
 

Nehéz választani a sok gyönyörő versbıl, mely az édesanyákat köszönti. 

Nekem ez az egyik kedvencem, egyszerő, de szívhez szóló. 
 

 

Takács Irén 

Az édesanya 

  

Ha beteg vagy, fáradt,  

És ha gyötör a bánat,  

Betakar, vigasztal,  



Megveti az ágyad.  

Szeresd ezért nagyon  

Az édesanyádat!  

  

Sokszor bizony rossz vagy,  

Talán nem is láttad  

Mikor a két szemén  

Könnyek vontak fátylat.  

Tiszteld ezért nagyon  

Az édesanyádat! 

  

İ mindig gondol rád, 

Megvarrja a ruhád,  

Egész nap dolgozik, 

Késı estig fárad. 

Tiszteld, szeresd ezért  

Az édesanyádat!  

  

Gondolj mindig arra,  

Hogy a legdrágábbat  

Addig kell szeretni,  

Míg melletted állhat.  

Tiszteld, szeresd ezért  

Az édesanyádat! 



 



Nincsen a 
gyermeknek 

Olyan erıs vára, 
Mint mikor az 

anyja 
İt karjaiba 

zárja. 
 

Nincsen ırzıbb 
angyal 

Az édesanyánál, 
Éberebb csillag 

sincs 
Szeme 

sugaránál. 
 

Nincs is annyi 
áldás 

Amennyi sok 
lenne, 

Amennyit az 
anya 

Meg ne 
érdemelne.  

Van-e olyan 
drágaköve a 

világnak 
Amilyen a szíve 

az 
édesanyának? 

Ér-e annyit 
annak hideg 
ragyogása 
Mint az 

édesanya szelíd 
mosolygása? 

 
Senkinek sem 

lehet olyan 
drágagyöngye, 

Mint az 
édesanya értünk 
hulló könnye. 

Mint az 
édesanyánk 

féltı, óvó karja, 
Mely testünket, 
lelkünket védın 

betakarja. 

 

Donászy Magda: Anyák napján Nagyanyónak 

Édes-kedves Nagyanyókám! 



Anyák napja van ma. 

Olyan jó, hogy anyukámnak 

Is van édesanyja. 

Reggel mikor felébredtem, 

Az jutott eszembe: 

Anyák napján legyen virág 

Mind a két kezemben! 

Egyik csokrot Neked szedtem 

Odakünn a réten. 

Te is sokat fáradoztál 

Évek óta értem. 

Kimostad a ruhácskámat, 

Fésülted a hajamat. 

Jóságodat felsorolni 

Kevés lenne ez a nap. 

Köszönöm, hogy olyan sokat 

Fáradoztál értem, 

És hogy az én jó anyámat 

Felnevelted nékem. 



 

S végül égjenek a gyertyák azokért a drága Édesanyákért és Nagymamákért, 

akik már nincsenek közöttünk, de sohasem felejtjük el ıket! 

Szívünkben örökké velünk maradnak! 



 

 

 

Az anyák napja története 



 

  

Kevés olyan szívmelengetô ünnep van, mint az anyák napja. Ekkor köszöntjük 
édesanyáinkat, megköszönve nekik mindazt a szeretetet és gondoskodást, 
mellyel születésünk óta elhalmoztak bennnünket.  

 
A hagyomány kezdetei 

Az anyák tiszteletére rendezett ünnepségeket elıször az ısi Görögországban 
tartottak, tavaszonként. Kegyelettel adóztak az istenek anyja, Rhea elıtt. A 
XVII. századi Angliában az édesanyákat az Anya-vasárnapon köszöntötték, 
mely a nagyböjt negyedik hétvégéjére esett. 

 
Az anyák napja tengerentúli története 

Az Egyesült Államokban Julia Ward Howe vetette fel az Anyák napja 
gondolatát 1872-ben. Úgy vélte, hogy ezt az ünnepet a béke jegyében lehetne 
tölteni. 
Az Anyák napja hivatalos megtartásának véghezvitelét a Philadelphiában élı 
Anna Jarvisnak tulajdonítják. Ezt az ügyet édesanyjára való 
megemlékezésnek szánta, aki 1905-ben hunyt el, és aki a XIX. század végén 
megpróbálta létrehozni az Anyák barátságának napját. Ezzel a polgárháború 
sebeinek gyógyulását igyekezett elısegíteni. 
Két évvel anyja halála után Jarvis tartott egy, az elhunyt tiszteletére szóló 
ceremóniát. Ez annyira megindította, hogy hozzáfogott egy kampányhoz, 
melyben az anyák tiszteletére szánt hivatalos hétvégét kívánt kineveztetni. 
Elsıként 1910-ben, Nyugat-Virginia államban ünnepelték az Anyák napját. 
Egy évvel késôbb már szinte minden állam jegyezte ezt a napot. 1914-ben 
Woodrow Wilson elnök hivatalosan is bejelentette, hogy az Anyák napját, 
nemzeti ünnepként, minden évben május második vasárnapján fogják tartani. 

Érzelembıl haszon? 



De Jarvis sikere nemsokára visszájára fordult. Sıt, 1923-ban keresetet 
nyújtott be, hogy állítsák le az Anyák napi fesztivált. Felbıszítette ugyanis az 
elüzletiesedés. Az egyik, háborús anyákkal tartott összejövetelen az asszonyok 
fehér szegfőt árultak, hogy így győjtsenek pénzt. Nem ezt akartam - mondta 
Jarvis, aki egyébként a fehér szegfőt választotta az anyák szimbólumának. A 
szép érzelmek napját akartam létrehozni, nem pedig a haszonszerzését - 
jelentette ki. 

Az anyák napja édesanyja 

Jarvis asszony 1948-ban, teljesen visszás helyzetbe kerülve, 84 évesen halt 
meg. Gyermeke soha nem született, mert egész életét arra áldozta, hogy 
megakadályozza az általa alapított ünnep üzletté válását. Halála elıtt úgy 
nyilatkozott, hogy sajnálja, hogy valaha is belefogott az Anyák napja 
létrehozásába. Közben pedig májusonként szobáját megtöltötték a világ 
minden tájáról érkezı üdvözlılapok. Az emberek végül is ıt tekintették az 
anyák napja anyjának. 

 
A mai helyzet 

Manapság, Jarvis igyekezetének hála, illetve késıbbi ellenségeskedése ellenére, 
évente egyszer szerte a világon megemlékeznek az édesanyákról. Bár nem esik 
mindenhol ugyanarra az idıpontra, például Dániában, Finnországban, 
Olaszországban, Törökországban, Ausztráliában és Belgiumban ugyanabban 
idıben tartják az Anyák napja ünnepét, mint az Egyesült Államokban: május 
második vasárnapján. Nálunk az elsın. 

Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az elsı 
ünnepet, a májusi Mária-tisztelet hagyományaival összekapcsolva. 1928-ban 
már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az Anyák 
napját. 

 


