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SZÕCS GÉ ZA

Álom
Alig ha le het két sé günk afe lõl: ha az em bert lét re ho zó (is te ni vagy ter mé sze ti) erõk úgy „akar ták” 

vol na, a ma ga sabb ren dû em lõ sök épp oly ke vés sé ál mod ná nak, mint az ala cso nyabb evo lú ci ós szin-
ten re kedt (ha ugyan van evo lú ció) élõ lé nyek, a csat ta nó masz lag tól a kro ko di lu sig. És ezt nem olyan-
sze rû en kell ér te ni, hogy ha az evo lú ció úgy lát ta vol na he lyes nek, ak kor most sze münk sem vol na 
eset leg. Nem. Leg több szer vünk rõl és test ré szünk rõl, meg az em be ri test ben zaj ló fo lya ma tok ról tud-
juk, vagy tud ni vél jük, hogy mi lyen célt szol gál nak (ne tán szol gál tak), még a vak bél lel kap cso lat ban 
is lé tez nek fel te vé se ink.

Hogy az al vás az ideg rend szer re ge ne rá ló dá sát, az éb ren lét alatt be gyûj tött in for má ci ók ren de zé sét 
szol gál ja, ez épp oly el fo ga dott ma gya rá zat po zi ti vis ta meg gyõ zõ dé sû szak ér tõk kö ré ben, mint ahogy 
a misz ti kum fe le haj lók sze mé ben az álom: fran cia ab lak, ame lyen ke resz tül a meg is me rés ha gyo má-
nyos tól el té rõ fe lü le te i re le het sé ges ki lép nünk. Ám az al vás ku ta tók sem tud ják meg ma gya ráz ni: mi 
„szük ség” van az álom ké pek re. Mi az, ami hi á nyuk ban más ként tör tén ne a szer ve ze tünk ben, más ként 
és tö ké let le nül, mi lyen ké pes sé günk, mi lyen tel je sít mé nyünk szen ved né meg, ha al vá sunk alatt so ha 
sem mi fé le ál mot nem lát nánk. Ez ugyan olyan rej tély, mint „más fe lõl” az, hogy mi ért nem si ke rült 
mos ta nig egy sé ges álom fej té si kó do kat ki dol goz ni, a paranormális tér bõl az álom ré vén ér ke zõ üze-
ne te ket vi lá go san ér tel mez ni.

Az álom te hát: evo lú ci ós lu xus, (szá munk ra és egy elõ re) ért he tet len be széd, olyan mu to ga tás, 
amely oly kor nyug ta la nít, oly kor szó ra koz tat, de amely ha nem vol na (értsd: ha so ha nem ta pasz tal tuk 
vol na), nem hi á nyoz na sen ki nek. Azt, hogy mi lyen le het mond juk úsz ni, az is el tud ja kép zel ni, aki 
ma ga so ha nem úszott egyet len mé tert sem, de még úsz ni sem lá tott má so kat. Azt, hogy „mi re jó” az 
álom és mi ért jó ál mod ni, so ha sen ki nem fog ja meg tud ni, aki nem ál mo dott.

Megint itt va gyunk a mi re jó kér dés nél, mint ha az élet csu pa te le o ló gia vol na, csu pa ha szon el vû-
ség, csu pa zárt ok sá gi lán co lat. Ám, ha már ilyen kor ban élünk, amely ben meg kell ma gya ráz nunk 
min dent, és min den ben va la mi ér tel met va gyunk kö te le sek fel fe dez ni, hadd mond jam el én is, hogy 
mi re ta ní tott meg az álom.

Ar ra, hogy az agy, az el me, a tu dat be fo ga dó ké pes sé ge, fo lya ma ta i nak se bes sé ge sok szo ro san 
meg ha lad ja azt, amit alap já ra ton meg szok tunk. Mind an  nyi an is mer jük azt az él ményt, ami kor hos  szú, 
bo nyo lult és ös  sze füg gõ álom be li tör té né sek so ro za ta csat ta nás sal, üt kö zés sel, va la mi fé le ro baj jal ér 
vé get, amely tõl fel éb re dünk. Fel éb re dünk, mert fel éb resz tett egy csat ta nás, egy be vá gó dó aj tó, egy 
óvat la nul le ej tett gõz va sa ló, egy ko pá csol ni kez dõ szom széd. Nos: an nak a kül sõ zaj nak az ér zé ke lé se 
és a fel éb re dés kö zöt ti szá zad má sod perc elég ah hoz, hogy ez alatt vo nat ra ül jünk, ra va szul ki ter velt 
me ne kü lé si út vo na lat vá laszt va, el in dul junk, ag gasz tó an fel gyor sul junk és fel mér jük köz ben, hogy a 
ro bo gó vo nat vesz té be vág tat, a be kö vet ke zõ ka taszt ró fá ról már nem is be szél ve.

Ki ne vágy na rá, hogy min dig en  nyi re gyors le gyen az agya, a fel fo gó- és az íté lõ ké pes sé ge, hogy 
en  nyi min den be le fér jen a tu da tá ba, ki ne vá lasz ta ná a csi ga tem pó he lyett a nagy macs kák ref le xe it, 
pá ro sul va az ele fántagy be fo ga dó ké pes sé gé vel.

Ami kor ar ról ol va sok, hogy az em ber a sa ját agy ka pa ci tá sá nak alig egynyolcadát hasz nál ja ki, er re 
gon do lok. Ami kor ar ról hal lok, hogy ha lá los vég ve szély ben a tu dat an  nyi ra ki tá gul, hogy fél má sod-
perc alatt be le fér egy egész élet vis  sza per ge té se, er re gon do lok. Ho gyan kell mind ezt el kép zel nünk? 
Úgy, aho gyan az álom ban tör té nik.

Nagy kér dés, ki és mi kor fog ja agyunk Is ten tud ja, hogy mi ért és ki ál tal zár lat alá he lye zett hét-
nyol ca dát fel sza ba dí ta ni, de két ség te len, hogy az em be ri ség Pro mé the u sza lesz. (Még ak kor is, ha fel-
gyor sí tott film fel vé te lek re em lé kez te tõ maj da ni élet rit mu sá ban oly kor vis  sza fog ja sír ni az ar cha i kus, 
nép me sei las sú sá got. Már ma is erõs nosz tal gi á val gon do lunk az arany kor ok rá é rõs sé gé re.)

Ez az egész em be ri ség éle tét meg vál toz ta tó fel fe de zés pe dig – biz tos ra ve szem – egy álom ku ta tó 
or vos nak lesz majd kö szön he tõ. Ma gam csak azt saj ná lom, hogy álom ban írt, tö ké le tes rit mus ban 
gör gõ, pa zar rí mek ben pom pá zó kis epo sza i mat reg gel re min dig el fe lej tem. Tu dom, hogy hi bát la nok, 
még ak kor is meg gyõ zõ dé sem, hogy így van, ha Ba bits tör té ne te ön kri ti ká ra int. Ba bit sot is kí noz ta, 
hogy mi re fel éb red, min dig el fe lej ti meg ál mo dott köl te mé nye it. Ce ru zát, pa pírt ké szí tett ki ma gá nak 
az ágya mel lé, hogy leg kö ze lebb – úgy, ál má ban – le je gyez hes se a re mek mû vet. Amely jött is – sír-
nivalóan gyö nyö rû volt, tö mö ren ös  sze fog lal va ben ne a ma gyar sors és kü lö nö sen a ma gyar írás tu dó 
sor sa, éle te, fá tu ma. Ba bits le je gyez te, majd elé ge det ten vis  sza aludt. Reg gel fél ve éb redt: va jon va ló-
ban le ír ta-e az álom be li so ro kat. És va ló ban, ott állt a két ka tar ti kus vers sor, ahogy meg ál mod ta és 
le ír ta:

Ma gyar Pé ter, Ma gyar Pál
pa pi ro son ka pir gál.


