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ANYÁK NAPJA 

 

 

                                 
 

          Balla Piroska: Édesanyámnak 

 

             Édesanya, édesanya szeretlek. 

             Öledbe bújva csak ölellek. 

             Kis kezem gyöngéden simogat, 

             szeretem mosolygós arcodat. 

             Hallgatom szíved, ahogy dobog, 

             tudom, hogy a mindened én vagyok. 

 

 

Az Anyák napja a legcsodálatosabb ünnep, amit világszerte ünnepelnek. E napon 

köszöntjük édesanyáinkat, megköszönve nekik mindazt a szeretetet és gondoskodást, 

amivel születésünk óta elhalmoznak bennünket. Magyarországon május első 

vasárnapján ünnepeljük az édesanyákat. 

 

De vajon honnan ered az Anyák napja? 

Az édesanyák megünneplésének története az ókori Görögországba nyúlik vissza. 

Akkoriban tavaszi ünnepségeket tartottak Rheának az istenek anyjának, és vele együtt 

az édesanyák tiszteletére. A 17. századi Angliában az ünnep keresztény vallási 

színezetet kapott. Az édesanyákat a húsvétot követő negyedik vasárnap, az Anya-

vasárnapon köszöntötték. A családjuktól messze dolgozó szolgálók szabadnapot 

kaptak, hogy hazamehessenek, és a napot édesanyjukkal tölthessék. A látogatás előtt 

külön erre a napra ajándékként elkészítették az anyák süteményét.                        
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Az Egyesült Államokban először 1872-ben, 

Bostonban ünnepelték meg az anyák napját. 

1907-ben a philadelphiai Anna M. Jarvis 

próbálta az anyák napját nemzeti ünneppé 

nyilváníttatni. Az ünnepet május második 

vasárnapjára tűzte ki, elhunyt édesanyja 

emlékére. Rengeteg időt és energiát szánt arra, 

hogy az ünnepet előbb állami, majd nemzetközi ismertségűvé tegye. Jarvis a célját 

1914-ben érte el, amikor Woodrow Wilson amerikai elnök a napot hivatalos ünneppé 

nyilvánította. Az eredeti elképzeléséhez képest az ünnep eltolódott az ajándékozás 

irányába. Az ünnepet „felkarolták” a virágkereskedők, üdvözlőlap-gyártók, cukorka- 

és ajándék-kereskedők, akik Európában is népszerűsítették az ünnepet. Jarvis oly 

hevesen tiltakozott az ünnep üzletiesedése ellen, hogy még a törvénnyel is 

szembekerült. 

 

Magyarországra az ünnep ötletét Petri Pálné, egy államtitkár felesége hozta 

Amerikából és a legelső anyák napi ünnepséget 1925. március 8-án a MÁV gépgyár 

foglalkoztatójában munkásgyerekeknek tartották. A gondolatot a Magyar Ifjúsági 

Vöröskereszt vezetői karolták fel és megtették az előkészületeket az anyák napja 

országos bevezetésére. 1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai 

ünnepélyek közé az anyák napját.  
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A rövid történelmi áttekintés után néhány gondolat.... 

 

Csupán egyetlen édesanyákról szóló nap van az évben, pedig megköszönni azt az 

önzetlen szeretetet, gondoskodást, amit kapunk tőlük egy élet is kevés. Igazából ők az 

esztendő minden napján megérdemlik a törődésünket. 

 

  Az életben soha, senkit nem fognak olyan feltétel 

nélkül, annyira hosszan, erősen és tisztán szeretni, 

mint amennyire egy édesanya szereti a gyermekét. 

 

 

Egy anya-gyermek kapcsolat semmilyen máshoz nem hasonlítható kötődés. Hiszen az 

édesanya életet adott, a gyermek pedig az életét köszönheti édesanyjának.  

Anya és gyermeke kétségtelenül az élet egyik legszorosabb és legbonyolultabb 

viszonyán osztozik és ez a kötődés örökké tart. Ne feledjük, minden anya egyszer 

gyermek volt, később pedig felnőve megtapasztalja, milyen is a másik szerepében lenni, 

megvívni ugyanazokat a harcokat, csakhogy ezúttal a másik oldalról. Ha vannak is 

viták, nézeteltérések, biztosak lehetünk abban, hogy egy anya csak a legjobbat szeretné 

gyermekének. Gyakran csak felnőttként értjük ezt meg ... 

 

Egy anyának soha nem számít, milyen idős a gyermeke, mindig törődik vele, amíg 

világ a világ, azt mondja gyermekének: kisfiam, kislányom. Ezt soha ne feledjük el! 

Akkor sem ha, tele vagyunk gondokkal, dolgozunk, rohanunk, nincs idő semmire .... 

 

Egy valamire mindig legyen idő, hogy megöleljük őket, amikor csak tehetjük és hogy 

elmondjuk nekik mennyire szeretjük! 
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Ebben a rohanó világban a legtöbb, amit a virág és a szeretetünk mellé nekik adhatunk: 

az időnk, a türelmünk és a figyelmünk. Akik pedig már nem lehetnek velünk, azok 

emlékét méltón őrizzük meg! 

 

                                  

 

Balatonalmádi, 2022. május első vasárnapja 

                                                                

 Gertner-Galajda Orsolya óvodapedagógus 

                                                                                       Katica csoport 


