
Távol a hazámtól 

 

 Születésem óta, két idősebb testvéremmel és szüleimmel élek Zalaszentbalázson. 

Azonban bátyám miatt, aki versenyszerűen sportol, el tudom képzelni, ha valaki hosszabb ideig 

távol él a hazájától.  

 Ahova születtünk, ott megszoktuk a körülményeket, a házunkat, szobánkat, személyes 

tárgyaink vesznek körül bennünket, de ennél sokkal fontosabbak a körülöttünk lévő emberek. 

Ezek kötnek minket otthonunkhoz.  

 Ha el kellene költöznöm, biztos kíváncsi lennék az ott lévő dolgokra, emberekre, és ez 

egy ideig kitöltené a napjaimat, amíg kiismerném a környéket. Egy idő után azonban 

határozottan hiányoznának azok a rokonaim, akiktől távol vagyok, még akkor is, ha tartani 

tudnám velük a kapcsolatot, telefonon, vagy interneten keresztül.  

 Nagyon sok mindentől függ az, hogy mennyire lenne honvágyam. Ha jól sikerül a 

beilleszkedés, esetleg élnek rokonaim az adott helyen, akkor alig lenne, úgy gondolom. Viszont, 

ha egy teljesen ismeretlen helyre kellene mennem, ahol nem ismerek senkit, vagy külföldre, 

akkor nagyon hiányozni minden. A személyes tárgyaim,- ha valamelyiket nem tudom 

magammal vinni -, a barátaim, a szüleim, testvéreim, a hely, ahonnan jöttem, és ha még ezen 

felül magyarul sem beszélhetek, akkor tényleg nagyon rossz lenne.  

  Ha bizonyos időközönként haza tudnék 

jönni pl. egy hónapban egy hétvégére, akkor 

tűrhető lenne, vagy a rokonaim tudnának eljönni 

egyszer-egyszer, de amúgy nem nagyon bírnám ki. 

Igaz, jóval fiatalabb vagyok, mint a testvéreim, ők 

már felnőttek, biztosan más gyerekként elkerülni a 

megszokott környezetből. A fiatal felnőttek 

szeretnék kipróbálni magukat, kíváncsiak, hogy 

megállják-e a helyüket a szüleik nélkül, emiatt 

szerintem nekik könnyebb lenne távol élni 

otthonuktól. De azért ők is szívesen mennek haza 

időnként oda, ahol felnőttek,  

 Összességében jó, hogy itthon vagyok, és 

nem máshol, és a kis szobámból, a személyes 

tárgyaimmal körülvéve tudom írni ezt a 

fogalmazást.  

Most még nehezen tudom elképzelni, hogy pár év 

múlva el fogok vágyni itthonról, de ki tudja, mit 

hoz a jövő… 
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