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HAM VAS BÉ LA

Lassú álom
(rész le tek a Nap ló ból)1

A sze xus dé mon él mé nye. Ku tyák a kert ben. Un dor. Gro teszk, ne vet sé ges. Te he tet-
len ség. Szen ve dés. Min den kí sér let ar ra, hogy ezt múzsaizálja, csõ döt mond. A „ron da” 
Mú zsa. A „ron da” esz té ti kai fo gal ma. Esz té ti ka és múzsaiság (Pannwitz). Esz té ti ka 
és ha ta lom. Ron gált, vér sze gény múzsaiság. Nagy bel sõ meg gon do lá sok a sze xus ról. 
Álom: or rom ból ron da fe hér fér ge ket hú zok ki. A „fû részt” a pé csi gyors vo nat elé 
do bom. Hogy ez mit je lent? Ta lán tu dom.

Eb bõl a sze xus dé mon-le lep le zés bõl ki in dul ni –
1950. III. 10.

•

Szent Pál azt mond ja, ha tö ké le te sek len nénk, lát nánk, és ha tö ké le te sek le szünk, 
lát ni fo gunk, mint ahogy azok, akik tö ké le te sek, lát nak. A hit egy faj ta nem tö ké le tes, 
ha nem ho má lyos lá tás. „Adott ne kik ká bult szel le met, nem lá tó sze me ket, nem hal ló 
fü le ket mind a mai na pig.” (Róm. 11,8) Az ép és éber szel lem lát. A ká bult szel lem 
és a nem lá tó szem hisz. Aki pe dig szel le mét el vesz ti, vak, hi tet len. Sö tét ség. A hi te ha-
gyás az, ami kor va la ki a szá munk ra le het sé ges lá tást (a hi tet) el hagy ja. Az Upanisádok 
azt mond ja, csak az éber szel lem lát. Ez az éber lá tás a vidya. Ugyan az a szó, ami a 
la tin videre vagy a gö rög idea és eidos. Tu dás és lá tás és lát vány, va gyis éber szel lem. 
A ki halt szel lem ez zel szem ben avidya, a vak ság ban, a tu dat lan ság ban és az al vás ban 
szen ved. A hit a ket tõ kö zött áll, úgy, hogy aki hisz, az lát, de za var tan, és mi nél in kább 
hisz, an nál vi lá go sab ban, mi nél ke vés bé, an nál ho má lyo sab ban. Szent Ágos ton is ezt 
mond ja. Newman kar di ná lis sze rint a hi tet a ká bult ság tól az eme li ki, hogy a va ló ság-
gal han golt ság ban (assent) van. A hi tet len álom ké pek közt té ve lyeg (az Upanisádok azt 
mond ja, ez a ma ya). A hit még nem tel jes éber ség, de van assent-je. Már de reng. Szent 
Pál to vább megy. Éle tünk leg fon to sabb táp lá lé kát a hit szer zi meg. „Az igaz em ber hit-
bõl él.” (¼ äéêáéïò Ýê ðéóôåùò æçóåôáé.) De Szent Pál még to vább megy. Csak az szól, aki 
hisz. „Hit tem, azért szól tam.” (II. Kor. 4,13) A hi te ha gyás az, ami kor el vesz tem a lá tást 
és meg va kul tan álom ké pek kö zé me rü lök; ami kor a va ló ság gal va ló han golt sá go mat 
el vesz tem; ami kor tu dat lan ná vá lok; ami kor el vesz tem a szót; ami kor éle tem leg fon to-
sabb táp lá lé kát el vesz tem. A kár ho zat fia csak és egye dül ak kor jö het el, ha el kö vet ke zik 
a hi te ha gyás. A hi te ha gyott nem hogy nem lát, ha nem eset leg, az esze ve szett, ab ban a 
ré vü let ben él, hogy az an gyal je lent meg.

1950. IX. 24.
•

IX. 30. éj sza ka
Álom éj sza ka

1. New York ban. Ma ga san, a ho tel szo bá ban. Könyv tár ban al kal maz nak, azért jöt-
tem Ame ri ká ba (Új Vi lág. – New York = Új Vá ros). Apám ott van, ágy ban fek szik, az 
ol va só je gyet ne kem ad ja, hogy én tõ le át ve gyem és a fog lal ko zást to vább gya ko rol jam. 
Ag go dal mam van, hogy a nyelv vel ne héz sé ge im lesz nek. Éj sza ka. Ki né zek az ab la kon, 
tisz ta ég bolt, sû rû és cso da szép csil la gos az ég, egé szen más, szebb, mint ná lunk. Ma gas 
há zak, mély ut cák, a há zak ab la kán kü lön bö zõ fel irat ok. Az egyi ken Shakes peare, áp ri-
lis 12. E dá tum nak (mint ha Sh. szü le tés nap ja len ne) kü lö nös fon tos sá ga van. Igen mély. 
Fel éb re dek. –

2. Ka tó val Espresso-szerû he lyen. Ta lál ka hely, ame lyet õ szer ve zett. Na gyon hely te le-
ní tem, ab ba kell hagy ni. Pe net ráns bor dély han gu lat. El me gyünk. Több is me rõs. Fe ke te 
té li ka bát ban va gyok és az esõ el len új ság pa pi rost te szek a fe jem re, de nem akar men ni. 

3. álom el pá rol gott.
1950. X. 1.

•
1 Hamvas Béla naplójának részleteit a jogutód, Dúl Antal hozzájárulásával közöljük. (Danyi Zoltán)



76

X. 1. éj sza ka

Ke reszt anyám (fe ke te ru há ban) és töb ben (hú ga im?) vas úti pénz tár elõtt va gyunk és 
je gyet vál tunk Vi seg rád ra (a Ba la ton mel lett). Va la mi kép pen G. He lén is ott van. Be szál-
lunk, üres ko csi ba, amely olyan sza bá sú, mint a föld alat ti. Ké sõbb so kan van nak. Ki szál-
lunk és be me gyünk a vá ros ba. Töb bek tõl kér de zem, hogy mi e hely ne ve, de vá laszt 
nem ka pok. Va la ki jön és va la mi lyen sors jegy fé lét árul (köl csönköt vény?). Egy szer re 
vár kas tély sze rû épü le tet lá tok fent a dom bon (ko los tor?). Igen szép ró zsa szín-sár gás ré gi 
kõ épü let, nagy sze rû ka pu val. Lép csõk ve zet nek fel, a fel sõ fo kok igen csor bák és ron gál-
tak. Ülök és bá mu lok. Ka tó tól kér dem: Ugye, ez a ka pu mi lyen gyö nyö rû? Õ fe lel: Igen, 
gyö nyö rû. Szo mo rú an, sí rás sal küzd ve né zem a ka put.

(Mi ez? Vi seg rád – Ma gas vá ros. He gyen épült vár. – Föld  alat ti vas út. – Lép csõk. 
– Ka pu. Szo mo rú sí rás han gu lat, só vár gó né zés, kí ván ság. – ?)

(Kaf ka: Das Schloss.)

1950. X. 2.

•

X. 3. éj sza ka

Po zsony ban va gyok Ka tó val vé gig a Mi hály-ka pu ut cán, mint a film ben las sí tott 
fel vé tel lel, mint ha száll nánk, meg aka rom mu tat ni a Rómer Flóris ut cai há zat, de nem 
lát juk. Egy ki csit ola szos. Fent a Mi hály-ka pun tér ség, mint egy park, ala csony, de igen 
tisz ta víz ben gá zo lok me zít láb. Igen jó ér zés. Nap fény, vi lá gos ság. Me gyek át egy rop-
pant nagy ter men. Hang ver seny te rem? Ze né szek áll nak? Me lyi ken játs  szak? A vé gé ben 
tár sa ság és kép. A ké pen Bibó La jos (?) és Weöres Sán dor. Be szél get nek, én is. A te rasz-
ra me gyünk ki és fel só haj tok, csak nem sír va és kön  nyez ve: a ten ger, a ten ger! Mint ha 
lát nám a kék vi zet.

(Mi hály-ka pu már ál mom ban sze re pelt. Ha lál ka pu? /Szent Mihály?/ – Po zsony – tisz-
ta, de igen se kély víz – ten ger. A ten ger az a nosz tal gia, ami elõb bi ál mom ban a ka pu? 
Mi hály-ka pu?)

X. 4. éj sza ka

Sok álom, elég za va ro sak, de egyet se fog tam el.

1950. X. 5.

•

X. 10.

Is ko la, lép csõ ház (Lónyay u. ref. gimn.?), el ké sek, megint nem kez dem meg a ta ní-
tást. A kö te les ség mu lasz tás bánt. Ágy. Le fek szem. Al tiszt és ta ka rí tó nõ tó tul be szél nek, 
hogy ne ért sem. Ma gam ban tót sza va kat mon dok (idete, ja kcem spat), hogy õket meg-
szé gye nít sem. Kis le ány kák jön nek és ágya mon ke resz tül-ka sul mász kál va ké pes köny-
ve ket (an gol) ke res nek. Mint ha ott se len nék, ró lam nem vesz nek tu do mást. Ki lenc 
óra kor ta ná rok jön nek, és az or vos. Az or vos nak na gyon nem tet szik, hogy a ta ní tást 
még min dig nem kezd tem el. Igen jó in du la tú. Az én ér de kem ben. Ar ra hi vat ko zom, 
hogy az elöl já ró sá gon volt dol gom, lég vé del mi gya kor lat. Ezt egy ta nár meg erõ sí ti. De 
csak ki fo gás.

X. 13.

Ho mály. Ka to nák, én is friss harc té ri egyen ru há ban a föl dön fek szem (be teg va gyok? 
szi mu lá lok?). Anyám és Pi tyu van nak ott. P. azt mond ja, hogy a vas úti ven dég lõ ben 
ol csón le het en ni.

Te rem. Töb ben van nak ott, ve ze tõk, Sztá lin is. Ket tõnk nek (nem tu dom, a má sik 
ki cso da) bo rí té kot nyújt, mint ha kü lön le ges fi gyel mes ség len ne. A nagy folio bo rí ték ban 
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va la mi lap van, raj ta ne vem, is me rõs írás, mint ha Újházy Györ gyé len ne. Sztá lin ki ve szi 
a la pot, sa ját sá gos kép-rajz-ábra, s ez azt je len ti: a csil la gok (nap) ál lá sa a fel sza ba du lás 
nap ján. Mint ha Víz ön tõ len ne, feb ru ár, a nap ho má lyos. Exil? (1945 feb ru ár?) Csil la gok, 
dél kör vo na lak, má gi kus áb ra. Sztá lin azért ad ja ne kem, mert tud ja, hogy ilyes mi iránt 
ér dek lõ döm, ked ves ked ni akar. Va la mi még tör té nik. Sztá lin el megy, vis  sza jön. Cso dál-
ko zom sze mé lyes charme-ján. Mint ha vil la mos len ne (?). Nõk van nak ott, sír nak, mert 
Sztá lin ba an  nyi ra sze rel me sek.

1950. X. 19.

•

Álom

Es te, el al vás kor há rom igen eré lyes, han gos és sür ge tõ ko po gás az ab la kon. (Im már 
5 vagy 6-szor, nyár óta.) Mint min dig, ije de lem, bor zon gás, fé le lem. – Haj nal ban álom. 
Va la mi elõ tör té net, amit el fe lej tet tem. Te le fon, a kagy lót föl ve szem. Az aszt ro nó mi ai 
in té zet bõl be szél va la ki, szcientifikus-hivatalos ko mo lyan köz li: „Ve szé lyes stellium.” 
Is mét szo ron gás. (Elõ zõ nap ar ra gon do lok, hogy a 23. álom nem ve szély, ha nem po zi-
tív.)

1951. III. 24.
Szent end re

•

Álom

Sa ját íté le te met ol va som a túl vi lá gon. Ak kor egé szen jól ér tem. Ez az „igaz ság”. Nem 
kel le mes, nem meg alá zó. Tisz ta. Is te ni és föl eme lõ és nagy. Csak ar ra em lék szem, hogy 
„i” van ben ne („y” is?). „Egyet len jod sem mú lik el be lõ le?”

[1951.] áp ri lis 10.

•

Álom

Kór ház te rem. Ce ment pad ló, szür ke fa lak. Ba rát ság ta lan. Egy ha lott zsák kal be ta kar-
va. Fé lel me tes. Egy em ber a ha lot tat fel bon col ja (a fe jét?), az alatt ki kell men ni. Azt 
mond ja, hogy a ha lál oka aszt ma. A fej he lyé re fe hér kar ne vál-ál ar cot tesz. Raj tam frakk 
(szmo king?) van olyan ér tel mû fel írás sal, hogy ez az „oro szok”-ra vo nat ko zik, ked ve zõ-
en. Va la hol kint más ugyan ilyen ér tel mû fel irat.

Po zsony ban a fü ge fa mel lett ló tu szo kat da ra bo lok fel tü ze lõ nek (Czóbeléké?). Tar tok 
at tól, hogy oda jön nek, mert ez ti los. Egy szer re meg je le nik anyám. Öröm mel azt mon-
dom: Ma ma! Egé szen fi a tal, igen le á nyos és szép.

Har ma dik álom?
1951. ápr. 18.

•

Álom (Bp., 1951. XI. 17–18.)

Tar tal ma –
Az ese ményt azon nal el fe lej tet tem, és pe dig azért, mert az túl ma gas a re a li tás-tu da-

tom szá má ra. Imaginációs, vizionárius, transz cen dens álom – él mény – mentál, sõt 
Ogdoad-álom, túl az asztrál-szférán. Ma gam sem tu dom, ho gyan ju tot tam hoz zá. Köny-
 nyen le het, hogy az inotai szub li má ció se gít sé gé vel – a re a li zá ció ma ga sabb fo ká val: az 
utób bi 1–2 hét alatt hi va ta li dol ga i mat kezd tem el ha nya gol ni, de teg nap fel esz mél tem, 
és el ha tá roz tam, hogy is mét pon tos és eg zakt le szek. Vi gyáz ni kell, ne hogy ál lá so mat 
el ve szít sem, de vi gyáz ni kell fõ kép pen a mo rá lis front ra: amit kar ma-jó gá ban el ér tem, 
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azt nem sza bad fel ad ni. E fo lya mat nak erõ sen ka tar ti kus jel le ge van, amit ta pasz ta lok. 
In tel lek tu á li san nem ked ve zõ. De ez di rekt jó. Kö ze lebb ke rül tem a szent hez. De fõ ként 
kö ze lebb ke rül tem Is ten hez – Krisz tus hoz. Egy sze rû ség. Is ten egy sze rû sé ge. Lé lek je len-
lé tem van. Em ber is me re tem. Élet gya kor la tom. Mo rá lis egész ség a leg több. A szel le mi 
tisz ta ság a leg ma ga sabb fo kú meg ér tés. A fö lös le ges in tel lek tu a liz mu sok le fa ra gód nak. 
A Pneuma ha tá sa. Ezt az utat nem sza bad el hagy ni. Le het, hogy ez az álom transz cen-
dens elõz mé nye.

Te hát:
Tar tal ma kö rül be lül az, hogy Isten–Krisztus be szél, de én be szé lek. Túl vi lá gi fény, 

mint ahogy Henoch le ír ja. Az a bi zo nyos sem hi deg, sem me leg tem pe ra tú ra, amely lan-
gyos má ju si na po kon (dal mát haj na lok) van. Hogy mit mond az Úr (mit mon dok én), azt 
tüs tént el fe lej tem. De gyö nyö rû – evan gé li um sze rû, ki nyi lat koz ta tássze rû is te ni Logosz. 
Ze né je van, és ke resztalak ja. (Böhme: Ungewande Ange? Philosph. Kugel?) Tö ké le tes 
meg vi lá go so dás és tisz ta üdvér zés. Reg gel úgy ta lá lom: ez az az ál la pot, ami kor az 
em ber egyé ni sze mé lyes sé gé nek tel jes fenn tar tá sá val és sért he tet len sé gé ben Is ten ben 
van, ve le tö ké le tes Egy ség ben: ami kor amit mon dok, azt õ mond ja.

Gond vi se lés-tu dá som, amit teg nap mond tam Ir má nak: oly tö ké le te sen le mon da ni 
ön ma gam ról, hogy hir te len tu dom: Õ job ban tud ja, mi jó ne kem, mint én. – „Sze re tet-
tel õriz te tem ma gam.” – So ha sem fo gom tud ni ma ga mat úgy sze ret ni, mint Õ sze ret 
en gem – ez a hit, bi za lom, hû ség: aka ra to mat tel je sen be lé je vet ni, azt akar ni, amit õ, 
ez az Egy ség.

Még to vább: sza bad ság ról va ló le mon dás: sza bad sá gunk he lye igen kes keny. Ez a 
hely, ahol sza ba dok le he tünk, az asztrál-karma (sors, de ter mi ná ció) és a Gond vi se lés-
ben az aka rat ról va ló tel jes le mon dás kö zött van, igen ki csiny ré sen. „A sza bad vá lasz-
tá son ala pu ló elõ re ren de lés” – a Gnadenwahl alap gon do la ta. Ez az, amit meg ér tet tem. 
(Jakabfalvy már mond ta, de hely te le nül fo gal maz ta: a sza bad aka rat a rossz aka ra ta 
– Is ten ben az aka rat ról le kell mon da ni. Nem! Ki kell ta lál ni, hitbõl!, hogy õ mit akar, és 
ve le akar ni. Ez a jó. Sza ba don, hit bõl Ve le akar ni.) Így az álom egész hát te rét (ameny-
 nyit lá tok) fel de rí tem. Ta lán még több. Az üdvál la pot in ten zív át élé se. A ke reszt, amit 
lá tok, szálsze rû, mint a táv csõ ben a be le raj zolt ke reszt. (Böhme?) A mon dat 3-as vagy 
4-es rit mu sa, tö ké le tes igaz ságki nyi lat koz ta tás. Ha elmékeznék rá, ez a ki nyi lat koz ta tás 
len ne a leg ma ga sabb pont ja an nak, amit nyelv ben egy ál ta lán el ér tem, mert ez már nem 
be lõ lem, ha nem Is ten bõl fa kad. Cél: így ta ní ta ni.

Még egy: az utób bi idõ ben szo mo rú ság, ami ért nem va gyok ké pes ta ní ta ni, és ami ért 
an nak, amit tu dok és mon dok, más ra sem mi ha tá sa sincs. Meg ol dás (gon dol tam): azt, 
amit ke res tem, fel ad ni, és csak azt mon da ni, amit Is ten mond ben nem. Va gyis nem ki fe-
lé, ha nem be fe lé be szél ni az em be rek hez, az Ungewandte Ange szel le mé ben. Meg szó-
lí ta ni az em bert. Amit tu dok, ami va gyok, az sem mi. Ha tás ta lan. Ha ko mo lyan ja ví ta ni 
aka rok, ak kor Is ten ja ví tó mun ká já ban kell szol gál nom. Ez az!

És ma Ba logh B. fel ol vas sa a 91. zsol tárt, amely ben rá is me rek fé lel mem re. Ez az tán 
ön bi zal mat ad. A Te aka ra tod, Uram és Atyám! Le gyen meg. Te meg védsz en gem, és én 
a Te di csõ sé ge det fo gom szol gál ni. Mind eb ben már a sze mé lyes becs vágy csak mo tor, 
sem mi más. Csak bi o ló gi ai tur bi na, amely a transz cen dens ára mot ter me li.

Hal le lu ja!

1951. XI. 18.
Bp.

•

Álom
Inota, V. 5. (A re ví zió elõtt.)

Bothár Bar na meg je le nik, és én „he lye sen” cse lek szem az õ ha tá sá ra. B. B.-nak 
kö szön he tem, hogy si ke rült a kí sér tés nek el len áll ni.

Ki ne kem B. B.?
Õ men tett meg en gem –
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Biz tos.
Va jon B. B. az az em ber, aki en gem sze ret?
Min den pers pek tí va –
Az em bert a sze re tet õr zi –

Bp., 1953. V. 10.

•

Álom

Töb bek kel (Ka tó val is?) va la mi lyen ház ba me gyünk, amit meg aka runk ven ni. Meg-
mu tat ják ne künk. Igen kü lö nö sen épí tet ték, de be ren de zé se me leg, sok szõ nyeg és ta ka-
ró, a szo bák ba lép csõ kön kell men ni. Egy idõs em ber van ott, asz ké ta sze rû, hos  szú õsz 
haj jal, jobb kéz fe lõl ál lok ne ki, elõt te pa pír, áb ra van raj ta.

Azt mond ja ne kem je len tõ ség tel je sen: Igen mes  sze fogsz re pül ni. Ez után a pa pír ra  
ilyen faj ta                   ma da ra kat raj zol re pü lés köz ben. Le fek szünk alud ni, éj jel va la ki 
fel ri aszt ez zel a ki ál tás sal: Lop ják a baglyasi disz nó kat! Én fel ug rok, az egyik szo bá ban 
eve zõ la pát sze rû esz közt ra ga dok fegy ver nek és ki nyi tom az ab la kot, hogy ki ugor jak. 
Olyan, mint a Ráyka* P. ut cai disz nó ól. Kint szür kés éj sza ka és nyo mott csend.

(Szív do bog va éb re dek.)

Inota, 1953. V. 28–29.

•

Álom

Egyéb kö rül mé nye ket el fe lej tet tem. (Elõ zõ es te Ka tó nak el mon dom elõb bi ál mo mat, 
és tö röm a fe jem, mit je lent het nek a baglyasi disz nók.)

Kár tyá zunk. Ná lam 14 pi ros lap van (2×7), de csak az al só ig. Tordánál van a felsõ-
király-disznó (tri ász = disz nók?). A já ték több mint bi zony ta lan?

Bp., 1953. V. 31.

•

Álom

Mint ha dis  szi dál tam vol na, de meg ígér tem vol na, hogy vis  sza jö vök. Né met or szág-
ban vo na ton uta zom. Augsburgot el hagy juk? Azt kér dem, mi kor ér ke zünk Bré má ba? A 

Bicskei Zoltán grafikája
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ka la uz ki mu tat az ab la kon. Az észa ki ten ger zöld vi ze nagy szél ben hul lám zik. Tá vol-
ban mint ha Ang lia len ne. A ten ger ben szi get. Helgoland? Épít mé nyek, ké mé nyek, nagy 
vá ros ro mok ban, fel éget ve. Va la mi nem egye zik egé szen. Pénz zel? A dis  szi dá lás sal? A 
hel  lyel? Min den egé szen kü lö nös. Bré má ban az ut ca sar kon ma gya rul be szél nek. Ki de-
rül, hogy ott igen sok ma gyar la kik. El is ve zet nek va la mi lyen la kás ba, ahol te kin tet tel 
van nak ar ra, hogy egy elõ re nincs pén zem. (Ami kor fel éb re dek, a Ti zen egy elõ adás van 
a fe jem ben, és Powys – azt gon do lom, hogy le for dí tom an gol ra és el kül döm Lon don ba. 
Mint ha fi a tal nõ se gí te ne a for dí tás ban.)

Inota, 1953. VI. 5.

•

Lon don-álom

Lon don ban va gyok. (Is mét. Már ré geb bi ál mom ban vol tam. Mit je lent Lon don 
szá mom ra?) Ott van nak Nagy anyám, Anyám és Pi tyu. (Há rom nõi ge ne rá ció. Há rom 
Moira?) Va la hol va gyok és va la mi tör té nik, de azt el fe lej tet tem. Sza bad és nyu godt, 
fel sza ba dult köz ér zet. Egy szer csak el me gyek és egy kép tár fé lé be ju tok. Igen nyu godt. 
Az egyik te rem „an go los”. Nem lát szik an nak, még is úgy mon dom. Igen szé pen épült. 
Na gyob bá ra táj ké pek. Ki né zek: szép táj több híd dal, zöld fû, fák, tá vol ból. Ez a Tem-
ze? Úgy lát szik. Aka rom, hogy a nõk is lás sák a mú ze u mot. Szó lok ne kik, me gyünk. 
Köz ben két em ber sö tét ru há ban be megy. Bent har ma dik em ber. Ez az õr. Is it closed?, 
kér dem én. – Yes, it is closed, fe lel õ. Va la mi ru ha fé lét néz nek együtt hár man. Me gyünk 
ha za fe lé, hí don át, vas híd, igen erõs konst ruk ci ó val. Lá tom a par ton a fo lyó vi zet. Ut ca, 
üz le tek, ki ra ka tok. Bi zony ta lan ér zés. Anyám ci ga ret tá val kí nál. Vet te. Cso dál ko zom, 
ho gyan vá sá rol ta, hi szen nem tud an go lul. An gol sza va kat mond, ame lyek kel a tra fi kos 
a ci ga ret tát di csér te. Az ut cán me gyek egye dül, igen kü lö nös, fé lig má mo ros-bol dog han-
gu lat ban. Vis  sza né zek: a há rom nõ jön mö göt tem, nagy anyám el tor zult arc cal, mint ha 
bo lon doz na, gro teszk, fur csa, gesz ti ku lál, egé szen esze ve szett, de va la mi kép pen „ért he-
tõ”. – Csu pa vi lá gos szín, in kább fest mény sze rû, nap pal.

Na gyon-na gyon mély álom (elõ zõ nap lé leg zé si gya kor lat), iszo nyú mély ség bõl jön 
fel. Kü lö nös, hogy ál mom ban – „las san” ál mo dok, csak nem tu da to san las san – az ál mot 
fo gom, de köz ben tö ké le tes re a li tás-ér zé sem van: egy ki csit túl vi lá gi re a li tás. „Ide gen-
sze rû.” Strange. Min den moz za nat mé lyen meg ma rad és be vé sõ dik.

1953. VII. 29.

•

Álom

(Es te el be szé lem a Lon don-ál mot.)
Sem mi fé le kül sõ kö rül mény re nem em lék szem, kép re stb. Csak azt tu dom, hogy az 

„Õr”-nek tu dok vá la szol ni, és a he lyes szót meg ta lál tam.
Meg kön  nyeb bü lés –

Bp., 1953. VIII. 5.

•

Álom

Ang li á ból ha jón megy át va la ki a ten ge ren. A ha jót ka to nák õr zik, úgy, hogy kéz a 
kéz ben kö rül fog ják, arc cal ki fe lé. Calais-ban a ko csi, amely ben va la ki (fon tos sze mély? 
szö ke vény?) van, be ro bog a me ne dékte rü let re, ott el tû nik, és tu dom, hogy az il le tõ meg 
van ment ve – Calais-ban van, a Kon ti nen sen –

Én va gyok a ko csi ban?
Mi ez?

1953. X. 15.


