
Hazaszeretet 

A hazaszeretet vagy patriotizmus, általános értelemben a haza iránti természetes vonzalom, 

amellyel a hazát megbecsüljük, javát a sajátunknak érezzük. Valójában olyan erkölcsi erény, 

amely arra tesz készségessé, hogy a haza boldogulását előmozdítsuk, érte javainkat, sőt ha 

kell, életünket is feláldozzuk. Így a hazaszeretet és a haza szolgálata a hála kötelességéből és 

a szeretet rendjéből következik. Az erkölcstanban a hazaszeretet a jámborság – pietas – része, 

az igazságosság társerénye.  

A Tízparancsolat negyedik törvénye kiterjed a hazaszeretetre is: „Tiszteld apádat és anyádat, 

hogy sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked”. Ez a parancsolat 

rendezi, fejleszti és elmélyíti elsősorban a család, de a kisebb-nagyobb közösségek tagjainak 

egymásközti kapcsolatait is. Megkívánja a tiszteletadást, a szeretetet és a hálát az ősök, az 

elődök iránt. Kiterjed továbbá a tanítványoknak a tanáraik, az alkalmazottaknak a 

munkaadók, az alárendelteknek a főnökük, az állampolgároknak a hazájuk, az azt 

kormányzók vagy a kormány iránti kötelességeire is. Ugyanakkor magában foglalja a szülők, 

a gyámok, a tanárok, a főnökök, a köztisztviselők, a kormányzók és mindazok kötelességeit 

is, akik más személyek vagy közösségek fölött hatalmat gyakorolnak. Megtartása a lelki 

gyümölcsök mellett békét és harmonikus testi-lelki gyarapodást; meg nem tartása nagy kárt 

okoz a közösségeknek és az egyéneknek egyaránt. 

A magyar nyelv gyönyörű és csodálatosan kifejezi a hazaszeretetet, hiszen a hazaszerető 

embert a „haza fiának” vagy „hazafinak”, míg a hazát „édes hazámnak” nevezzük. A 

hazaszeretet a családban megélt szeretet kiáradása az egy hazában élők közösségére. Ebből 

következik, hogy ha a magyar családokban nem tudják megélni a szeretetet, akkor hiába 

keressük és kérjük számon a hazaszeretet. Felgyorsult, elmaterializálódott, mindenféle 

válságoktól sújtott világunkban tehát nagy szükség van arra, hogy országunk mindenkori 

vezetői szem előtt tartsák ezt, és mindent meg kell tenniük a kiegyensúlyozott és harmonikus 

életkörülmény megteremtéséért, a magyar családokért. 

A Hazaszeretet kompozíciójának mintázásakor döbbentem rá, hogy az én génjeimben, a 

kezemben, a tudatalattimban a székely virágok élnek és mindutalan ők kívánnak kibújni az 

ujjaimból. Ebből arra következtettem, hogy elsősorban és önkéntelenül a szülőföldünkön 

megismert motívumokat sajátítjuk el, ezeket a népművészetbe rejtett szimbólumokat és 

jeleket tudjuk előhívni agyunk titkos zugaiból. Így mindannyian a saját szülőföldünk 

hagyományos népművészeti örökségét kell felelevenítsük önmagunkban. Erre építkezve 

könnyen meg fogjuk érteni a teljes kárpát-medencei magyarság szimbólumrendszerét és az 

abba elrejtett tudást, hiszen egy azon elvre épülve, egy azon fa gyökeréből emelkedett ki.  

Anyaországi kiindulópontot keresve, és persze az évek során szerzett tudásomra alapozva, 

megtaláltam a hazaszeretet erényének ihlető szűrhímzését. Jól látható a kompozíció alsó 

részén, hogy mag motívumból kiinduló és szerteágazó életfa öleli magába a középpontban, 

éppen a mag formáját felvevő magyar címert. Az ágakat borító sűrű levélkék egységbe, 

körformába hajlanak. A kör közepén a jelképes pont a magyar címer – tehát a haza – és ami 

körülötte van, azok a hazafiak.  A középső magcsúcsban szív-közepes tulipán nyílt ki, ez a 

magyar ember. A két oldalsó, felfelé ívelő ág alsó harmadában is hasonló szíves tulipánok, 

a jó magyar hazafiak, felfelé irányulva szétágaznak, majd a tulipánok megsokasodnak, 

egymásra támaszkodnak. A kompozíció felső részénél végül egymáshoz érnek, kicsi kerek 

magokat hullajtanak, hogy azokból jelképesen újabb hajtások nőhessenek és lelki szemeinkkel 

el tudjuk képzelni, ahogy az egész Kárpát-medence a hazaszeretet virágaiba borul.  
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1938-ban, „A béke élet- és erkölcstana” című könyvében, Szent-Györgyi Albert  Nobel-  és 

Kossuth-díjas magyar orvos, biokémikus a hazaszeretet okításáról így ír:  

„Meg kell tanítani a gyermekeknek, hogy mindannyian függünk egymástól. Okosan meg 

kell győzni őket arról, hogy a világban minden és mindenki kölcsönösen függ egymástól, s 

ez nem engedi meg, hogy az embereket győztesekre és legyőzöttekre, boldogokra és 

boldogtalanokra osszuk. Meg kell őket győzni, hogy boldogtalanságunkat nem mások fölötti 

hatalmunk vagy pillanatnyi előnyeink határozzák meg, hanem az az összhang, melyben 

együtt tudunk működni...  

Amikor gyermekeink szívébe véssük a hazaszeretetet, szívükbe kell vésnünk az egész világ, 

az egész föld, az egész emberiség szeretetét is. Nincs ellentmondás e két érzés között, 

ahogyan nincs a család és a haza között sem: a családot védve a hazát szolgáljuk.” 

 

Székely Tünde, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem munkatársaként és a 

Romániai Magyar Doktoranduszok és Fiatal Kutatók Szövetsége elnökeként az 

összetartó és a megtartó hazaszeretet erejét igaz szívvel mutatta fel kortársainak, 

sorstársainak. 
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