
Az anyai szeretet 

 

Toldi Lőrincné nagyon várta a fiát, Györgyöt és a katonákat. A cselédség hajnaltól sütött-

főzött, az édesanya is a konyhában időzött.  

Amikor fia hazatért a negyven vitézzel, az idősebb fiú hidegen köszöntötte az édesanyját. Ez 

az anyai szívnek rosszul esett. Ettek-ittak a király vitézei, élükön Györggyel. 

Miklós hazatért a mezőről, meglátta testvérét. Meg szerette volna ölelni bátyját, aki ezt 

elutasította. Ugyanazt a lenéző modort éreztem, mint az anya köszöntésekor. Bizonyára arra 

gondolt, hogy ő különb, hiszen a királyi udvarban szolgál, az uralkodó közvetlen 

környezetében. Pedig szerintem nem a rang adja egy ember értékét, hanem viselkedése, tettei, 

különösen családjával szemben. 

Ekkor aztán elszabadulnak az indulatok. Miklóst sérti bátyja ridegsége. György még egy 

lapáttal rak rá, hiszen becsméreli öccsét. Én is ideges lettem volna Miklós helyében! Az 

idősebb fiú úgy érzi, ki is mondja, hogy Miklós se parasztnak, se vitéznek nem jó. Erős, mint 

a marha, teszi hozzá, de csak lebzsel, dolgoznia kellene. Édesanyjuk kétségbeesetten figyeli, 

mi sül ki fiai vitájából. Idegesen tördeli a kezét, mérlegeli, mitévő legyen. Tudja, hogy nem 

igaz, amit György állít, hiszen Miklós becsülettel dolgozik a birtokon. Szó szót követ, Miklós 

jussát követeli-meg is kapja egy pofon formájában!  

Mielőtt Miklós visszaütne, az édesanya hirtelen közéjük lép sikoltva. Nem Györgyöt, hanem 

Miklóst félti-olvastuk a szövegben. 

Elmerengtem: vajon milyen érzés az anyának, látni és tudni, hogy gyermekei között súlyos 

ellentét feszül? Mindkét gyermekét ő szülte, nevelte, a legjobbat akarta nekik. Az anyai 

szeretet nem tesz különbséget gyermekei között. Nyilván ekkor is szereti fiait, de szíve 

meghasad, mert látja a testvéreket veszekedni. Hogyan lehet kibékíteni a fiúkat? Mit tehet az 

édesanya? Felnőtt embereket nem szidhat le egyszerűen, mint kisgyermekként még megtette 

velük.  

 

Az anyai szeretet végtelen, ezt magam is tapasztalom. Nem szeretném, ha veszekednem 

kellene édesanyámmal, ha úgy érezném, neheztel rám. Hiszen az anya és gyermeke közötti 

kötelék egész életre szól.  
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