
A hazaszeretetről 

 

   A hazaszeretet egy olyan megfoghatatlan dolog, ami ösztönösen fejlődik ki az 

emberekben, ahogy egyre nagyobbra cseperednek. Régebben még szelíden, de 

most már, hogy tanultabb és érettebb lettem, büszkén mondom ki bárkinek a 

földön, hogy “magyar vagyok!”, amikor felteszik a kérdést, hogy honnan 

érkeztem. 
   Talán négy éve volt, amikor először utaztam el messzebb Magyarországtól.  
Nagyon izgatott és kíváncsi voltam az első hetekben, de sosem felejtem el, hogy 

ameddig külföldön tartózkodtam, mindig az az érzés járt körbe mintha valami 

hiányozna.  
Hetekig csak az járt a fejembe hogy mi lehet az a fontos dolog, amit véletlen 

elfelejtettem elhozni az utazásra, valami, amit nem pakoltam be vagy elhagytam 

az út közben.  
Csak akkor döbbentem rá mi is hiányzott igazán, amikor leszálltam a Budapesti 

reptéren. Az otthonom volt az.  
Hazafele vonattal, miközben figyeltem a Balaton felett repkedő sirályokat 

elgondolkodtam, hogy miért is szeretem ennyire a hazámat. 
Bár sok magyar kritikus szemmel nézi az országát a politikai történések miatt, 

mindenki egyetért abban, hogy a csodás tájak, a hagyományok és az itt született 

élmények, az év bármely napján képesek elfeledtetni minden rosszat, ami épp 

körülöttünk zajlik. 
Mivel én falun lakom, ezek a hagyományok nekem már nagyon régóta az életem 

részei, és örülök neki, hogy a mai napig fenntartjuk őket. 
Ezek mellett büszkén tekintünk és emlékezünk vissza hosszú történelmünkre, 

azokra az emberekre, akik Magyarországot megalapították és életüket, vérüket 

adták azért a földért, amin mi, nap mint nap végig sétálunk. Mert ezek az 

emberek nem csak egy földért harcoltak, hanem a gyökereikért, a múltjukért és 

az identitásukért. 
A lényeget megfogva látható, hogy a hazaszeretet egy túlságosan tág fogalom 

ahhoz, hogy én vagy bárki leírhassa. 
Ezt az egészet érezni kell, és imádkozni azért, hogy egy nap ne úgy ébredjünk 

fel, hogy honvággyá válik. 
   Ha valamikor elmész kirándulni, vagy sétálni egymagadban, nézz körbe és 

büszkén gondolj arra, hogy ami téged most körbe vesz, az a hazád, és milyen 

elégedett lehetsz, hogy itthon vagy. 
Hiszen egy embert kiemelhetsz a szülőföldjéről, de a szülőföldjét sosem 

emelheted ki egy emberből. 
 


