
Mit jelent számomra a haza? 

 

Nehéz kérdés, mondanák sokan. Hiszen minden nemzetiség kicsit másképp reagálna erre a 

kérdésre. Mást jelent a „haza” egy lengyel, portugál, egyiptomi vagy éppen egy japán ember 

számára. Egyvalamiben azonban mindannyian egyetérthetünk: a haza minden embernek az 

otthonát jelenti. Azt a helyet, ahol fölnőtt, nevelkedett a családjának óvó szárnyai alatt, ahol 

akadályokkal keresztezett úton ugyan, de először megpróbált beilleszkedni a társadalomba, 

ahol megélte az első sikerélményeket, vagy éppen csalódásokat. Bármelyikről is beszélünk 

ezek közül, a haza az ősidőktől kezdve hatalmas szerepet játszott az emberiség életében. 

Ahogy Radnóti Miklós is írta Nem tudhatom c. művében, ami másnak csupán egy elkorhadt 

fa, letaposott virág az út szélén, vagy éppen egy félig bedőlt kunyhó, nekünk egész emlékek 

tárházát nyithatja meg lelki szemeink előtt, melyekre olykor fájó szívvel, de boldogan 

emlékszünk vissza. A haza is valami ilyesmi. Mindenki kötődik egy helyhez. Ahol egyszer 

ledobtunk egy megkezdett cérnát, annak vékony, sérülékeny, de rugalmas és erős szála végig 

elkísér életünk útján, és a ledobott fonál-legyen az bármilyen hosszú-mindig emlékeztet arra, 

hogy van hova hazatérnünk, ahol szeretettel és meleg befogadással várnak minket, ítéletek 

nélkül. Sodorjon tehát minket akárhova az élet tajtékos  áradata, sosem szabad elfelednünk 

honnan jöttünk: gyökereink azok, melyeket sosem tudunk megváltoztatni. Ennek ellenére 

mindig szolgálnak valami útravalóval, amikor nehéz időkben belenyúlunk az otthon 

melegének tarisznyájába, mely mindig ott csüng láthatatlanul vállunkon, óva kísérve minket 

végig utunkon, szüleink nem múló szeretetével karöltve.  

A magyar nép sokat szenvedett és küzdött azért, hogy mindig magáénak tudhassa ezt a 

hegyektől övezett, folyóktól tagolt, egyszerűnek tűnő de mégis csodálatos tájat, ahol sok 

magyar vér folyt azért, és vált vörössé a Duna fenségesen sodró vize, hogy ez a hely, a 

Kárpát-medence, ez a sokat látott kis Magyarország a mi hazánk maradhasson. Hogy 

független és szabad legyen, amilyen a magyar nép is volt már a kezdetektől fogva. A magyar 

mindig is egy különc nép volt itt, Európa közepén, de azt hiszem, pont emiatt mondhatom el 

magamról büszkén, hogy magyar vagyok. A magyar nép megtartotta eredeti, 

megmásíthatatlan nevét, miközben a Középkorban Európa egyik legjelentősebb és 

legvirágzóbb kerestény államává nőtte ki magát. Habár a hosszú aranykorszakok után 

rengeteg viharfelhő is megjelent az ország felett, ezzel együtt elszakítva millió honfitársunkat 

attól a helytől, ahol ősatyáink először kikiáltották a magyar haza megszületését, 

Magyarország mindig helytállt, és habár megsebezve, de büszkén áll ma is ugyanott, ahol ezer 

évvel ezelőtt is: a Kárpát-medence melengető szívében.  

Szeretném, ha minden ember számára létezne egy olyan dolog az életben, amire azt tudja 

mondani, hogy „haza”. Lehet ez akár egy öreg fa alatt, egy békés tó mellett a falu végében, de 

a hazának mindenképpen egy olyan dolognak kell lennie, ahol megnyugvást talál az ember 

lelke, ahol nyugodt szívvel elsírhatja bánatát, ahol úgy érzi önmaga lehet, és levehet 

mindennemű álarcot amit a társadalom kovácsolt a számára, hogy el tudja rejteni 

gyengeségeit a külvilág árgus szemei elől. A haza biztonság. A haza szeretet. A haza egy 



darabka a Paradicsomból, amit Isten hagyott a Földön ajándékba az emberiség számára, hogy 

a borús időkben legyen hol békességben álomra hajtania a fejét. 

A haza ajándék, amit minden halandó a születésétől fogva életének utolsó percéig feltétel 

nélkül megbecsül. 
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