
Cseh Zoltán: Édesanyám emlékére... 

 

 

Hideg, deres, ködös idő volt 1998. december 20-án. Hajnali négy óra. Ez az az időpont, ami 

valaminek a kezdete, és ugyanakkor sajnos a vége is. Egy film kezdete, melynek a kockái itt 

peregnek a szemem előtt,  a lelkem mozivásznán. A mozigépet a sors kezeli, és én vagyok egy 

személyben a publikum. Ez így van jól, másképp még sokkal nehezebb lenne elviselni, hogy 

Ő nincs többé.... 

Peregnek a filmkockák, őrjítő sebességgel. Nehéz emlékezni, de ugyanakkor borzongatóan jó 

érzés is. Egy gyermek születésének minden öröme és fájdalma fut a képen. Azután a család 

öröme, hiszen trónörökös érkezett a családba, az idősebb leánygyermek mellé. De tovább fut 

a film. Itt éppen az iskolát kezdi egy vadóc kisfiú, aki legszívesebben kifutna a világból, ha 

nem lenne mellette az, akinek a simogatása, nyugtató szavai ópiumként hatnak a háborgó 

lelkére. Amott a filmen már siheder legényke áll a képen, aki az Édesanyjától azt hallja, az 

élet szép, csak szépen kell élni. Földöntúli boldogságot érez, az ereiben forr a vér, és azt érzi 

meg fogja váltani a világot! Futnak a képek, percek alatt évek sokasága pereg le, de 

mindenhol Ő van, csak Ő.... Kit érdekel már a múlt, ha a jelen ilyen kegyetlen. 

Azt hiszem, 1998. december 20-án lettem felnőtt, hiszen addig élt még Ő, akinek 37 évesen, 

két fejjel magasabban is csak „kisfiam” voltam. 

És Ő, aki hosszú éveken át harcolt a tengernyi betegségével, engem mindig vígasztalt, ha 

beteg, vagy ha éppen csak szomorú voltam. A nagy fájdalmai közben is volt ereje erőt adni, 

ha úgy érezte, hogy szükségem van rá. Hát ki pótolhatná Őt, a pótolhatatlant??? SENKI!! 

Amikor szüksége lett volna segítségre, nem tudtam neki segíteni. Amikor neki lett volna rám 

szüksége, én cserbenhagytam, és az orvostudomány is. A tudatalattimban, valahol mélyen 

tudtam, hogy nincs segítség. De nem tudtam, és nem is akartam, akarom elfogadni az 

elfogadhatatlant!! A sors kegyetlensége az, hogy éppen azt bünteti, akit száz és száz éven 

keresztül jutalmazni kellett volna! Ki? Ki az a hatalom, aki el merte Őt venni tőlem, jöjjön 

álljon elém, mondja a szemembe, Ő ezt érdemelte!!!?? 

De csak a néma fájdalom az, aki válaszol. Hiányzik a simogató kéz, a nyugtató szó, az az erőt 

adó, derűs kék szem, és minden ami Ő volt, ami csak Ő lehetett... 

1998. december 20. hajnali 4 óra. Elment tőlünk Ő, az édesanyánk, a nagymamánk, a szerető 

feleség. Életünk egy része végérvényesen lezárult. 

A film a végére ért, a sors keze gyakorlott mozdulatokkal kifűzi a gépből, beteszi a dobozába, 

majd elteszi a polcra. Az ő dolga itt véget ért. Elindul egy másik helyszínre, ahol már várják, 

hogy lepergesse egy szeretteit itt hagyó ember életéről a filmet.   

Csak mérhetetlen bánatot hagy maga mögött. Még mindig hallom a mozigép kattogását. 

Mintha azt zakatolná: anya... anya... anya... anya... 
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