, 111. k. 94. 1. 
2 L. u. o. II. k. 101., 242. 
3 L. Radestock: f. i. m. 60. 1. 
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eszébe jut e szomorú esemény, fölnéz az égre s íme 
egy fehér galambot lát közibük szállni, amely a másik 
pillanatban már óhajtott barátnőjének alakját ölti fel 
magára és kedvesen elcseveg velük. Még érdekesebb 
ennél egy áldozópapnak a látomása. Az illető erősíti, 
hogy egyik kollegáját, aki épen előtte való nap halt 
meg, a korai szürkületi órákban reggel a templomban 
a mellette levő oltárnál teljes papi felszerelésben látta 
misézni. 

Szaglási és izlési hallucináció épen úgy, mint álom 
csak nagy ritkán és legtöbbször olyanoknál fordál elő, 
akiknél erényük, önmegtartóztatásuk és életszentségük 
által érzékeik felette megfinomodtak, mint a középkor 
remetéi, szentei és szüzeinek. 

Görres az ő misztikájában említi, hogy Pachomius 
már a szagról messziről megismerte a hitetlent, 
Euthymiusz apát pedig az áldozástól eltiltotta azt a 
barátot, aki a testéből kiözönlő átható szaggal elárulta, 
hogy tisztátalan gondolatokkal foglalkozott. Midőn 
Borromaei Károly 1566-ban belépett a szomaschai 
székesegyházba, egy véghetetlenül jóleső illatot érzett, 
amiből azt következtette, hogy ott Istennak valamely 
nagyon kedves szolgája nyugszik eltemetve s valóban 
meg is találták Hieronymus Aemilianus holttestét. 

Egy másik középkori önmegtartóztató illatukról 
megismerte a szűzeket. Szt. Katalin valahányszor az 
Ur testét és vérét vette magához, mindannyiszor ki-
mondhatatlan édes illatárban úszott s úgy tűnt fel, mintha 
a paradicsom túlvilági gyönyöreit élvezné.1 Forest után 
állítja Spitta, hogy egy pap a nagyböjti időszak alatt 
szigorúan böjtölvén és elmélkedvén az ördögöt látta 
szobájában, mialatt nem érzett mást, mint kellemetlen 
fűz és kénkő szagot. A pokoiba képzelte magát és 
minden embertől megkérdezte, hogy vájjon nem érzi-e 

1 L. Görres: Die ehr. Mystik, II. k. 89., 90., 92. !. 
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azt a borzasztóan kiállhatatlan és orrfintorító szagot, 
ami Őket körülveszi.1 

Az izlés érzékcsalódásai — természetesen mindig 
normális és egészséges érzékről van szó — még in-
kább átszellemült, hallucinációs állapotban és ritkábban 
szoktak előfordulni. A lélek bensőleg ízleli Istent és 
minden isteni dolgot, óhajtja és élvezi. Schnabelburgi 
Lucia apáca, mialatt a Miatyánkot imádkozta, szájában 
olyan édességet érzett, hogy azt szokta volt mondani, 
miszerint ahhoz a méz, cukor vagy a világnak minden 
édességét sem lehetne hasonlítani; erőtlen tagjait átjárta, 
testét megerősítette úgy, hogy órák hosszat tudta foly-
tatni megkezdett imádságát. Folignói Angéla meg akkor 
érezte ez édességet, ha a szent ostyát vette magához. 
Nerei Fülöp arcáról lerítt az a kimondhatatlan boldog-
ság, amit akkor étzett, midőn a Krisztus vérévé átvál-
toztatott bort a kebelyből kiitta; az édesség három 
napig is eltartott szájában.2 

X szomjúságot érzett és sehogy sem tudta kielé-
gíteni ezen óhaját ; egyszer csak megjelenik előtte egy 
nagy veszett kutya és megharapja. Az asszociáció elég 
világos, a szomjúság és veszett kutya fogalma együvé 
tartozók és sokszor együtt szoktak előfordulni. A fe-
kete szín a legnagyobb valószínűség szerint azt a 
kedélyi állapotot jelzi, mely szerint a gonoszat, rosszat, 
démont, ördögöt mi európaiak rendszerint ocsmány-
nak, feketének szeretjük hinni. 

A tapintási vagy általános érzék csalódásai — a 
helytelen lokalizációtól eltekintve — még ritkábbak. 
Simái szt. Rózáról mondja életrajzírója s utána Görres, 
hogy mikor e szűz gyóntató atyjának tanácsára az 
augusztinus apácák közé akait állani s e célból báty-
jának társaságában az illető kolostorba szándékozott 
menni, betért az útbaesö dominikánus templomba, ahol 
különös jelenség ment végbe rajta. Letérdelt a Bold. 

1 L. Spitta: f. e. m. 161. 1. » jegyzet. 
2 L. Görres: f. e. m. II. k 89. 1. 
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Szűz képe elé s buzgó:: fohászkodott, hogy feltett szán-
dékában erősítse meg s íme, mikor már jó ideig imád-
kozván, fel akar állani, sehogy sem volt képes, mintha 
lábai a földbe gyökereztek volna. Ez a különös tüne-
mény gondolkodóba ejti, a szt. Szűz intését látja e 
körülményben, felteszi magában, hogy nem lesz apáca 
s erre egyszerre oly könnyűnek érzi magát, mint a 
toll, felkél és akadály nélkül visszatér szüleihez.1 

Az ilyen érzék csalódások elfogadásánál és m e g -
ítélésénél azonban nagyon szkeptikusoknak és körül-
tekintőknek kell lennünk, mert soha sem tudhatjuk, ki 
és mi okból akar bennünket félrevezetni. 

Néha előfordul az az eset is, hogy nemcsak egy, 
de több érzék körébe eső csalódások egyszerre együtt 
fordulnak elő. Ezek a komplikációnak legeredetibb és 
legérdekesebb példái. Föltesszük mindig, hogy az érzé* 
kek normálisan működnek és egészségesek. Rózsát lát 
valaki és már érzi is az illatát; tornyot pillant meg és 
már hallja is a harang búgó szózatát. Artézi kútat 
fúrnak. X az ideiglenes faalkotmány felől átható kát-
rányszagot érez, odatekint és lát kátránnyal bevont 
gömbölyű rudakat, melyeknek mindkét vége fenyőfa 
fehér színű. Kész a következtetés: kátránnyal bevont 
fenyötörzsek. Pedig nagyon csalódott: kátránnyal be-
vont üres vashengerek azok, melyeknek mindkét végét 
elzárták beléjök illő köralaku fenyőfa deszkákkal, ne-
hogy sár vagy más alkalmatlan anyag ülepedjék le 
bennük. 

Esős novemberi délután két kollegámmal sétálok 
együtt egy gyéren világított sugárúton. Zenei hangok 
ütik meg a fülünket, odafigyelünk és egyik kollegám 
azt mondja, hogy ejnye de korán mulatnak itt cigány-
zene mellett! Én erősítem, hogy csak zongora hango-
kat hallok, ő azt állítja, hogy a nagybőgő hangját is 
hsztán ki lehet venni. A másik kollegám nekem ad' 

1 L. u. 0. II. k. 86. 1. 



igazat. De alig, hogy egyet-kettőt lépünk, egy ember 
jön velünk szembe, meggörnyedt hátán súlyos nagy-
bőgőt cipelve. Kollegám, mikor a zenét hallotta, egy-
szersmind valószínűleg már látta is a nagybőgőt és e 
két különböző, de sokszor együvé tartozó érzéki ész-
revételből alkotott magának egy komplex egészet. 

Az észrevétel eme csalódásai az ébrenlétből át-
mennek az álomba is, csakhogy még nagyobb fokban, 
még tisztább alakban. Mindama formákat, amiket a 
hallucinációnál láttunk, tapasztalhatjuk és tanulmányoz-
hatjuk az álomban is. Az álom tehát nem más, mint 
hallucináció; még pedig oly intenzív hallucináció, 
-amely alvás folyama alatt szokott előfordulni. 

Következőleg a reprodukció és asszociáció előbb 
ismertetett törvényei itt még inkább, még szabadabban 
és hatásosabban léphetnek fel. Ezekből aztán önkény-
telenül folyik, hogy a legtöbb álomképnek a tartalma 
bizarr, érthetetlen. Nem lévén ugyanis éber a figyelem, 
mely a képzetek logikus visszaidézését és társulását 
vezesse, azok tisztán és egyedül saját erejükre ha-
gyatva automatikus munkát végeznek és oly láncola-
tokat, képeket vagy azok hosszú sorozatait idézik elő, 
melyeket magunknak megmagyarázni csak hosszas után-
gondolkodás által tudunk vagy épen soha sem sikerül. 

A képzetek visszaidézése és az asszociáció alak-
jainak szabad uralkodására vonatkozólag legyen szabad 
e helyen csak általános álomképpel szolgálnom, amely-
ből azonban tisztán látható lesz, mily , nagy, szinte ki-
zárólagos szerepük van e tényezőknek az álomképek 
alakításában. Egy kitűnő családanya, akit egy féltucat 
leánygyerekkel áldott meg a sors, azt álmodta, hogy 
diákünnepélyen van az iskolában; egyszercsak, mikor 
legjavában folyik az előadás, a mellette ülő két hölgy 
feláll, díszes csokrot ád át neki a megfelelő gratuláció 
kiséretében és távozik. Röktön változik a szín is. Teme-
tőben jár, virágokat ültet egy frissen hantolt sirra, de 
egy óriási dörej megzavarja munkájában, megijed és 
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felébred. Ez az álom így elmondva oly zavarosnak és-
érthetetlennek tetszik, hogy idegen ember soha sem 
tudná föltalálni benne az összekötő fonalat. Pedig a 
visszaidézés és asszociáció legtisztább tüneményének 
kell ezt tekintenünk. Nézzük csak! A diákünnepélyről 
azért álmodott, mert félalvása közben lányai éppen 
arról beszélgettek, hogy miképen fog másnap sikerülni 
az ünnepély. Hát a csokor, gratuláció? Az ünnepélyen 
iskolában tanulók között volt; lányát, aki tanítónő, épen 
akkor választották meg e díszes állásra s valóban is-
merősei gratuláltak és csokrot nyújtottak át neki. 
A virágok, tekintettel arra, hogy nem régen egy ked-
ves rokona halt meg, egész természetszerűen asszoci-
álták a temetőt. A dörej, mely álmából felzavarta, még 
érthetőbb, ha megemlítjük, hogy épen a temető alatt 
megy el a vonat s az ájtatoskodókat füttyével és robo-
gásával sokszor megzavarja. Látjuk tehát, hogy a 
figyelem vezető uralma nélkül a képzetek visszaidézése 
és asszociációja mily tisztán és szabadon működik. 

Éber állapotban azon rengeteg sok képzet közül, 
amiket hosszú életünkön keresztül összegyűjtöttünk, ki-
tudjuk válogatni azokat, amikre épen szükségünk van ; 
a képzetek láncolatát abba az irányba tereljük, a többie-
het pedig visszanyomjuk vagyis uralkodunk gondo-
ltaink és képzeteink felett. Ezt nem tehetjük meg az 
álomban; itt az aktiv appercepció egészen elenyészik; 
képzeteinket nem irányítjuk akaratunk szerint, hanem 
igenis visszaidéződnek, kapcsolódnak azok tetszésük 
Szerint, illetőleg azon szabályok értelmében, amelyeket 
3 reprodukció és asszociációnál elmondottunk. Sőt any-
jára nem akaratunktól függnek a képzetláncolatok, 
hogy bizonyos kapcsolatuk és tömegük, jóllehet már 
előre félünk ezen álomképeinktől, gyakran megszokott 
^métlődni. 

Hogy a természet óriási kincsesházában jobban. 
eügazodhassék az ember, a távoleső dolgokat egy-
máshoz közelebb szereti hozni; felfedez bennük bizo-
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nyos hasonlóságot, azokat összefoglalja s elvont meg-
határozásban elrakja azokat tudatának gazdag leltárába, 
így pl. a ravasz emberekről azt mondjuk, hogy olyanok 
mint a róka, egy bájaival elragadó nőről azt állítjuk, 
hogy egész angyal. 

Egy külső benyomás után keletkező érzék-képzet 
tehát egy másik hozzá hasonlót idéz fel a tudatban s 
megalkotja a harmadikat, mely a két előbbinek tulaj-
donságaiból olvadt öszze. Ez az asszimiláció. Ellen-
kezője, ha azon tulajdonságokat állítják egymás mellé, 
amelyekben különböznek. így jön létre a kontraszt. 
Azt szoktuk mondani, ami ellentétes, különös, az vonz. 
Csak így beszélhetnek a szerelmesek tisztító foltról, 
gyógyító sebről, édes panaszról. Hányszor megénekelték 
már a költők azt a jóleső érzést, mely akkor tölti el a 
halandó keblét, midőn kényelmes, úri szobában, meleg 
kandaló és szerető kedves mellett ülve, kitekint a zor-
don, zúzmarás, fagyos téli időbe. De talán mindannyi 
között legszebben Tibullus énekelte meg az ókorban: 

„Quam iuvat immites ventos audire cubantem 
Ét dominam tenero detinuisse sinu, 
Aut, gelidas hibernus aquas cum fuderit Auster, 
Securum somnos imbre iuvante sequi!" 

Mindkét alakzat nagy szerepet játszik az álomban 
is. A lélek azon alaphangulatai, melyeket éber álla-
potban, mint tapasztalatokat és ismereteket gyűjtött, 
megmaradnak az álomban is és alkalmas visszaidézés 
következtében gyakran jelentkeznek. Minthogy azonban 
a logika szigorú szabályai az álom egész területéről ki 
vannak zárva, az igazi, valódi hasonlóságot és ellenté-
tességet nem találjuk mindig fel e kérdésben. 

Ha álmaink felett tüzetesebben gondolkozunk, néha 
azt hisszük, hogy mégis van bennök bizonyos logika, 
pedig az tulajdonképen éber állapotunkban leszűrődött 
meggyőződésünknek halvány reprodukciója álomban. 
X beteg barátomat orvosa elküldi Karlsbadba, hogy 
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ott gyógyíttassa magát. Azonban alig érkezik meg és 
jelentkezik megvizsgálás végett a fiirdöorvosnál, az 
röktön visszautasítja mint tökéletes egészséges embert. 
Jövet a vasúti kocsiban elalszik és azt álmodja, hogy 
házi orvosa kétszáz koronát küldött neki ajándékba. 
Ha mindez éber állapotban történnék — bar csodál-
koznánk rajta — de mégis megtudnók magyarázni ; 
álomban azonban csakis úgy volt lehetséges, hogy 
barátom útközben hosszasan elgondolkozván a fárad-
ságos útazás és a hiába kidobott költség felett, arra az 
eszmére jutott, hogy mindennek a házi orvos lévén 
oka, jó lenne rajta megvenni. Ezen tudattal aludt el s 
ezt folytatta és ismételte meg álmában is. 

A gyönge külső és belső benyomás képzeteinek 
összeköttetéseiből származó asszimiláció gyakori pél-
dája szokott lenni az az álomkép, amely tulajdonképen 
3 nehéz lélekzetvétel folytán áll elő úgy, hogy ez a 
§ége-szűkülés a rabló vagy más utálatos szörnyeteg 
képzetét kelti fel bennünk, aki már nyakunkat is szó-
r t j a és halállal fenyeget. 

Igen gyakori álomban a szavak hasonlóságán ala-
puló asszimiláció, melyet agglutinációnak nevezünk, 
teadestock a nagy görög vígjátékíró munkáinak olvasása 
után éjjel Aristophanesszel álmodott, de nem sokára 
3zon vette magát észre, hogy Mephistophelesszel van 
dolga. - Sehogysem ment a fejembe, hogy egyes 
l rodalomtörténetírók elegendő bizonyítékok híjján, 
b°gyan merik azt állítani, hogy a „Pannónia megvé-
teléről" szóló krónikás éneket Csáthy Demeter XV. 
Századi szerzetes készítette volna. Napközben sokat 
gondolkozván ezen, éjjel ugyancsak e kérdéssel és Csáthy 
htemeterrel álmodtam. A kör kiegészült még annyival, 
h°gy ott láttam egyik legkedvesebb barátomat, amint 
^gy bottal felém hadonázik és megfenyeget. ^Fel-
ébredés után eszembe jutott az egész történet. Álom-
b a n látott barátomnak együttlétünkkor volt egy sok 



144 . 

mulatságos dologra alkalmat szolgáltató botja, amit mi 
„csáti" botnak kereszteltünk el. 

X „Buda halálát" olvassa és éjjel a következő képek 
vonulnak el gyors egymásutánban lelki szemei előtt: egy 
pogány papot lát, amint fáklyával tüzet gyújt (B. H.-ban 
a pogány pap neve: Gyula), hirtelen egy város jele-
nik meg előtte, amelyet ö még sohasem látott (való-
színűleg Gyulát akarta ábrázolni) majd egy régi kedves 
öreg barátját látja, amint feléje közeledik (Gyula 
bácsija) és egy lyukas nádszékre letelepszik (ez utób-
bit nem tudta egészen megmagyarázni). Ugyancsak X 
álmában egy mellék-utcába akar betérni, de hirtelen 
előtte áll egy idegen és kérdezi, hogy hol és merre 
van itt a pavillon? X azt feleli rá, hogy rég elpusztult 
már Babylon s midőn látja, hogy a kérdező feleletével 
nincs megelégedve, oda szól ismét neki, hogy ahá, 
Pali l ón? Ott futtat ni! 

Miként azokat a képzeteket, amelyek bizonyos 
tulajdonságokban megegyeznek, egymás mellé szeret-
jük állítani a való életben, úgy, ha először el is külö-
nítjük, de később mégis egymás mellé helyezzük azo-
kat is, amelyek különböznek egymástól. Igaza van 
ezen régi közmondásnak: contraria iuxta se posita 
magis elucescunt. 

Ezen lelki működésünknek eredménye a kontraszt, 
ami sehol sem lép fel oly meglepő ellentétességgel, 
mint épen az álomban. X és barátja álomban össze-
vesznek és oly komolyan hozzákezdenek a verekedés-
hez, hogy egymás arcán már látják is a nyomokat ; a 
másik pillanatban azonban már jóízű tréfákkal mulat-
tatják egymást. 

Egy meghalt barátjáról, akiről mindenki tudta, 
hogy semmiféle hangszerhez nem értett, azt álmodta 
X, hogy zongorához ült és a legfrissebb és ropogósabb 
talpalávalókat játszotta. 

Egy főhadnagy éjfél után vetődik hazafelé kissé 
jókedvében valamelyik kávéházból; úgy — ahogy leiek-
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szik és azt álmodja, hogy hazajövet útjában a Kossuth-
szobor előtt többen megtámadják; védekezik, ameddig 
lehet, midőn azonban már nem bir tovább ellenállni, 
a kritikus pillanatban lépéseket és fegyver csörrenést 
hall maga mellett, oda néz, hát látja, hogy Kossuth 
sisakkal, mellvérttel, dárdával, paizzsal felvegyverkezve 
ókori harcmodorban akarja megvédelmezni, ami külön-
ben sikerül is, mert a támadók megugranak. 

Egyik tanítványom álmodja, hogy a szegedi Szé-
chenyi-téren keresztül gyászoló halottas menetet lát 
végig vonulni. A gyászkocsi azonban, amelyre a ko-
porsó föl volt téve, nagyon különböző részekből volt 
összetákolva. Bóbitás lovak helyett cammogó bivalyok 
húzták a kocsit, amelyekről cirkuszi díszletek lógtak 
alá; a kocsis a bakon teljes bohóc kosztümben ül t ; 
csengők helyett dudák és trombiták szóltak; a gyer-
tyák pompás kandeláberek helyett törött fazekakban 
állottak; a kocsi kerekei gummirádlisak voltak, mint a 
biciklié és alig értek a tér közepére, a gummi kipuk-
kadt s az egész látványosság elenyészett. Előzménye 
az, hogy egy pár nappal azelőtt egy szívtelen, uzso-
rás, gazdag embert temettek óriási pompával, amire a 
járó-kelők hangosan megjegyezték: nem temetés ez, 
hanem komédia! 

Komplikációra példát nyújthat a következő á lom: 
Egy csomó könyvvel megrakodva iskolába megy a 
diák, az utcán egy kis fiúval találkozik, aki fakarddal 
^óbe ál l ; nemsokára egész század katonaság lesz 
helöle, mindegyik kivont karddal a kezében. Az ösz-
«ete t t képzetnek tehát egyetlen egy eleme képes az 
egész komplikációt felújítani a tudatban. 

A komplikációknak egy másik sokkal érdekesebb 
alakja az álomban az alvajárás és alvabeszélés. Az érzéki 
benyomások ugyanis igen sokszor bizonyos mozgá-
sokkal vannak összeköttetésben, e mozgásoknak pedig 
mindig megfelelő mozgásképzetek állanak elő. Az 
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itteni mozgások már nem intendáltak1, mint a többi 
közönséges álomban, hanem valódiak. 

Ilyen álmok különösen ifjaknál fordulnak elő, öre-
geknél is, akik sokat gondolkoznak és képzelődnek: 
az egyéni hajlam kifejlődéséhez alkalmat szolgáltatnak 
a szenvedélyeknek való hódolás, túlzás ételben, ital-
ban, vagy — mint már az alvásnál mondottuk — a 
világosság. 

A képzetek visszaidézésének és kapcsolódásának 
teljes szabadságát szemlélhetjük e jelenségeknél, mint-
hogy cselekedeteink rendszerint céltalanok. Frank 
József után a következő igen érdekes alvajárási álmot 
beszéli el Radestock: Egy 16 éves ifjú atyjának hir-
telen halála következtében búskomorságba esett s ilyen 
lélekállapot mellett álmodta, hogy két szörnyű férfiú 
jelent meg előtte, akik kényszerítették, hogy kövesse őket, 
mert ha nem, a legközelebbi éjjel erőszakkal fogják 
elhurcolni. Két nappal később pedig halott apjának 
lelke jelent meg előtte, amely őt akarata ellenére is 
magával vitte. Ekközben gyönyörű vidékeken jártak, 
húros hangszerek zenéjét, fuvolajátékot hallott ; látta, 
hogy gyönyörű ifjak körtáncot lejtenek és maga is 
nagyszerű lakomán vett részt. Egyszerre csak eltűnt 
atyjának a lelke, megjelent a két iszonyú ember, ma-
gasan a levegőbe emelték és beledobták egy hordóba. 
Reggel valóban megtalálta a tejesasszony az ifjút egy 
hordóban, amelyet szalmával kibélelt és fekhelyül vá-
lasztott2. 

Még jobban föltüntetik e céltalanságot a követ-
kező álmok. X.-nek „fixa ideá"-ja, hogy csak a szoci-
álizmus boldogít, ő nagy apostol és ezért minden al-
kalmat megragadott, hogy a néphez szólhasson. Egy-

1 L. Ciceró: De Divin. II. c. 5 9 : Quod si ita natura para-
tum esset, ut ea dormientes agerent, quae somniarent, alligandi 
omnes essent, qui cubitum irent: maiores enim, quam ulli insani, 
efficerent motus somniantes. 

2 L. Radestock : f. e. m. 175. I. 
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szer álmában fölkelt az ágyból, kinyitotta hálószobá-
jának ablakát, mely egy nagy köztérre nyílott, két égő 
gyertyát tett az ablakba, hiányos öltözékben fölhágott 
a párkányra és elkezdett beszélni a semmiségbe. 

A másik fiatal, beteges diákgyermek, aki a közép-
iskola hatodik osztályában Julius Caesart olvassa. 
Éjjel kiszáll az ágyból, fölhúzza az ablakredőnyt és 
nagy lelkesedéssel szavalja Antonius dícsőítöbeszédét. 
Azt álmodta, hogy színházban van, a függönyt fel-
húzzák és neki szavalnia kell. 

Unokaöcsém álmodja, hogy cirkuszban van, az 
egész közönség az ő mozdulatait lesi és lélekzet el-
fojtva várja a produkciót. Ő föl is kapaszkodik a 
kötélhintába, már-már sikerül is a mutatvány, mikor 
egyszerre elszakad a kötél s ő lezuhan. Szülei az 
ebédlő ajtóra függesztett kötélhinta alatt találták meg. 

Egy vidéki középiskolának van egy kiszolgált ka-
tona őrmester iskolaszolgája. Ezzel történt meg a kö-
vetkező mulatságos eset. A filologiaszertár tanáröre 
egyszer nagy csodálkozására azt veszi észre, hogy az 
ó-kori istenek és hősök szobrai az állványokról le-
szedve a padlón szépen egymás mellé sorakozva 
állanak. Nagyon különösnek tetszik a dolog, utána 
járnak és nagy sokára kitudódik, hogy az iskolaszolga 
3 tettes, aki álmában réri foglalkozására visszaemlé-
kezve az istenek és hősök gipsz figuráit glédába állí-
totta. 

Egy öreg zsugori agglegény beszéli, hogy álmá-
ban a cserépkályhát félig lebontotta. Magyarázata az, 
hogy ő tulajdonképen szekrényéből akarta szivarskatu-
lyáit kiszedegetni, amelyeket húsz év alatt oda rakos-
gatott. 

Bizonyos célszerűséget csak akkor mutatnak e 
komplikált álmok, ha a nappali foglalkozásnak foly-
tatásai. A helyes cél mellett azonban az eszköz már 
téves. így a gyerek kiül az ablakfára és lovagol rajta; 
az elkényszeredett szerető a kis vánkost öleli, csókolja, 
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mintha az ideálja lenne; a borbély felesége reggel 
parókával ébred, melyet férje álmában ráakasztott; a 
kocsis ládáját vakarja a ló helyett ; az inas meg izza-
dásig dörzsöli össze nadrágjának a két szárát, váltig 
gondolván, hogy gazdájának cipőjét tisztogatja. 

Az alvajárásnak és alvabeszélésnek igen sokszor 
kellemetlen, sőt néha veszedelmes következményei is 
szoktak lenni. Akárhányszor azt hiszik a csendes alva-
járóról, hogy tolvaj, vagy rabló és leütik; máskor 
gonosz csínyeket követnek el vele; voltak, kik ablak-
ból, háztetőről leestek, folyóba ugrottak. Egyik rokonom, 
aki Csehországban volt katona, beszéli, hogy egy 
vidéki táborozás alkalmával mennyire megjárta hold-
kóros huszárja. Éjjel felkelt és az ismeretlen helyen 
egyik szállásról átment a másikra, ahol tolvajnak 
nézvén, jól elagyabugyálták. Alvabeszélés fordult elő 
kombinált cselekvéssel a következő esetben. X. vasúti 
tisztviselő éjjel fölszáll a vonatra és külön kulcsa lévén, 
benyit a szolgálati szakaszba, ahol már jóízűen alszik 
egy kollegája. Történik, hogy az alvó vasutas a zaj, 
mozgás és lárma következtében rablókkal álmodik és 
formálisan veszekszik, majd mikor a fölszálló utas ezt 
hallva, beleszól — verekszik, feláll, torkon ragadja és 
támadó féllé változik át — mígnem egy pár erős 
oldalba ütés magához nem téríti, föl nem ébreszti, 
amikor is elmondja rendkívül élénk álmát. 

Egy tanyai kirándulás alkalmával, mely majdnem 
az összes résztvevők tökéletes leszerelésével végződött, 
történt meg a következő jóízű história. X. végleg 
elgyengült, különben sem birja már tovább az italt, 
de nem térhet nyugalomra, mert a mulatók semmikép 
sem akarják engedni pihenni és minduntalan felzaklat-
ják. Fogja magát, kioson az ököristállóba és bele-
fekszik a jászolba. Ide is utána mennek és nagyszerű 
látvány tárul elébük. X. a jászol előtt fekszik és mo-
nologizál, egy ökör pedig figyelmessé lévén a hangra, 
körös-körül nyalogatja az arcát. 
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Legtöbbször azonban szerencsés vége van éjjeli 
kirándulásaiknak. A részeg embert meg a holdkórost 
az Isten is segíti, mondja a köznép. Magyarázata 
tulajdonképen az, hogy midőn az alvajáró háztetőkön, 
veszedelmes helyeken sétál, azt hiszi, hogy szilárd 
talajon, a földön járkál. 

De a dolog természetéből kifolyólag vannak aztán 
másnemű következményei is. Amit az alvabeszélő vagy 
alvajáró ébren föltesz magában, azt gyakran megakarja 
valósítani álmában is. A haragos megöli ellenfelét; 
valaki elől elveszi a kilátást a szomszédos palota és 
arra ébred fel, hogy az udvaron lévő téglákat rakosgatja, 
gondolván álmában, hogy a házat bontja le. 

A szabólegény megharagszik kollegájára és nap-
közben az a gondolat érlelődik meg benne, hogy ha 
csak szerét ejtheti, elveri. Éjjel álmában fölkél, a fa-
bábút torkon ragadja, az természetesen röktön eldől, 
kiüti a kirakat vastag üvegtábláját és a nagy csöröm-
pölésre felébred. Beszéd az álomban sokszor volt már 
áruló. 

„Mialatt két kezem 
Szemeit befogja, 
Kedvesem álmában 
Nevemet susogja."1 

Lelkiismeretfurdalás következtében a gyilkos akár-
hányszor kibeszélte féltett titkait. Az is megtörtént már, 
hogy valamely gyilkossági tragédia oly nagy hatást 
gyakorolt X-re, hogy álmában, mintha ő lett volna a 
fettes, az egész vérfagyasztó jelenetet végig kibeszélte 
és eljátszotta. 

Voltak továbbá olyanok is, akik csak maszkírozták 
a z alvabeszélést és alvajárást, hogy ezen nekik be nem 
fudható szerencsétlen állapotuk örve alatt, másoknak 
kellemetlenségeket, félelmet okozzanak vagy épen hogy 
filtott kívánságaiknak áldozzanak. 

1 Rudnyánszky: Alkony az erdőben. 
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Egy nagyobb vidéki nevelőintézetben a felügyelő-
nek rendesen az volt a szokása, hogy éjjelenként, 
mikor már elaludtak a növendékek, tolvajlámpással 
végigjárta az egész hálótermet. Ez a szokása egy pár 
nagyobb lurkónak sehogysem tetszett s kifőzték és 
megállapították a hadi tervet, amely szerint a felügyelő 
egyszersmindenkorra lefog mondani ezen kellemetlen 
éjjeli vizitjeiről. A főcsahos alvabeszélőnek tetette magát 
és mikor megjelent a felügyelő, szemenszedett goromba-
ságokat mormogott. Azonban nem jól szervezkedtek, 
mert egyidejűleg itt-ott elfojtott nevetés is hallható volt 
s így a turpisság kitudódott. 

Ilyen alvajáró volt az a cseh paraszt is, aki éjje-
lenkint rendesen kikelt az ágyából, föl-alájárkalt a 
tornácon és csodálatos módon mindig megtalálta a 
cseléd szobáját, amely látogatásoknak aztán nemsokára 
élő következménye lett.1 

Ha éber állapotban füstöt lát az ember, mindjárt 
azt következteti, hogy ott tűznek kell lenni; ha dob-
pergést hall, biztosra veszi, hogy valaki veri is a 
dobot, szóval az okozat és hatásból az okra s viszont 
tud következtetni. 

Álomban szintén megvan e következtetés és ítélet-
alkotás, csakhogy nagyon gyönge, következetlen és 
hamis. Általában úgy tűnik fel e lelki tevékenység, 
mint a gyerek következtetései, ítéletei; olyanoké, akik 
még nincsenek tisztában a dologgal és ezért igen 
sokszor tévednek. Az ok alig működik, már is meg 
van hihetetlen mértékben a hatás. Az apa kiüríti a 
méregpoharat s már a másik pillanatban felcsendül a 
kántor halotti éneke. 

Az eszköz röktön a célt is elárulja. Egy koca-
vadász barátom akárhányszor fegyverrel álmodik, min-
dig halomszámra feküsznek előtte a nyulak. X. kanári 
madarat vásárol álmában. Egyik különösen megtetszik 

1 L. Henning: Von den Trüumen und Naehtwandlern, idézve 
Radestock e. ni. 166. 1. 
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neki, csupán azt kifogásolja, hogy a csőre nagyon 
tompa. Erre a madárkereskedő azzal vág vissza, hogy 
épen azért olyan tompa, mert a folytonos éneklésben 
elkopott. Egy gyermekéért ra jongó anya álmodja, hogy 
feje fölött ég a ház, hirtelen kapja a kis fiacskáját és 
kidobja az ablakon. 

Jól fölhúzott állapotban szökik meg társaitól egy 
fiatal ember. Lefekszik, de álmában folytatja mulato-
zásait. Amint egyik kávéházból kijön, találkozik X. 
kollegájával, aki csodálkozással kérdezi tőle, hogy a 
többieket hol hagy ta? Épen akkor megy arra egy 
nagy bozontos, fekete kutya, ez szépen rámutat és 
feleli, hogy bent kávéznak! 

A valódi logikai következtetésnek és Ítéletnek 
némi nyomát csak akkor látjuk az álomban fölcsillám-
lani, ha azon dolgokról már éber állapotban is gon-
dolkoztunk, esetleg alapos megfigyeléseket és helyes 
következtetéseket vontunk le belőle. 

Volt egy igen csintalan diákom, aki különösen a 
tornaórákat használta fel ,arra, hogy apró csínyeivel 
niásokat bosszanthasson. Álmomban egyszer torna órát 
tar tok; a gyerekek mind szép csöndben állanak és várják 
3 jeladást az indulásra. Közben azonban folyton csen-
getnek, oda megyek, a honnan a hang jön, de nem 
láthatok egyebet egy vörös kézfejnél, mert az illető 
e g y tornaszer mellé bújt el. Azonban meghoztam a 
salamoni ítéletet, mert helyes következtetéssel kitalál-
tam a tettest. Az illető gyereknek ugyanis már a ter-
mészetben is vörös volt a kezefeje, minthogy vér alá-
futás látszott nála a bőr alatt. 

Egyik nevelőintézetben a felügyelő álmodja, hogy 
két növendéke összevész, veszekednek és verekednek 
előtte. A másik pillanatban már a hálóteremben van 
és az egyik lurkó ágya fölött aranyos betűkkel látja 
fölírva e m o n d a t o t : „Ex uno disce omnes" . 

Még érdekesebb a következő álom, melyet egy 
mélyen gondolkozó ember mondott el. Hivatalnok tár-

-
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sak közül egy tehetségtelen kollegát, aki fölfelé ge-
rinctelen hízelgéséről, lefelé pedig fagyos hidegségéről 
volt ismeretes, előmozdítanak. Egyik volt tiszttársa 
azt álmodja, hogy találkozik vele, gratulál neki s 
midőn amaz kijelenti, hogy bizony ő nem járt utána, 
a kígyó és béka ó-kori meséjével feleli neki, hogy járni 
ugyan nem járt, de csúszott. 

Röviden összefoglalva eddigi vizsgálódásunk ered-
ményét, azt mondhatjuk, hogy az álomban ugyanazon 
lelki törvények uralkodnak, mint éber állapotban. 
Álomban nincs meg az öntudat és figyelem vezető 
szerepe, minek következtében a lelki működések auto-
matikusak, szabadok és függetlenek. 

Azok a lelki tevékenységek, melyek szigorú 
logikai szabályok szerint történnek az ébrenlétben, 
itt gyengék, homályosak és következetlenek. 



III. 

Az álmok tartalma, tulajdonságai és időtartama. 

Visszaemlékezés az álmokra. Kik emlékeznek vissza legtöbbször? 
Miért álmodunk ? Mit álmodunk ? Álmaink valószínű tartalma le-
fekvés után, mélyalvás alatt és közvetlen fölébredés előtt. Élet-
korok befolyása az álmok tartalmára. Kellemes és kellemetlen 
álmok. Testi és lelki betegek álmai. Meghatározott álomképek elő-
idézése érzéki inger útján és különféle szerekkel. Álmainkban a 
múltat a jelennel ö s s z e v e g y í t j ü k ö s s z e t a r t o z ó t szétválasztunk, 
távolfekvő dolgokat összehozunk. Óhajaink, vágyaink teljesedése 
álomban. Nagy problémák megfejtése, felfedezések álomban. Tulaj-
donságai : élénk, naiv, túlzó, abszurd. Ideje. Inger- és kedélyálom 

mibenléte. 

Nem utolsó kérdés az álomélet fejtegetésénél, hogy 
fűikor és mit álmodunk? Elméletünk szerint mindig 
álmodunk; álom nélküli mélyalvás nem létezik. Ha a 
közbeszédben mégis azt mondjuk, hogy ma éjjel sem-
mit sem álmodtam, tulajdonképen azt akarjuk alatta 
érteni, hogy nem emlékszünk vissza álomképeinkre. És 
ez nagyon természetes is. Hiszen az álom képzetei a 
Megváltozott szervezeti feltételeknek köszönik alakulá-
sukat és speciális jellegöket, amiknek azonnal meg kell 
szünniök, mihelyt e feltételek megváltoznak, vagyis mi-
kor bekövetkezik az ébrenlét, kivéve azt az esetet, 
Mikor az ingerállapot az álomból átnyúlik az éber-
állapotba. 

Igen sokszor csak homályos sejtelmünk van arról, 
hogy általában álmodtunk, máskor meg kuszáltak, 
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zavartak a képek, melyeknek homályos körvonalaira 
visszaemlékszünk. Legtöbbször azonban — mint mon-
dani szokták — annyira jól alszunk, hogy semmit sem 
álmodunk, azaz semmire sem emlékszünk vissza. 

Valójában pedig úgy áll a dolog, hogy mindenki 
mindig álmodik. Ha józanúl, ha ittason, ha egészsége-
sen vagy betegen tér valaki nyugalomra, lelki tevé-
kenységei tovább működnek és eleven vagy kevésbbé 
élénk álmokat váltanak ki. 

A gondtalan ifjú ép úgy örül vagy kesereg álmá-
ban, mint a tapasztalt öreg; az érzelmes nő ép úgy 
törekszik ideálja felé, mint ahogy fut a súlyos napi 
munkában kifáradt férfi a kenyérkereset után. 

A visszaemlékezés álmainkra azonban nem mind-
nyájunknál egyforma. Némelyek többször s többet 
álmodnak, illetőleg helyesebben fejezve ki magunkat, 
könnyebben visszaemlékeznek álomképeikre. A dolog 
természetéből folyik, hogy azok álmodnak legtöbbször, 
akik éberen alusznak, következőleg nők, azután akik 
kevés testmozgást végeznek, sokat gondolkoznak, továbbá 
a testi és szellemi betegek. 

Már a csecsemő is álmodik, némely fiziológus 
szerint azonban csak hét éves korától kezdve a gyer-
mek ; abban azonban mindnyájan megegyeznek, hogy 
e jelenség az egész életen keresztül tart, amíg csak 
örökre le nem csukjuk szemeinket. 

De hát tulajdonképen miért is álmodunk ? Néme-
lyek szerint az ember nem ismeri az indítóokot, amiért 
álmodik, de álmodik, mert ébrenlétekor látott, érzett s 
bizonyos dolgokat meg is ismert. Sokkal közelebb jár 
az igazsághoz azon magyarázat, melynek értelmében a 
lélek az éj csöndjében nem lévén kitéve annyira a kül-
világ benyomásainak, mint nappal, fölszabadul ezen 
nyomás által gyakorolt feszültség alól és saját belső, 
az egész organizmusból származó szubjektív ingereinek 
engedve, különböző álomképeket vált ki. 

De legkevésbbé rendelkezünk biztos kritériummal 



arra nézve, hogy miért álmodjuk ezt vagy azt és miért 
nem másvalamit. Be kell vallanunk, hogy az álmok 
tartalma felett nincs hatalmunk! Kényünk-kedvünk szerint 
álmodni majd ezt, majd azt, nem lehet! 

Az emberiség egyik legnagyobb jótevője az lenne, 
aki olyan pánáceát találna fel, amelynek élvezete után 
előre meg lehetne határozni az álom tartalmát! Akkor 
az a sok millió földhöz ragadt nyomorult, aki csak ugy 
tengeti nap-nap után az életét, legalább álmaiban lenne 
boldog, legalább ott élvezné a paradicsom összes gyö-
nyöreit; akkor megszűnnének legalább éjjelre a beteg 
lelkét mardosó fájdalmak, a lelkiismeretfurdalásnak még 
álomban is elviselhetetlen kínjai. De mind ez csak 
utópia! Olyasvalami, amit soha sem lehet megvalósí-
tani. Mert nemcsak azt nem tudjuk előre megmondani, 
hogy mit fogunk álmodni, hanem még arról sincs és 
nem is lehet biztos tudomásunk, hogy mit fogunk gon-
dolni, érezni, óhajtani, mi fog velünk történni a kő-
vetkező pillanatban. 

A megfigyelés és tapasztalat azonban megtanított 
bennünket arra, hogy az alvás idejének egyes szakai-
ban és bizonyos életkorok szerint nagyjában mit szo-
kott álmodni az ember. 

Lefekvés után a tökéletes elalvás előtt az álom-
képek rendesen folytatásai az ébrenlét lelki tevékeny-
ségeinek. A képzetek visszaidézése és kapcsolódásai 
automatikus módon történnek azon nyomokon haladva, 
uielyekeí napi elfoglaltságaink és gyakorlataink hagy-
nak hátra. 

Gyakoriak ebben az időszakban az olyan álmok, 
nielyekben valamely rendkívül veszedelmes magaslatról, 
Ph torony tetejéről vagy szikláról zuhanunk le a mély-
ségbe. Okai mindenesetre az izmokban keresendők, 
vagy mert a test fekvő helyzete által bizonyos bántó 
nyomás érzeteket gyakorol rájuk, vagy mivel a test 
pyugalmi helyzete következtében a feszítő és hajlító 
Jzmok egészen ellentétes állapotba kerülvén, kellemetlen 
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érzeteket váltanak ki. A homályos érzés pedig inger 
alakjában hihetetlen gyorsasággal képzetté, illetőleg 
álomképpé válik. 

A tökéletes elalvásnál, amely úgy éjfél után szo-
kott bekövetkezni, jönnek aztán elő az igazi á lmok: 
post mediam noctem cum somnia vera, mint már az 
ókorban is megfigyelték. Igazi álmoknak annyiban nevez-
hetők ezek, mivel nem folytatásai a napi foglalkozá-
soknak, nem külső benyomások következtében szület-
nek meg, hanem tisztán belső ingerek működéseiben 
találják eredetüket. 

Prout szerint ez álmok jellemét legfőbbképen a 
vérkeringés határozza meg. A szellemek órájában szo-
kott ugyanis a szén leginkább felhalmozódni a vérben, 
aminek következménye a vénás vér lassúbb keringése 
és az agyvelő izgatása. 

Leginkább vissza szoktunk emlékezni reggeli, föl-
kelés előtti álmainkra. Felébredés előtt indul meg rend-
szerint nagyobb mértékben a képzetek fellépése, külső 
benyomások észrevevése; bontakozni kezd az ítélő-
képesség, csakhogy még indifferens, homályos ; ezek-
nek együttes hatásaképpen aztán a felébredés előtti 
álomképek rendesen bizarrok, sokszor abszurdumok. 

Nagyjából az életkorok szerint is lehet következ-
tetni az álmok tartalmára. A gyermek hímes pillangó-
kat kerget, házat épít, katonásdit játszik; az ifjú és a 
serdülő leány ideáljaikkal á lmodnak; a férfi terveket 
sző, üzletekbe bocsátkozik, a megélhetés gondjai aggaszt-
ják ; az agg legtöbbször gyermekéveiről vagy a jövőről 
álmodik. Az egyik azon bánkódik, hogy csak hiu álom 
volt kimondhatatlan boldogsága, a másik meg épen 
annak örül. hogy nem a valóságban érte annyi sze-
rencsétlenség ! 

Az álmok tartalma és az álmodó testi-lelki álla-
pota közötti viszonyból visszakövetkeztetve adhatunk 
olyan irányelveket, melyeknek pontos betartása esetleg 
előre meghatározza azt a kört, amelyben álomképeink 
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fellépnek. Hogy kellemes álmaink legyenek, arra nézve 
legelőször is azt kell elérnünk, hogy nyugodtan, testi 
fájdalmak, lelki feszültség és lelkiismeretfurdalás nélkül 
térjünk nyugalomra. Nagyon szépen mondja Szt. Bernát, 
hogy midőn aludni mégy, olyan valamit vígy magad-
dal elmédben és gondolatodban, mely édes álomba 
meríthet. Úgy neked az éj, mint fényes nap, világítni 
fog. Kellemesen fogsz aludni, békével nyugodni, köny-
nyen ébredni, s fölkelvén, könnyű lesz visszatérned 
arra, mit be nem végeztél. Hasonlóképen Szt. Gergely: 
Mennél szentebbek, égiebbek s erényesebbek gondo-
lataid, annál inkább kedvezőbbek s gyönyörűségeseb-
bek álmaid.1 

Ha valamit nem szeretnénk álmodni, arra kell 
törekednünk, hogy ne legyenek ingereink azon irány-
ban: elégítsük ki. Egyik perzsa királyról azt tartotta 
fenn a hagyomány, hogy mindig zeneszó mellett ment 
ágyába; vánkosa alatt 5000, lábánál 3000 talentum 
arany volt fölhalmozva; hihetőleg azért, nehogy az 
»auri sacra fames" — a pénzvágy — a nap fiának éji 
Nyugalmát zavarja. 

Különösen nagy, vagy lelki betegségben sínylődök 
álmait tudjuk előre megmondani. Ezek majdnem ki-
vétel nélkül mindig betegségük lefolyásával, krízissel, 
gyógyulással vagy a halállal álmodnak. 

Voltak olyan pszichológusok és az álom speciális 
kérdésével foglalkozó tudósok, akik magukon és máso-
kon kísérletet tettek arra nézve, hogy bizonyos meg-
batározott módon, az egyes érzéki szervre gyakorolt 
Periferikus inger elöidéz-e neki megfelelő analóg álom-
képeket. Többszöri kísérletnek az lett az eredménye, 
h°gy az álomkép és a külső érzéki benyomás között 
"'iszonyt, összefüggést lehetett megállapítani. Nagyon 
természetes, hogy nem ügy kell a dolgot elképzelnünk, 
Mintha minden egyes meghatározott külső érzéki be-

1 L. S. Gregor Lib. 8. morál. 
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nyomásnak most már mindig megfelelő, speciális kép-
zetek és álomképek idéződnének vissza és alakulnának 
ki, hanem csak nagy általánosságban érvényesülnek e 
következtetések. A speciális esetek igen ritkák. 

Giron de Buzareingues önmagán tett kísérleteket, 
amelyeknek meglepő eredményei voltak. így sikerült 
neki több egymásutáni éjjel ugyanazokat az álom-
képeket hasonló módon előidézni. A tapintás érzékére 
vonatkozólag a következő módot használta. Lefekvés 
alkalmával egészen betakaródzott, csak a térdeit hagyta 
takaratlanul s ennek következtében álmodta, hogy posta-
kocsin utazik. Tudnunk kell ugyanis, hogy az ilyen 
közlekedési eszközön való utazás a régi időben, kivált 
ősszel vagy télen, azon kellemetlen tapasztalattal járt, 
hogy az illető egészen áthült, csontig megfázott. Más 
alkalommal meg a fejének hátsó részét hagyta takarat-
lanul, mikor meg azt álmodta, hogy vallásos körmene-
ten van jelen.1 Az összefüggés itt is megmagyarázható. 
A szabadban feltett kalappal szoktunk járni, körmene-
tek alkalmával azonban néha fedetlen fővel, amikor 
aztán sokszor meg is fázhatunk. Bizonyára neki is lehet-
tek tapasztalatai e téren. Más valaki egész szorosan 
gombolta össze hálóingét a nyakán s azt álmodta, 
hogy felakasztották, majd, hogy indiánok megskal-
polták. 

A látás, szaglás és ízlés szerveivel a kísérletek 
kevésbbé sikerültek. Annál több fényes eredményt tud-
tak elérni a hallás szervével. Különösen érdekes és 
szinte hihetetlenül hangzik az az eset, amelyről Kluge 
azt állítja, hogy ö maga végig tapasztalta az egész 
kísérlet lefolyását és annak meglepő eredményét.2 X. 
fiatal ember reménytelenül udvarolgatott egy feltűnően 
szép leánynak. A leány semmit sem akart tudni róla 
és csak azért tűrte közellétét, mert szülei jó szemmel 

1 L. Spitta f, e. m. 227. 1. 
2 L. Spitta f. e. m. 279. 1. 



ílis kép-
tulnának 
sülnek e 

írleteket, 
sikerült 

z álom-
érzékére 
Lefekvés 
it hagyta 
,ry posta-
az ilyen 
n, kivált 
aítal járt, 
ott. Más 
i takarat-
törmene-
arázható. 
:örmene-

amikor 
is lehet-

szorosan 
álmodta, 
megskal-

ásérletek 
ínyt tud-
iekes és 
31 Kluge 
z egész 
ayét.2 X. 
eltünően 
idni róla 
szemmel 

nézték a háznál a fiatal embert. X.-t nagyon bántotta 
a dolog, mert halálosan szerelmes volt a leányba. 
Tanult ember lévén nem akarta, hogy a leányt akarata 
ellenére szülei hozzá erőszakolják, hanem váltig azon 
törte az eszét, hogy valamiképpen megnyerje hajlamát. 
Végre ki is találta a módját. A szülők beleegyezésével 
többször egymásután megjelent az alvó leány ágyánál 
és halkan, mindig valami kedveskedő jelző kíséretében 
fülébe súgta a saját nevét. És bámulatos, nemsokára 
egészen megváltozott a leánynak a nézete a fiatal 
emberről és végül kezét is nyújtotta neki. Midőn meg-
kérdezték e hirtelen nagy erkölcsi fordulat és változás 
okáról, azt adta feleletül, hogy X.-t sokszor rendkívül 
élénk álmokban látta és mindig jobban és jobban 
megszerette. Kétségbeesett udvarlóknak ajánljuk a 
Példát. 

Vannak továbbá olyan szerek is, melyeknek élve-
zete bizonyos körben mozgó és meghatározott jellemű 
álmokat idéz elő. Ezek között első helyen említendő 
az ópium. A keletiek az ópium élvezete következtében 
kimondhatatlan kéjes álomba merülnek, a paradicsom 
és a túlvilág minden gyönyöreit élvezik. A szemlélő 
már arcukról leolvashatja azt a végtelen boldogságot, 
ami bennök végbemegy. Szemeik nyitottak, mintha 
fennakadtak volna, majd boldog és érzéki kifejezést 
nYernek; szájuk szöglete édes mosolyra húzódik; 
afeukon pedig a leirhatatlan gyönyör kinyomata nyer 
kifejezést. 

Morfium befecskendezés következtében először 
Jlyan általános jóérzés lepi meg az embert. Egymást 
kergető, majd egybefolyó bájos álomképek tünedeznek 
Uö. Később azonban, mikor már a mélyalvás követ-
kezik, az egész testet, minden egyes tagját ólomsulyú-
nak érezzük. — Ilyen szerek még a szantonin, az 
araboknál a hasis, melynek élvezete túlvilági képeket, 
a z előbbié pedig főleg a szaglás és ízlés körébe vágó 
a lmokat idézhet elő. 
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Nálunk a boszorkányüldözés korában, de még 
ma is a kuruzsló asszonyok gyógytárában gyakori 
altató szerek a nadragulya, atropin és a beléndek, 
hyosciamin. Az atropin hatásán így írja le Binz : „He-
ves deliriumok majd vidárr, majd ijesztő víziókkal és 
hallucinációkkal. A beteg ismételten elakarja hagyni 
az ágyat, mert a szoba sarkaiban ülő kisértetek üldözik. 
Felemelkedik, hangosan kacag, ostoba dolgokat beszél 
össze-vissza, hangosan csikorgatja fogait, betegesen 
eltorzitja arcát és karjaival hadonázik. . 

Sokkal érdekesebb a hyosciamin hatása. Itt erős 
erotikus álomképek képződnek és jellemző kisérőjük a 
repülési érzetek. Innen magyarázható aztán az, legalább 
is nem lehet tagadni a százados befolyást, amit e 
szernek alkalmazása a boszorkány szombatokra, repü-
lésre, éjjeli összejövetelekre és ez erotikus hajlamok 
kielégítésére gyakorolt. — Boszorkánypörök fenmaradt 
jegyzőkönyveiből2 tudjuk ugyanis, hogy boszorkányok 
közé úgy vettek fel valakit, ha alávetette magát az ő 
szertartásaiknak. Legelőször bekenték hyosciamin ke-
nőccsel, melynek következtében nyugtalan erotikus 
álomba merült ; heves érzéki vágyai támadtak, amelye-
ket szóval, esetleg tettleg is iparkodtak kielégíteni a 
jelen voltak. Az álom pedig annyira élénk volt, hogy 
felébredés után valóban megtörtént dolognak tekintette 
azokat, amiket jórészt csak álmodott. 

A boszorkányság általános jelleme a könnyű pénz-
kereset, ámítás és mellékesen a nemi ösztön titkos 
kielégítése. Ezért keresték az éj sötét leplét, zárt helye-
ket ; ezért használták fel az erotikus álmok előidézését 
s minthogy mind kiszolgált ruék és ráncos banyák 
voltak ezek, akik rendes körülmények között perverz 
hajlamaikat az életben már ki nem elégíthették: ördög, 
bika, farkas, stb. mezbe öltöztek és ügy udvaroltak 
hatásosabban választottjaiknak. 

1 L. Lehmann: Babona és varázslat II, k. 328. 1. 
2 L. Reizner: Szeged története, III. k. okmánytár. 
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Ezen szerek használatáról általában azt mondhat-
juk, hogy mindenki azt éri el álomban általuk, amit 
óhajt, ami után vágyódik, legtöbbször erotikus hajla-
mainak kielégítését. 

Mindenki tapasztalhatta, hogy felébredés után 
álmainak tartalmát elmondani, nem könnyű feladat. — 
Mi egész biztosra vesszük, hogy tudjuk álmaink tar-
talmát, hogy lelki szemeink előtt látjuk a letűnt álom-
képeket, mikor azonban arra kerül a sor, hogy elmond-
juk, vagy leírjuk, akkor tapasztaljuk csak a nehéz-
séget. Olyanok álmaink, mint egy különös kompozi-
ciójú kép, amelynél nem tudja az ember, hol kezdje 
cl a szemléletet. Ha olyan logikus menetüek és össze- ' 
tételüek lennének ez álomképek, mint az ébrenlét 
cselekedetei, vagy eseményei, akkor a felébredés utáni 
reprodukálásuk semmi nehézségbe nem ütköznék, 
csakhogy — tudjuk, — egészen másképen áll itt a 
dolog. Alomban nagyon különös, illetőleg nincs is 
logika, okozati összefüggés, következtetés, Ítélet; vissza-
idézés és asszociációk az ébrenléttel elütő módon, 
szabadon érvényesülnek. És éppen ebben rejlik a 
nehézség, mikor álmainkról be akarunk számolni. Mert 
mi sem tudunk tökéletesen elvonatkozni az ébrenlét 
szigorú logikájától s álomképeinket ennek megfelelő-
i g alakítjuk á t ; ami talán előbb tünt fel lelki szemeink 
előtt, azt később mondjuk el, amit nem is láttunk, azt 
is beleszőjük előadásunkba, mert különben logikailag 
nem volna helyes, érthető stb. Álmaink tartalmát tehát 
igen sokszor mi magunk csináljuk, vagy legalább is 
kiegészítjük, szinezzük. 

De egyáltalában miről is álmodhatik az ember? 
Álomképeinek mi lehet a tárgya ? Honnan veszi hozzá 
3 2 anyagot ? Az ember semmi olyas valamit nem ál-
modhatik, amit legalább elemeiben ne tapasztalt volna. 
Tehát látott, hallott, olvasott, gondolkozott stb. felőle, 
vagyis lelkében az illető dolognak valami nyoma hátra-
maradt. 

15 
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De én nem láttam soha — mondaná valaki — 
hétfejű sárkányt, melynek még hozzá három halfarka, 
négy szárnya, lándzsa alakú körmei vannak, amely lán-
got lehel, tüzet okádik, levágott feje újból kinő stb. ? 
Az meglehet! De olvasott, hallott mesékben és képe-
ken, valószínű maga is látott sárkány forma szörnye-
ket: elemeiben pedig fejet, körmöt, tüzet stb. maga is 
ismer; összetételük, csodás és bizarr keverékük meg 
már egészen az álom lényegének a sajátsága, mely 
szerint alkotásaiban logikát csak nagy ritkán, akkor is 
az ébrenlétből élénkebben visszamaradó nyomok alap-
ján találunk. 

Épen ezért mondta már Ciceró: „Nem lehet el-
gondolni oly fonák, rendellenes és képtelen dolgot, 
amit ne álmodhatnánk." 1 

Más kérdés most már az, hogy mivel álmodunk 
legtöbbször? Azzal, amivel legtöbbet foglalkozunk 
éber ál lapotban! Mindennapi elfoglaltságaink, ügyes-
bajos dolgaink, korábbi tapasztalataink alkotják ren-
desen álomképeinket. A kis gyermek akárhányszor 
zokog az eltiltott vajas kenyér u tán ; a diák nem tudja 
a leckét és kimondhatatlan drukkokat áll k i ; a katona 
feszesen áll, tiszteleg elöljáróinak, vagy gyakorlaton 
van ; a hivatalnok a betűket és számokat ró ja ; a 
kereskedő szerencsés, vagy rossz üzleteket kö t ; a var-
gának az árral és bőrrel, az asztalosnak a gyaluval, a 
kőművesnek a malterrel, a szakácsnénak az edények-
kel, vagy a főzőkanállal gyűl meg a baja. 

A régi latin közmondás is azt tartja : 
Navita de ventis, de bobus narrat arator, 
Enumerat miles vulnera, pastor oves. 

De így van ez az álomban i s : szénégetőnek tőkén 
a szeme! Egyik diákom a súrlódás törvényét tanulja 
az iskolában és különösen megjegyzi magának azt az 
arányt, amely az érintkező felület és a súrlódás nagy-

1 L. Ciceró: De divinatione II. 71. c. 
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sága között fönnáll. Éjjel ezen problémával foglalkozik, 
de épen úgy akarja megoldani, hogy egy egész nagy 
társaságot próbál tutajon fölhúzni egy jókora magas-
latra. 

X. diák igen jó rajzoló ; házi dolgozataiban ren-
desen betűket, iniciálékat fest, hogy annál csinosabb ki-
állításúak legyenek. Történik egyszer, hogy hosszas fára-
dozása mind kárba vész, mert mikor már az utolsó 
ecsetvonást kellett volna megtennie a betűkön, tintával 
leönti az egész lapot. Szállásadója, aki igen pontos és 
szigorú ember, meg is dorgálja érte. Éjjel azt álmodja 
a diák, hogy szállásadója haragos arccal támad rá, 
utána fut kezében egy-egy betűvel, és azokkal akarja 
hátba ütni. X. kiránduláson van. Egy magas hegyet 
szeretnének megmászni. Ellátják magukat a szükséges 
útravalókkal, mert az éjszakát is a hegy tetején szándék-
szanak tölteni. Lefekvés előtt tüzet gyújtanak, köréje 
telepszenek s ott el is alusznak. X-nek a lába nagyon 
közel jutott az égő parázshoz s azt álmodta, hogy 
kő régö (ring) kemencébe esett. X. a polgári életben 
téglagyárigazgató. 

Az álom tehát a való és a költészet sajátságos 
vegyüléke, épen ezért igen sokszor bizarr, fantasztikus. 
Még ha nem is ez az általános jelleme álmainknak, 
de egyes képeiből inkább ezeket jegyezzük meg, mert 
ezek gyakoroltak lelkünkre tartósabb hatást, ezek érde-
kelnek bennünket legjobban. 

Gyakran meg egész abszurdumok álomképeink. 
Egy ismerősöm álmodta, hogy a bazilika hegedült, a 
körötte lévő házak meg táncoltak hozzá; máskor meg 
úgy tetszett neki, hogy az erdőnek minden fája egy-
egy huszár, ő a legmagasabb köztük, a tiszt, aki 
komolyan exerciroztatja őket, míg egyszer csak meg-
yadulnak és a szomszéd hegyen te remnek; majd 
iskolában volt s úgy látta, hogy a padokban birkák 
ülnek, a padok előtt pedig egy hosszú nyakú, kajla 
° rrü, kopott szőrű szamár magyarázott nekik nagy 
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méltóságosan valami kótafélét; ismét a halak gyűlésén 
vett részt, ahol a legnagyobb demagóg népszónok egy 
csuka volt. 

így tehát nemcsak napi foglalkozásaink merülnek 
fel álomképek alakjában, hanem mindaz, amiről csak 
valaha tudomásunk volt. Jellemökre nézve nagyjában 
olyanok e képek, mint amelyek kedélyvilágunknak 
megfelelnek. A tudás, az ismeretek foka szintén meg-
határozza az álmok körét, ami különben ismét az álom 
lényegéből folyik. 

Egy tanulatlan paraszt, vagy mondjuk egy ben-
szülött indián, pápua vagy kongó-néger bizonyosan 
nem fog álmodni a logikai következtetések tanával, 
differenciálokkal, Euler, Gauss vagy Carnot tételével. 

Álmodik az ember élők és megholtak lelkeivel is. 
X-nek meghalt az apja. Ugyanabban az időtájban ál-
modta, hogy búcsúzik tőle. A lelkek ugyanolyan, vagy 
nagyobb, néha elváltozott testtel bírnak, mint életük-
ben. Sokan azon hiszemben vannak, hogy az álmok 
rendkívüli élénksége mellett épen ezen jelenség van 
nagv befolyással arra, hogy a természeti ember hisz 
a lélekvándorlás tanában. Álmában látja meghalt roko-
nait, ismerőseit különböző alakokban megjelenni, azt 
következteti ebből, hogy a lélek nem pusztul el a test 
halála után, hanem valamely más alakban, pl. állat-
testben tovább folytatja földi életét. Megerősítik továbbá 
ezen nézetét egyrészről a különböző lelki betegségek, 
melyek némelyikében épen az a fixa ideája a betegnek, 
hogy valamely szörny, ördög szállotta meg, vagy ő 
maga vándorolt valamely állat testébe, másrészről gyak-
ran vannak az embernek eszméi, gondolatai, látomásai, 
melyekről azt hiszi, hogy ő már valaha tudomást szer-
zett róluk, de hogy hol és mikor, még homályosan 
sem sejti. Ezekről gondolják aztán némelyek, hogy 
vagy álomban, ami valószínű, vagy egy másik életben 
ismerkedtek meg velők. 

Megálmodjuk továbbá, hogy milyenek lehetnénk, 
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ha más körülmények közé kerültünk, ha más nevelés-
ben részesültünk volna. Összekeverjük a multat a je-
lennel. Láttam, hogy fonják vékony fűzfa vesszőkből a 
kosarat, éjjel azt álmodtam, hogy a Kongón ilyen vessző 
hidat építettek, amely, midőn én keresztül akartam 
menni rajta, leszakadt. Gyerekkoromban a Kongóról, 
meg hid leszakadásról is hallottam. Máskor Szemirámisz 
függő kertjében pálmák és rózsaligetek között sétáltam. 
Magyarázata, hogy előtte való nap nagyon megcsodál-
tam egy élelmes háztulajdonosnak azt az ideáját, hogy 
házának keleti oldalára valóságos kis függő kertet 
varázsolt. 

Egy éjjel azt álmodtam, hogy az orosz-japán há-
borúban vagyok és ki kell állanom a háború összes 
fáradalmait. Mikor felébredés után visszagondolok ál-
momra, csak akkor tűnik fel nekem az a sajátságos 
jelenség, hogy minden orosz és japán katonának egy-
forma turbánféle süvege volt. Ez álomképnek valószí-
nűleg az az eredete, hogy akkor délután egy fiatal pap 
világkörüliutazónak láttam az arcképét, amelyen bramin 
fejdísszel volt ábrázolva. 

Általában a múltnak az emlékeit és a jelennek 
a benyomásait álmainkban nagyon sokszor összehozzuk; 
hisz éber állapotban is szeretünk a múltról beszélni 
akár jó, akár rossz volt az. Ami elmúlt, rendesen kel-
lemes, legrosszabb esetben közönyös ránk nézve Te-
szem azt nyugodt, kellemes hangulatban fekszik le 
valaki, akkor igen sokszor álmodik boldog gyermek-
gyeivel, mikor még gondtalanul, vidáman futkosott a 
hímes pillangó után ; vagy első szerelmének édességei 
tűnnek fel lelkében, melyekre visszaemlékezni még éber 
állapotban is jól esik. 

Többször nem valami régiek az emlékek, de annál 
élénkebbek. Egyik kollégám így beszélte el álmát. Az 
éjjel részeg katonát láttam álmomban s mivel fékte-
lensége miatt többen kinevettük, azzal fenyegetett ben-
nünket, hogy agyonlő. Ezen álom abból a körülmény-
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böl magyarázható, hogy este a főispáni installációra 
kirendelt katonaság fegyverhasználatáról beszélgettünk. 
Mivel pedig a fegyverhasználat kollégám álma szerint 
nem Szegeden, hanem X-ben és pedig részeg katoná-
val történt, ezt azzal hozhatjuk összefüggésbe, hogy 
két héttel azelőtt X-ben egy huszárt látott, aki részegen 
s dalolva dühöngött hazafelé. 

Máskor egész kis exámen az álom egész napi 
foglalatosságunkról. Néha azok az emlékek ujulnak meg 
bennünk álomképek alakjában, amelyek a legnagyobb 
hatással voltak reánk, néha meg oly csekélységek is 
feltűnnek és tovább képződnek, amelyekre napközben 
reá sem hederítettünk. 

Az előbbi esetre vonatkozólag ugyancsak az a 
kollégám mond el egy érdekes álmot. Nyugtalan éjsza-
kája volt és azt álmodta, hogy anyja orbáncbetegség-
ben szenved, sőt az egész betegség lefolyását képekben 
maga előtt látta fel- és letűnni. Ez álom valószínűleg 
onnan ered, hogy kollégám több nap óta nem kapott 
levelet hazulról, pedig tudta, hogy anyja beteg és hogy 
gyakran szenved orbáncbajban, ezért egész nap szo-
morú volt s csak az a gondolat foglalkoztatta, hogy 
anyja ismét e veszedelmes betegségbe esett. 

X tanuló rendkívül szereti nézni a medve-táncol-
tatást és igen sokszor álmodik is vele. Legutóbb azt 
álmodta, hogy egy nagy bozontos medvét drótostót 
táncoltatott. Hogyan? Ügyanaznap, mint amelyik éjjel 
ezen álma volt, többen apró csínyekkel és csúfolódá-
sokkal megbosszantottak egy drótostótot, aki dühösen 
utánuk futott és megfenyegette őket. Különösen X. 
nagyon megijedt. A félelem, a zörgő edények, nagy 
bot, idegen beszédmodor, durva hang, utcai kiabálás 
és az egyformán rongyos és piszkos ruha a drótostót 
és a medvetáncoltató alakját álomban azonosították. 

Egy kis részleges széllegyintés következtében va-
laki az Isten intő űjiát érzi és miután egész élete nem 
volt egészen kifogástalan és tökéletesen épületes, kezd 
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magába szállani és napközben többször fölébred lelké-
ben az a kétséges gondolat, hogy vájjon halála után 
a boldogok, vagy az elkárhozottak közzé kerül-e ? Egy 
ilyen emésztő tépelődés után éjjel álmodja, hogy meg-
halt és lelke bekopogtat először a menyország kapuján, 
ahova beereszti és mindent meg is mutogat neki Szt. 
Péter ; mikor azonban már kényelmesen érezvén magát, 
le akar telepedni, kituszkolja; majd a tisztítóhelyre 
megy, ahol még jobban érzi magát, mint a meny-
országban, mert ott találja régi földi cimboráit i s ; itt 
is le akar telepedni, sőt már asztalhoz is ülnek, hogy egy 
pár jó pohár bort elfogyasszanak a vendég egészsé-
gére, mikor ismét jön a menyei követ és kijelenti, 
hogy innen távoznia kell, mert bűnei bünhődéseképen 
a pokol van számára kijelölve. Ö nem tágít, barátai 
körében akar maradni; az tuszkolja, dulakodás támad 
és egy nagy recsegéssel beesik a pokol kellős köze-
pébe. Felébred, hát az ágy tört le alatta. Egy rendkí-
vül szorgalmas, de kevésbbé tehetséges növendékem 
saját előadása szerint nap-nap után a latin feladattal 
álmodik. A tanár felszólítja, ő egy betűt sem tud, hideg 
verejték fut végig az arcán, óriási kínokat áll ki 3 vé-
gül mégis csak szekundát kap. 

Máskor a legmélyebb benyomások is nyom nélkül 
tűnnek el belőlünk, anélkül, hogy álmainkban valaha 
előjönnének. Helyettök igen gyakran közönséges és 
közömbös sétái benyomások és olyan dolgok emlékei 
tűnnek föl, amelyekre napközben, vagy épen történésük 
pillanatában rá sem hederítettünk. Egyszer álmomban 
rengeteg sok kincset találtam elásva. Mikor felébredés 
után gondolkozom a jelenségen, hosszas megerőltetés 
után eszembe jut, hogy valamelyik nap kollégámmal 
sétálván együtt, megbotlottam egy kiálló kődarabban, 
amire ő idézte a szokásos szállóigét: ott van elásva 
nagyapádnak a pénze. 

Ami a termeszeiben összetartozik, a^t rendszerint 
elkülöníti, szétválasztja és viszont. A Tisza szőke hab-
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jai fölött nyájakat látunk legelni és nem ütközünk meg 
azon, ha a hófedte talajból különböző szinű illatos 
virágok kandikálnak felénk. 

Máskor egyetlen tagja valamely távoli képzet-
körnek egységes képpé tömörül. Hosszú fenyőszál fá-
kat szállítanak előttünk a fűrészgyárba. Éjjel álmodom, 
hogy a kocsis véletlenül egy ilyen fenyőszál alá került 
és kétségbeesve kiabált segítségért. Közben jön egyik 
ismerősöm s kérdezi, hogy vájjon ki lehet ez a sze-
gény ember, én rámondom, hogy Jóljárt. Tiszántúl 
ugyanis egy szállóige járja: Jóljárt, mégis rosszuljárt, 
melynek az az eredete, hogy egy Jóljárt nevezetű köz-
ismert fuvaros zsidó egyszer a szekere alá került és az 
arra menő emberek a fentebbi rossz szójátékot találták 
ki a szerencsétlenre. 

Ha még hozzá nagyon élénk is az álom és gyor-
san váltakoznak a képek : baleset, szerencsétlenség is 
lehet a vége. Egy idősebb vasúti tisztviselő, aki gyak-
rabban szenved izületi csúzban álmodta, hogy ismét 
fájdalmai vannak és sósborszesszel kenegetik; majd, 
hogy gőzfürdőben van s erősen masszírozzák, ismét, 
hogy mezítelenül áll egy egész nagy társaság előtt s 
szégyenéből beleugrik a vizes medencébe. Ugyanakkor 
fel is ébredt nagy fájdalmaira, mert a nagy nyugtalan-
ság és vergődés következtében az ágyból kiesett s 
karját majdnem eltörte. A hosszú képsorozat tulajdon-
képen, mint utóbb észrevette, onnan indult meg, hogy 
forró augusztusi idő lévén az arcáról lefolyó sós izzadt-
ság a szájába csurgott. 

Amit erős akarattal és nehéz munkával nem tu-
dunk elérni az életben, gazdag osztályrészesei leszünk 
annak az álomban. Nem tud az ember olyat gondolni, 
óhajtani, nem képes olyan után vágyakozni, ami be 
ne teljesednék álmában. Szegény vagy és küzdesz a 
mindennapi nyomorral, álmaidban bíborban, bársony-
ban öltözködöl, dúskálsz a kincsekben és kiskirálynak 
tesz meg a változó népakarat: 
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„Király voltam álmaimban; 
Nem is király, csak királyfi, 
Ott láttam a nagy urakat 
Trónom előtt körben állni, 
Koronázva nem voltam még 
Épen azért voltak nálam 
Hogy tegyem föl a koronát, 
Ezt kívánják az országban."1 

Ideál után epedsz, aki elérhetetlen magasságban 
áll feletted és talán kineveti legszentebb érzelmeidet: 
karjaidba zárhatod álmodban, sőt még a boldogító igent 
is elmondja az Isten szent oltára előtt: 

„És beértünk a templomba — 
. . . . mikor kezembe adták 
Szeretőmnek szép kis kezét — 
Szívem a nagy boldogságtól 
Ugy vert, . . . ugy, hogy fölébredék. 

Gyöngéd lelkületü vallásos ember vagy. aki túl-
világi életeddel is törődöl : álmaidban Isten trónja mel-
lett állasz, egy sugár reád is esik a végtelen fényes-
ségből és élvezed a menyország leírhatatlan bol-
dogságát : 

„Szólt hozzám az Isten: 
Maradj itten fiam! 
Tied lesz jutalmul 
Mind, ami csak itt van!" 

Általában mint Cátó mondotta : „Somnia ne cures, 
fiam mens humana, quod optat, cum vigilat sperans 
Per somnum cernit id ipsum." 

Nagy drágaság van, különösen felment a hús ára 
s egy nagy családdal biró apa egyszer csak kitör a 
társaságban, hogy bárcsak inkább mindig álomban élne 
uz ember. Megkérdeztetvén e jelentős, de a beszéd 
fonalába egyáltalában nem illő kifakadásának eredete 
tetői, azt adta válaszul, hogy az éjjel is zsiros disznó-
torral álmodott, hat kocát vágott le, négyet már el is 

1 L. Tóth K . : Álom. 
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küldött a vejeinek, kettőt pedig magának akart meg-
tartani. Igen gyakran képezi álomképeinknek tárgyát az 
is, ami ébrenlét alkalmával nagyon megtetszik az em-
bernek. Egy kedélyes adomázó azt álmodta, hogy sajt-
kúkac és sehogy sem tud belebújni egy nagy kerek 
juhsajtba. Előtte való nap halotta ugyanis azt a viccet 
a kukacos sajtról, mely szerint az egyik szekrényben 
eltett sajt kukaccá változott és átment a másik szek-
rénybe. 

Az ébrenlét alaphangulata tovább folytatódik az 
álomban. A költő epedve várja kedvesét, de az csak 
nem jön : 

„Végre haza megyek 
Csüggedt, szomorkodva, 
Nélküled vigadnom 
Öngyilkosság volna. 
Szemeimet aztán 
Bezárja az álom, 
Óh, de nyugodalmam 
Ebben sem találom — 
Álmomban is vádak!" 

Azonban az sem ritka eset, hogy épen ellenkező-
jét álmodjuk annak, amit óhajtunk. Egy ismerős csa-
ládban pl. az asszony irtózik még a gondolattól is, 
h°gy gyereke születik. Fájdalmasan panaszkodik is 
aztán sógornőjének, hogy álmában két kis gyerekét 
pólyázgatta, altatgatta sokáig. 

Könyvekben, ujságlevelekben olvassuk, társaság-
ban többször halljuk, hogy X vagy Y álmában nagy 
felfedezéseket tett, nehéz problémákat fejtett meg, álta-
lában, hogy az álom képeiből nyert összehatás követ-
keztében aztán éber állapotban jelentős alkotásokat 
hozott volna létre. Erre mindenek előtt azt kell meg-
jegyeznünk, hogy itt különösen szem előtt kell tarta-
nunk az ébrenlétnek az álomra s viszont az álomnak 
az ébrenlétre való nagyfontosságú hatását. Már az 
előbbi fejezetekben volt arról szó, hogy napi foglala-
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tosságaink, vagy ami éppen nagyon meghatott ben-
nünket, legtöbbször feltünedeznek bennünk álomképek 
alakjában; másrészről azt is tapasztaljuk, hogy sok-
szor oly dolgok jönnek öntudatunkba, amelyekről van-
nak ugyan homályos sejtelmeink, csak azt nem tudjuk, 
hol szereztük azokat, valószínűleg az álomban. így 
tehát ez a két állapot egymásra, ébrenlét az álomra s 
viszont, valóban nagy befolyással vannak. De aztán 
tovább semmi! Nem ügy tehát, mintha az álom valami 
magasabb szellemi működés lenne, amelyben olyan 
problémákat és nehéz kérdéseket fejthetünk meg köny-
nyedén, amelyekkel éber állapotban sehogy sem tud-
tunk megbirkózni! Nem ! Mert először is azok a nagy 
problémák, amiken álmunkban a fejünket törjük, vagy 
amiket esetleg ott meg is fejtettünk, csak az álomban 
problémák, csak ott nehéz és fogas kérdések, az ön-
tudatos világban 100 közül 99 szer nevetséges csekély-
ségek és triviális ostobaságok. 

Egy víg kedélyű fiatal ember, aki alig rázta még 
le magáról az iskola porát és inkább szeret Bacchus-
nak áldozni, mint a hideg jogi könyveket tanulmá-
nyozni, egyszer meglehetős kapatosan lefekszik és azt 
álmodja, hogy az érettségiztető bizottság előtt ül és 
azt a kérdést kapja a latinnyelv tanárától, hogy ennek 
a szónak: „quatuordecimum" mi a legjobb magyar-
fordítása ? Izzad a jelölt, mig végre kiböki, h o g y : 
négy deci pezsgő. 

Egy másik azt a kérdést dönti el álmában, hogy 
a tojás volt-e előbb vagy a tyúk? Ismét egy másik, 
hogy milyen lehetne az emberi forma, ha az Isten 
Máskép teremti a világot. 

Az emberek egy fajtájának meg épen olyan a ter-
mészete, hogy szereti magát mások előtt minél misz-
hkusabbnak feltüntetni, amire igen jó alkalom kínál-
kozik az álom területén. Egy csöppnyi sejtelemből jó-
Ihszemüleg is egy egész nagyarányú következtetést, 
Mint megtörtént és való dolgot tudnak előadni. 

rp 
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Igazában pedig ugy áll a dolog, hogy az illető 
probléma megfejtésére szolgáló elemek készen állnak 
már bennünk éber állapotban is, de a hosszú gondol- | 
kozásban kifáradunk s igy nem találjuk meg a meg-
fejtéshez vezető helyes ösvényt, míg ha éjjel álmunk-
ban előjönnek, esetleg sikerül őket megoldanunk. 

Magyarázható továbbá ugy is e sajátságos tüne-
mény, hogy éber állapotban valamely nehezebb kér-
dés vagy épen filozófiai, fizikai vagy matematikai tétel 
megoldására irányuló képzeteink, ezek összeköttetése, 
kombinációja egészen a mi vezető öntudatunktól függ 
s igy ha téves ütőn járunk, sohasem sikerül megfej- I 
tésük; mig álomban a képzetek önállóbb kapcsolatai 
révén esetleg eltaláljuk a helyes irányt, illetőleg meg-
oldjuk a kérdést. 

A képzetek rendkivül gyors váltakozása következ-
tében álomképeink oly uj és meglepő kombinációkat 
tüntethetnek fel, mint a milyenekre ébrenlét alkalmá-
val nem is gondolunk. Igy megtörténhetik, hogy azok, 
akik rendszerint theoretikus és elvont világban élnek, 
akiknél a fantázia működése éber állapotban is rend-
kivül gyors és feltűnő eredményeket tud felmutatni, I 
költők, művészek, álmukban tovább folytatva a lelkük- I 
ben már kialakult művészi gondolatot, valami pom- I 
pásat alkothatnak. 

a költő nagyszerű költeménnyel, a zeneszerző el-
ragadó szimfóniával, a képiró gyönyörű festménnyel 
lép fel álmában a közönség előtt. Goethe maga állítja 
magáról, hogy Prometheus-ának legnagyobb részét úgy 
álmodta. Tartiniról mondják, hogy egy este hiába fára-
dozott valamelyik szonátájának a leírásán, mig végre 
belefáradt és elaludt. Álmában megjelent az ördög, el-
játszott előtte egy darabot és kérte, hogy játssza el ő is 
utána. Reggel, midőn felébredt, emlékezetből leirta a 
darabot és meg volt a hires szonáta. 

Rafaelről meg az a hiedelem van elterjedve, hogy 
egyszer álmában vagy száz gyönyörű női alakot látott 
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s felébredve azokból egyet komponált.1 Danecker festő 
arról hires, hogy az álmában látott Krisztus-képet éb-
ren tökéletesen megvalósította s híven vászonra tette 
az erkölcsi méltóság és a szabályos alak harmonikus 
alkotását. Reinhold álmában jött rá a kategóriák deduk-
ciójára, Krüger és Maignaut szintén álmukban fejtettek 
meg nehéz matematikai problémákat; Scheide, amint 
maga elbeszéli, a Heis-féle gyűjteményből egy egyen-
letet, melynek megfejtését lefekvés előtt egész haszta-
lanul kísérelte meg, álomban megoldotta s fölébredés-
kor azonnal leirta.2 Göns és Wáhnert matematikusok 

saját bevallásuk alapján — a legnehezebb kérdések 
közül akárhányat álomban fejtettek meg. Nem kevésbbé 
fény, hogy más tudósok álomban számolási hibákat 
fedeztek fel, melyeket ébrenlétkor a legfeszültebb kuta-
tás dacára sem tudtak feltalálni.3 

Azt is sokan tapasztalták, hogy az idegen nyelve-
ket álomban sokkal folyékonyabban beszéljük, mint 
cber állapotban. 

Ruhmbaum, hires boroszlói orvosról azt írja Ra-
őestock,4 hogy egyszer egy igen veszélyes beteg kerül-
vén gyógjrkezelése alá, sokáig gondolkozott, hogy 
¡"ilyen kúrát alkalmazzon. Álmában egy orvosi könyv 
kerül a kezébe, felüti valahol és abból kiolvassa, hogy 
a jelen esetben milyen módon kell eljárni a beteggel 
e s milyen gyógyszert alkalmazzon. Felébredvén felje-
gyezte s valóban bevált az orvosság, mert a beteg 
n e m sokára tökéletesen felgyógyult. 
, De mint ezen s különösen az utóbbi példából lát-
ható, nem igazi felfedezések, nem igazi probléma-meg-
y é s e k ezek, hanem csupán tovább folytatásai, fejlesz-
t i a napi eszmélkedéseknek. Éber állapotban már 

| Radestock, Schlaf und Traum, 182 1. 
2 Scheide, Lélek és agyvelő, 177 1. 

, 3 Fichte, Zur Seelenfrage, 263 1.; Burdach, Die Psychologie 
1S r-hrfarungswissenschaft, 111. K 469 1. 

4 L. R. f. j. m. 182 1. 
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megvannak homályosan e felfedezések és megfejtések, 
csakhogy véletlenül nagy ritkán éppen álomban lesz-
nek világosakká. 

Egyébiránt e felfedezésekkel szemben álomképeink 
tartalma a legtöbb esetben véghetetlenül naiv és nevet-
ségesen őskori. X. tanárt egyik kedves növendékének 
apja a nagy szünidőre meghívja a birtokukra üdülni 
hozzátévén, hogy elég szórakozást fog ott majd találni, 
mert ha esetleg unatkoznék, szánkózhatik, korcsolyáz-
hatik és Isten tudja még mi egyéb olyan dolgot vihet 
véghez, ami mind téli s korántsem julius—augusztusi 
mulatság szokott lenni. A tanár azonban egész termé-
szetesnek találja a dolgot, sőt még szabadkozik is, 
hogy ő a korcsolyázás nemes szórakozásához nem ért. 

Ezzel elérkeztünk egyszersmind az álomképek tar-
talmának tulajdonságaihoz is, minthogy egyik gyakori 
uralkodó vonásuk ezeknek a gyerekes naivság. A ko-
moly férfi, a nagytudományu tanár, a helyes érzékű 
háziasszony egy csöppet sem csodálkoznak azon, sőt 
egészen természetesnek találják álom közben, hogy az 
utca porában csigával játszanak, hogy nem tudják el-
olvasni bolt-címerek feliratait, hogy a macskától, mint 
valatni veszedelmes fenevadtól megijedve segítségért jaj-
veszékelnek. 

Másik igen jellemző tulajdonsága az álomnak az 
élénkség Ez sokszor annyira eleven és szemléltető, 
hogy felébredés után az a gondolat támad az ember-
ben, mintha valóban átélte volna azt az egész dolgot. 

Egy honvéd őrmester maga elé idéztette reggel 
azt a közkatonát, akit álmában meztelenül látott az 
utcán sétálni. És csak nagynehezen az alibi kimutatása 
után sikerűit öt meggyőzni arról, hogy ez tulajdon-
képen csak álom. Egy gyöngéd leány erősítgeti fűnek-
fának, hogy megholt "anyjával találkozott, beszélgetett 
— pedig csak álomban történt mindez. 

Az álmok rendkívüli élénkségére világot vetnek a 
következő esetek, melyeket Frőhlich és Móritz beszél-
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nek el magukról.1 Fiatal diákkorában történt Frőhlichhe 
h°gy egy este feladata elkészítése közben eszébe jut 
hogy egy font kávét és cukrot vett az nap, aminek külön-
ben akkor nagyon megörült. Leckéjének megtanulása 
után keresi a kávét és cukrot, de nem találja azon a 
helyen, ahová tette. Szobatársa is segit a keresésben, 
akit különben azzal gyanúsít, hogy ő tette, vagy vette 
cl, de nem tudják megtalálni. Szomorúan megy ezután 
vacsorázni és mindig az a gondolat foglalkoztatja, 
hogy elvesztette a cukrot és kávét. Pajtásai víg társa-
ságában azonban egészen felderül, elfelejti előbbi 
szomorúságának az okát, mig egyszerre csak épen 
nevetés közben úgy tetszik neki, hogy sohasem vett ö 
sem cukrot, sem kávét. Valószínűleg egy tulélénk 
álommal van itt dolgunk, melyről az illető azt hitte, 
hogy meg is történt vele. 

Móritz mint 12 éves gyermek komolyan azt hitte, 
hogy a szomszéd ismerős kereskedőnek fiatal felesége 
Meghalt, mily nagy volt tehát meglepetése és félelme, 
Mikor a nőt a bolt ajtóban megpillantotta! Hosszú 
gondolkozás után rájött, hogy egy pár nappal azelőtt 
Rióban azt álmodta, hogy az asszony meghalt és 
fátta is halotti ruhában kiterítve. 

Az álom ezen tulajdonságának különben igen nagy 
része van abban, hogy a természeti emberek hisznek 
a lélekvándorlás tanában. 

Az elevenség mellett jellemző sajátsága még az 
Momnak a túlzás időben és térben. Ami az életben 
egy pillanatig szokott tartani vagy egy igen kis helyen 
p é r , álomban azt hisszük, hogy órákon, napokon át 
tart és rendkívüli nagy kiterjedést nyer. A szúnyog 
gyorsan, fokozatosan megnő elefánttá s a békának 
uem kel erőlködnie, hogy elérje a mesebeli ökör nagy-
á g á t . A fájdalom, amit egy kedves rokon elvesztése 
°lött érzünk, óriási, szinte elviselhetetlen súllyal nehe-

1 L. Spitta: Schlaí und Traumzustande, 105, 106 1. 
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zedik reánk; az öröm, amit a íönyeremény megszer-
zése fölött érzünk, leírhatatlan, de se a fájdalomba nem 
szakad bele a szívünk, se az öröm nem okoz őrületet, 
mint azt a tudatos életben tapasztalhatjuk. 

A betegnek orvosságot kell inni álmában órán-
ként egy-egy kanállal — ö röktön kiissza az egészet ; 
kissé fáj a feje valakinek, már látja a halottasmenetet 
is, amelyben az ő holttestét szállítják a földi nyugalom 
helyére; egy szelid méhecske dong körülöttünk, nem 
sokára egész raj szúrásai ellen kell védekeznünk; 
halottat látunk s pillanat alatt a kolera rémes képei 
vesznek körül bennünket; egy fa áll az utunkban, rök-
tön egész őserdőn kell áthatolnunk. 

Egyik vadász ismerősöm azt álmodta, hogy ta-
nyai szomszédjának lelőtte a kutyáját; ebből hirtelen 
nagy zenebona támadt, a szomszédok mind odagyüle-
keztek és agyonveréssel fenyegették, tüstént megérkez-
tek a rendőrök, katonaság, a birák Ítéletet tartottak 
felette és halállal büntették. Egy másik elvágta álmá-
ban a középső ujját, iszonyatos kínokat szenved, 
ágyba fektetik, az orvosok konzíliumot tartanak felette 
és kijelentik, hogy többé nem tartható meg az élet 
számára. 

A verkli hangja álomban elragadó zene, angyali 
khórus, menyei szimfónia; a kezdő mázolása Rafael 
vagy Munkácsy műremeke; a háziasszony virágos-
kertje ezer színpompában ragyogó gyönyörűséges 
paradicsom; a kedves ajaka lépesméz, szeme csillogó 
gyémánt, haja tündöklő napsugár, ruhája arannyal, 
ezüsttel áttört ragyogó lepel, termete Afroditéé, hangja 
csalogányé, csókja bódító, ölelése mámorító. 

Alomban mindnyájan heves vérűek, gyors elhatá-
rozásúak és hirtelen haragúak vagyunk. Ütünk, verek-
szünk és ölünk a legcsekélyebb félreértésből; bará-
tainkról megfeledkezünk, elöljáróinkat kinevetjük, az 
igazi érdemet lebecsüljük. Ellenkezőleg a legkisebb 
szerencsétlenség látására fájdalmas zokogás vesz rajtunk 
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erőt, kínos vonaglás gyötör bennünket, ájulásba esünk 
és al'g bir környezetünk eszméletre téríteni. És mindez 
csak azért, mert álomban igaznak, valónak tartjuk azt, 
ami velünk történik. Ha nem igy lenne és tudnók azt, 
hogy most mi álmodunk, az álomképek egyszerre 
elveszítenék egyik legfőbb érdekességüket. Ha a va-
dász tudná álmában, hogy a fegyver kezében és a 
nyul, amelyre javában céloz, csak a képzelet játéka; 
ha a férfi sejtené, hogy a kedves, akit átölelve tart 
és édes csókokkal halmoz el, csak a kis vánkosa; ha 
az ember biztos volna afelől álmában, hogy a nagy 
főnyeremény, melynek osztályrészesévé lett, csak a 
Holdban létezik ; ha a nyomorult koldus valóban érezné, 
hogy a dúsan terített asztal, melynél jóízűen falatozik, 
csak puszta fantóm és semmi más —, akkor nem is 
volna érdemes álmodni. 

Kedélyünkre, lelkivilágunkra igen jótékony hatás-
sal van e körülmény és korántsem zavarja meg a har-
monikus összhangot felébredéskor annak a tudata sem, 
hogy mindez csak álom volt, a képzelet puszta játéka, 
az élet végtelen és sokszor kietlen rónaságának tün-
dér délibábja. Viszont, ha nagy szerencsétlenség, pótol-
hatatlan veszteség ért bennünket álmainkban, felébredés 
után mennyire megkönnyebbülünk és mily jól esik 
ismét a tudat, hogy mindez csak álom volt. 

Az álomképeknek ezen sajátságai tulajdonképpen 
a zok, amik bennünket annyira vonzanak feléjük. Az 
ember lelkét nem elégíti ki a mindennapi, természetes, 
amit kézzel megfoghat, szemével láthat; mennél 
műveltebb, mennél többet tanult valaki, annál inkább 
elvonatkozik az anyagtól s vele a közönséges termé-
Szeti dolgoktól és a gondolatok, a képzelet, a szelle-
mek és a lélek hónába szeret kalandozni. 

Látjuk, hogy már a gyermek is mennyire örül a 
rendkívüli kalandoknak, melyekben természetfölötti 
erők, óriások, csodák szerepelnek; mennyire kedvét 
falálja a dajkamesékben, ahol vasorrú bábák, szárnyas 

12 



178. 

állatok, griffmadarak, sárkányok, ördögök stb. visznek 
véghez csodálatos dolgokat. 

Az emberiség gyermekkorában, az ókorban a 
mithoszok elégítették ki az embereknek ebbeli vágyako-
zásait. Egy esekély mértékben pedig az álmok voltak j 
és jelenleg is azok a tényezők, amelyeknek tündéries 
alakulásaiban a tanulatlan, de meg a képzett emberek 
is — más más okból és célból ugyan — de egyaránt 
örömüket találják és gondolkozásuknak néha elég 
anyagot nyújtanak. 

Vannak olyanok is, akik azt állítják, hogy ritkán 
megtörténik az az eset is, hogy valaki álmában tudja, 
hogy ami vele megtörténik az nem való, hanem csak 
álom. Egy valaki ugyanis álmában akarattal nem kö-
szönt elöljárójának s midőn ezért társa meg akarja j 
korholni, azzal üti el a dolgot, hogy hiszen ugy is 
álom volt, ugy sem fogja az illető holnap meg- I 
tudni. 

A laikus ember azt hiszi, hogy az az időtartam, 
amig egy-egy álom lefolyik, túlságosan hosszú, mond-
juk egy-két óra, vagy még több is, pedig nagyon is 
rövid, egy pár másodperc, perc, leghosszabb egy jó 
negyedóra. 

Az igaz, hogy álomban rengeteg hosszúnak tet-
szik az idő, de erre nézve legyen szabad megjegyeznünk, 
hogy az idő képzete abszolút illetőleg objektív és szub-
jektív lehet. Az előbbi az időnek valóságos tartama, az 
utóbbi azonban olyan hosszú vagy rövid lehet, amilyennek 
azt a szemlélő körölményeihez képest felfogja. így 
pl. egy órai időköz az emberek lélekállapota, helyzete 
és körülményeihez képest szubjektive nagyon sokféle 
tartamú lehet, pedig a valóságban objektíve mindig 
csak hatvan percből áll. 

A börtönből kiszabaduló rabnak, a kivégzés előtt 
álló elitéltnek, egy unalmas prédikációt vagy felolva-
sást hallgató közönségnek, a légyotton várakozó szerel-
meseknek, - akiknek még egy órájuk van hát ra : 
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bizony óriási hosszúnak tűnik fel e hatvanpercnyi idő-
tartam, míg ellenkezőleg a szórakozás, boldogság és 
öröm perceiben mintha egy pillanat alatt tűnnék tova 
egy óra. 

De még mindig kérdés marad, hogy az álmok 
időtartama miért olyan rövid? Nagyon egyszerű reá a 
felelet. A legtöbb álom — száz közül egy kivételével 
— látási képeket tüntet fel. Innen van aztán az a 
magyar kifejezés is, hogy „mintha most is látnám", 
amivel azt akarjuk jelezni, hogy amire visszaemlékszünk 
éber állapotban és ami történt velünk álmainkban, 
azok képek, festmények alakjában jelennek meg 
előttünk. 

Amit valaha csak láttunk, hallottunk stb., amiről 
csak tudomást szereztünk, gondolkodtunk, képzeteket 
alkottunk, mindaz nagyszerű festmény alakjában vonul 
el lelki szemeink előtt. Már pedig a képiró ecsetjével 
az időben és térben egymástól óriási távolságban levő 
dolgokat és tárgyakat is megfestheti, összehozhatja, 
egymásmellé állithatja azokat. Következésképpen ami 
századokkal ezelőtt történt, ami más világrészben van, 
mi azt az előttünk elvonuló képen egy másodperc 
alatt szemlélhetjük. 

Mindenki által ismert lélektani tény, hogy nagy 
\eszedtlem között pl. vizbefulás vagy halálos sebesü-
lés esetén egy pillanat alatt elvonul az ember lelke 
előtt egész életének a lefolyása nagy vonásokban, szí-
n e s képekben. 

Hozzá még álomban sokkal rövidebb idő alat 
történik ez a szemlélet, mert nincs uralkodó figyelem, 
ami az egyes jelenetek felett esetleges elmélkedésre 
Késztetné az embert, mint éber állapotban. Hogy mégis 
hosszúnak tetszik az álom időtartama, annak meg az 
sz oka, hogy felébredés után rendszerint az ébrenlét 
fényeihez alkalmazzuk az álmok eseményeit is. Köz-
ömért dolog, hogy képtárban rövid idő alatt annyira 
Megtelik az ember, hogy hetek számra tud beszélni 
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benyomásairól. S jóllehet rövid ideig tartott a szem-
lélet, mikor visszagondol rá, sokkal hosszabbnak fog 
feltűnni előtte. Hasonlóképpen vagyunk álmainkkal is. 

Természetesen hosszabb vagy rövidebb időtarta-
múnak tekintjük az álmot, amint több vagy kevesebb 
kép, képzet, vagy képzetsor alkotta annak a tartalmát. 
Azt tartják, hogy az ópium előidézte álmok a leg-
gyorsabbak s igy legrövidebb idő alalt folynak is le. 
Hammerschmidt magán és másokon eszközölt sikeres 
mérések után azt állítja, hogy a nárkózis által előidé-
zett álmok időtartama óriási hosszúnak tetszik, jóllehet 
a valóságban csak fél vagy két percig tartanak. 

Hogy mégis meddig tarthat egy-egy álom, azt 
pontosan meghatározni nagyon nehéz. A mérés történ-
hetik közvetve másokon vagy közvetlenül magunkon 
is. Az előbbi ugy történik, hogy a médiumot alvást 
előidéző szerekkel elaltatjuk s mikor észrevesszük, 
hogy a külvilág benyomásai iránt látszólag érzéketlen, 
valamit a fülébe beszélünk vagy egyáltalában nyugod-
tan hagyjuk egy pár percig, amikor is felébresztjük és 
megkérdezzük, mit álmodott. Igen sokszor természete-
sen semmit sem álmodik, illetőleg nem emlékszik reá. 
Mint a leírásból látható, a mérés majdnem sohasem 
lehet pontos és mindig rövidebb idő alatt folyt le az 
álom, mint amennyit neki tulajdonítunk. 

Közvetlenül csak a véletlen vezet bennünket arra, 
hogy álmaink lefolyásának időtartamát megmérhessük. 
Egy ilyen véletlen eset következtében mérte meg egy-
szer Spitta is álmának az időtartamát. Éjjel szokatlan 
időben felébredt, megnézte az órát és szerfölött meg-
örült azon, hogy még három óráig alhatik. Abban a 
pillanatban el is aludt s álmodott sok mindenféléi 
kellemetlen látogatásról, bosszankodásról stb., közben 
fel is ébredt, majd ismét elaludt s álmában egy ember 
nagy késsel utána lopódzott, ö futott előle ki a rétre, 
majd elbujt, de akkor egy utálatos szörnyeteg ijesz-
tette meg, sírt, kezével, lábával hadonázott, mire atyja,. 
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ki ugyanabban a szobában aludt, felébresztette. Midőn 
az órára tekintett, látta, hogy három perccel van több, 
mint mikor először felébredt.1 

Ilyen esetekben, a dolog természetéből folyik, 
még nagyobb tere nyílik a csalódásoknak, amiknek 
aztán az a következménye, hogy mérésünk nem lehet 
pontos. 

Az eddigi mérések azt állapították meg, hogy 
szorosan összetartozó képzetek reprodukciója átlag l k 
másodpercnyi időbe kerül, amibe egyáltalában semmi 
olyas nincsen, ami a lélektan mai állásával és felfogá-
sával ellenkeznék. így tehát renkívüli hosszúnak tetsző 
történetek, kalandok egy pár másodperc alatt lefolynak 
álmainkban. 

Egy mérnök barátom azt álmodta, hogy mint 
műkedvelő fellépett egy cirkuszban. Pompásan sikerül-
lek az első mutatványok, a ló büszkén vágtatott alatta, 
ő pedig csak úgy repült a levegőben, keresztül törve 
magát az eléje tartott karikákon, papiios gyűrűkön. 
A közönség egetverő tapssal honorálta a bátorságot, 
amitől ő elkapatva még tüzesebben vágtatott a neki-
vadult paripán, de ugyanekkor kiszakadt a trikója, ki-
szökött alóla a ló, s ő a tetőről aláfüggő dróton, 
melyet biztonság kedvéért kötöttek a derekára, a leve-
gőben úszott, míg végre a közönség kellős közepébe 
zuhant. Erre felébredt. Mindezt csak egy másodperc 
alatt álmodhatta, annyi idő alatt ugyanis, amennyi kell 
ahoz, hogy valaki a függő ágyban megforduljon, a háló 
elszakadjon és felébredve a földön találja magát. 

Ugyancsak ezt a pillanatnyi időtartamot igazolja 
az az eset is, amelyet Radestock mond el, mint egy 
uatal francia ember álmát. „Beteg valék s ágyban fe-
yüdtem; anyám mellettem ült. A forradalmi időkről 
álmodtam; jelen voltam az iszonyú öldökléseken; 
Majd forradalmi ítélőszék elé idéztek; iáttam Robes-

1 L. Spita: f. e. m. 288 1. 
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pierét, Marat-t, Fouchier-Tinville-t és mindama többieket, 
kik ama rettenetes napokban hírnévre tettek szert; 
vitatkoztam velük és végül mindenféle esemény után, 
melyre világosan már nem emlékezem, halálra Ítéltek. 
Óriási embertömeg között szekéren a forradalmi térre 
szállítottak, a vérpadra léptem és a hóhér a deszkához 
kötözött, a bárd lezuhant és én érzém, hogyan vá-
lasztja el fejemet a testemtől. Ekkor a legrettenetesebb 
félelem állapotában felébredtem és azt láttam, hogy a 
menyezetes ágy egyik léce elvált és bárdként tarkó-
mon talált. Anyám határozottan állítá, hogy ez ugyan-
abban a pillanatban történt, melyben felébredtem." 
Ezen álom időtartama nem lehetett több, mint azon 
néhány pillanat, amely alatt a szerencsétlenség történt 
és az illető felébredt. Hogy pedig a francia forradalom 
legrémesebb jeleneteit váltotta ki, azt az ifjú lázas 
lelkiállapotán kivül a leeső léc ütéséből, mint külső és 
megindító érzéki ingerből is könnyen megérthetjük. 

Az álom időtartama természetesen több lesz a 
valóságban is, meg aztán sokkal hosszabbnak fog fel-
tűnni a visszaemlékezésben is, ha a képek többször 
ismétlődnek vagy épen felébredésekkel megszakítva 
folytatódnak. 

Akárhányszor megtörténik, hogy ugyanazon egy 
dologgal éjjelenkint többször is álmodunk, jóllehet 
közben-közben fel is ébredtünk. Az sem utolsó jelen-
ség, hogy az első álomban megkezdett esemény a 
következőkben fokozatosan tovább fejlődik. Felébredés 
után azonb:n, ha visszagondolunk álmaink láncolatára 
és egész lefolyására, nem az egyes megszakított jele-
neteket mértékeljük, hanem az összes képek elvonulási 
időtartamát jegyezzük meg. Különösen Spinoza volt 
így álmaival, jóllehet tudta, hogy azok rendkívüli élénk-
ségüknél fogva még felébredés után is folytatódnak. 
Azt írja a többek között, hogy ha néha hajnalhasadta-
kor mély alvásból felébredt, szemei előtt azon képek, 
melyeket álmában látott, oly élénken mozogtak, mintha 
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valósággal léteztek volna. „Ha szemeimet figyelemmel 
valamely tárgyra irányoztam, eltűntek, de ha figyelem 
nélkül magam elé bámultam, ismét előjöttek. Legtöbb-
nyíre egy rühes szerecsen jelent meg."1 

Newton, mint maga állítja, ilyen állapotban tette 
legnagyobb felfedezéseit. 

Az álom szubjektív időtartamát még inkább meg-
hosszabbítja az a körülmény, hogy álmaink megszakí-
tásokkal nemcsak ugyanazon egy éjjel, hanem még a 
következő éjjeleken át is folytatódnak. Egy középkorú, 
jóltáplált földbirtokos beszéli, hogy mikor ő kint van 
a tanyáján, távol a feleségétől, következetesen és foko-
zatosan mindig nagyobb és nagyobb szerencsétlenség-
gel álmodik. Először gyermekei esnek a kútba, azután 
felesége fúl bele a vízbe, majd a következő éjjel, mikor 
ő mentésükre siet, egy kocsi gázol keresztül rajta. E 
nehéz álmokat a többi között ő maga is annak tulaj-
donítja, hogy a tanyán nem lévén ott a felesége, aki 
ellenőrizze, zsíros, nehéz ételekkel jól megszokta töl-
teni a gyomrát. 

Ha az álmok rengeteg területén és óriási labirin-
tusában nem akarunk eltévedni, akkor tárgyalásuknál, 
de csakis itt, némi különbséget kell közöttük tennünk. 
Az álmok rendszeres osztályozását, felosztását elvből 
nem helyeselhetjük már csak azért sem, mert tulajdon-
képen minden álom egyugyanazon okból, valami ideg-
ingerböl váltódik ki. Olyan megkülönböztetések tehát, 
uniinőket az ó- és középkorban tettek, mint emlékezeti, 
boszorkány, kinyilatkoztatási, vallási, mozgási, meghalt 
telkek által előidézett álmok, a felosztás alapjául egy-
általában nem szolgálhatnak. 

Az osztályozás egyértelmű szerintünk az álmok le-
fokozásával, korlátok közé szorításával, pedig leg-
jellemzőbb tulajdonságuk az álmoknak épen a szer-
telenség, korláttalanság, csapongás ; így tehát termé-

1 L. Opera posthuma. Epist. doct. XXX. 
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szelükkel ellenkezőre vállalkozunk, ha sémákba akarjuk 
őket foglalni. Egyesek a retorika és poétika képleteit 
alkalmazták az álomképek nyilvánulásaira, mások kelle-
mes és kellemetlen;1 majd csapongó és rendezett;2 

allegorikus és spekulatív ;3 vonatkozás nélküli, hasonló-
ság és oki összefüggés törvényén alapuló ;4 érzéki, 
visszaidézett és a fantázia által előidézett;5 végül érzék-
inger és tisztán lelki asszociáció-álmokra6 osztották fel 
a léleknek alvás alatt megnyilvánuló tevékenységét. 

Minthogy minden álomnak tulajdonképen inger az 
oka, felosztásukról egyáltalában szó sem lehetne. Az 
inger lehet külső és belső, az előbbi elalvás után mind-
járt, az utóbbi felébredés előtt közvetlenül szokta álom-
képeit kiváltani. Hát azoknak az álmoknak, amelyek 
éjfél tájban, tehát már jóval később az elalvás után 
jelentkeznek, mik lehetnek az okai? Szintén ingerek. 
Csakhogy olyanok, amelyek az ember lelkében, kedély-
világában leülepedtek s alkalmas körülmények között 
erőre kapva szintén álmokat váltanak ki. 

A keletkezés módjára nézve tehát nincs különbség 
közöttük. A hatás idejére nézve azonban igen; amennyi-
ben az előbbiek közvetlenül azonnal, az utóbbiak pedig 
később, bizonyos idő elmultával működnek. Ezen ala-
pon az álmok egységének megbontása nélkül beszélni 
fogunk először az inger-, azután a kedélyálmokról. 

1 L. Krauss ; Dr. Szitnyai: Lélektan és Logika 62. 1.; 2 Pfaff; 
3 Artemidoros; 4 Purkinje; 5 Grot; 6 Spitta. 
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Az álom okai. 

A) Inger álmok. 

Hogyan váltanak ki álmokat a látás, hallás, szaglás, izlés és 
tapintás érzékszervei ? Boszorkánynyomások. A testszervezet álla-

pota és álomképeink összefüggése. 

Álmok létrejöttének közvetlen okai lehetnek külső 
vagy belső ingerek. A külső ingerek az öt érzéki szerv 
u. m. látás, hallás, szaglás, izlés és tapintás valamelyi-
kéből veszik eredetöket, a belső ingerek pedig a test-
szervezet állapotából, betegség, láz, szomjúság stb. 
származnak. 

Nagyon természetes, hogy a legtöbb álomnak nem 
tudjuk okát adni, mert nemcsakhogy az inger kelet-
kezéseig, de még az ingerig, akárhányszor meg a kép-
zetekig sem tudjuk álmainkat visszavezetni. Hogyan 
tudnók azonkívül olyan álmoknak okát adni, amelyek-
nek az elejét, közepét, vagy végét el is felejtettük? 
pedig a legtöbbel így járunk. Következőleg belátható, 
uogy itt csak általánosságban, a lehetséges esetekre 
szorítkozunk s még így is következtetésekre vagyunk 
utalva. 

Az ingerek az idegek révén az agy velőre, mint 
középpontra hatván megindítják illetőleg sokszor foly-
at ják, más irányba terelik az álomképek kiváltását. 
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Legkönnyebben és legerősebben nyilatkozhatnak álom-
képek alakjában a testszervezet állapotai, mert ezek 
közvetlen hatást gyakorolhatnak az agyvelőre; az érzék-
szervekből eredő ingerek azonban, minthogy alvás alatt 
ingerüknek a küszöbe nagyon magas, csak akkor ér-
vényesülhetnek, ha a testszervezetre gyakorolt nagyon 
intenzív hatásból keletkeztek. 

A látás szervéből eredő álomképek nem nagy 
számmal vannak, minthogy alvásra azt az időt szoktuk 
felhasználni, amikor már eltűntek a szemet esetleg 
izgató fényingerek s olyan helyet választunk ki, amelyet 
jó előre elsötétítettünk. 

Mindazonáltal származhatnak ilyen fényingerek pl. 
a hálószobában égő lámpától, a Hold, vagy reggel felé 
már a nap sugaraitól is. A folytonos és gyenge fény, 
mint a minőt például a gyertyák vagy petróleum, gáz-
lámpák lövelnek, csak nagyon ritkán s akkor is bete-
gesen izgatott lelkületű vagy épen beteg szervezetű 
embereknél szokott álmokat előidézni. De annál inkább 
kiválthatja az álomképeket a hirtelen támadó és inten-
zív fénysugár, amilyen pl. a Droumondfény, vagy a 
villanyvilágítás. 

Ez utóbbi nem is valami régen nyakát szegte egy 
kikapós menyecskének. Egy vidéki városban a bíróság-
nak sok gondot okozott a következő válókereset. A 
fölperes férj válni akar a feleségétől, mert midőn éjjel 
hazament, ez az ágyból egyenesen a nyakába ugrott, 
össze-vissza ölelte, csókolta és közbe állandóan azon 
becézgető keresztnéven szólítgatta, amelyet nem ö, 
hanem a házibarátja viselt, akiről különben a társasá-
gokban már ő is hallott fél füllel egyet-mást sugdosni. 
A férj állítja, hogy neje ébren volt és kedvesét várta; 
a feleség erősíti, hogy mitsem tud a dologról és csak 
férjének erős kifakadásai ébresztették fel álmából. A 
körülmények előadása aztán megvilágította a valót. A 
férj zaj nélkül lépett a hálószobába és hirtelen fölgyúj-
totta a villanylámpát. Az erős fénysugár látási ingert 



ínak álom- okozott az alvó asszonyban, aki férjének homályos 
mert ezek bakjában az óhajtott kedvesre ismert . . a többi már 

í; az érzék- természetszerű kiváltása a megindult álomképek soro-
r alvás alatt zatának. 

akkor ér- Legtöbb látási álom azonban mégis a Hold fény-
űt nagyon sugarai által okozott ingerekből ered. A holdkóros el-

nevezés, meg az, hogy e szerencsétlenek leginkább 
nem nagy holdtölte alkalmával, tehát akkor indulnak éjjeli kőrút-
ot szoktuk jókra, midőn legnagyobb mértékben és legintenzívebben 
iet esetleg szórja sugarait a Hold, legalább is azt gyaníttatják, 
ki, amelyet hogy e fényingereknek nem kevés befolyásuk van az 

alvajárók álomképeinek kiváltásaira, 
ingerek pl. A Hold fénysugarainak ezen inger-hatását legin-
reggel felé hább azok tapasztalják, akik nyári éjek alkalmával 
mge fény, hint a szabad ég alatt alusznak. Még inkább elő-
)leum, gáz- fordul ezen jelenség a délibb vidékeken, pl. Görög-
or is bete- 0 rszágban, ÍPerzsiában, ahol egyébként a Hold suga-
szervezetű jóinak hatásától már sokan őrületbe is estek. Galenus, 

nál inkább j Makrobius mondják, hogy a görög éghajlat alatt 
) és inten- 3 Hold sugarai oly intenzive esnek a szabad ég alatt 
y, vagy a tekvő fejére, hogy másnap legalább is fejfájást kap, 

amiért is a görög anyák gyermekeik fejét éjjelre be-
szegte egy S2okták kötni. 
a biróság- Akik nyári reggeleken is későn kelnek fel és nyi-
kereset. A °tt vagy le nem függönyözött ablaknál megvárják — 
űdőn éjjel 111 int a magyar nép mondja — hogy a nap hasukra 
>a ugrott, s.hssön, azoknak lehetnek a nap sugarai, mint ingerek 
óan azon a H előidézett álmaik is. Scherner — mint Radestock 
t nem ő, ^beszéli — egyszer, úgy reggel 5, 6 óra tájban — a 
a társasá- r°lkelő nap sugarai épen az arcára esvén — azt ál-
sugdosni. jjl°dta, hogy egy iszonyatos sárkány akar rá ugrani. 

iét várta; 5?aid hirtelen szelídebb lett a sárkány s ő felébredt. 
1 és csak ^szrevette, hogy a nap egy pillanatig felhőbe volt 
Imából. A hurkolva. 
i valót. A . Kérdés, vannak-e a vakoknak látási álmaik? Tud-
n fölgyúj- I fuh> hogy az álmok képzetekből állanak, már pedig 
isi ingert e zeknek érzetek, illetőleg ingerek az alapjaik, követ-
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kezőleg, amelyik szerv nem működik, annak a képzet-
körébe vágó álomképek nem képződnek. Igen, csak-
hogy az álmoknak legnagyobb része emlékképeknek a 
kapcsolódása, amelyet más, nemcsak az illető szervből 
eredő inger is előidézhet. 

Az álomképek tulajdonságairól tudjuk, hogy oly 
gyorsan váltakoznak bennök a képzetek s oly hirtelen 
történik az átmenet egyik dologról a másikra, hogy az 
egyik, pl. hallási érzék által megindított képzetsorozat 
utolsó tagja a következő pillanatban már esetleg a lá-
tás körébe eső képzeteket is létre hozhat. így aztán 
könnyen megérthető, hogy azok, akik nem született 
vakok, látási képekkel álmodnak. Sőt vannak, akik azt 
állítják, hogy ilyeneket a többi érzékszerv rovására, 
csaknem állandóan szörnyű látási álomképek gyötör-
nek. Baczkó kőnigsbergi tanár Dulon híres fuvolamű-
vészről tesz említést, aki életének már első napján 
megvakult, tehát majdnem úgy tekinthető, mintha va-
kon született volna és saját elbeszélései szerint mégis 
igen sokszor gyötrő látási álmai voltak. 

Ha a tökéletesen vakon születetteknek vannak lá-
tási álmaik, az csak úgy lehetséges, hogy az illető 
hallási és tapintási szervével alkot magának valamiféle 
fogalmat a fény és színekről és e fogalmak képzetei 
jelenhetnek meg csupán álomképeiben is. 

Általában a látás körébe tartozó álomképekben a 
részek aránya, a színek összetétele, a háttér és környe-
zet sokkal nagyszerűbb, mint azt ébren tapasztaljuk. 
Innen van aztán, hogy egy virágnak a látása álmunk-
ban gyakran a paradicsomi kertet varázsolja elénk; 
egy halvány fénysugár, melyet a szende Hold vagy a 
fölkelő nap vet a szemünkre, a menyei világosság által 
körülvett Isten trónját, glóriás angyalokat idéz elő. 

A hallás szervéből eredő álomképek már sokkal 
gyakoriabbak az előbbieknél. A fül ugyanis, mint hal-
lási szerv, sokkal inkább ki van téve a külvilág benyo-
másainak, mint a szem. 
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Bármiféle hang, ha kellő intenzitással bir, vagy 
: felébreszti az alvót, vagy megfelelő álomképeket vált 

ki benne. Éber állapotban is hányszor hallucinálunk, 
álomban pedig határozottan a legsajátosabb tere nyí-
lik a hallás szervéből eredő képzetek csapongó játé-
kának. 

Ki milyen idős, mi a foglalkozása, mitől fél, mik 
a vágyai, rendesen azt álmodja valamely hangbenyo-
niásból kifolyólag. 

A szél erősen sivít a katona fülébe, valószínűleg 
azt álmodja, hogy riadót fú jnak ; az óra üt, a deák az 
átkozott csengetéssel, a pap misével, a kántor orgoná-
val, a vasutas a vonattal, a rab a lánc csörgésével ál-
modik ; hajnalfelé becsapódik az ajtó, álomképek je-
lennek meg előttünk, melyekben verekednek, párbajoz-
lak, csatát vívnak fegyverrel, karddal, ágyúval; a cse-
léd a padláson jár és léptei hallatszanak, azt álmodod, 
hogy óriási zivatar van, menydörög, katonazene szól, 
koncertben veszesz részt; letörik véletlenül alattad az ágy, 
akkor a föld háborog, megmozdulnak a vizek és hegyek, 
földrengés van ; megszólal reggel felé a kanárid: ked-
vesed hangja cseng édesen a füledbe; veszekszik a 
szakácsné meg a tejesasszony, anyósod fülbemászó 
akkordjait véled hallani. 

X vadász ismerősöm a szabad ég alatt kint alszik 
a tanyán, hajnalban a házigazda, hogy vendégeit, kik 
a z éjfél utánig tartó mulatozásban nagyon kimerültek 
felköltse, egypárat lőtt. A többiekkel együtt nemso-
kára X is felébred s mikor megtudja, hogy úgy éb-
resztették fel, nem tudja eléggé sajnálni a dolgot, mert 
hiszen álmában az sikerült neki, ami soha éber álla-
potban : nagy vadászaton volt, egymásután terítette le 
a szebbnél szebb példányokat s még az a dicsőség is 
erte, hogy társai között neki kedvezett leginkább a 
Szerencse. 

Ugyancsak ezen alkalommal egy másik isme-
Tósöm, hogy a jókedvre hangolt társaság tagjainak, 
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esetleges bolond tréfáitól védve legyen, az ökör istál-
lóba menekült s ott a jászolba feküdt le. Az ökrök 
bőgése azonban a többek között azt az álmot keltette 
benne, hogy gulyás és kint van a mezőn s míg hosszú 
karikás ostorával hadonászott, szépen ki is esett a já-
szolból. 

Egy útas elalszik a vasúti kocsiban. Közben egy 
nagy zökkenés támad s ennek következtében a felső 
tartóról iszonyú zajjal leesik a pakktáskája. Álmodja, 
hogy hirtelen vonatösszeütközécnek lett az áldozata s 
borzadva látta szétroncsolt véres tagjait. 

Egy fiatal diáknak sehogysem fért a fejébe, hogy 
miért álmodik ő minden reggelfelé pörkölt csirkével. 
Csak nagy sokára sikerült fölfedezni a dolog igazi 
oká t : lakása alatt a szuterrénben állandóan csirkék és 
tyúkok voltak bezárva a téli zord időben s ezek kezdtek 
már reggel felé hangosan kotkodácsolni. 

Egy öreg úr álmában visszatérni látta gyermek-
korának boldog napjait, amikor semmivel sem tö-
rődve, semmin se aggódva, naphosszat űzte a ,hímes 
pillangókat. Közben nagy gyönyörűséggel követte 
útcáról-útcára a cseh trombitásokat, akik egy téren 
megálltak és oly hívatásszerűleg fújták a különös réz-
eszközt, hogy a nyakuk és arcuk is megdagadt beléje. 
Fölébred, körülnéz, hát csak a cirmos dorombol a 
fülébe. 

xEgy augusztusi meleg éjszakán éppen az nap, 
mikor az új iskolaév megkezdésére visszatértem állo-
más helyemre,, nyitott ablaknál aludtam s a többek 
között az az álmom volt, hogy én a házi könyvtárban 
vagyok, újból rendezem a könyveket s a régi, avult 
pergamenekről késsel vakarom le az előbbi jelzéseket. 
Nemsokára felébredtem, de a nagy hőségtől és valami 
tompa, valóban kaparáshoz hasonló zajtól nem tudtam 
elaludni; odamentem az ablakhoz, hogy megnézzem 
ez egyhangú zajnak az okát és akkor látom, hogy 
munkások az útca kövezetéről kaparják a sarat. 

L 



Többször nemcsak kellemetlen álmokat idézhet 
elő egy hallási szervből kiinduló inger, hanem rök-
töni felébredés után ijedséget, félelmet is. Két alföldi 
gyerek kispap lesz és fölkerül Nyitrára. Azt gondolják, 
hogy itt is olyan kellemes szeptemberi éjek szoktak 
lenni, mint ő náluk s nyitva hagyják az ablakot. De 
megjárták, mert rettenetes kellemetlen álmaik lettek. 
Mindketten borzalmas szörnyeteggel álmodtak, amely 
sivított, bőgött és sárkánykarmaival utánuk kapdosott. 
Még nagyobb lett félelmük, midőn felébredve az előbbi 
álom nyomasztó hatása alatt még ráadásul valóban is 
láttak valami titokzatos szárnyas alakot a szobában 
Ide-oda csapkodva huhogni. Mint később kiderült, 
bagoly volt ez az éjszakai vendég, mely a nyitott ab-
lakon repült a szobába. 

Miként azonban álomképeinkben a színek sokkal 
élénkebbek, szebbek és több életet lehelnek, mint 
ébrenlét alkalmával, ugyanúgy találjuk ezt hallási álma-
inkban is. A közönséges zaj, nyikorgás, ártikulálatlan 
hangzavar, zörej vagy kongás álomban fölséges har-
móniát, túlvilági, étheri zenét, angyalok dicsőséges ka-
i n a k énekét lehelő képet tár elénk. 

A vendéglőben étkező, kávéházban ülésező agg-
legény álmodja, hogy szokott társaságában barátai 
között nyilvános helyen mula t ; a cigány megható 
S zomorú nótát húz picslkátóval, de az ő szilaj ter-
mészete ezt nem tudja élvezni és közbevág : húzd rá 
f lgány! Közben saját hangjától felébred, keresi a mu-
lató kompániát, a cigányt, de csak a szúnyogok egy-
hangú dongását hallja. 

Az izlés és szaglás érzékszerveiből eredő ingerek 
folytán származott álomképek száma igen csekély. 
A látás, hallás és tapintás mellett a közönséges életben 
ö alárendelt szerepet játszó érvékszervek ezek az em-
?e rnél, holott némely állatnál pl. a vérebeknél, var-
Jaknál stb. épen ezek a legtökéletesebbek. Minthogy 
e °er állapotban is nagyon ritkán ébresztenek bennünk 

nv. '"I 
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képzeteket e szervek, álomban pedig a legtöbb esetben 
hiányzik is az alkalom arra nézve, hogy ilynemű inge-
reink keletkezzenek, ennélíogva íz és szag álomké-
peink meglehetősen ritkák. Sőt ha vannak is, legtöbb 
esetben belső ingerből származnak vagy kedélyálmok 

Ilyenek például, mikor a gurmannak a szájában 
marad alvás alatt is az elfogyasztott ritka pecsenye, 
régi, jó bor íze; mikor a férfinak minden porcikáját 
átjárja a kedvese ruháiból kiáradó ismerős illatár; mikor 
az enyves, cukrász, pálinkafőző, cserző, patikus vagy 
droguista valamely penetráns szagtól egész át meg 
átjárva, éjjel megfelelő álomképeket alkot képzeletével. 

Azt is észrevették ezenkívül, hogy a szag- és íz-
álmoknak ritkaságát még az a körülmény is befolyásolja, 
hogy álmainkban egyáltalában nem érzünk illatot vagy 
szagot, nem ízlelünk édeset vagy keserűt, hanem csak 
látjuk azt a tárgyat, amelynek ilyen vagy amolyan íze, j 
illetve szaga lehet. Tehát látunk rózsát, pirosat, fehéret, I 
sárgát stb., de az illatát nem érezzük. 

Ha például erős illatú virágokat helyezünk el 
éjszakára szobánkba — ami különben, mint az alvásnál 
láttuk, felette veszedelmes, — a megfelelő virággal 
álmodhatunk, illetve megjelenhetik az a virág álom-
képeinkben, de az illatát sohasem érezzük. 

Egy elég értelmes falusi gazda beszéli, hogy midőn 
egyszer az illatos sarjúrenden töltötte az éjszakát, 
nagyszerű álomképekben volt része. Elegáns, úri 
szalonban találta magát, körülvéve szebbnél-szebb elő-
kelő úrhölggyel. Szolgáljon a jelenség magyarázatául 
az, hogy valaha, fiatalabb korában urasági inas volt 
az illető egy grófi családnál. 

Egy tréfás ember fogadott három nőismerősével, 
hogy a következő éjjel egyikök rózsával, másik eperrel, 
a harmadik pedig macskával fog álmodni és valósággal 
azzal is álmodtak s hogy nem szugge/álás volt a 
dologban, kitűnik a következőkből. Az, kinek a rózsát 
szánta, macskával álmodott, minthogy akkor, midőn 
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titkon meghinté fejpárnájokat rózsa-, epervízzel, macska-
vizelettel, eltévesztette az ágyakat. 

Legtöbb álomnak első indítóoka, úgyszólván for-
rása az álomképeknek a tapintás szerve. Az egész 
test felületét betöltvén, a legtöbb alkalom kínálkozik 
alvás közben is arra, hogy a külvilág behatásait az 
agyvelő tudomására hozza. Elalvás után azonnal, — 
mint már említettük is az előbbiekben, — vagy a 
közvetlen lefekvés előtti, vagy napi foglalatosságainkat 
álmodjuk tovább, amely álomképeinknek befejezése 
rendesen az a kellemetlen érzés, hogy valamely torony-
ból, magas ház tetejéről esünk le, vagy nagy mélységbe 
zuhanunk alá. 

Eredete ez álomképeknek a tapintás érzéke, illető-
leg a lábizmok elernyedésében keresendő. Legtöbb 
ember még alvás közben is a kényelmet szereti és úgy 
fekszik, hogy egyik lábát ráhelyezi a másikra; de 
ezáltal valamely nagyobb véredény és izom nyomást 
szenved, megzavarja a rendszeres vérkeringést; a szív 
e zavart kiegyenlítem' törekszik, hevesebben működik, 
ami által az' illetőben bizonyos szorongás, félelem 
érzete támad s megindul a kellemetlen álomkép kivál-
tása. Befejezése az esés, zuhanás pedig úgy jön létre, 
hogy mikor már elviselhetetlenné válik a helyzet, a 
szervezet automatice segít magán s az egyik láb 
iecsúszik a másikról, ez a mozdulat indítja meg aztán 
? zuhanással végződő álomképet, melyre rendesen fel 
l s ébredünk. 

Látjuk tehát, hogy a test helyzetének alvás közben 
uem kis befolyása van az álmok alakulására. 

Szokatlan helyzetek a legképtelenebb álmokat 
váithatják ki. Lehmann a következőket írja magáról : 
»Egy ízben azt álmodtam, hogy felette meredek mély-
ség szélén állottam, melytől hiába iparkodtam távolodni, 
Mert folyvást embertömeg zárta el útamat. Több 
helyen is megpróbáltam, hogy keresztül jussak, de 
hiába. Midőn felédredtem, észrevettem, hogy alvás 
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közben magasan felhúzott lábakkal ferde helyzetbe 
kerültem."1 Nem szenved kétséget, — jegyzi meg ő 
maga, — hogy az álmot lábai bizonytalan egyensúlyi 
helyzetének érzete okozta. 

X. asszony azt álmodta, hogy súlyos operációt 
végeztek a lábán, nevezetesen, hogy levágták az újjait 
ésMhogy nem tudják elállítani a vérzést. A valósággal 
sajgó fájdalmakra felébred, nézi a lábát és látja, hogy 
csakugyan vérzik. X. asszony nagyon hiú volt kicsiny 
lábaira, cipői mindig szűkek voltak, aminek következ-
tében bal lábának nagyújjairól a köröm egymásután 
levált. A nevezett éjjel is ez történt vele. Minthogy 
azonban a tökéletesen még el nem halt körömrész a 
nagy rugdalódzás következtében élő húsdarabot is ma-
gával csípett, a vér kiserkedzett és sajgó fájdalmai 
álomban fokozódva, az operáció képét váltották ki. 

Nagyon nyugtalanul aludt egy katonatiszt, miköz-
ben az ágy fölött a falra függesztett kép leesett és 
pedig épen olyan szerencsétlenül, hogy a fejét érte. 
Egy pillanat alatt, amíg felébredt, azt álmodta, hogy 
vasúti hídhoz pilótát vertek a földbe, az a nagy s óriási 
nehéz súly, amit leengedtek, a fejére esett s össze-
lapította. Látta saját beleit, a bámészkodó néptömeget 
s hallotta a sajnálkozás résztvevő megnyilatkozását is. 

Érdekesek azok a tapintási álmok, amelyek azon 
körülményből erednek, hogy éjjel testünk egyes részeit 
önkénytelenül kitakarjuk. Egy bájos primadonna a 
sülyesztőbe akar bújni álmában, mert csak akkor veszi 
észre, hogy Éva-kosztümben van, mikor kilép a nyilt 
színpadra; egy műkedvelő úriember, aki a cirkuszban 
fellépett, végig álmodja egész izgalmas szereplését, a 
végén azonban kiszakad rajta a trikó s ő ott áll a 
rengeteg közönség viharos derültsége közepette szinte 
megdermedve a szégyentől; a nagy úri dáma a sza-
lonban, a pap a prédikáló széken, a katona a gyakor-

1 L. Lehmann: Babona és varázslat, II. k., 144. 1. 
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laton jelenik meg hiányos öltözékben; felébredés után 
mindnyájan észreveszik, hogy éjjel kitakaróztak s hozzá 
még meg is hűltek. 

Minden városnak van egy félkegyelmű alakja, akit 
minden iskolás- és útcagyerek ismer s akivel, ha csak 
szerét tehetik, többnyire el is bolondoznak. Volt ilyen 
Szegednek is, aki sántikálva osztogatta filozófiai és 
erkölcsi utasításait a vele találkozóknak és ha bele-
fáradt, egy nagy középület szuterrén ablakmélyedésében 
húzta meg magát és pihente ki fáradalmait. Ilyen al-
kalommal egyszer még az álom is elnyomta és egy 
arra járó betyár inasgyerek levette a kalapját. Nem-
sokára mozgolódott, felébredt és kabátja csücskéjével 
törülni kezdte a fejét. Kérdésemre, hogy miért teszi 
ezt, elmesélte, hogy álmában úgy tetszett neki, mintha 
valaki hideg vízzel leöntötte volna. A hűvös éjszaki 
szél álomban a hideg víz képzetét keltette benne. 

Szép májusi délután lefeküdt X a zöld fűre és 
hamarosan el is aludt. Nemsokára rémes álomképei 
tettek. Rablók üldözték, ő futott, amennyire csak te-
hette, sebesen lihegett, kalapját elhajította, hosszú 
haját lobogtatta a szél, majd elesett s felébredt. Ekkor 
látta, hogy az előbbi szép idő megváltozott, fújt a 
szél, kalapját valóban elvitte, haját lobogtatta és egy 
Pár csepp eső már érintette is az arcát. 

Külső körülmény, tapintási inger és lefekvés előtti 
Olvasmányom folytatása kombinálták a következő 
álomképet: a jeges tengeren jártam, hó és jéghegyek 
elöl kellett menekülnöm, fókára vadásztam, mignem 
egy óriási szélvihar kidobott a csolnakból a hideg 
vízbe és felébredtem. Láttam, hogy egészen ki vagyok 
takarózva és éreztem, hogy meghűltein. Lefekvés előtt 
Nansen F r . : „Éjen és jégen át" cimű útirajzot ol-
vastam. 

Miként a hideg, úgy a melegség okozta ingerek 
l s válthatnak ki megfelelő álomképeket. Ismeretes az az 
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álom, midőn valaki meleg téglát tett a lába alá és azt 
álmodta, hogy a Vezúv tüzes lávájában sétál. 

Ugy julius közepe táján egyszer ebéd után lehe-
veredtem a szőlő legárnyasabb fája alá, nemsokára el-
szenderedtem, a nap alászállott és épen a fejemre 
sütöt t : álmodtam, hogy Dante poklában járok és át-
szenvedtem mindazon kínokat, amelyeket a nagy költő 
ezen művében oly élénken ecsetel. 

X egy átmulatott éj után, hogy testének-lelkének 
egy kis ruganyosságot szerezzen a következő napra, 
elment a Rudas-fürdőbe; azonban nemsokára érezte, 
hogy nagyon kimerült és álmos, lefeküdt tehát egy 
lócára és nyomban el is aludt. Álmában a spanyol 
inkvizíció rettenetes kínjait szenvedte át. Torquemáda 
előtt állott, akinek parancsára időközönkint harapó-
fogóval csipkedték s végül, mivel mitsem vallott, forró 
olajba fojtották. A valóságban pedig csak forró víz-
cseppek hullottak bőrére a terem menyezetéről s ké-
sőbb egyik barátja tréfából leöntötte egy vödör forró 
vízzel. 

Egy diákom álmodta, hogy ö a trójai Hektor, akit 
a bösz Achilles, háromszor kergetett már körül a város 
falain kívül, míg végre utolérte, dárdájával leütötte, 
lábszáraiba lyukat fúrt, szíjat fűzött bele és meghurcolt 
a csatatéren. Felébredve érezte, hogy nagyon fáj az 
egyik lába ; azt hiszi, hogy álmában hadonázva lábát 
belevágta az ágy deszkájának éles szélibe. 

Azt hiszem olvasóim közül sokan voltak már 
szemtanúi azon nem épen esztétikus, de nagyon mu-
latságos jelenségnek, mikor a részeg embert kutyák 
nyalogatják körül s ő álmában valószínűleg kedve-
sének tartván némelyiket: átölelni, magához vonszolni 
iparkodik azokat. 

A hálószobának, ami a hőmérséklet, levegő és 
színeket illeti, szintén van befolyása az álomképek ala-
kulására. Túlságos meleg vagy hideg, romlott levegő 
aggodalmas álmokat ébreszt, míg a hálószoba falának 



197. 

színe, a szőnyegek, függönyök, bútorok felületéről 
visszaverődő hold- vagy napsugár szintén befolyásol-
hatja azok létrejöttét és további képződését. 

Álomképek alakulására nemcsak külső, tehát az 
érzékszervekből kiinduló, hanem a test belső szerve-
zetéből eredő ingerek is szolgálnak. 

A két jelenség magyarázatára körülbelül oly 
viszonyt lehetne feltűntetni, mint a milyen van a külső 
érzéki észrevevés és a vizió illetőleg hallucináció 
között. Alvás alatt az agy tudomást szerez a test belső 
állapotáról s annak megfelelöleg számtalan álomképet 
kombinál. Ha nincs akadályozva a vérkeringés, a lé-
lekzés, emésztés és kiválasztás, akkor egyéb befolyá-
soktól eltekintve közönségesek vagy legalább is meg-
nyugtatók, kedvesek lesznek álmaink, ellenkező esetben 
azonban gyilkosok, rablók támadnak, ellenség üldöz 
bennünket, hóhér metszi le nyakunkat. 

Mint egyetemi hallgató egyszer lakótársam és kol-
legám rémítő sikítására ébredtem fel, odamegyek, arra 
ö is felébred s elbeszéli, hogy milyen félelmes álmai 
voltak: gyalog ment hazafelé az országúton, sátoros 
cigányok rohanták meg, betömték a száját, orrát, foj-
togatták és el akarták tőle venni a kis pénzét. Már 
hangjából is észrevettem, reggel azonban ö is sajnosan 
tapasztalta, hogy erősen meg van hűlve és az influenza 
következtében van bedugulva az orra, torka stb. 

A szeszélyes áprilisi időjárás nagyon megártott 
X-nek, úgyannyira, hogy a lép és az egész baloldal 
sajgó fájdalmakat okozott neki. Nagynehezen végre 
Mégis elszenderedett s akkor azt álmodta, hogy házi 
orvosa az egész bal testén felmetszette a bőrt, kivette, 
kezébe tette a lépet, vizsgálgatta, míg végül ismét vissza-
helyezte és bevarrta. 

Ahányféle lehet természetesen a betegség, annak 
az oka, annyi különféle álmokat válthatnak ki az innen 
eredő ingerek is. Valami szabályszerűséget, hasonló-
ságot e képek között egyáltalában nem lehet találni, 
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még akkor is csak nagyon ritkán, ha valakinél állandó ; 

betegsége következtében ugyanazok a képek többször 
is jelentkeznének. 

Weyganat azt mondja magáról, hogy aszthmás I 
baja, mely gyakran megtámadta, álmaiban mindig azt j 
a képzeletet keltette benne, mintha nyögve mászna | 
meg valamely magas hegyet. Az összefüggés és követ-
keztetés ezen álomban igen egyszerű. Aszthmás bajok-
nál a beteg nem tud elég lélekzetet venni; ha valaki 
magas hegyre mászik, lélekzete elszorul s hasonló ér-
zései ébrednek. 

Lázas állapotban vagy ha a feje fájdul meg az 
embernek alvás közben, szintén kellemetlen, rémes, 1 

vérfagyasztó jelenetekkel álmodik. 
A nyelv forgása a szájüregben rendesen azt az 

álmot szokta kiváltani, hogy repülünk, esetleg mások 
is, legtöbbször angyalok. 

Ha bármi okból nem jut elég levegő a tüdőbe, 
aggasztó álmokban lesz részünk. Börner erre nézve 
kísérleteket is tett. Egy egészséges és mélyen alvó 
embernek a száját egészen, az orrlikait pedig részben 
a takaróval elfödte. Az alvó erre hosszú lélekzeteket 
vett, arca elvörösödött, erősen hortyogott, nyakizmai 
kidagadtak és egy erős mozdulattal megfordult, a ta-
karót pedig lerántotta magáról. Felébredés után elmondta, 
hogy egy utálatos boszorkánnyal álmodott, mely őt 
megnyomta. ! 

Ilyen lélekzési zavarok következtében jönnek aztán 
elő az úgynevezett boszorkánynyomások, amikor azt 
álmodja az ember, hogy a boszorkány, vagy valamely 
utálatos szörny, gnómok, fehér, fekete emberkék, ku-
tyák, ördögök stb. (incubus, succubus, Alp.) a mellére, 
gyomrára ülnek és erővel megakarják fojtani. 

A kellemetlen érzés következtében egész kis tra-
gédia jelenetei játszódnak le gyorsan változó álomké-

1 L. Radestock f. e. m. 130. 1. 
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pekben, melyeknek passzív középpontja mindig az 
álmodó. Halálos veszedelemben érzi magát, birkózik 
ellenfelével, kézzel-lábbal küzködik, az izzadtság és 
verejték csurog róla, de minden erőlködése dacára is 
mindig ő van hátrányban, míg végre, mikor már-már 
közeledik a döntő pillanat, hogy megfojtja, leszúrja, 
agyonüti vagy kitekeri a nyakát a szörnyeteg, hirtelen 
egy sikoltással bekövetkezik a felébredés. 

Ezen nehéz álmokat minden természeti és a mű-
veltség alacsony fokán álló nép a rossz szellemekkel, 
démonokkal, ördögökkel s így a vallással hozta össze-
függésbe úgyannyira, hogy már VIII. Innocentius pá-
pának 1484-ben egy bullát kellett kiadni azon keresz-
tények ellen, akik azt hiszik, hogy az ilyen álmokat a 
rossz szellemek idézik elő. 

Raoul Glaber a következő félelmetes álmát beszéli 
e l : Úgy reggelfelé egyszer álmomban egy alig emberi 
alakú utálatos kis szörnyeteget pillantottam meg az 
ágyam lábánál. Olyan középtermetű lehetett, akinek 
vékony nyaka, sovány termete, fekete szeme és hegyes 
homloka volt. Orra tompa és széles, szája nagy, ajkai 
duzzadtak, álla rövid és hegyes, úgyszintén fülei is, 
melle előre nyúló, púpos, piszkos hajú és még ocsmá-
nyabb ruhájú, ijesztő alak volt; megfogta az ágy szélét, 
rémítő erővel megrázta és azt mondta, hogy nem fogok 
sokáig ott maradni. Iszonyú félelemmel eltelve azonnal 
felébredtem, kiugrottam az ágyból, egy kolostorba siet-
tem, ott az oltár elé vetettem magam, ahol a félelemtől 
megdermedve sokáig fekve maradtam.1 

Saphir szerint a legkellemetlenebb boszorkány-
nyomást akkor érzi az ember, midőn azt álmodja, hogy 
holnap, holnapután, meg azután sem lesz pénze, a 
hitelezői pedig folyton üldözik. Ismét mások madarak 

1 Hasonlókat olvashatni: Görres: Krist. Myst. III. k., 2 % ; 
V. 426—435. ; Tylor: Die Aníünge der Cultur.; Frodoard von 
Tours, Matthew von Westminster, Guibert de Noigent stb. mun-
káiban. 
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alakjában képzelik a szellemet, amelyek éjjel eljönnek 
és az alvó testéből kiszívják a vért.1 Ez a vámpírizmus. 

Sok evés lefekvés előtt, gyomortúlterhelés, emész-
tési zavarok, szeszes italok túlságos élvezése, ürítési 
kényszer mind befolyással vannak az álmok alakulására. 
Ilyen előzmények következtében szoktak támadni az 
u. n. nehéz álmok, pl. a szokásos álomjelenet, mikor 
bika üldözi az embert, vagy krumpli leves és kiöntik, 
zsebóra kerekei közé szorul, lekvárba kerül és sehogy 
sem tud kimászi belőle stb. 

Legtöbbször szerepel ilynemű álmainkban a kon-
traszt. A koldus, aki éhesen, szomjasan feküdt le, 
lukullusi lakomákkal, terített asztalokkal; a válogatott 
ételekben dúskálkodó gazdag üres kamrával, a részeg 
Tantalus büntetésével álmodik. X. nagyétkű fiatal 
diák egy pénteni este sehogy sem tud jóllakni a bojtos 
étellel. Éjjel álmodja, hogy a Szahara sivatagon útazik 
másik két diákíestvérével, akik szintén majd meghalnak 
az éhségtől és szomjúságtól, midőn egyszerre csak egy 
sonkát látnak a homok közül kikandikálni, utána kap-
nak mind a hárman és valóságosan összeverekszenek 
birhatásáért. 

Máskor meg a belső szervezet működése az álom-
képek alakulásának érdekes kombinációjára ad alkalmat. 
X. kollegám hosszú és fárasztó útazásból tér meg, alig 
várja, hogy nyugalomra hajthassa fejét és épen ezért 
éhesen, szomjasan röktön lefekszik. Álmodja, hogy 
hálószobájának a padlózatát áttörik, hallja a hangokat, 
látja a rablókat, amint a szuterrénből felemelkednek, 
nekirontanak és megakarják fojtani. Eredete az egész 
képsorozatnak az, hogy éhes lévén, igen korgott a 
gyomra s e hangok váltották ki a fentebbi álmot. 
Szent Gergely is azt mondja, hogy midőn álmodunk, 
v3gy gyomrunkat rontottuk el. terheltük meg, vagy 
hiábavaló gondolatokkal foglalkoztunk, vagy jelenések 
tűntek tel agyunkban.2 

1 L. Dracula c. regényt. 
2 L. Greg. S. Lib. VIII. tnoral. 
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B) Kedély álmok. 

Kedélyálmok mibenléte. Beszámíthaíók-e erkölcsileg álmaink ? Ál-
ja inkat befolyásolják: szenvedélyek, nevelés, tudás, érzelmek, 
lelkiismeret, zene, szokás, foglalkozás, vérmérséklet, időjárás, át-

öröklés, nemi különbségek és életkorok. 

Az álomképek egy másik faját megkülönböztetésül 
az ingerálmoktól, kedélyálmoknak neveztük. Előre ki-
jelentjük, hogy ez nem lényegbe vágó megkülönböztetés, 
Mert álom és álom között olyan specifikus különbséget 
találni, mely a felosztás biztos alapjául szolgálna, úgy-
sem lehetséges. 

Kedélyálom tehát csupán annyit akar jelenteni, 
hogy nem közvetlenül külső vagy belső inger követ-
keztében állott elő, hanem, hogy alvás alatt az egyén 
általános és különös kedélyállapotának megfelelő kép-
e t e k lesznek világosakká az öntudatban, amelyek ott 
hasonló álomképeket váltanak ki. 

Az álom képeinek további folyása aztán ugyanaz, 
Mint az előbbieknél. 

Már igen régen többen észrevették, hogy a leg-
főbb álomnak az ember kedélyi állapota az alapja. 
Az éber világban legtöbbször olyanok vagyunk, amilyen 
a környezet; csak nagy ritkán érvényesülhet egyéni-
ségünk a maga összes tulajdonságaival egyetemben; 
n euicsak mások, hanem az opportunusság kedvéért mi 
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magunk is iparkodunk azokat elnyomni: álomban 
azonban mindnyájunknak saját külön világunk van, 
melybe ami egyéni vágyaink, óhajaink, természetünk, 
tudásunk, érzéseink és szenvedélyeink mind szépen 
beleilleszkednek. 

Amit csak sejtünk, vagy a távol ködében óhajtva 
látunk éber állapotban, valósággá lesz az álmainkban. 
Igen jól mondotta a perzsa álomfejtő, Ártábánosz a 
nagy hódító királynak, Xerxesnek, midőn az Görög-
ország ellen vezette roppant hadseregét, hogy rendesen 
azt álmodja az ember, amiről éber állapotban vágya-
kozva gondolkozott.1 A szerelmes kedvesével, a jó 
honfi idegenben hazájával, a vallásos ember angyalok-
kal, Istennel, szentekkel, a haragos ellenfelével, az 
irigy, kötekedő különböző intrikákkal álmodik. Nem 
kell azonban elfelednünk, hogy a kedély állapotai 
álomképeinknek csupán a színezetét és körvonalait 
adják meg, azt is csak nagy általánosságban. 

Itt azonban önkénytelenül fölmerül az a kérdés 
is, hogy vájjon mindig olyan dolgokat álmodunk, 
amelyek a mi kedélyünkkel, lelki világunkkal meg-
egyeznek? Hogy vájjon az álomképek tartalmából 
lehet-e határozottan következtetni az egyén lelki vilá-
gára ? Hogy vájjon kilehet-e mondani minden kétséget 
kizárólag a tételt, mint Plátó, Schoppenhauer és mások 
teszik, amely szerint a tiszta, erkölcsös ember csak 
tiszta, a bűnös ellenben tisztátalan dolgokkal álmodik? 
Bizonyára mindnyájan tapasztalatból tudjuk, hogy nem 
így áll a dolog. 

Ha így lenne, akkor mindnyájan a legnagyobb 
gonosztevők, a legelvetemültebb és legerkölcstelenebb 
emberek lennénk, mert mindnyájan álmodunk olyan 
dolgokkal, aminőkről éber állapotban még beszélni, 
sőt gondolkozni is nagy szégyennek tartanok. 

1 V. ö. Shakespere : Othelló, III. felv., III. szín : Jágó: Mindez 
csak álom vol t? Othelló: De a valót mutatja, ami történt. — 
Szász K. fordit. 
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Álláspontunkat erősen fedi az a tudat, hogy míg 
egyrészről álmodhatunk minden olyan dologról, amiről 
valaha csak részleteiben is fogalmunk volt, másrészről, 
hogy álmainkban elhomályosulván öntudatunk tette-
inkért, beszédünkért és gondolatainkért ép úgy nem 
lehetünk felelősek, mint épen a lelki betegek. 

Álmaink tehát minden fentartás nélkül nem biztos 
kritériumai erkölcsi állapotainknak. Következőleg álma-
ink nem számíthatók be és azokért nem lehetünk 
erkölcsileg felelősek. 

Igen ám, csakhogy előfordul az az eset is, hogy 
valaki nemcsak egyszer, kétszer elvétve, de folytatóla-
gosan és mintegy rendszeresen álmodik erköcsileg 
tisztátalan dolgokkal ? Ilyenkor már bizonyosan van 
is alapja az álomképeknek az éber életben. De ilyenkor 
sem számíthatók be az álmok, hanem inkább az alap-
jokul szolgáló éber cselekedetek és gondolatok, ame-
lyeknek megszűntetésére és kiirtására kell törekednünk. 

Joggal mondja Radestock, hogy álomban sem 
nem Cátó, sem nem Plátó az ember! Es tisztán az 
álmok után ítélni meg valakinek a jellemét, nem lehet 
biztos ' sikerhez vezető eljárás. Nem helyeselhetjük 
tehát Pfaffnak a kijelentését sem, mely szerint, ha bi-
zonyos időn belül látott álmainkat elmondjuk neki, ő meg-
tudja állapítani belsőnk erkölcsi állapotát1. Még kevésbbé 
állja meg a helyet azok állítása, kik szerint az ember 
álomban soha fel nem cseréli a jót a rosszal, a bűnt 
erénynek s viszont soha nem tekinti2. 

Valójában pedig úgy van a dolog, hogy néha az 
erkölcsileg rosszat is helyeseljük, a legtöbb esetben 

1 V. ö. Fischer Ph. : Grundzüge des Systems der Anthropo-
, 0 g i e ; 72. 1. és Kant: Anthropologie, 34. §. 

2 L. Szitnyai: Lélektan és logika 63.1.: „Almainknak egy rend-
kívül érdekes sajátsága az is, hogy habár az álomképben minden 
néven nevezendő rend vagy törvény felfordulhat, bábeli zavarrá 
lehet, de az erkölcsi jót a rosszal soha fel nem cseréljük, soha 
bűnt erénynek tartani nem fogunk". 
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pedig közönyösek vagyunk. Az előbbire nézve éperr 
egy igen alkalmas példát tudok felhozni, melyet egy 
szavahihető barátom álmodott. Király volt álmában, 
fényes trónon ült, fogadta a hódolatot és osztogatta 
parancsait, amikor egyszerre beront a terembe egy 
zilált hajú leány és édes apja életéért könyörög. 
A király leszáll trónusáról, elveszi a testőrtől az ala-
bárdot, leüti a leány fejét és szó nélkül, ahogy jött, 
visszaül helyére. A nép zajos örömrivalgásban tört ki 
és helyesli uralkodója eljárását. 

Mindenki tapasztalhatta, hogy habár néha a szé-
gyenérzet feltámad az emberben álom alkalmával is, 
mégis a legtöbb esetben közönyösséget mutat olyan 
képek és jelenetekkel szemben, amelyektől ébren utá-
lattal fordulna el. A paradicsomi egyenruha álomban 
igen jó kosztüm és csak nagyon ritkán szokott fel-
tűnni, vagy épen megbotránkozásunk tárgya lenni. 
A legborzasztóbb bűntényeket, hajmeresztő kegyetlen-
ségeket, a legerkölcstelenebb kihágásokat követjük el 
álomban, anélkül, hogy megborzadnánk tőle, hogy 
utálatosak, gyalázatosak és megvetettek lennénk ma-
gunk és mások előtt. 

Egészen másképen vagyunk természetesen azon 
tettekkel és gondolatokkal, amelyek már éber állapot-
ban megérlelődtek bennünk, amelyeket már akkor vég-
hezvittünk s álomban csupán emlékképei lesznek vilá-
gosakká, de a megfelelő, kisérö hangulatokkal, tehát 
érzelmekkel egyetemben. A gyilkos, aki tényleg meg-
ölt valakit, álomban is érzi tettének súlyát, inig az, aki 
csak álmában gyilkol, nem mindig. 

Ép ezen alapszik a lelkiismeretfurdalás ténye álom-
ban is, amiről most akarunk szólani. A lelkiismeret 
bizonyára nem velünk születik, hanem kialakulása, 
eredménye neveltetésünk, tudásunk és érzelmeinknek. 
Jónak, vagy rossznak, meg —- vagy meg nem engedett-
nek tartunk valamit, mert ugy láttuk, tanultuk és érez-
zük. így tehát nem minden embernek egyforma a lelki-
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ismerete. A természeti, tanulatlan, kevésbbé tanult, 
müveit, neveletlen, jól nevelt, szelíd lelkű stb. emberek 
más és más lelkiismerettel birnak. Általában egy kor-
ban és egy helyen, minthogy az erkölcsi felfogás nagy-
jában mindenkinél ugyanaz, többé-kevésbbé a nép, 
vagy közlelkiismeret is megegyezik. Az egyeseké azon-
ban még mindig nagy különbözeteket mutat. Olyan-
forma tehát a lelkiismeret, mint a jellem, amely mindig 
egyéni, sajátos és mindenkitől mástól megkülönbözteti • 
az embert. Egy meg nem vesztegethető ítélőszék, leg*-
felsőbb fórum ez bennünk, mely mindannyiszor hallatja 
helyeslő, vagy elitélő szózatát, valahányszor megegyező-
ieg, vagy ellenkezőleg tettünk azzal, amit mi erkölcsi-
i g jónak, illetőleg rossznak ismertünk meg. 

Ez az ítélet azonban nemcsak éber állapotban nyi-
latkozik meg, hanem mint hangulat, kedélyállapot 
világossá lesz álmainkban is és alaphangulatunknak, 
érzelmeinknek, lelkiismeretünk állapotának megfelelő 
álomképeket vált ki. Miként a rossz lelkiismeret a leg-
nagyobb ellensége az alvásnak, ugy egyszersmind a 
legszigorúbb itélőbirája is álomban az embernek. 

A bűnösre nézve a legnagyobb büntetés épen az, 
ami a jó lelkiismeretű emberre nézve a legjótékonyabb 
áldás: az alvás és álom. 

A felzaklatott lelkiismeret, melyet rossz lelkiisme-
retnek, vagy lelkiismeretfurdalásnak nevezünk, nemcsak 
hogy nem hagyja aludni az embert, hanem, hogyha 
végre elaludt, borzasztó álomképekkel rémítgeti. A gö-
r g ö k , rómaiak megszemélyesítették és azt hitték, hogy 
mint erinniszek és fúriák gyötrik a rossz és gonosz 
emberek lelkét. 

A legtöbb nép gyönyörű mesével élénkíti meg a 
lelkiismeretfurdalás gyötrelmes kínjait. Nálunk Gyulai 
Pál dolgozta fel igen szépen e tárgyat a „Gonosz 
mostoha" cimü kis regés elbeszélésben. A királyné két 
«anyhaju mostoha fiát sehogysem tűri közelében és 
eltéteti láb alól. Azonban a lelkiismeret sem hagyja 



2 0 6 . 

aludni, rémeket lát, hangokat hall és szörnyű kínokat 
szenved : 

„Vére fagy a mostohának, 
Takaróját összébb vonja, 
Párnájába bú, hiába, 
Meg-megdobban, meg-megroppan, 
Egyik ágy és hallja folyvást : 
„Oly nehéz, de várd el, várd csak 
Gyilkos asszony megtanítlak . . . " 

Költők, akik a lélek legelrejtettebb rugóit vizsgál-
ják és kutatják, mint Shaksperc, nálunk különösen 
Arany János, a költői igazságszolgáltatás egyik hatal-
mas tényezőjéül szokták felhasználni a lelkiismeret-
furdalást. V. Lászlónak nem az a bűnhődése, hogy a 
méregtől meghal, hanem, hogy a megszegett eskü ide-
jétől kezdve életének utolsó percéig kell szenvednie a 
Íelkiismeretíurdalás kínos marcangolásait: 

„Hah láncát tépi 
A Hunyadi két fia — " 

III. Richárd sem tud aludni iszonyú gyilkosságai 
után, de midőn mégis elszenderedik, rémítő képek 
gyötrik: 

„ — Csitt, csak álmodám ! 
Van gyilkos itt? Nincsen — Van: én vagyok . . . 
Ugy rémle mindazoknak lelkei, 
Kiket megöltem, sátoromba jöttek 
S holnapra mindenik bosszút kiálta 
Richárd fejére . . . . " ' 

Macbethnek nyolc király jelenik meg álmában, az 
utolsó tükröt tart kezében, amelyben a szerencsétlen 
Macbeth minden kegyetlen tettét vérfagyasztó jelenetek-
ben látja elvonulni, végül, hogy teljes legyen a kép, 
ott van Banquo is véres árnyékával: 

1 L. Shakspere: III. Richárd király V. felv. 3. szin. Ford. 
Szigligeti Ede. 
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„Mi e z ? Világ végéig tart a sor? 
Meg új ? Hat, hét . . . nem kell tovább ! De még 
Egy nyolcadik jő, tükröt tart s egész sort mutat abba. 
Látom némelyiknek két alma, hármas pálca 
Van kezében. Oh szörnyű látás ! . . . 
Hát csakugyan való ? — — 

Minthogy többször kedélyállapotunk alapja ál-
Mainknak is, óhajaink, vágyaink — mint már előbb 
Mondottuk — nagy befolyással vannak álomképeink 
alakulására. Vannak nyilt és vannak titkos vágyaink; 
Mindkettő kifejezésre juthat az alvás alatt. Ki volna az, 
aki minden tekintetben megelégedettnek mondhatná 
Magát; kinek teljesültek még minden reményei, vágyai, 
óhajai? Ki ne kívánkoznék állandóan egy szebb, egy 
jobb jövő után? Az emberiség lelkének ezen általános 
óhaja megvalósul az álomban. 

Aki kincsekben, gazdagságban találja gyönyörű-
ségét : véletlenül óriási örökséghez ju t ; földjében 
szolgái elásott kincset találnak, vagy épen rá tekint a 
szerencse istenasszonya és több milliónyi főnyeremény-
ből értesítik; aki nő után vágyódik, álomban eléri cél-
lét; aki szellemi élvezeteket keres, itt megtalálja, mert 
színházakban, képtárban, hangversenyeken, szebbnél-
szebb előadásokon lehet jelen; aki egész nap a kitün-
tetéseket hajhássza, mindig nagyobbra és magasabbra 
tör: álomban része lehet benne, csak birja majd el-
viselni azt a sok rendjelet és kitüntetési érmet, ami 
Mellét nyomja; csak birja föntartani a koronát, ami 
í e jére nehezedik és győzze fogadni a hódolók, tisztei-
Sok és hízelgők beláthatatlan tömegét. 

De a még speciálisabb óhajok is kifejezésre jut-
hatnak álomban. A kéményseprő legénynek pl. nem 
valami kellemes foglalkozása van s azért, ha panasz-
kodott, akárhányszor megkapta a népszerű választ, 

nem lett győri püspök! Valóban meg is gyöke-

f 1 L. Shakspere : Macbet: 
I e I v- 2 szín. ford. Szász K. 

IV. felv. 1 szín. V. ö . : U. o . II. 
Í J 
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redzett lelkében ez a vágyakozás és szinte beleélte 
magát abba a gondolatba, hogy milyen jó dolga lenne, 
ha véletlenül a győri püspökségbe beleülhetne ! Amit 
azonban megtagadott tőle a sors ébrenlét alkalmával, 
százszorosan kipótolta álmában, mert míg nappal pisz-
kosan, kormosán kéményekbe mászkált és füstöt fara-
gott : addig éjjelenkint csillogó palástban a székes-
egyház főoltára mellett trónolva osztogatta áldásaic a 
hivő közönségnek. 

Máskor az igazán tehetséges és ambiciózus lélek 
álmában nyeri csak el, ami után nappal hiába törte 
magát. Nagyon régi tapasztalat és szinte szomorú 
igazsággá fejlődött már a földön, hogy az igazán nagy 
embereket ritkán veszik észre az életben; a szolgai 
megalázkodás, nyomorult hízelgés és nyíltan hirdetett 
opportunizmus korát éljük, amikor az erkölcstelen és j 
tehetségtelen akarnok inkább érvényesül, mint a józan, ! 
munkás, tehetséges s ezen tulajdonaira kissé rátartós, 
törekvő. 

Az élet ferde tényei és apró tőrszúrásai elkedvet- i 
lenítenék, ha nem lenne bizonyos az igazság és becsü-
letes munka diadalában, ha néha-néha álmai meg nem 
erősítenék azt, amit nappal oly szépen elgondolt ma- j 
gának. Gyönyörű és véghetetlenül tapintatos berende- ; 
zésre mutat a lélek világában az a tény, hogy ami 
után vágyakozik az ember és sehogysem tudja elérni 
az éber világban: alvás alkalmával egy olyan isteni 
szférába jut, ahol minden gondolat, óhaj és vágya-
kozás már egyszersmind való tény is. 

így aztán nappali törekvéseink, vágyaink álmain-
kat, álomképeink pedig viszont az éber élet egyes 
mozzanatait erősítik meg. 

Ha nyugodt, kellemes vagy legalább is közönyös 
kedélyállapotunk, vagy mint mondani szokták köz- 1 

érzésünk, akkor rendesen hasonló színezetű álomképek-
ben is lesz részünk. A beteges, kellemetlen, változó 
kedélyállapot rossz és borzalmas álomképek szülőoka. 
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De nemcsak a jelen, hanem egyes/égmult kedély-
állapot is íelelevenüíhet álmainkban. így a gondtalan 
ifjúkor játékos napjai, az első szerelem édessége, majd 
az érettségi előtt álló ifjú súlyos aggodalmai, balsej-
telmei, az egész nagyjelentőségű szcéna összes lehan-
goló drukkjaival egyetemben. Amit már régen elfelej-
tettünk, ami soha eszünkbe nem jut napközben, valami 
történet, ember, vagy dallam, alvásközben gyakran az 
öntudat küszöbéig emelkedik fel és emlékekben gaz-
dag álomképeket vált ki. 

Miként a haldokló, lázban szenvedő vagy azelőtt 
aki halálos veszedelemben forog, egy pillanat alatt el-
vonulhat egész előbbi élete: úgy álomban is meg-
történhetik ez az emberrel pillanatnyi felvételű mozgó 
fényképekben. 

Egy igen vallásos fiatalember házasságkötés előtt 
általános gyónást akart végezni, ami a katholikus egy-
ház szertartása szerint abban áll, hogy az illető egész 
életében elkövetett bűneit töredelmesen meggyónja az 
arra rendelt papnak. Előtte való este, mint ilyen fontos 
dologhoz illik, illendően elkészült és sokáig elmélke-
dett. Éjjel álmában egész élete elvonult lelki szemei 
előtt apró képekben, sőt még olyan dolgok is egészen 
világosakká lettek előtte, amelyekre éber állapotban se-
hogysem emlékezett vissza. 

Általában azt mondhatjuk, hogy mindaz, ami be-
folyással van a kedély és lélekállapot változására, 
befolyással van egyszersmind az álomképek alakulá-
sára is. 

Vegyük csak sorra ezeket a tényezőket! Ilyen pl. 
főbbek között a szenvedély is. 

Ami után az ember ébren a körülmények tekin-
tetbe vétele nélkül szinte vakon törtet előre, azután 
kapkod álmában is. Vannak, akik itt a földön egyedüli 
élvezetnek a jó evést és ivást tartják s ezért csupán 
csak arra törekednek, hogy kielégítsék ebbeli szenve-
délyüket. Az ilyenek álmukban is pompás ételeket, 

15 
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italokat élveznek és nem győznek betelni az ujabb és 
ujabb, orr- és ínycsiklandozó fogásokkal. 

A szenvedélyes könyvgyűjtő álmában kocsiszámra 
kapja az uj könyveket; a bélyeg-, fegyver-, érem-, 
bogárgyiijtő szenvedélye megfelelő tárgyát. A szenve-
délyes kártyás álmában is játszik; nyer vagy vészit, 
amilyen hangulatban elaludt. Tipusa volt az ilyen 
játékosnak az a fővárosi plébános, ak ; nem egyszer 
áttivornyázott és átvirrasztott éj után a játékasztaltól 
felkelve ment misét tartani. „Misézés közben egyszer 
elnyomta az álom, amikor a titkaiba beavatott sekres-
tyés erősei* meglökte, hirtelen felocsúdásában azt hitte, 
hogy ferblizik, hangosan elkiáltotta magát cupassz!" 1 

A test és lélek nevelése szintén befolyással van 
az álomképek alakulására. A test nevelésének befolyása 
úgy értelmezendő, hogy a test csak hüvelye a lélek-
nek, amelyen és mely által az utóbbi életjelt ad magá-
ról, kifejezésre j u t ; minthogy azonban egészséges 
testben van csak egészséges lélek s a szervezet egész-
séges vagy beteges állapotától nagyban függ a lélek 
tevékenységének és működésénék intenzitása, kívánatos 
már a kellemes álmok alakulásának szempontjából is, 
hogy kellő gondot fordítsunk a test nevelésére. 

Gyönge testszervezet vagy éppen gyönge, ideges 
érzékszervek mellett az ember inkább ki van téve a 
kellemetlen álmoknak, mint ép, erős, egészséges szer-
vezet mellett. Először is nem jön szemére álom, midőn 
végre mégis elszunnyad, rémképeket, baját, szenve-
déseit fokozódva látja. Szépen festi ezt „Kesergés" 
című költeményében a szegény, fiatalon elhunyt Dayka 
Gábor : .Csak nékem hullnak, fátyolos asszonya 

A csendes éjnek, gyöngyeid hasztalan! 
Csak nékem: ah, mert jőni álmot 
Harmatozó szemeimre tiltasz!" 

Akinek pl. a szeme nagyon gyönge, annál a leg-
kisebb fényinger, aki túlságosan ideges, annál a leg-

1 L. Alvinczy S . : Kártyások és játékbarlangok 99. 1. 
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csekélyebb hang, nyomás vagy hőinger a legkellemet-
lenebb álomképeket válthatja ki. 

Azt meg nem is kell nagyon magyarázgatnunk, 
hogy a lélek nevelése, milyen nagy befolyással van 
az álmok keletkezésére és alakulására. Az egyik kellő 
nevelés hiányában kemény, durvalelkű, a másik gyön-
géd, f igyelmes; az előbbi alig tudja, mi az az érze-
lem, az utóbbi életében ez játssza a főszerepet : álom-
képeik nagyjában szintén így alakulnak, az egyik 
veszekszik, verekszik, öl, vág és gyilkol; a másik bé-
kés, szerény, visszavonuló, szánalmat és részvétet érez 
még álomban is felebarátai iránt. 

a neveléssel szorosan összefügg álomképeink 
alakulására a tudás is. Mint az álomképek tartalmánál 
és általános értelmezésénél mondottuk, csak abból 
képződhetik, szövődhetik álom, amiről hacsak részle-
teiben is valaha tudomásunk volt. Innen aztán önkényt 
következik, hogy a tudás terjedelme és mértéke egy-
szersmind irányítója és foka álmainknak. Nagyban lát-
hatjuk a természeti, műveletlen és a modern kor intel-
ligens embereinek álmai között a különbséget. Az 
előbbi rendesen ördögökkel, gonosz, rossz szellemekkel, 
vasorrú bábákkal stb. álmodik, mert tudása a szelle-
miek terén nem igen terjed tovább s apjától, anyjától, 
pajtásaitól, szomszédaitól egész életén keresztül csak 
ezekről hallott beszélni s tudásának majdnem a teljes 
összege a babona-szóval fejezhető k i ; ez utóbbi azon-
ban már gyerekkorától kezdve sok mindenfélét tanul, 
vagy legalább is sok mindenféle ragad rá s igy álmai-
ban a tudományok, ismeretek különböző körének egyes 
mozzanatai, kérdései merülnek fel s az sem utolsó, 
ha egyesek álmukban modern spiritiszta üléseken 
vesznek részt, asztaltáncoltatásnál vannak jelen. Jól 
mondja Ciceró, hogy aki mit tud, amiről gondolkozni 
szokott, azzal többször álmodik.1 

1 L. Ciceró : De Divinat. II. 67. c . : Maximeque reliqiae earum 
rerum moventur in animis et agitantur, de quibus vigilantes aut 
cogitavimas aut egimus. 14* 



Az ókori harcosnak álmában nyilak, lándzsák, 
paizsok, faltörökosok stb. tűntek fel, mint védő és öl-
döklő fegyverek, mig a jelen kor katonája álmában is 
torpedókkal, manlicherekkel, géppuskákkal hadakozik. 
A falusi asszony rokkával, sarlóval, kapával, az ócska 
kis templom kopott falára mázolt rikitó színű és kez-
detleges kivitelű Mária-képpel, kanavác-vászon ruhával 
á lmodik; a nagyúri dáma álmában is frivol francia 
regényeket olvasgat, zsúrokon, egyleti gyűléseken vesz 
részt; finom, puha perzsa szőnyegeken sétál, londoni, 
párizsi divatról értekezik, Rubens, Munkácsy-képről 
beszélget. 

Egészen máskép élvezi a szerelem édességeit ál-
mában az egyszerű varróleány, mint a raffinirozott 
szalondáma. Sőt Ovidius barátunk is tökéletesen más-
kép irná meg az „Ars amandi"-t ma, mint kétezer 
évvel ezelőtt s alighanem Prevost Marcell vagy Catull 
Mendes iskolájához szegődnék. 

A falusi cigányprímás, aki egyéb foglalkozása 
hijján hétköznapokon vályogot vet, más áriákkal ál-
modik, mint valaha Liszt, Schubert vagy Mozart. Hiába 
majmolja napközben a cseléd az úrnőjét, inas a gaz-
dáját, diák a tanárát, éjjel álomban mégis csak meg. 
van köztük a különbség 

Amilyen ismeretünk, tudásunk van valamiről vagy 
valakiről éber állapotban, olyan szinezetü, tartalmú 
képek, foglalkozás, körülmények között látjuk azt ál-
mainkban is. A nem sokra becsüli az életben B.-t, ha 
álmodik vele, mindig ilyen helyzetben és körülmények 
között találja. X beszéli, hogy álmában egy nagy tár-
saság volt nála, melyben véletlenül egyik haragosa is. 
jelen volt. Többek között az illető X-nek a csíptetőjét 
próbálgatta s minthogy úgyis ügyetlenségéről ismere-
tes, X félt, hogy leejti és eltörik, miért is kissé ide-
gesen elkapta töle. Erre az egész társaság éppen ugy, 
amiként az életből ismerte az egyesek rokon- vagy 
ellenszenvét, két pártra oszlott: X mellett és ellen. 
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Máskor azt álmodta egyik kollegám, hogy X diák 
agyonlőtte magát, mert a hittan tanára erősen meg-
dorgálta vallástalan kijelentései és erkölcstelen élet-
módja miatt. Az illető tanárt valóban mindenki ugy 
ismeri, mint aki rendkívül példás, tiszta és rigorózus 
életet él. 

Az érzelmek közül leginkább befolyásolja az ál-
mokat a vallásos érzelem és a szerelem. A régibb idő-
ben, mondjuk a középkorban az előbbi, ma azonban 
rendszerint az utóbbi szokott gyakrabban előfordulni. 
A vallásos rajongásban, a hit titkaiban van valami 
misztikus, földöntúli, vonzó éppen ugy, mint azt az 
álmokban képzeljük s e rokonság révén is már igen 
sokszor álmodik a hivő lelki egyesülésről, menyei 
boldogságról. Krisztusról, Máriáról, szentekről, tem-
plomi szertartásokról, zászlókról, lobogókról stb. 

Sokkal általánosabb álomban a szerelem érzelme. 
Mint minden nagyobb lelki mozgalom, ugy ez külö-
nösen nem repül el minden nyom nélkül az ember 
kedélye fölött, hanem mély és érezhető barázdákat 
hagy maga után, amelyek nemcsak ébrenlét alkalmával, 
hanem álomban is fel-feltünedeznek. 

Hozd el édes esti szellő, 
Hozd el álmomat, 
Álmodólag elfeledni 
Hosszú utamat. 
Vigy szerelmem bájhonába, 
Róza lelkem lágy karába; 
Vigy el engemet." 1 

Egyik még álmában is csak vörös hajúnak tudja 
elképzelni a szépet és ezután rajong; a másik a szőkét, 
a harmadik meg éppen a barnát tartja angyalinak. A 
férfi rendesen leánynak, a nő fiúnak, az európai fehér-
nek, a néger feketének képzeli még álmában is az 
angyalokat. 

1 L. Garay : „Hozd el édes esti szellő . . ." 



Egyéb lelki mozgalmak, nagy megrázkódtatások, 
melyek sokszor egész életünknek más irányt adnak, 
álmainkra is uralkodó befolyással birnak. Kedves 
rokonnak, szülőnek, egyetlen gyermeknek hirtelen el-
veszte, váratlan csapás, tönkrejutás, nagy vagyon örök-
lés, véletlenből származó gyilkosság mind nemcsak 
egyszer, hanem hónapokon keresztül tünedezhetnek 
fel álmainkban. 

Ide tartozik az a nagy lelki mozgalom is, melyet 
akkor érzünk, midőn olyan könyvet olvasunk, amely 
reánk rendkívüli erős hatást tud gyakorolni. Többek-
től hallottam már, hogy Dante : „Divina Comoediá"-
jának olvasásába annyira belemerültek s annyira át-
érezték annak élethű leírásait, hogy éjjeleken keresztül 
csak túlvilággal, a pokoli bűnhődés különféle nemei-
vel, az olvasott és az életben látott büntetések kom-
binált képeivel álmodtak. 

X nagyobb diákom egyszer álmában fényes kör-
meneten vett részt, amikor egyszer csak kiragadja a 
hóhér barátai kóréból, egy emelvényre vonszolja és ott 
segédeivel elkezdi kerékbetörni, hogy csak úgy ropo-
gott bele minden csontja. Valóban le is esett az ágy-
ról és súlyosan megütötte magát. X. előtte való nap 
Dugonics: „Arany perecek" című regényét olvasta, 
amelyben különösen a kerékbetörés van festőien leírva. 

Egyetemi hallgató koromban történt, hogy egy 
misztikus hajlamú kispappal laktam egy szobában, a 
kivel igen sokszor még az éjszaka óráit is megloptuk, 
hogy mohó ismeretvágyainkat némileg kielégítsük. 
Egyszer azonban nagyon rosszul választottuk meg az 
anyagot, amelyet lefekvés után az ágyban egymásnak 
felváltva olvasgattunk. Ez a „Drakula" című borzalmas 
rémregény volt, amelynek ritka és kísérteties jelenetei 
után újságon kapkodó fiatal lelkünk rendkívül vágyó-
dott. Hatása alatt azonban én nem tudtam elaludni, 
sőt látnom és hallanom kellett, hogy kollegám, aki 
nagynehezen valahogy mégis elszunnyadt, miképen kín-
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lódik, hányja-veti magát, nyög, kiabál, míg végre ki-
esik az ágyból. Felébredés után elbeszélte, hogy minő 
rémítő álmai voltak. Vámpírok, vérebek üldözték, szívét 
karóval keresztülszúrták, vérét lepelbe burkolt légies 
alakok lassan-lassan kiszívták, stb. 

Nem mellőzhető az emberi és zenei hangok hatása 
sem a kedélyre s így közvetve az álomképek alaku-
lására sem. Egy kedves — mint mondani szoktuk — 
fülbemászó hangon elmondott kérés azonnal meghall-
gatásra talál nálunk, míg a durva, rekedt hang mind-
járt érezhető ellenszenvet kelt fel bennünk. 

A műveletlen és vad népek annyira tudták ezt, 
hogy büvölésük, varázslatuk egész erejét és hatalmát 
sokszor az emberi hangoknak tulajdonították. A babi-
loniak szerint a rossz szellemek hangok, melyek elát-
kozzák és üldözik az embert, a zsidók szerint a ki-
mondott szók szintén befolyásolják a dolgok termé-
szetét. A varázsigéket, formulákat Salamon királynak 
tulajdonítják, amint azt Josephus Kr. u. I. századi zsidó 
iró elbeszéli, amely szerint ő maga szemtanúja volt 
azon jelenetnek, midőn egyik földije Eleázár Vespá-
ziánus császár és számos előkelő római jelenlétében 
néhány ördöngőstől azon varázsigékkel, melyeket Sala-
mon talált ki, ördögöket űzött.1 

A chaldeusoknál, görögöknél, az északi népeknél, 
különösen a finneknél a kimondott szónak szintén nagy 
hatása van a dolgok természetére, amint azt e pár 
töredék is szépen muta t ja : 

„Pohjolának ura erre 
Igen nagyon íölgerjede 
Boszuságtól megbomolva, 
Tavat dalia a pallóra . . 
. . . Hozzáfog a bűv daliáshoz, 

A padlatra bikát dalia, 
Aranyszarvu ökröt arra . . ."2 

1 L. Lehmann: Babona és varázslat. I. k. 324. 1. 
2 Kalevala, Barna Ferdinánd fordításában. 
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De a keresztények sem maradtak hátra s jóllehet 
ők nem pusztán a kimondott szóban rejlő varázs-
hatalomnál fogva űztek ördögöket, erősítették meg 
magukat és másokat a hitben, mindazonáltal a tanu-
latlan hívő a régi hagyományok alapján csak a szó 
hatalmának tekintette az elért eredményeket. Csakhogy 
itt a régi varázsigék helyébe a Szentírás szavai léptek. 
Origenes, Athanázius állítják, hogy bizonyos isteni 
szavak, pl. Mózes első könyvének kezdete, Szt. János 
evangéliumának több része, a Miatyánk stb., csoda-
erővel birnak. 

Ugyanígy túlhajtotta az emberiség a zenei hangok 
hatását is. Az indián orvosságos ember pl. hirdeti, 
hogy csak nyilvánitania kell kívánságát s azután a 
dobra ráütni s már minden óhajtása teljesült. A kö-
zönség rettegve nézi műveletét s ha a varázsló kis 
dobját megüti, azt hiszi, hogy az ég és a föld az ő 
hangját hallattja és az egész világegyetem meghajlik 
előtte.1 

Dávidról azt tartja a biblia, hogy hárfával űzte el 
Saultól a rossz szellemeket; az alchimisták úgyneve-
zett Hermesz-hangszert használtak, mellyel a beteg-
ségeket gyógyították. 

Általában pedig igen jól tudjuk, hogy mindenféle 
zenei hang előidéz bennünk valami kedélyi változást, 
vagy vidám kedvet, vagy bús lehangoltságot. A gyer-
mek, aki még nem tud táncolni, már ugrál a zene 
rithmusa mellett, a legtöbb felnőtt, különösen zeneértő 
ember pedig nem képes végig hallgatni valami zenét 
anélkül, hogy kezével, vagy lábával ne verné a taktust. 
Annyira elmerülünk a zene hangjaiba, hogy süketek és 
vakok leszünk és nem veszünk tudomást arról, ami 
körülöttünk történik. 

Egyik hangszer vidám kedvre gerjeszt, a másik 
ellágyít, ábrándozásba ringat, ismét a másik erőt, bá-

1 L. Lehmann f. e. m. 30. 1. 
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íorságot önt belénk. Ez előidézett hangulatoknak rend-
szerint megfelelőek álmaink is. Innen van aztán az is, 
hogy egy jó opera, vagy érdekes hangverseny után 
kellemes álmaink vannak; viszont harci riadó, orgona 
bugás, vagy gyászszertartás után nem volna tanácsos 
azonnal lefeküdni. 

Plátó eszményi államából kizárná a lágy zenét, 
mely puha és tunyaságra, az élvezetek hajhászatára 
vezet;1 Schiller gyönyörű költeményében egekig ma-
gasztalja a harang hangját;2 mások állítják, hogy a 
zene igen alkalmas eszköz a lelki betegek gyógyítására.3 

Az álomképek sajátságos alakulása összefüggésben 
van még a mindennapi foglalkozásával, szokásával az 
embernek. Amivel egész nap bajlódom, foglalatosko-
dom, az képezi legtöbbször álmaimnak a tárgyát is. 
Az ügyvéd álmában is beszél és pöröl a törvényszék 
előtt; a katona kivonulásokkal, gyakorlatokkal van el-
foglalva; a pap misézik, prédikál; az ács gerendákat 
farag és illeszt össze; a varga a kaptáról, a diák a 
könyvről, iskoláról álmodik. Jól mondta Lucretius: 

„Et quo quisqe íere studio devinctus adhaeret, 
Aut quibus in rebus multum sumus ante morati 
Atque in ea ratione fűit contenta magis mens, 
In sotnnis eadem plerumque videmur obire."4 

Még a vérmérsékletnek is van befolyása az ál-
nmkra. De tartozzunk bármelyik osztályba a négy közül, 
álmainkban majdnem midnyájan szangvinikusak va-
gyunk s így valami nagy befolyást e tényezőnek nem 
is tulajdonítunk. Gyerekek vagyunk, csak a pillanat-
nak élünk, egyik percben sírunk, a másikban már ne-
vetünk, ha úgy hozzák a körülmények. De épen úgy, 

1 L. Plátó: Politeia. 
2 L. Schiller: A harang. 
3 Némelyek, mint Esquiról és Guislain ellenkező vélemé-

nyen vannak. 
4 L. Lucretius Carus: De rerum natura IV. 959. v. 



2 1 8 . 

mint a szangvinikus, teljes odaadással, egész lélekkel 
cselekszünk. 

A jogász, ha azt álmodja, hogy szigorlat előtt áll, 
éjjel-nappal tanul ; ha azonban színésznők társaságá-
ban van, a megbolondulásig udvarol. S mégis különös, 
hogy habár álomban sokszor komolyabban vesszük a 
dolgot, mint éber állapotban, a következmények, ered-
mények egyáltalában nem lepnek meg bennünket és 
soha nem történtek még olyan szerencsétlenségek, mint 
az ébrenlét alkalmával. Egy vasúti baleset, vagyoni 
bukás, hirtelen halál, nagy öröm, óriási nyeremény, 
nem remélt milliós örökség, akárhányszor okozták már 
egyeseknek azonnali halálát, vagy szellemének elho-
mályosulását, míg ugyanezt az álomban, jóllehet ha-
sonló szerencsék és balesetek ott is előfordulnak, még 
sohasem tapasztaltuk. 

Egészen úgy tűnik fel a dolog, mintha tudnók, 
hogy úgyis álom, úgysem igaz belőle semmi, pedig 
tulajdonképen azon mozzanatnak tudható be ez a kö-
rülmény, hogy álomban mindig a pillanat hatása alatt 
állunk és előre nem gondolkozunk. 

Ilyen tényezők még, amelyek befolyással vannak 
a kedélyre s így közvetve többé-kevésbbé az álmok 
alakulására is az időjárás, faji, nemi különbség, át-
öröklés és az életkorok. 

Régi időben a csillagok, planéták járásából ma-
gyarázták a jövendőmondók és az álmoskönyvek az 
emberek jövendőjét s az emberek szentül hitték, hogy 
valamely uralkodó bolygónak, vagy az állatkör vala-
mely tagjának, amelyben éppen születtek, döntő befo-
lyása van az illető sorsára, életének szerencsés vagy 
szerencsétlen folyására. Ma már túl vagyunk ezeken, 
de igenis látjuk és érezzük, hogy a napnak és Hold-
nak a földhöz való tellurikus viszonya befolyásolja az 
emberek kedélyi állapotát s így álmait is. 

A szép, derült, felhőtlen kék ég felvillanyoz, erőt 
kölcsönöz ellankadt idegeinkbe és mosolyt derít aj-



2 1 9 . 

lélekkel kainkra; a borús, zivataros vagy sötét decemberi idő 
lehangol, ábrándozni késztet, csökkenti a munkaked-

:lőtt áll, vet. Az ősz sárguló és hulló faleveleivel, a tél mindent 
saságá- elborító fehér leplével az elmúlás és nyugalom érzetét 
íilönös, kelti bennünk. A tavasz, mint az ébredező természet 
szük a előhírnöke életet lehel, vágyakozást önt belénk, a nyár 
í, ered- erős ingereivel fokozza az életerőt és munkakedvet, 
iket és A Hold közeledése vagy távolodása a földtől, 
;k, mint különféle fázisai, mint az alvajárás stb. mutatják, né-
vagyoni mely emberek lelki világára szintén befolyással van. 
remény, Az éghajlatok, déli és északi, pl. érezhető különb-
ták már séget mutatnak az emberek kedélyvilágában. A spa-
{ elho- nyol, olasz általában heves, izgatott és hirtelen haragú, 
het ha- a svéd, német, angol, orosz lassú, meggondolt, hig-
ik, még gadt és elmélkedésre hajló. Ezek a szempontok ural-

kodók nagyjában álmaikban is. 
tudnók, Az emberi fajok kedélyi tulajdonságainak befolyása 
, pedig az álmokra tulajdonképen azok szellemi képességével 
:z a kő- függ össze. 
sa alatt Sokkal inkább kimutatható e befolyás a nemi kü-

lönbségről, amennyiben a férfiak és nők álmai között 
vannak általánosságban érzelmi és értelmi különbséget tehe-

: álmok tünk. 
ség, át- A nő egész életének alapja az érzelem, a férfié 

az akarat, cselekvés. A nő álmain végig húzódnak a 
jól ma- szerelem, bosszú, gyűlölet, vallásosság, különböző sej-
yvek az tések, sokszor csodálatos jövendölések; a férfi napi 
:k, hogy gondjaival foglalkozik álmában is és a kenyérkereset 
ör vala- nehéz gondjai tartják lekötve ott is figyelmét, 
itő befő- Az átöröklésnek, mint atavizmusnak befolyását a 
és vagy kedélyre s így közvetve az álomképek alakulására csak 

ezeken, nagy megszorítással fogadhatjuk el.1 

:s Hold- Hanem igenis más-más színezetet adnak álomké-
solja az Peinknek az életkorok. A gyerek, ifjú, férfi és a g g ; a 

nt > 1 Konkrét tények még nem bizonyítják nagy számmal Schop-
OZ, e r o Penhauer és Fischer azon állítását, mely szerint a gyermek akara-
derít a j - tat atyjától, értelmi és lelki tulajdonságait pedig anyjától örökli. 

\ • 
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kislányka, hajadon és anya más-más körben mozog-
nak álmaikban i s ; a gyermek és kislányka ott is ho-
mokból épít palotát, hímes pillangó után futkos ; az 
agg második gyermekkorát élvezi álmában i s ; az ifjú 
és hajadon szerelem után eped, a férfi ügyes-bajos 
dolgaival, az anya családi, házi teendőkkel, gyermekei 
boldogságával, jövőjével álmodik. 

4 



III. 

Alom és a jövendő. 

Voltak és vannak álmok, amelyekről azt hirdetik, hogy előre meg-
mondották a jövendőt. Jósló hajlam. Jelentőségteljes álmok. Rend-
ellenes szervezeti működés, betegség stb. elárulja a bekövetke-
zendő bajokat. Honnan származik az a hit, hogy az álmok és a 
jövendő összefüggenek. Hogy történik az álomfejtés ? Ókori és 
vad népeknél e mesterség. Artemidorosz. Modern Sybillák, cigány-

asszonyok, álmoskönyvek. Álomfejtés értéke. 

Akárhányszor olvassuk az elmúlt idők történetében, 
halljuk a jelenben, hogy egyeseknek az álmai betelje-
sedtek a való életben. Nem hagyható szó nélkül tehát 
némely álmoknak az a tulajdonsága sem, mely szerint 
homályosan sejtik, máskor világosan eltalálják a jöven-
dőt. Most már csupán az a kérdés, hogy egyáltalában 
lehetséges-e tudomást szerezni álomban a jövendőről 
s ha igen, milyen körülmények között ; mennyire bíz-
hatunk bennök s miben áll az álomfejtés? 

Olyan álmok, melyeknek képeiből a jövendőre 
következtethetünk, valósággal léteznek. Nevezzük eze-
ket jelentőségteljes vagy jósló álmoknak és vizsgáljuk 
meg keletkezésük körülményeit. 

A szervezetben történt rendellenes változás igen 
sokszor álomképeket vált ki, amelyek így előjelei lesz-
e k a következő nap jelentkező betegségnek. Akár-
hány betegségnek a csirája benn lappang az ember 
szervezetében egy-két napig anélkül, hogy tudomást 



2 2 2 . 

szereznénk róla; éjjel alvás közben azonban esetleg 
kitör, kellemetlen s az illető betegségnek megfelelő 
álomképeket vált ki, amelyekben influenza, fejfájás stb. 
gyötör s amelyek másnap tényleg jelentkeznek is. 
Ennyiben tehát az álom megjósolta, előhírnöke volt a 
jövendőnek. 

Arra is akadt példa, hogy nagy betegségben síny-
lődök vagy végkimerülésben szenvedők az ilyenkor 
bekövetkezett erős ideges feszültség következtében 
egész pontosan megálmodták halálukat, sőt annak nap-
ját és óráját is. Ilyen esetekben kétféleképen szoktak 
jelentkezni az álomképek. Az álmodó vagy egy másik 
képzelt személytől hallja halála pontos idejét, vagy ő 
maga látja önmagát halva, azon a bizonyos napon 
kiterítve és még siránkozik is maga felett. II. Krisztián 
dán királyról tartja a hagyomány, hogy nyolc nappal 
előbb megmondotta halála pontos idejét. 

Gyakoriabbak e sejtelmek a lelkibetegeknél, akik-
nek már érzékszervei is sokkal finomabban működnek 
és a suttogó orvos és rokonok véleményeit is meg-
hallják, ezekkel foglalkoznak, velők álmodnak és mint 
jelentőségteljes álmokat esetleg el is mondják. Hogy 
aztán ezer és ezer nem teljesül be ezen álmokból, az 
megint természetes. 

Majd egyes álmok intéseket tartalmaznak a jövőre 
nézve, mint a bibliai Fáraóé, Józsefé, Pilátus feleségéé; 
ismét mások rokonok, barátok, ismerősök szerencséjéről 
vagy szerencsétlenségéről adnak hírt; ismét mások 
valamely titkon elkövetett gonosztettet fedeznek fel, 
mint aminőt az Ibikus darvairól szóló ókori monda 
beszél el. A költők fel is használták e ritka jelenségeket 
s akárhány drámának és elbeszélő költeménynek egy-
egy ilyen jelentőségteljes álom képezi az alapját. 

Az eddigi megfigyelések azt mutatják, hogy enemű 
álmai rendesen a gyenge szervezetű, erősen ideges, 
hisztérikus egyéneknek voltak, kiknél a felizgatott 
fantázia különösen alvás közben szinte határtalanul 
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működik. Lényegük e jósló álmoknak s egyáltalában 
előfordulásuk feltételei a szervezetben és a véletlenben 
keresendők s így egyéb, magasabb okozati összefüggést 
keresni és találni az álmok és azok teljesedése, a jövendő 
között tökéletesen illuzórius dolog. 

Az álmok jövőbe látó képességének tehát semmi-
féle pozitív értéke nincs. Mert, hogy a pathologikus 
álmok előre jelzik az esetleg bekövetkezendő beteg-
séget, abban semmiféle jóslóképességet nem látunk, 
hisz egy jó orvos szintén előre megtudja mondani a 
beálló" betegséget, sőt mindjárt orvosságról is képes 
gondoskodni. Hogy pedig mit tartsunk az olyan jósló 
álmokról, amelyeknek képeit erőszakos következtetések 
által rámagyarázzák az ébrenlét eseményeire, arra már 
régen megfelelt Jeremiás próféta, midőn írja: „Ne 
hallgassátok a próféták igéit, kik nektek prófétálnak és 
megcsalnak titeket; saját szívókból mondanak látomást, 
nem az Úr szájából. Hallottam, miket mondottak a 
próféták, hazugságot prófétálván az én nevemben és 
mondván: Álmot láttam, álmot láttam."1 

Olyasféle értéket tulajdoníthatunk ez álomképeknek, 
mint a kalendáriumok elején közölt száz esztendős 
jövendőmondó nyilatkozatainak, melyeket úgy sem vesz 
senki sem komolyan. Igen erős fantázia kell ahhoz, 
hogy egy álmot jóslónak tartsunk azért, mert egy-egy 
mozzanata valóban megtörténik az éber életben is. Á 
föbbi részét azonban, sőt meglehet, hogy azt az egyet 
is, amelyről azt hisszük, hogy álmodtuk, mi adtuk 
hozzá, mikor utána gondolkoztunk. 

Hiszen mindenki előtt ismeretes dolog, aki valaha 
csak visszagondolt álmaira, hogy azok mindig zavartak, 
összefüggéstelenek és érthetetlenek. Ha most éber 
állapotban gondolkozunk felettük, minthogy a fel-
ébredésig már több részletet ki is felejtettünk belőlük, 
még szakadozottabbnak fognak előttünk föltűnni. Ámde 

' 1 L. Jeremiás, 23., 16., 25. 
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az életben minden cselekedetünket az oksági viszony 
fűzi egybe s mi ezt önkénytelenül is átvisszük álom-
beli élményeinkre is. így aztán egyszer csak sokkal 
több józanság, értelem és összefüggés lesz álom-
képeinkben, mint amennyi eredetileg lehetett. Az álom-
nak emlékezetünkben megmaradt főbb mozzanatai ily 
módon egy összefüggő, okozati viszonyon alapuló 
egységes képpé tömörülnek s lassacskán oly jelleget 
öltenek, mintha a való élet eseményei volnának. Ha 
aztán egy napon olyan eseményt élünk meg, melynek 
e részben elfeledett, nagyrészben pedig kiegészített 
álomképpel némi közös vonása van, akkor már egészen 
más színben látjuk előbbi álmainkat és elhitetjük 
magunkkal is, hogy a most velünk történt eseményt 
már mi előbb megálmodtuk. 

így tehát az álmok egyrésze azáltal veszi fel a 
jósló jelleget, hogy az ember emlékezetében elferdíti 
őket. 

Számuk még így is rendkívüli csekély lehet, mint-
hogy emberek, akik majdnem mindig álmodnak és 
figyelmesek is álmaikra, egész életükön keresztül alig 
emlékeznek egy "ilyen jósló tartalmúra is. Ellenben már 
szállóigévé lett, hogy az álom visszájáról teljesedik. 
Erre céloz az a koldúsról szóló anekdota is, mely 
szerint a koldus reggel azzal az ürüggyel állított be a 
tábornokhoz, hogy álmában a gazda egy font kávét, a 
tábornokné pedig egy font cukrot adott neki. „Ej, az 
álmok mindig visszáról teljesednek", viszonzá a tábor-
nok. „Úgyis jó lesz, szól a koldús, — tábornok ur 
fogja adni a cukrot, a tábornokné asszonyság pedig a 
kávét." 

De egyáltalában mi az alapja annak, hogy az 
emberiségnek legnagyobb része a világ kezdetétől 
fogva a való élet tényeire akarja magyarázni az álom-
élet káprázatos tüneményeit ? Magyarázatát részben az 
előbb mondottakban találjuk, midőn ugyanis az emlé-
kezetben félig elmosódott, félig újabb részletekkel ki-
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egészített álomképeinket valóban bekövetkezni látjuk a 
mindennapi életben, részben pedig a szellemekben való 
hitben. 

Álmainkban ugyanis nemcsak élő emberekkel és 
létező dolgokkal találkozunk, hanem szellemekkel, ha-
lottaink lelkeivel és képzelt dolgokkal is, amelyek a 
természeti emberben megerősítették azt a hitet, hogy 
az álom a való életnél sokkal magasabb jelenség, amely-
ben az Isten az ő küldöttei által kijelentéseket tesz az 
embereknek a jövendőre nézve. S mikor aztán néha-
néha egyes álmok a maguk módja szerint be is telje-
sedtek, akkor röktön készen volt a babonás hiedelem: 
hogy az álmok megjósolják a jövendőt. 

Amióta a világ áll, minden nép hitt az álmok jósló 
hatalmában és most már az emberiség lelkéből kiirtani 
alig lehet. 

Hasonlóképen mindig akadtak olyan bölcs embe-
rek is, akik az álmokat magyarázták. Az isten ik ugyanis 
— tartották az ókorban — küldenek jósló álmot az 
ember lelkére, de nem mindig elég világosak és átte-
kinthetők azok. Olyan emberekre volt tehát szükség, 
akik az isteneknek különös kegyeiben állván, ez álmok-
nak igaz értelmét tudták megmagyarázni. Ilyenek min-
den népnél és minden időben akadtak. Ezek jobban 
értettek a mesterséghez, mint a többi nők és férfiak, 
bár, mint az északi népek mondái tanúsítják, az álom-
fejtésben mindenki gyakorolta magát. 

Hogy pedig az egyéni tehetségnek és szellemes 
körültekintésnek ilyen nagy tere nyílt az érvényesülés-
hez, az onnan van, hogy az álomfejtés nem meghatá-
rozott szabályok szerint történt. A régi izlandi mon-
dákban akárhányszor találkozik a kutató olyan adatok-
kal, melyek előbbi állításunkat igazolják. 

Az álmodó határozottan kijelenti az álomfejtőnek, 
hogy épenséggel nincs megelégedve álmának olyatén 
Magyarázatával s egy másik álomfejtő talán jobban és 
kedvezőbben tudta volna megmagyarázni. 

15 
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A történelemben leginkább elhíresültek a chald 
álomfejtők. Hiszen a babiloniak legnagyobb hőskölte-
ményében a Nimródépószban nemcsak álmok játsszák 
a főszerepet, hanem a főhős s ennek barátja álma-
ikban minden nevezetesebb eseményt előre sejtenek és 
egymásnak meg is magyaráznak. 

A zsidók babiloni tartózkodásuk ideje alatt fej-
lesztették ki még jobban az álomfejtésben való jártas-
ságukat. Dániel próféta. József az idegen udvarban 
azért lesznek nagy emberek, hatalmas urak, mert meg-
tudták fejteni a császárnak az álmait. 

A görögöknél, rómaiaknál egész mesterségszerűleg 
űzték az álomfejtést, pedig hogy a műveltebb rómaiak 
mennyire hittek benne, azt elképzelhetjük Ciceró 
ismeretes nyilatkozatából1. 

Az északi népeknél, az izlandiaknál szintén dívott 
az álomfejtés, mint az majdnem minden mondájukból 
kitetszik. 

Vad és művelt népeknél egyaránt divatban volt 
tehát az álomfejtés, sőt egész terjedelmében megta-
láljuk még a Kr. u. második században is. Ebből a 
korból maradt fenn ugyanis egy híres könyv2, amely-
ben egy tekintélyes s a maga korában nagy tudomá-
nyának ismert szakember, Artemidorosz, az álmokról 
értekezik s azok megfejtéséhez ad érdekes útasításokat. 
Határozottan kijelenti, hogy egyes álmokból s azok 
teljesedéséből még nem lehet következtetni az álom-
képek jelentőségére. 

Magyarázatai amiket az egyes álomképek meg-
fejtéséhez fűz, elég észszerűek, de mindig önkényesek s 
néha-néha rendkívül érdekesek. „Ha az iparos ál-
modja pl., hogy sok keze van, ez reá nézve jót 
jelent . . . a gazemberekre ellenben ugyanaz az álom 
fogságot jelent, mert azt mondja, hogy sok kéznek 

1 L. Cic.: De divinatione II. c. 54. 
2 L. Artemidorosz: Onejrokritika. 
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lesz dolga az álmodóval". Még érdekessebbek azok az 
álomfejtései, melyekben Pythia módjára burkoltan vagy 
egész kétértelműén magyaráz úgy, hogy ha az ellen-
kezője történt volna meg magyarázatának, akkor is 
beteljesültnek vehette volna az illető. Pl. „Valaki 
Olimpiába vitte fiát birkózónak és álmodta, hogy a 
fiát megölték és a versenypályán eltemették. A fiú 
természetesen győztes lett az olimpiai já tékon; mert 
az olimpiai győzőnek épen úgy, mint a holtaknak 
emléktáblát állítottak és dicsőitik". 

Szellemes leleményességével, mint aminőt a kö-
1 vetkező példa mutat, jóidőre megszerezte magának a 

kiváló tekintélyt és egyeduralmat az álmok megfejté-
sének birodalmában : Mikor Sándor Tyroszt ostromolta 
és aggódott, mivel az ostrom már nagyon sokáig tar-
tott, egyszer azt álmodta, hogy pajzsán szatír (szatyrosz) 
táncol. Véletlenül Artemidorosz álomfejtő is ott volt a 
király kíséretében és ügy magyarázta az álmot, hogy a 
szatir (szatyrosz) szót sza-Tyrosz-ra (Tyrosz a tied, 
görögül) osztotta. A király az álomfejtés hatása követ-
keztében heves ostromot intézett a város ellen s be-
vette1. 

A középkorban a babona más irányt vett s a jö-
vendőt másféle jelenségekből kezdték magyarázgatni. 
Mindazonáltal maradtak még mindig eg;ész napjainkig 
inodern Sibyllák és cigányasszonyok, akik ügyes svind-
Hzéssel és előrelátó körültekintéssel részint az előkelő 
körök babonás tagjait, részint a könnyenhivő nép 
fiait csapják be és ámítják el drága pénzért. 

X fiatal ember belebolondul a szomszédasszony 
lányába, de semmi módon nem beszélhet vele, oly 
gondosan elzárják előle. Kapóra jön egy cigány-
asszony, aki a kártyavetés művészete mellett még 
álomfejtéssel is foglalkozott, felbiztatja, hogy menjen 
át a szomszédba és a leánynak akármilyen álmát ma-

1 L. Lehmann: „Babona és varázslat." II. K. 188. 1. 
10* 
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gyarázza úgy, hogy X fiatal ember halálosan szerelmes 
belé s csak vele lehet boldog. A jámbor csalás va- j 
lóban meg is történt és be is vált. 

Hát még az álmoskönyvek! Ezekben az álmok 
megfejtésének az elve részint a hasonlóság, részint a 
kontraszt, azon az alapon, hogy legtöbbször azzal 
szoktunk álmodni, amit fantáziánk a képzetek hason-
lósága vagy ellentétessége következtében összehoz. 
Szerkesztésük ezen elv mellett tökéletesen önkényes s 
így méginkább áll az igazság, hogy álomfejtőnök és 
álmoskönyvek magyarázatainak hinni nem lehet. Ha 
néha-néha mégis beteljesedik a jövendölés, amelyet az 
álomból fejtett ki az álmoskönyv, az csak azon tyúk-
nak szemtalálásával egyenértékű, amely egyszersmind 
vak is. 

Nem kell ahhoz sem álmoskönyv, sem Sibylla, 
sem ihletség, hogy néha-néha egyes álmaink részben 
megvalósuljanak. Hisz annyi rengeteg sokat álmodunk, 
hogy nem is lehet csodálatosnak tartani, ha véletlenül 
egy beválik. „Totas noctes dormimus neque ulla fere 
est, qua non somniemus et miramur aliquando id, quod 
somniarimus, evadere ?" k Aztán meg a legjobb álmos-
könyvnél is biztosabban és helyesebben meg tudja 
magyarázni a lelki vagy testi betegeknek az álmait 
egy okos és tapasztalt orvos. Máskor meg a tapasz-
talat, okos következtetés, egy kis előrelátással igen 
könnyű kihámozni a valószínű jövendőt. Ha a költő 
tapasztalja, hogy kedvese mindig hidegebb és hidegebb 
lesz iránta s egyszer azt álmodja, hogy hűtelen lett, 
otthagyta s ez valóban be is következik, akkor ez 
egyáltalában nem csodálatos, sőt könnyű megfejtés. 

»Megálmodtam egy álomban 
Nagy hűtelenséged : 
Rózsás, piros koporsóban 
Láttalak volt téged . . . • 

1 L. Cicero: De divin. II. c. 59. 
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a 7 álmok tehát nem arra valók, hogy előre jelezzék 
az embernek a jövendőt; folyton működő lelki teyekeny-
s l g e T n k folytatásai azok s ugy tekinthetők, mint alvás 
tartama alatt fellépő intenzív hallucmaciok. 
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