
Nyílt	  levél	  Orbán	  Viktor	  Miniszterelnök	  Úrnak!	  

Brüsszel,	  2014-‐03-‐28	  1	  

Kedves Miniszterelnök Úr! 
 
Nem ismerjük egymást. Vagyis talán helyesebb az a megközelítés, hogy az 
ismeretségünk „egyoldalú”. Én ismerem az Ön arcát, hangját, mozdulatait, kedvenc 
szófordulatait. Ismerem az értékrendjét, céljait és elképzeléseit is.  
Mivel az illendőség úgy kívánja, engedje meg, hogy röviden én is bemutatkozzam: 29 
éves, 2 diplomás, 4 nyelven beszélő magyar állampolgár vagyok. Magyar vagyok az 
utolsó leheletemig, magyar vagyok; az az igazi, büszke, már-már patrióta magyar. 
Állandó lakcímem mégis: Belgium.  
 
4 éve a brüsszeli járdalapok hallgatják magas sarkúm reggeli kopogását, 4 éve a 
BKV-jegyem árát egy úgynevezett STIB-nek fizetem, 4 éve a tb-járulékomat egy 
belga szervezetnek utalom, 4 éve magyar termékek helyett belga, francia, marokkói 
élelmiszert eszem... és 4 éve, hogy a fizetésemből félre tudok tenni. 
 
Nem könnyű ez a „kivándorlás, elvándorlás, kaland-keresés” kérdése. A 
társadalmunkban harsogó támadások egyike, miszerint minden magyar, aki 
országának hátat fordít az hazaáruló; majd pedig az alaptalan, jól hangzó 
népmegvezetés a másik oldalról, miszerint: „menjünk, kint minden jobb”.  
 
A szomszéd kertje mindig zöldebb elcsépelt hiedelme. 
 
 
Kedves Miniszterelnök Úr! 
 
Én már nem tudom, hogyan definiáljam magam: Kivándorló? Elvándorló? Kaland-
kereső? Észrevétlenül hajlok egyikből a másikba - észrevétlenül telnek az évek, s 
észrevétlenül eltelik egy élet. 
 
Honvágyam van. Mély! Az az igazi erekig hatoló, szívet hasogató, könnyeket 
csalogató honvágy. Nem tudom érezte-e Ön már ezt. Nem a tejfölt, a kolbászt vagy az 
erős Pistát hiányolom, bár tény, hogy még egy jó pörköltért is meg kell tennem 1400 
kilométert. Nem! Ez a honvágy más: mikor lehunyom a szemem szinte érzem a vasúti 
sínek megszokott „vas ízét” a számban, hallom az Oktogon jellegzetes zsivaját, látom 
a Balaton megnyugtató kékségét, majd hirtelen a Hortobágy jól eső kietlenségét... 
  
Soha nem várt érzések ezek.  
 
Én Önre szavaztam. Nem titok. Felvállalom. S bevallom, négy év után más 
hazamenni. Nem mindenben értünk egyet, de a mérleg nyelve nem áll rosszul, s 
köszönöm, hogy Magyarország egy olyan ország lett, ami előcsalogatta ezt az eleddig 
soha nem érzett érzést: a honvágyat... 
 
De mégsem mehetek haza. Még nem. Pedig, őszintén, mindennapos gondolat. Még 
úgyis, hogy a hazaszerelem mellett a szerelem másik fajtája már Brüsszelhez köt. A 
gondolat mégis jön, de tett nem követi. Nem követheti. 
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Kedves Miniszterelnök Úr! 
 
Kérem, ne hallgasson azokra, akik azt mondják Magyarország élhetetlen, mocskos, 
bürokratikus, veszélyes, és úgy általában „minden rossz”. Ez nem az ország helyzete, 
ez csak a hozzáállásunké. Ahogyan minden elvágyódó, álmokat ringató, 
vágyálmokkal feltüzelve csomagoló barátomnak mondom: „Hidd el, itt a kert nem 
zöldebb, csak a hozzáállás színesebb!” Mert nem könnyebb itt sem.  A kenyér itt is 
pénzbe kerül, sőt még az áram is! Az embereknek itt is van rossz napjuk, sőt itt még 
az eső is lefelé húzza a szánk szélét! A metró itt is lerobban,  a sztrájk is 
mindennapos. És még sorolhatnám, de nem ezért írok Önnek! 
 
S, hogy valójában miért is teszem? 
Hogy elmondjam, miért nem megyünk haza. Hogy én miért nem megyek haza! 
 
 
Miniszterelnök Úr! 
 
Ön mit tenne, ha a gyermekei 20 év kemény tanulást követően, eleget téve minden 
felsőbb elvárásnak, megszerezve minden kívánatos, tudást-felmutató, papírt, mégsem 
tudnának egyről a kettőre jutni?! Továbbra is Ön nyújtaná az otthon biztos melegét, a 
havi kiegészítő zsebpénzt, s egy-egy jutalom utazás költségeit is Ön állná? 
 
Tehát gyermekei megállnának az egynél, hiszen többre nem futja. Még egy 
kedvezőbb felállásban is csak megélni lehet! 
 
S itt álljunk meg egy perce: megélni! Hogyan is hathatna inspirálóan ez a szó ránk?! 
Én nem megélni szeretnék, én élni szeretnék! Nem nagylábon, csak olyan 36-os, 
közepes méreten.  
De nem megy! Ennyi pénzből nem.  
S akkor még nem is említettem, hogy szeretnék tervezni is. Nem mindig csak a napi 
menüt, de a jövőmet. Lakást, babaszobát, egy-egy balatoni hétvégét.  
De ez sem megy! Ennyi pénzből nem. 
S szeretnék biztonságot is. Nem csupán az ajtómra felszerelt extrazár adta 
biztonságot, hanem az életem kacskaringós, tekervényes útjain megóvó anyagi 
biztonságot. 
De ez sem megy! Ennyi pénzből nem. 
 
Kérem, ne haragudjon a fiatalokra, ha elmennek, de(!!) kérem ne is essen az önámítás 
csapdájába azzal a jóleső megközelítéssel, hogy ez csak kalandvágy. Mert a 
kalandvágy addig kalandvágy csupán, míg az első fizetést meg nem kapjuk. Csupán 
addig az, amíg az első saját tulajdonú IKEA bútort, majd konyhai „kezdőcsomagot”, 
majd biciklit, majd autót meg nem vesszük... Vagy csupán addig, amíg szívünk másik 
felét nem ajándékozzuk valakinek. Ettől a ponttól kezdve már nem kalandvágy, ez 
már a letelepedés első lépcsőfoka. S ezzel veszélyes zónába kerültünk. Vagy akár 
írhatnám azt is: Kérem, vigyázzanak: narancssárga riasztás! 
 
S hogy mégis mit szeretnénk? 
 
Választási lehetőséget!  
 



Nyílt	  levél	  Orbán	  Viktor	  Miniszterelnök	  Úrnak!	  

Brüsszel,	  2014-‐03-‐28	  3	  

Lehetőséget arra, hogy amikor a kalandvágy elmúlik, választhassak és a 
gazdaságtanból jól ismert haszonáldozat költség (opportunity cost) paradigma ne azt 
éreztesse velem, hogy nem is volt elszalasztott alternatíva. 
  
Szeretném, hogy amikor megállok életem kereszteződéseinél, tudjam, hogy a bal és a 
jobb telezöld, még ha másirányból is, de egyenlő célhoz, egyenlő életminőséghez 
vezet. 
 
Ma még erősen kátyús a hazavezető út. 
Ma, még túlságosan hangsúlyos a hazatérést elemző pro-kontra listám egyik oldala.  
 
Ma még nem választhatok. 
 
Nem azt kérem, hogy különböző marketinges guruk segítségével prevenciós 
kampányokat gyártsanak „Állítsák meg a vándort!” felszólítással, s azt sem, hogy 
szép fotókkal és a Túró Rudi okozta hiányérzettel hazacsalogassanak. Ez nem segít. 
Ez csupán a honvágytól már így is telecsordult szívemet keseríti csak jobban.  
 
Bevallom Önnek, mára Magyarország sok szempontból élhetőbb hely, mint az 
elképzelt, nyugati alternatívák, s igen, javaslom mindenkinek, hogy tegyen egy 
vándorutat, hogy ne más kertje után vágyakozzon minden reggel, hanem lássa meg a 
saját kertje igen élénk zöldjét is. Értékelem és köszönöm, hogy Magyarország egy 
élhető országgá nőtte ki magát. 
 
Tudjuk továbbá azt is, hogy a pénz nem minden, s önmagában nem boldogít. De egy 
életünk van, így nem lehetünk hipokraták, s nem folytathatunk kényelmes 
struccpolitikát sem: az egyenlet végén egy a lényeg, hogy a végösszeg pozitív vagy 
negatív. Vagyis, hogy az az ország, ahol reggelente útjára indítom egy újabb 
napomat, engedi- e, hogy éljek, tervezzek, biztonságban legyek.  
 
Ne gondolja azt senki, hogy a magyar rezidensfizetés azért egyharmada egy belga, 
angol, német, munkanélküli segélynek(!!), mert otthon az élet „olcsóbb”. Ez ma már 
nem állja meg a helyét. Nagy hirtelenséggel nyugati ország lettünk kínálatban, 
minőségben és árban is, de a ki- és befolyó tőke továbbra sem mutat jól a 
vagyonmérleg havi lebontásában. Így ezt nem fogadhatom el indoklásként! 
 
S hogy mégis mit szeretnénk? 
 
Csupán azt kérem, hogy a 2 diplomámmal olyan fizetést kaphassak, ami lehetőséget 
ad arra, hogy éljek, tervezzek, biztonságban legyek. Hogy, az elvárt, s így elsajátított 
nyelvtudásomat használhassam, megbecsüljék, értékeljék - ne csak a papírt 
lobogtassam széllel szemben, s nézzem, ahogy a keservesen megszervezett idegen 
szavak a széllel tovasuhannak! Hogy a tudásomat, amit külföldről hazahozok, ne 
elátkozzák, s megvessenek érte, hanem két kézzel kapkodjanak az érték után. S, hogy 
az állásinterjún ne azt kérdezzék még ma is, hogy ki az apád, ki az anyád és mi a 
foglalkozásuk, van-e felsőbb körökben mozgó rokonom, hanem azt, hogy mit tettem 
le önerőmből a nagy- magyar-asztalra. 
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Csupán azt szeretném, ha Belgium, Anglia, vagy Németország mellett Magyarország 
egy erős alternatíva lehetne. Olyan, ahol a generációm és az utánunk felnövő fiatalok 
hasonló életet tervezhetnek maguknak, mint nyugati társaink.  
 
Kedves Miniszterelnök Úr! 
 
Nem többet, csak ennyi kérünk!  
S ha ezt megkaphatjuk, a többi már jön magától... s talán már nemcsak a honvágy 
szele csiklandoz majd meg bennünket, de már a bőrönd is lekerül a szekrény 
tetejéről... Ekkor már lesz választási lehetőségünk, s tudjuk, hogy van hova és miért 
hazamennünk.  
 
Nincsenek utópisztikus vágyaink, bár a Y-generáció tény és való, talán kissé 
erőszakosabb, mint az Öné vagy a Szüleimé volt. Mégsem érzem, hogy bennünk van 
a hiba. Mi csak életet, jövőt és biztonságot szeretnénk! 
És ezt csak most kérhetjük! Hiszen észrevétlenül telnek az évek, s észrevétlenül eltelik 
egy élet... 
 
S végezetül: Ön még négy évet kér tőlem, tőlünk. Amennyiben bizalmamat ismét 
Önnek adom, bízhatok-e az „éljek, tervezzek, biztonságban legyek” hármas alappillér 
letételében? Bízhatok-e Önben úgy, ahogy Ön bízik bennünk? 
 
 
 
 
Köszönettel,  
 
Gulyás Virág 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


