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Forgács Péter 
 

Szuperhold 
 
Várod a nagy durranást. Egyre türelmetleneb-
bül. Nyugtalanít a gondolat, hogy az élet csupán 
apró pukkanások és hosszabb-rövidebb csendek 
sorozata. Történnie kell már valaminek, ami he-
lyére billenti az önbecsülésed, ami megerősíti az 
emberi lét létjogosultságába vetett hited. Ha 
egyáltalán van neked ilyen. 

Az erkélyen állva kémleled az óriási sebesség-
gel táguló univerzumot. Valahányszor földi gond-
jaid akadnak, az űr mélyéről várod a megoldást. 
A hétköznapok bugyuta történései, az izzadság-
szagú törtetés, a kicsinyes célok már hosszú ideje 
hidegen hagynak. Nem vágysz karrierre, pénzre, 
nem akarsz építeni, se rombolni, versengeni, ne-
tán győzni, elismerést kivívni vagy pozícióba ke-
rülni. Belefásultál már a közös létbe. Fárasztanak 
az emberek. A politika. A gazdaság. A propagan-
da. Az információáradat. Így, túl az ötvenen, 
megértetted, nem érnek egy fabatkát sem. 

Belefúrod tekinteted a nyári éjszakába. Elva-
kít a szuperhold fényes aranykorongja. A Hold 
ellipszis pályáján keringve ma került legközelebb 
a Földhöz, fénye is harmadával erősebb, mint 
máskor. Legalábbis ezt írta az újság. De te tu-
dod, hogy mindez csak látszat. A Hold ma is 
ugyanakkora, mint máskor, s nagyobb fénye is 
csak földi illúzió. Mint minden, ami az emberi 
léthez köthető. Gondolataidat átszövi az einstei-
ni relativitás, a nézőpontok viszonylagossága. 
Ami ma nagy tettnek tűnik, annak holnapra 
megkopik különleges fénye. Feljutsz a csúcsra, 
szétnézel, körülötted mindenütt mélység tátong, 

megkörnyékez a sikeresek magánya, távolabb 
tekintve, túl a völgykatlanon újabb megmászan-
dó hegyvonulat sejlik elő a ködből. Elérted a csú-
csot, fenn vagy. Ezt akartad, nem? Ezt akartad? 
És most? Merre? Minek? 

Elérzékenyülsz. A szeretteidre gondolsz, a te 
naprendszeredre, azokra, akik nélkül nem tudsz 
élni. De velük sem könnyű. A konspiráció a csa-
ládon belül is működik: konspirálsz a feleséged-
del a fiad ellen, a fiaddal a nejed ellen, vagy ők 
ketten ellened, esetleg mindhárman a világgal 
szemben. Érdekek mentén szervezkedsz, bízol az 
összetartozás erejében. Bízol a szeretetben.  

Beutaztad a bolygót. A Föld számtalan pont-
járól láttad már tündökölni ugyanazt a Holdat. 
Elbűvölt ez az állandóság. Ugyanúgy, mint 
a földi helyek különbözősége. Eleinte rabul ejtett 
az egzotikum. Mindenre rácsodálkoztál, ami más 
volt, mint ahol élsz. Talán a tenger végtelenbe 
tűnő horizontja az egyetlen, ami még most is le-
nyűgöz. És a Föld is, mintha zsugorodna. Lassan 
elmosódnak a különbségek tájak és emberek kö-
zött. Marad a sebhelyes bolygó a maga sok-sok 
apró pukkanásával.  

Aztán eszedbe jut a munkád. Egyesíti mind-
azt, amit életed során megtanultál. Hosszú éve-
ken át a legtöbbet jelentette számodra. Jól csi-
náltad, szerettek, aztán mégis fölöslegessé váltál. 
Kidobtak. Most kissé furcsállod, milyen jól meg-
vagy nélküle. Nincs hiányérzeted. Most nincs. 
Amíg húztad az igát, folyamatosan azt érezted, 
valami hiányzik. Most, hogy kibukfenceztél a 
taposómalomból, nyomban felkap a szabadság 
szele. Teret és időt nyertél. Megtisztulva, az ár-
tatlanok rajongásával fürkészed a túlcsordult 
teliholdat. Várod a nagy durranást. Egyre türel-
metlenebbül. 

Buják Ágnes festménye 

 


