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A közelmúltban olvastam egy alvással kapcsolatos kutatást, amely 
azt állapította meg, hogy szinte sohasem álmodunk a mobiltele-
fonunkkal. Nem tudnám felidézni, mennyire brit tudósoké a ku-
tatás érdeme, és mennyi mögötte a tudományos alap, minden-
esetre az esetemben tökéletesen jellemző ez az eredmény. És ez 
nagyon meglepő, mivel ha néha kicsit csökken is a napi átlagos 
képernyőidőm mennyisége, akkor is két óra fölött van. Hogyan 
lehetséges az, hogy mégsem álmodom azzal a készülékkel, amit 
minimum húszpercenként megnézek és amit életem zavarbaejtő-
en nagy százalékában bámulok gyakran teljesen indokolatlanul?

Alice Robb, a Miért álmodunk? A tudatos álmodás sorsformáló mód-
szere című könyv szerzője szerint legtöbbször olyan dolgok jelennek 
meg az álmainkban, amelyekkel már az őseink is álmodtak. Ezért 
menekülünk inkább vadállatok elől, semmint rettegünk egy meg-
hekkelt e-mail-címtől. A mobiltelefonok pedig még mindig annyira 
friss találmányok, hogy nem jelennek meg éjszakai fantazmáinkban 
– és inkább álmodjuk az emberiség ősi forgatókönyveit.

Na most amennyire stimmel ez az állítás az álmaimra és a mo-
bilomra, ugyanannyira áll minden jelenségre, amit ez a kritikus, 
2020-as év hozott. Nem álmodom magam maszkkal. Nem álmo-
dok karanténnal. Nem menekülök éjszaka a kijárási korlátozás 
alatt, és nem kapom el a vírust. Akármennyire is jelen van mind-
ez az életünkben, mégsem ivódott bele kitörölhetetlenül a szöve-
teinkbe. És ez nagyon jól van így.

Ezt a magazint is ebben a szellemben készítettük el: habár meg-
kerülhetetlenül itt van ez a valami a mindennapjainkban, az álma-
inkban már nem ér utol bennünket. Most még mások a hétközna-
pok, mint egy éve, de az előre álmodó világot már a lázas építkezés 
jellemzi. Legyen szó a nemzetközi divatvilágról vagy a hazai dizájn-
szcénáról, sportolókról vagy műsorvezetőkről, építészetről vagy mű-
vészetről, városról vagy lakóiról, mi már egy eljövendő éra ígéretét 
álmodtuk ebbe a magazinba, és be is mutatjuk azokat a szereplőket, 
ideákat, véleményeket, történeteket, energiákat és perspektívákat, 
amelyek a mentális tervezőasztalon egy új világ képét rajzolják ki.

Amire mindannyian úgy várunk, akárcsak a boxban patájukkal 
dobogó lovak a nagy kitörésre. Most még építünk és álmodunk. De 
egy biztos: egyszer ki fogunk törni.

I have recently read a study on sleep that claimed that 
our cell phones almost never appear in our dreams. 
I could not recall if the research was just junk science 
or if it has a scientific basis, in any case, this finding 
is absolutely true for me. And that’s very surprising, 
because even if my average daily screen time drops 
every now and then, it’s still well over two hours. 
How is it that I still don’t dream about a device that  
I check at least once every twenty minutes and spend 
an embarrassingly large amount of time staring at, 
often for no reason whatsoever?

According to Alice Robb, the author of Why We 
Dream: The Transformative Power of Our Nightly Jour-
ney, most of the time we dream about the things our 
ancestors did. That’s why we run from beasts rath-
er than dread our email address being hacked. And 
cell phones are still such fresh inventions that they 
don’t show up in our nightly fantasies, instead we 
dream about the ancient scenarios of humankind.

Now, as accurate as this statement is for my 
dreams and cell phone, it is just as true for all phe-
nomena that this critical year of 2020 has brought.  
I don't dream about myself with a mask. I don't dream 
about the quarantine. I don’t steal into the night un-
der the mandatory curfew, and I don’t catch the vi-
rus. No matter how present all this is in our lives, it 
still has not been irrevocably absorbed into our cells. 
And this is how it should be.

We have written this magazine in the same spir-
it: although we have this inevitable something in our 
daily lives, it cannot reach us in our dreams. Every-
day life is still different now than it was a year ago, 
yet already feverish development characterizes the 
world which dreams of our future. Be it the interna-
tional fashion world or the Hungarian design scene, 
athletes or TV reporters, architecture or art, a city or 
its residents, we have dreamt the promise of a com-
ing era into this magazine. And so we introduce the 
people, ideas, opinions, stories, energies, and per-
spectives which outline the picture of a new world 
on this mental design table.

A world we’re all looking forward to like race-
horses battering down their stalls wanting to break 
free. We are still building and dreaming. But one 
thing is for sure: we will break free.
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