
Mit jelent számomra a haza? 
 

Amikor a hazára gondolok, az otthon jut eszembe. Azok a pillanatok, amikor belépek az ajtón és 
átfut rajtam a biztonság érzése, hogy úgy érzem magam megint, mint egy gyerek, hogy elfelejtem a 
problémáim. 

A kedvenc dolgom a hazámban az, hogy ismerem, mint a tenyerem. Tudom minden szegletét, a 
titkait, a ki nem mondott gondolatait. Úgy érzem nem tévedhetek el benne, de még így is tud 
mutatni új helyeket, és nekem mind jelent valamit, mindegyik fontos, mert tudom, hogy az enyém 
is. Mert az ember csak akkor érezhet valamit a hazájának, ha úgy érzi annak része is. 

Számomra a hazámhoz a kultúrája kéz a kézben jár. Nem érezném magam otthon, ha nem 
hallanám minden nap a magyar beszédet, a magyar zenéket. Ha nem lenne az ételnek magyar illata, 
amit kilóméterekről is felismernék. Lehet, hogy nem mindennel értek egyet, ami a hazámhoz 
tartozik, de mivel az enyém is, úgy érzem kötelességem úgy elfogadni úgy ahogy van. 

Sokáig nem gondoltam úgy a hazámra, amiből csak egy lehet. Nekem a legfontosabb része az 
emberek, akik beletartoznak, és én fontos embereket mindenhol találhatok, nincs helyhez kötve. 
Talán akkor realizáltam igazán, hogy ez nem teljesen igaz, amikor elmentem otthonról és pár nap 
után honvágyam támadt. Nem csak azt kívántam, hogy velem legyen a családom, hanem a hely is 
hiányzott. A saját otthonom, a saját országom biztonsága és kényelme és szeretete. Hogy ne 
érezzem magam valamelyest idegennek. 

A hazám fontos része a nyelve is, mert azt használom minden nap, azon a nyelven tanultam meg 
beszélni és kifejezni magam. Az érzés, hogy valamennyire mást és többet jelent nekem, mint annak, 
aki önszántából megtanulta, mert én evvel és itt születtem. 

Sok minden jut az eszembe, amikor a hazámra gondolok, és az idő elteltével több és több kötelék 
fog majd fűzni hozzá. Remélem sok felé jutok majd el és sok kultúrával és nyelvvel ismerkedhetek 
majd meg életem során, de az biztos, hogy ha a hazámra gondolok majd, egy hely jut az eszembe. 


