Magyar Lecke: Hol vagyok otthon?
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Beszélgetés: Otthon, haza, szülőföld
1. Számodra mit jelent ez a kifejezés: ‘Otthon, édes otthon.’?
2. Hol van a te otthonod?
3. Szerinted egy embernek lehet egyszerre két vagy több otthona is?
4. Neked mit jelent a ‘haza’ szó?
5. Neked milyen emléked van a szülőföldedről?
6. Te hányszor költöztél az életedben egyik helyről a másikra?
7. Te másik országba is költöztél már?
8. Miért költöztél más helyre, helyekre? Milyen okból?
9. Te kettős állampolgár vagy? Ha igen, melyik országhoz tartozol jobban? Vagy mindkét
ország ugyanolyan közel áll hozzád?
10. Milyen érzés számodra az, amikor meghallod az országod himnuszát?
11. Te felismered a magyar Himnuszt? Tudod, hogy miről szól a Himnusz, a vers?
Nyelvtani gyakorlás: Igék múlt időben
Melyik múlt idejű igealak helyes? Válaszd ki!
1. Mi az elmúlt tíz évben gyakran költöztünk / költöztük.
2. Tavaly nyáron Steve meglátogatott / meglátogatta a rokonait Magyarországon.
3. Alex végre megkapta / megkapott a magyar állampolgárságot.
4. Ti mikor adtatok be / adtátok be az állampolgársági kérvényt?
5. Pali bácsi mindig jól érzett / érezte magát Kanadában.
6. Mi sok magyar származású embert láttuk / láttunk Torontóban a Filmfesztiválon.
7. A magyarországi rokonaim nem ismerték / ismertek ezt a híres kanadai magyar írót.
8. Lisa, te már néztél / nézted repülőjegyet Budapestre?

Olvasd el a két történetet és válaszolj a kérdésekre!
Itt van az én otthonom
Szabó József a 90-es években vándorolt ki Kanadába. A fiatalember egyedül érkezett. Szülei már
meghaltak. Rokonait Magyarországon hagyta. Egy ismerőse, egy távoli rokona élt Torontóban,
aki a kezdeti időkben sokat segített neki.

József azért választotta Kanadát, mert egy jobb életet akart. A bevándorlása elején nem volt
könnyű új életet kezdeni, de kitartó és szorgalmas volt. Rövid idő alatt megtanulta az angolt
társalgási szinten és közben dolgozott. Bútorszállító volt. Később saját vállalkozása lett: három
teherautója volt és négy munkást alkalmazott a bútorszállításban. Ez nehéz fizikai munka volt, de
jól keresett vele. Minden évben kétszer ment vakációra, egyszer télen, egyszer nyáron. Szeretett
a trópusi szigeteken vakációzni. Soha nem nősült meg. Szeretett egyedül élni.

Magyarországra csak 22 év után ment vissza először. Nehéz volt megszoknia az országot, mert
már semmi nem volt a régi. Minden nagyon megváltozott. Úgy érezte, hogy ő egy idegen volt
ott.

Kérdések
1. Miért költözött József Kanadába?
2. Megszokta az új hazáját?
3. Mi volt az ő foglalkozása?
4. Milyen érzés volt neki, amikor hosszú évek után visszament Magyarországra?
5. Szerinted hol van az ő otthona?

Itthon és otthon
Az utóbbi időben sok kanadai magyar visszaköltözik Magyarországra. Tímár Pál is ezt tette,
miután nyugdíjba ment. Pali bácsi 46 évet élt Oshawában. Hosszú éveket ledolgozott egy
gyárban. Nyugdíjazása után úgy döntött, hogy otthon tölti hátralévő éveit. Eger mellett volt neki
egy kis háza, amit még a szüleitől örökölt. A házzal volt egy gyümölcsöskert és szőlőskert is.
Pali bácsi felesége már több, mint öt éve meghalt, így ő egyedül élt az oshawai lakásában.
Egyetlen fia British Columbiában lakott messze tőle. Azért ment oda, mert ott nősült és ott
alapított családot. Neki is csak egy gyermeke volt.
Pali bácsi nem szeretett egyedül lenni és hiányzott neki a szülőföld. Otthon még voltak neki
rokonai, iskolatársai. A nyár végén az öreg végleg hazaköltözött. Mindent eladott és csak két
bőrönddel utazott. De a sok szép emléket is magával vitte.

Kérdések
1. Miért költözött Magyarországra Pali bácsi?
2. Ő ott vett házat?
3. Szerinted ő szeretett Kanadában élni? Honnan lehet tudni?
4. Neki volt családja Kanadában?
5. Szerinted mit jelent a cím?

________________
Miben hasonlít és miben különbözik a két történet?

