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Ferenc Viktória

NoVuS PEREGRINuS – KÜLFöLDRőL HAZA?1

Bevezetés

2016 tavaszán kutatócsoportunk 27 interjút készített egy olyan célcsoport köré-
ben, amely két szempontból is különleges: egyrészt doktori fokozattal rendelkező 
határon túli magyar2 származású fiatalokról van szó, másrészt pedig olyan szemé-
lyekről, akik legalább egyéves külföldi (nem magyarországi) mobilitási tapaszta-
lattal rendelkeznek. A 27 adatközlő között két alcsoport kialakítására törekedtünk: 
részben olyan személyekkel igyekeztünk beszélgetni, akik a külföldi mobilitási ta-
pasztalat után visszatértek szülőföldjükre vagy Magyarországra (12 fő), részben 
pedig olyanokkal, akik a mobilitás után letelepedtek egy külföldi országban (15 
fő). Tanulmányunk célja, hogy az interjúk elemzése által feltárjuk, milyen főbb 
elbeszélések kapcsolódnak a mobilitási tapasztalathoz, illetve hogyan és miért 
döntöttek alanyaink a visszatérés vagy a külföldön maradás mellett. 

Novus Peregrinus – az új vándor

A novus peregrinus (vagyis új vándor) kifejezést olyan szándékkal választottuk 
kutatásunk címéül, hogy általa megpróbáljuk megragadni a felsőoktatás tömege-
sedése, a határok átjárhatósága, a világ egyetemeinek nemzetköziesedése, a szám-
talan mobilitási ösztöndíj megjelenésének hatását a fiatal kutatók életpályájára. 
A peregrináció, a határok átlépése a tudomány és a kultúra világában sosem volt 
ismeretlen: amíg azonban a „régiek” a szakmájuk minél magasabb szintű műve-
léséhez szükséges külföldi tapasztalatszerzés vagy „a mesterség kitanulása” után 
hazatértek,3 az új peregrinusok már más stratégiákkal élnek. A kutatók körében a 
rövidebb idejű külföldi szakmai tapasztalatszerzés gyakran tartós külföldi munka-
vállalássá alakul. A legutóbbi trendek már azon diákok nemzetközi mobilitását is 

1 A jelen tanulmány alapjául szolgáló kutatás (Novus Peregrinus – magasan képzett magyar fiatalok 
migrációs stratégiái) az MTA Domus Szülőföldi ösztöndíj keretében valósult meg 2015−2016-ban. 
A kutatás vezetője Ferenc Viktória, a kutatócsoport további tagjai Takács Zoltán, Morvai Tünde és 
Zsigmond Csilla voltak.

2 Tudatában annak, hogy a magyar nemzetpolitikai diskurzusban a „határon túli magyar” és a „kül-
honi magyar” terminusok egy-egy politikai nézőpontot is képviselnek, e tanulmányban e fogalma-
kat mégis politikailag semleges módon, egymás szinonimájaként használom.

3 Békési és mtsai 1993.
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munkamigrációnak tekintik, akik otthonuktól távolabb (például a tengerentúlra) 
utaznak tanulni.4

Az oECD első nagymintás, doktori fokozattal rendelkezőkre fókuszáló 
vizsgálata megállapítja, hogy a PhD-vel rendelkezők munkaerőpiaca jobban 
nemzetköziesedett, mint általában véve a felsőfokú végzettségűeké. oECD-
országokra vonatkozó adataik azt mutatják, hogy a doktoráltak legalább 15–30%-a 
élt külföldön a kutatást megelőző 10 év során, főként az Amerikai Egyesült álla-
mokban vagy olyan európai országokban, mint Franciaország, Németország és az 
Egyesült Királyság.5

Magyarország vonatkozásában átfogó szociológiai vizsgálatára 2008 tavaszán 
került sor a képzett migrációról. A felmérés nem csupán a fiatal kutatókat célozta 
meg, de kiterjedt minden, Magyarországról kivándorolt, külföldön dolgozó diplo-
más munkavállalóra, ugyanakkor a válaszadók 44%-a legalább PhD-szintű tudo-
mányos fokozattal rendelkezett (30%-uknak volt PhD-je, 10%-uknak kandidátusa 
vagy habilitációja, 4%-uk pedig akadémiai doktor volt). A kutatás 358 adatközlője 
közül alig több mint 40% nyilatkozott úgy, hogy tervezi a Magyarországra való 
visszatérést, 30% egyáltalán nem szeretne visszatérni, és ugyanilyen arányban vol-
tak a bizonytalanok is.6

Ami a külhoni magyarokat illeti, a tudományos fokozattal már rendelkező ré-
teg migrációját részletes kutatás eddig még nem tárta fel, de a szomszédos orszá-
gok magyar doktoranduszai körében készült egy átfogó felmérés 2013-ban. Az 
Aranymetszés elnevezésű kutatás a doktoranduszok oktatási útvonalának elem-
zése által rámutat, hogy a doktorit megelőző alapképzés helyszíne már részben 
„eltolódik” a szülőföldről, rendszerint Magyarországra. A felsőoktatási útvonal 
második szakaszában, vagyis a doktori képzés helyszínét illetően ez a folyamat to-
vább erősödik. Különösen a vajdasági és kárpátaljai hallgatók körében növekszik 
meg drasztikusan azoknak a száma, akik nem a szülőföldjükön doktorálnak, ami 
a helyben elérhető szakválaszték szűkösségével is nagyban összefügghet.7 

A jelen kutatással ezt a kevésbé feltárt, Magyarországon túlmutató képzett 
migrációt szeretnénk alaposabban megismerni. A peregrinusok motivációit a 
vonzás-taszítás (pull and push) klasszikus elméleti keretében8 próbáljuk elhelyez-
ni, amelyben a célországokban vonzónak ítélt tulajdonságok bevándorlásra sar-
kallják a potenciális migránsokat, míg ennek ellentétjeként, a kibocsátó országban 
tapasztalt negatív tényezők taszítják, kivándorlásra ösztönzik őket.

4 Robertson 2013.
5 Auriol 2010.
6 Csanády és mtsai 2008.
7 Papp–Csata 2013: 29−32.
8 Ravenstein 1876.
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Módszertan, az interjúalanyok bemutatása

Interjúalanyaink kiválasztásánál három fontos szempontot tartottunk szem előtt:

1) Az illető 45 évnél fiatalabb, de már PhD-val rendelkező személy legyen. Az 
ifjúságra hagyományosan jellemző életkori határokat ebben a kutatásban 
− a helyzet speciális volta miatt (posztdoktori periódus) − kicsit megenge-
dőbben kezeltük, és a korhatárt 45 évben maximalizáltuk. 

2) Rendelkezzen legalább egyéves külföldi élettapasztalattal. A külföldre köl-
tözés hátterében állhatott szakmai ösztöndíj vagy munkavállalás is, és itt a 
szakterületen kívüli foglalkoztatást is elfogadtuk. Kutatásunkban Magyar-
országot szándékosan nem számítottuk a külföldi országok közé, hiszen a 
határon túli régiókból az anyaországba történő utazások a földrajzi közelség, 
a közös nyelv és kultúra miatt más természetűek. A célországok tekintetében 
egyébként leginkább európai országok kerültek látóterünkbe, de volt, aki az 
Amerikai Egyesült államokban, Kínában vagy Indiában is élt.

3) A hazatérő célcsoport esetében elsősorban a szülőföldjükre visszatelepült 
kutatókat próbáltuk meg felkeresni, de mivel úgy tapasztaltuk, hogy bi-
zonyos régiókra (pl. Kárpátalja) ez a trend egyáltalán nem jellemző, ezért 
itt úgy döntöttünk, hogy a Magyarországra való visszatérést is számításba 
vesszük. A hazatérés tekintetében azért döntöttünk úgy, hogy az eredetileg 
tervezett szülőföldi hazatérést kiterjesztjük a magyar nyelvterület egészére, 
beleértve a Magyarországra való hazatérés kategóriáját is, mert adatközlő-
ink felkeresésekor azt tapasztaltuk, hogy nem találunk elegendő számban 
olyan alanyokat, akik a hosszabb külföldi tartózkodás után a szülőföldjükre 
tértek volna vissza. ugyan tudatában vagyunk annak, hogy a külhoni közös-
ségek szempontjából a szülőföld leszűkül a régióra, ahonnan származnak,9 
és a Magyarországra való hazatérés a közösség szempontjából veszteségként 
fogható fel, de ahhoz, hogy megfelelő számú interjú álljon az elemzés ren-
delkezésére, kénytelenek voltunk ezt a döntést meghozni. Ezt azzal próbál-
tuk meg kompenzálni, hogy a hazatérők interjúinak elemzésekor kitérünk 
a szülőföldre és a Magyarországra való visszatérés különbségeire.

Interjúalanyaink származása, az egyetemi diploma és a PhD-fokozat megszer-
zésének helye, továbbá a legmeghatározóbb mobilitási tapasztalat, illetve a hazaté-
rők esetében a hazatérés helye az alábbi összefoglaló táblázatban található meg. 
A táblázat második oszlopában elhelyezett kód arra szolgál, hogy a későbbiekben 
az írásban használt interjúidézeteket (amelyek végén e kódok jelzik majd, kitől 
származnak) ezen adatokkal össze lehessen vetni.

9 Papp és mtsai 2017.
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Az interjúkat lehetőség szerint személyesen vagy internetes videóhívás (Skype, 
Messenger) segítségével készítettük el 2016 tavaszán. Az átlagosan mintegy egy 
óra időtartalmú interjúk kitértek az élettörténetre és a családi háttérre, az iskolai 
életútra, a beszélt nyelvekre és a korábbi rövidebb külföldi utakra, amelyek a tartós 
külföldi tartózkodást megelőzték. Rákérdeztünk a szülőföldhöz való viszonyra, 
a helybeli integráció mértékére és esetlegesen a sikertelen integráció okaira. Kü-
lön és részletesen tárgyaltuk a külföldön töltött életszakasz alatt szerzett élmé-
nyeket, a szakmai környezetet, a benyomásokat, amelyeket ott szereztek interjú-
alanyaink. S végül a hazatérés vagy a maradás okaira, időpontjára kérdeztünk rá, 
valamint a jövőbeli terveire, s ezen belül az újabb mobilitás esélyére.

Az interjúkról minden esetben hangfelvételt készítettünk, amelyekről szó sze-
rinti szöveges átírás készült (a szövegeket az alanyok anonimitásának biztosítása 
érdekében jelen tanulmányban helyenként szerkesztve közöljük). A legépelt inter-
júkat az Atlas.ti interjúelemző szoftver segítségével narratív egységekre bontottuk, 
amelyekhez ún. kódokat, címkéket rendeltünk. Az interjúkban helyenként félkö-
vér kijelöléseket használunk, amelyek arra hivatottak, hogy a hosszabb szövegré-
szeken belül az aktuálisan taglalt témákra irányítsák a figyelmet.

Külföldre megyek!

Célcsoportunk egyik fontos jellemzője, hogy életük egy szakaszában (a fiatalabb 
generáció akár már az egyetemi tanulmányai alatt is) úgy döntöttek: „Külföldre 
megyek!”. A mobilitási tapasztalatok egy része Magyarországhoz kapcsolódott, ami 
szintén külföld, ha kivételes is, de elemzésünkben a fókuszt az ennél távolabbi or-
szágokba való utakra irányítjuk. Gazdag interjúanyagra támaszkodhatunk az ilyen, 
Magyarországon túlmutató mobilitások kapcsán is, amelyek jellemzően többször 
megismétlődtek a posztdoktorok életében. Az interjúk elemzésekor a hosszabb kül-
földi tartózkodást és a rövidebb külföldi utakkal kapcsolatos elbeszéléseket is figye-
lembe vettük. Ez alapján a mobilitás mellett való döntés mögött álló taszító és vonzó 
tényezőket szeretnénk ismertetni, illetve a külföldi élettapasztalat főbb hatásairól 
képet adni. A taszító tényezők kapcsán itt érdemes megjegyezni, hogy a döntés idő-
pontjában az alanyok egy része már Magyarországon tartózkodott, tanult: így nem-
csak a szülőföldre, hanem Magyarországra vonatkoztatva is értelmezhetőek azok 
a faktorok, amelyek taszították, külföldre utazásra sarkallták az érintetteket.

A mobilitások kontextusaként mindenképp érdemes megemlíteni, hogy ala-
nyaink szinte kivétel nélkül valamilyen ösztöndíj keretében jártak külföldön, és 
nagyon sokan hangsúlyozzák még a külföldön maradtak körében is, hogy céljaik 
között eredetileg nem szerepelt a kitelepedés.

A mobilitások anyagi támogatása szempontjából a háttérfolyamatok is sze-
rencsésen alakultak e generáció tagjai számára, hiszen egyre több nyugat-euró-
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pai egyetem próbált a nemzetköziesedés folyamatába bekapcsolódni azáltal, hogy 
„egzotikus” külföldi diákokat fogadott be. Interjúalanyaink esetenként meg is le-
pődtek rajta, hogy a kiválasztottak közé kerültek:

(1) „Kuriózumnak számított az is, hogy valaki Romániából vagy erdélyi magyar-
ként. (…) Hogy is volt? Tízen indultunk, és akkor abból talán hat volt német 
és négy külföldi: volt egy olasz, egy litván és, hú, nem tudom, hogy milyen, 
egy finn és én. Külföldiek és hat német, akit a szakkollégiumba felvettek. Most 
nem tudom őszintén megítélni, hogy az én kutatási tervem volt annyira csillo-
gó, vagy ők szerették volna nemzetköziesíteni a képzésüket, de ez továbbra 
is németül folyt, de ilyen hagyományos német tekintélyelvű rendszerről sze-
rettek volna átállni doctoral schoolra, és akkor a felvételi sikerült.” (RH2)

(2) „Van a franciáknak egy ilyen elit intézményük, az École Normale Supérieure, 
így hívják. És nekik van egy ösztöndíj-programjuk, vagy volt egy akkor induló 
ösztöndíj-programjuk. (…) És akkor, a 2000-es évek elején kezdtek ők akarni 
nyitni külföld fele, és akkor először nekik így jöttek a frankofon államok, 
és hát Románia ezek között (…) És akkor gondoltam, de tényleg ilyen vak-
szerencse alapon, hogy hát én ezt megpróbálom, de hát így nem is gondoltam, 
hogy ezt így van esélyem megkapni.” (RH4)

Nagyon fontosnak tűntek a sikeres életpálya kialakításában a személyes kap-
csolatok, különösen a hazai témavezető és a külföldi mentorok impulzusai.

A mobilitás mellett való döntést segítette alanyaink életkora is, ugyanis az első 
utak tervezésekor jellemzően még a családalapítás előtt álltak. A Ravenstein-féle 
migrációs törvények egyike is éppen ezt hangsúlyozza, hogy a családos emberek 
kevésbé mobilisak, míg a felnőttkor kezdeti éveiben lévők a legaktívabbak ebből a 
szempontból.10 Az alábbi interjúidézetek azt szemléltetik, hogy ezek a szempont-
ok interjúalanyaink számára is fontosak voltak, s a magánéleti kötöttségek hiánya 
pozitívan segítette elő, hogy külföldi tapasztalatot szerezzenek.

(3) „Szerintem volt ilyen világlátási, nem tudom, ezekre már így nem emlék-
szem kristálytisztán, hogy akkor mi munkált bennem, de benne volt, el tu-
dom képzelni, hogy ezt még most megtehetem.” (uH1)

(4) „Család még akkor nem volt, meg ilyenféle dolgok, amik ide kötnének. 
Azt mondtam, hogy akkor ezt az ösztöndíjat én most megpróbálnám 
és elmegyek, ha megkapom. Ha megkapom, akkor elmegyek nyugatabbra. 
Nem volt olyan mögötte, hogy akkor én most letelepednék. Komolyan vettem 
ezt a dolgot, ösztöndíj, doktorira felkészülni, kutatni.” (SLH1)

10 Ravenstein 1876.
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(5) „De aztán így nyilván, nem tudom, távkapcsolatban azért végigcsináltuk azt 
a két évet. Elég gyakran jött az akkori párom is oda, hát nyilván nem volt 
könnyű, de azért még régi fiatalok voltunk, tehát nem voltak ilyenek, hogy 
gyerek meg közös háztartás, tehát nem tudom, hogy mégiscsak könnyebben 
mozogtunk.” (RH4)

A taszító tényezők egyik jellemző példája a szakirodalomban a megélhetési 
körülményekkel való elégedetlenség a kibocsátó országban.11 érdekes módon ez 
a tényező nem volt olyannyira kiemelkedő a doktorok elbeszéléseiben, de volt in-
terjúalany, aki azért keresett külföldi ösztöndíj-lehetőséget, hogy a szülőföldi ke-
resetét ezzel kiegészítse:

(6) „Hát akkor 2001-ben megszületett a leányom, és akkor volt egy ilyen eléggé 
nehéz évünk. Tehát 2002−2003 között, amikor nem volt pénzünk, tehát a 
CEU, tehát a CEU véget ért, és itthon rendes állást nem kaptam, tehát az 
egyetemen tanítottam, de az nem volt olyan. 2001-ben beiratkoztam dokto-
rálni, ahogy mondtam, s akkor ilyen nappalis. Kolozsváron, igen, Kolozsvá-
ron. És akkor abból kaptam egy ilyen ösztöndíjat, de mondom, abból gyerek-
kel s albérletben, mindenbe nem volt nagyon eleresztve, nem volt úgy pénzbe, 
és akkor pályáztam még Németországba.” (RH1)

Az anyagi megfontolások mellett a szakmai nehézségek is előkerültek a diskur-
zusokban. Taszító erőt jelentett például egy erdélyi biológus számára a szakmai 
fejlődését akadályozó romániai oktatási rendszer, amelyben nem sok ideje jutott 
a kutatómunkára. Egy jelenleg Angliában élő vajdasági származású fizikus is ha-
sonló logikával fogalmazta meg, hogy neki azért kellett végül külföldön doktorál-
nia és munkát keresnie, mert annyira speciális területével foglalkozik a fizikának, 
hogy abban az időben, amikor a menni vagy maradni dilemmáját fontolgatta, Ma-
gyarországon ez a szakterület még nem is létezett.

(7) „Egyre lehetetlenebb lett a tanügy is. (…) azt vettem észre, hogy egyre ke-
vesebb időm van kimenni, és azt csinálni, amiért a társadalom fizet engem. 
Tanítani, olvasni, kutatni, diákokkal járni. (…) Amit akarok mondani, hogy 
igen 2008 után, amikor úgy minden ellehetetlenedett, s nekem a lételemem 
a kutatás, publikálás, tanítás, akkor egyszerűen jött egy ilyen kontextus, 
hogy kimehettem Németországba.” (RH3)

(8) „Az a probléma az én szakterületemmel, hogy nagyon fiatal, keveseb,b mint 
20 éves,. Illetve, hogy nagyon drága és nagyon kevés helyen végzik. Tehát 

11 Csanády és mtsai 2008.
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nagyon limitált helyre jelentkezhetek. Például Magyarországon abba az 
időben ez nem is létezett, ez a szakterület. Így odamenni dolgozni, ez alap-
vetően lehetetlen lett volna.” (SRK2)

A taszító tényezők között találhatjuk azt a negatív közhangulatot, amelyet az 
interjúalanyok Magyarországon vagy szülőföldjükön érzékeltek, s ennek hatásá-
ra döntöttek a külföldön történő szerencsepróbálás mellett. Egy Amerikában élő 
erdélyi kutató például jelenleg otthonosabban, elfogadottabban érzi magát Los 
Alamosban, mint annak idején Kolozsváron.

  (9) „Kevésbé érzem idegennek magam, mint ahogy az egyetemi éveim alatt 
Kolozsváron éreztem magam. Tehát azok elég sötét évek voltak politikai 
szempontból, mert a [párt neve] 50% felett kapott szavazatokat, és nekem 
ez benne volt picit az agyamba (…) és reggel mikor felültem a buszra, hogy 
menjek az egyetemre, arra gondoltam, hogy az embereknek a fele, aki fel-
száll, a [párt neve]-ra szavazott, és nem szeretnék, hogy ott lakjak Kolozsvá-
ron.” (RK4)

(10) „És akkor történt egy nagyon fura eset, metrón egy úriember olvasta az új-
ságot, már franc se tudja, hogy milyen újságot, piros vagy narancssárga új-
ságot. Nem számít, és valaki nagyon ráförmedt, hogy nem szégyelli magát, 
hogy ilyen újságot olvas. Na, az volt az a pont, amikor rájöttem, hogy nem 
szeretnék Magyarországon lenni, ez nem az az ország, ahol én szeretnék 
élni. (…) a közhangulat, a politikai közhangulat az nagyon szomorú volt. 
Mondom, a szikrát mégis ez adta meg, ez a jelenet a metróban. És akkor 
elkezdtem nézelődni jobbra-balra, és én is akkor egy kicsit. Már léteztek 
külföldi kapcsolataim, Indiába sok, Franciaországba sok, Németországba, 
és akkor így kerülten Németországba, elszegődtem ilyen posztdoktornak.” 
(RK2)

A fejlett szakmai környezet a célországokban, természetesen, a vonzó tényezők 
között kapott helyett, s egyúttal ez volt az egyik leggyakrabban említett faktor. 
Ennek mintegy kiegészítéseként a tény, hogy az ösztöndíj nagyságrendekkel jobb 
életszínvonalat biztosított számukra, annak a lehetőségét is megteremtette, hogy 
csak a kutatásra, karrierépítésre koncentrálhassanak.

(11) „Ott lehetett egy rendes lakást bérelni. S meg lehetett belőle élni, s mellette 
nem kellett azon gondolkodni, a kutatás mellett, hogy milyen más extra jö-
vedelemre tegyen az ember szert. Szóval, ezeknek az ilyen hosszú távú poszt-
doktori ösztöndíjaknak, amikkel így Európában kutatnak, tehát így kimegy 
az ember, ezeknek ez a célja (…), hogy adnak egy becsületes ösztöndíjat, s 
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akkor nem kell mással foglalkozni, csak tényleg a karriert építeni, s ak-
kor utána legjobb esetbe hazajön, és itthon kamatoztatni a kint megszerzett 
tudást.” (SRH4)

(12) „Az egyetemen voltam, igen. És úgy különösebben nem volt más dolgom 
tényleg, csak jött a pénz, az ösztöndíj, akkor ez ég és föld volt a hazai 
fizetéshez képest. Meg külön pénzt kaptam a könyvek vásárlására, tehát el 
voltam ragadtatva.” (SLH1)

(13) „És anyagi vonzata itt nem volt nekem, számomra annak, hogy elmenjek 
doktorálni máshová és nem Kolozsváron. Tehát főleg szakmai oka volt, lás-
sam egy kicsit a világot, s ne minden Kolozsváron történjen.” (RK4)

Külső kényszerként jelen voltak olyan strukturális nyomások is, amelyek talán 
nem értelmezhetőek a klasszikus taszító-vonzó faktorok dimenziójában. Ide tar-
tozik az egyetem elvárása, hogy minden oktató rendelkezzen külföldi tapasztalat-
tal, a diákok pedig vizsgakész nyelvismerettel. 

(14) „Az osztrák minisztérium finanszírozta, és pályáztam. Hát itt is az az igaz-
ság, hogy nem nagyon volt kedvem menni. Hát ez ilyen kb. katonai szolgálat 
volt, ahogy a fiúkat mobilizálják katonaságra, hogy muszáj nekik menni. 
Most már nem muszáj, de régen az volt. És nekünk pedig vannak ilyen elve-
ink az egyetemen, hogy mindenkinek legalább 6 hónapot külföldön kell 
tölteni, hogy kicsit lásson, hogy milyen külföldön dolgozni.” (SRH3)

Az egyik kárpátaljai adatközlő azt is megemlítette, hogy a vonzó tényezők te-
kintetében volt benne egy erős belső motiváltság, hogy világot lásson, és nyelvet 
tanuljon, de minderre ráerősített egy külső motiváció is, mégpedig az, hogy a dip-
lomaszerzés feltétele egy nyelvvizsga volt. Mindez azzal is kiegészült, hogy ha nem 
szerezte volna meg idejében a nyelvvizsgát, s így a diplomát, akkor akár még katonai 
szolgálatra is foghatták volna ukrajnában. így nem volt nehéz meghoznia a döntést, 
hogy külföldre menjen, hiszen ott rövid idő alatt szert tehetett a kívánt nyelvtudásra, 
s ezáltal a diplomaszerzés és a katonai szolgálat elkerülése is megoldódott.

(15) „Hát igen, mint mondtam, elvittek volna katonának. Nem gondolkod-
hattam úgy, hogy ha nem sikerül, majd nekifutok még egyszer, vagy mit 
tudom én jövőre, azután. A feleségem megtehette, hogy ha valami nem úgy 
jött ki, nem volt meg valami, azt hiszem, nyelvvizsgája, akkor majd jövő-
re megcsinálja, és aztán majd meglesz, nem múlik rajta semmi. Ezek azért 
ugye külső kényszerek.” (uH1)
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(16) „Ugye, amikor én felvételiztem a teológiára, akkor már két nyelvvizsga kel-
lett. És amikor én felvételiztem, akkor még szóba sem jött, hogy az orosz, uk-
rán nyelvet elfogadják, tehát meg volt nagyon szigorúan határozva, és csak 
abból lehetett nyelvvizsgázni. És alapvetően ez az írországi út, ez úgy jött létre, 
hogy én, amikor az angoltanári ismerősömet megkérdeztem, akit ismertem 
egyházi körökben, ismertebb ember volt, megkérdeztem, hogy hol lehet nyelvet 
tanulni, és ez egy nyelvtanulásnak indult. Csak közben jött ez a teológiai 
oldala, és ez vált erősebbé, de azért a nyelvtanulás is megmaradt.” (uH2)

A nyelvtanulás motivációja mint vonzó faktor megjelent a külső kényszerektől 
függetlenül is, például ennek a szlovákiai alanynak az életútjában:

(17) „Pécs után, amikor azt befejeztem, azt én elég hosszan, mivel ugye három sza-
kon, két és fél szakon, angol, néprajz és az antropológia specializációt csinál-
tam. Ez hét év volt úgy, hogy én közbe Angliában is voltam, mert első után 
én eljöttem, hogy nem tudok jól angolul. Az egy dolog, hogy angol szakra 
járok, tehát ott voltam eddig, s akkor egy félévre Belgiumba elmentem fran-
ciát tanulni. S akkor halasztottam, mindennel együtt így hét év lett.” (SLH2)

Bár az alanyaink egy része hazatért, a külföldi tapasztalatszerzés – várakozásaik-
nak megfelelően – nem múlt el hatás nélkül. Egyrészt mindannyian megszerezték a 
doktori fokozatukat, nagyon jó szakmai hálózatokat alakítottak ki, valamint szemlé-
letmódjuk is formálódott, globalizálódott. Különösen igaz ez a társadalomtudósok-
ra, akik esetenként egy-egy nagyon ország- vagy régióspecifikus témán dolgoznak.

(18) „Azért volt nekem ez az indiai ösztöndíj nagyon fontos, hogy azon túl, hogy 
megismerkedtem egy másik szakirodalommal vagy kutatókkal, akik hasonló 
területen mozognak, de hogy ilyen nagyon fontos perspektívaváltás volt. 
Az, hogy így kilépni ebből a kelet-közép-európai közegből, aminek meg-
vannak a maga korlátai és korlátoltságai, és egy teljesen más, távolabbi 
perspektívából visszanézni erre az egészre, az azért nagyon helyre tette a 
dolgok súlyát, fajsúlyát, jelentőségét. Én ezt minden kutatóval megtenném, 
hogy egyszer lépjen egy nagyot, és egy másik kontinensről nézzen vissza, vagy 
hogy egy ilyen globális perspektívába próbálja belehelyezni ezeket a dolgokat 
és újra értelmezni. (…) És hogy azt, hogy lehet értelmesen elmondani, ami-
nek legyen valamiféle tágabb értelme is, vagy valamilyen olyan tanulsága, 
ami valami teljesen kívülállónak is mond valami értelmeset. Arra szerintem 
nagyon fontos egy ilyen. Szóval nekem szerintem így mindent összegezve ez 
volt a legfontosabb tanulság, hogy egy ilyen teljesen más kontextusba helyez-
ve, mit lehet erről mondani. És az teljesen hasznosítható.” (SLH2)
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Külföldről haza – de hol a haza?

Kutatásunk során az egyik legfontosabb kérdés annak feltárása, hogy miért dön-
töttek végül egyes interjúalanyaink amellett, hogy a külföldi tapasztalat után visz-
szatérnek, mások pedig amellett, hogy maradnak. A visszatérők esetében a visz-
szatérés helyének kérdése az egyik legérdekesebb, hiszen itt legalább olyan erősen 
jelent meg a Magyarországra való visszatérés, mint a születés szerinti országba 
való visszautazás (12 visszatérő interjúalanyunk közül 6 szülőföldjére tért vissza, 
a másik 6 viszont Magyarországra). 

Az interjúkban, a visszatérés kapcsán a posztdoktorok első asszociációja sok 
esetben a magyarországi visszatérés volt, s külön, mintegy kiegészítő kérdésként 
kellett megfogalmaznunk, hogy visszatérnének-e szülőföldjükre. Ez a kérdés ösz-
szesen 21 főt érintett a 27-ből, hiszen 6 fő a szülőföldjén tartózkodott az interjú 
készültekor. 

A doktori fokozattal rendelkező külhoni magyar fiatalok „haza” fogalmának 
értelmezéséről is sokat elárul mindez, és nagymértékben magyarázható azzal, 
hogy milyen mintázatok mutathatóak ki a posztdoktorok oktatási útvonalában. 
A korábban bemutatott 1. táblázatból látszik, hogy az egyetemi végzettség meg-
szerzésének szakaszában szülőföldi intézményhez 18 fő, magyarországihoz pedig 
11 fő kapcsolódott. A PhD-fokozat megszerzésének szakaszában a szülőföldi in-
tézményben doktorálók száma 7 főre szűkült, a magyarországi egyetemhez kap-
csolódóak aránya pedig ennek duplájára, 14 főre növekedett. Egyik kárpátaljai 
alanyunk (uH1) már a gimnáziumi éveit is Magyarországon töltötte, számára 
egyértelmű, hogy ez az ország az otthona. Van több interjúalany, aki sosem ve-
szítette el teljesen a kapcsolatot a szülőfölddel, akkor sem, ha éveken át ingáznia 
kellett (SL1, SR2). Ezek a kapcsolatok (vagy ellenkező előjellel azok teljes megszű-
nése) a későbbi hazatérést nagymértékben meghatározó tényezők. Nem véletlen 
tehát, hogy többen Magyarországhoz kötődnek elsősorban, és nem a születésük 
szerinti országhoz, hiszen a tudományos életbe való intézményes szocializációjuk 
elsősorban Magyarországon ment végbe, egyértelműen itt alakultak ki emberi és 
szakmai kapcsolataik. 

A posztdoktorok körében a külföldi tapasztalatszerzés után, általános véle-
ményként fogalmazódik meg, hogy a szülőföld már „túl szűknek” tűnik számuk-
ra, és oda a visszatérést nem tervezik. Ennek elsősorban gazdasági és szakmai okai 
vannak. Ha mégis felmerül a hazaköltözés gondolata, azt nem az aktív karrier-
szakaszban, hanem a nyugdíjas évek során tervezik alanyaink. Ez az utóbbi érv 
különösen a külföldön maradtak körében jelent meg több alkalommal.

(19) „Nem (költöznék), mert egyszerűen gazdaságilag Kárpátalján, anyukám ke-
vesebb, mint száz dollárt kap havonta és ebből kell megélnie, én meg ennél 
sokkal többet költök el mobilszámlára egy hónapban. Az, ahogyan most 
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élek, és ahogyan élnek Kárpátalján, az összehasonlíthatatlan. És akkor 
sem látok sok jövőt Kárpátalján, ha esetleg saját céget alapítanék otthon. 
(…) Nem mással, a gazdasággal van probléma. Nem hiszem, hogy helyreáll 
a helyzet az elkövetkező 10-15 évben. Ilyen szempontból nem.” (uK2)

(20) „Hát esetleg nyugdíjas koromban, ha megélem. De a munka mezején nem. 
Nem azért, mert nem szeretnék Erdélyben dolgozni, de sajnos a konjunk-
túra, meg a lehetőségek nekem egy visszalépés lenne. (...) Én az az ember 
vagyok, aki nem visszalépni akarok, vagy megmaradni, hanem inkább elő-
relépni, és úgy érzem, hogyha visszamennék Erdélybe, akkor (visszalépnék). 
Az egyedüli ok, amiért visszamennék, az a magánéleti ok lenne, a saját csa-
lád.” (RK1)

Két alanyunk élete úgy alakult, hogy a külföldi tapasztalat után előbb a szülő-
földjére telepedett vissza, amit érdekes módon – egymástól függetlenül – mind-
ketten sokkélményként írtak le, és kis idő elteltével ők is Magyarországon találták 
meg számításaikat.

(21) „Úgyhogy egy ilyen egy hónapos komáromi hosszú lét után, átjöttünk Bu-
dapestre. De azt azért meg kell jegyeznem, hogy Komáromot, azt egyébként 
sem szerettük, mert annyira kicsi. Delhiből átköltözni Komáromba, az egy 
annyira nagy kultúrsokk volt nekünk. A férjem azt mondta, hogy ő nem 
bírja ezt a csendet, hogy ez borzasztó, hogy egy légy meg nem mozdul hétvé-
gén, szóval tényleg ez a provincializmusnak a legmélye. (…) Szóval az úgy 
nagyon nem volt a mi közegünk. Szerintem amúgy sem bírtuk volna ott so-
káig. És akkor így nagyon kaptunk ezen a lehetőségen, hogy akkor Budapest. 
Azóta is itt vagyunk”. (SLH2)

(22) „A visszatérés az egy nagy sokk volt egy év Amerika után, ugye, ez 2002-
ben volt (…) akkor a református egyház Kárpátalján egy ilyen fundamen-
talista fordulatot vett éppen, amikor mi hazakerültünk, és ha hazamegy 
valaki amerikai diplomával, az az ilyen fundamentalista embereknek, az 
olyan, mint a vörös posztó a bikának… tehát nagyjából ennyi. Úgyhogy 
ilyen atrocitások értek bennünket, egyházvezetők részéről, meg mindenféle 
ilyen pótvizsgákon, meg szóval, szívattak akkor rendesen. (…) Akkor sok 
problémánk volt, ráadásul akkor megszüntették a női lelkészséget is, tehát 
feleségemet kirúgták gyakorlatilag 3 év után, vagy 4 év után, ezért is jöttünk 
át Magyarországra.” (uH2)

Volt interjúalanyunk, aki a szülőföldi szakmai integráció akadályait, ezek kö-
zött a megfelelő szintű (szak)nyelvtudást említette meg mint a hazatérést nehezítő 
körülményt. De volt olyan külföldön élő posztdoktor is, aki a gyermekei nyelvtu-



Novus Peregrinus – Külföldről haza?509

dásának hiányával magyarázta, hogy miért volna lehetetlen a szülőföldi visszaté-
rés, és miért merül fel halvány alternatívaként esetleg Magyarország.

(23) „Megkaptunk közben az osztrák állampolgárságot is, ami nem lenne kizáró 
ok, és leadtuk a szlovákot, de nem igazán attraktív (a visszatelepedés Szlová-
kiába). Körülbelül meg tudod ítélni a magyar nyelvtudásomat, a szlovák még 
rosszabb lett, pedig majdnem egy szinten volt az egyetemi éveim alatt. Nem 
igazán tudnák boldogulni, vagy boldognak lenni ott szerintem.” (SLK1)

(24) „A gyerekek románul nem tudnak, úgyhogy Romániába pláne, nehéz lenne 
visszatérni nekik. Magyarországra könnyebben, mert magyarul tudná-
nak.” (RK1)

A szülőföld és Magyarország közötti választást a politikai szempontok is meg-
határozhatják. Az alábbi, külföldön élő posztdoktor ugyan nem tervezi a hazaté-
rést, de ha mégis úgy döntene, akkor a meglévő magyarországi szakmai kapcso-
latai ellenére, mégsem ide, hanem szülőföldjére telepedne, mivel nem szimpatizál 
az aktuális politikai vonalakkal.

(25) „Az, hogy Magyarországra menni, nem hiszem. Valószínűleg Magyarorszá-
gon több szakmai kapcsolatom lenne, de úgy vagyok vele, hogy az ország-
ban összességében nem szívesen tartózkodom a politikai dolgok miatt. (…) 
Úgyhogy ha valahova hazaköltözünk, ez elsősorban valahova Erdélybe lesz. 
De nem tervezzük most a közeljövőben.” (RK3)

A külföldi mobilitás vége – maradjak vagy menjek?

A továbbiakban megvizsgáljuk, melyek voltak interjúalanyaink főbb motivációi, 
milyen érveket mérlegelve döntöttek végül a hazatérés vagy a külföldön maradás 
mellett, ha jellemző volt a hezitálás, az miből táplálkozott.

A 12 interjúban, amely a visszatérőkkel készült, csupán néhány alkalommal val-
lottak arról alanyaink, hogy szóba került a külföldön maradás gondolata, de – aho-
gyan az interjúrészletek is jól érzékeltetik – ezek nem számítottak igazán komoly 
dilemmáknak. Többnyire egy túl jól sikerült beilleszkedés és az anyagi megfonto-
lások miatt bizonytalanodtak el alanyaink, de aztán egy megfelelő munkaajánlat 
visszatérésre ösztönözte őket. 

(26) „A kisfiam óvodájában 42 különböző nyelvet beszélő gyerek járt, tehát, mon-
dom, gyorsan be tudott illeszkedni. Aztán a feleségem is, egyre jobban. A sors 
érdekessége, hogy amikor jöttünk haza, elém állt, hogy akkor »Biztos haza 
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akarunk menni? Mert most már szeretek itt élni« (…) Mégis biztos volt, 
hogy haza, az volt, igen. Tehát ez csak ilyen nyilván viccelődés volt köztünk. 
És tényleg a negyedik évre, megszerettük a várost, megismertük a környezetet. 
Beleilleszkedtünk, a rendszer részeivé váltunk. Tehát azért az, hosszú idő, de 
azért így szerintem, most már lassan egy éve itthon vagyunk, de azért nem 
bántuk meg szerintem még egyelőre, hogy hazajöttünk.” (SRH4)

(27) „Nagyon tudatosan nem készültem én soha ott maradni Németország-
ban. Felmerült, hogy valamit kéne még ott, lehetne ott csinálni. Posztdokot 
[posztdoktorit] még keresni, mert hogy hát, nagyon megint az a stressz, 
hogy hazajövünk és itthon a pénztelenség. Tehát ez nyomasztott, vagy ez 
fenyegetett.” (RH1)

A visszatérő interjúalanyok többsége számára azonban különösen erős kí-
sértést nem jelentett, hogy külföldön maradjon: tudatosan, meghatározott időre 
tervezte a külföldi tartózkodást, s a tervnek (az ösztöndíj jellegéből kifolyólag is) 
eleve részét képezte a hazatérés, − és a hazatérésben a hátrahagyott közösség, a 
várakozó feladatok. Még akkor sem bizonytalanodtak el, amikor konkrét munka-
ajánlatot kaptak külföldön.

(28) „Hát ez nem merült fel, az az igazság, ugye lejárt az ösztöndíj, és mi úgy 
mentünk, mi egyházi ösztöndíjjal mentünk, onnan vissza kellett térni. Nem 
lehet, vagy gondolom, hogy meg lehet oldani bármit, de mi nem olyan szem-
mel éltünk kint, hogy keressünk ott lehetőséget, vagy kint maradjunk, 
vagy bármi ilyen felmerüljön. Sőt akkorra már hét évet eltöltöttem egye-
temen, és már úgy voltam vele, hogy elég volt ebből az oktatásból, és itthon 
meg vártak haza, Kárpátalján meg vártak haza, úgyhogy egyszerűen nem 
merült fel.” (uH2)

(29) „Hogy ha mindenfélekeppén abban gondolkodunk, hogy külföld és ott is kell 
maradni, mint mostanában sokan így terveznek jövőképet, hogy minden-
képpen Egyesült Királyság, vagy ilyesmi, akkor erre a lehetőségem meglett 
volna. De például, amikor ezeket nekem felajánlotta, nem mozgott bennem 
egyáltalán, nem az volt, hogy elkezdtem gondolkodni érdemes, nem ér-
demes, akarok, nem akarok, gazdaságilag, családilag, kulturálisan, kell-e 
ez nekem, vállalom-e. Hanem úgy voltam vele, hogy itt vagyok itthon, van-
nak céljaim, doktorálni akarok, akkor már szó volt arról, hogy tanítani fo-
gok stb., és nekem ezek maximálisan kielégítőek voltak.” (uH1)

(30) „Nem. Soha. De hát ezt tudták nagyon jól a kollégáim is, hogy mért megyek 
oda, hogy hazajöjjek. Még meghosszabbítani sem, még lehettem volna ott 
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5 hónapot, 2015 júliusáig. De mivel felvettek a Sapira [Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem], elkezdtem mérlegelni. És ezt akarom, és ha-
zajöttem, és aztán mondták, hogy visszajöhetsz még egy év múlva, ha 
akarsz, de persze nem. Nem azt mondom, hogy nem árt kimenni néha 
egy-egy hónapra, de én már annyi időre nem szívesen megyek ki többet. Itt 
Erdélyben nagyon sok dolog van, a dolgok nagyon sokat változnak, itt kell, 
és még így is elég nehezen tudjuk alakítani a dolgokat, s külföldről még nehe-
zebb. Tehát itt kell lenni!” (RH3)

Már az előző idézetek is arra utaltak, hogy a posztdoktorokat konkrét intézmé-
nyek és ajánlatok várták a hazatérés után, ami nyilván egy erős motivációt jelentett 
számukra, de voltak olyan szerencsés posztdoktorok is, akik olyan – magyarorszá-
gi viszonylatban – átlag feletti állásajánlatokat kaptak, amellyel praktikusan a külföl-
di ajánlatok sem versenyezhettek volna.

(31) „Négy év négy hónap lett. Annyit töltöttünk Cambridge-ben. És utána 
jöttünk haza. Egy szerencsés dolog volt ez. Az itthoni, a szegedi PhD-
témavezetőm, ő nyugdíjba ment, viszont megtarthatta a laboratóriumát, és 
felajánlotta, hogy jöjjek haza és vegyem át tőle. És ez egy óriási lehetőség 
volt, ugyanis azért, aki a kutatásban dolgozik, az tudja, hogy milyen drá-
gák az eszközök, a műszerek, egy labornak a berendezése. És milyen óriási 
pénzeket kell ahhoz hazahozni, hogy itthon megvegyen egy teljes laboratóri-
umot, be-, felszereljen. Úgyhogy én éltem ezzel a lehetőséggel, hazajöttem, 
egy működőképes laboratóriumba, amit ráadásul az intézetünk fel is 
újított, tavaly májusban, tehát egy teljesen felújított, felszerelt laborató-
riumba. Úgyhogy ez egy nagyon szerencsés dolog volt, nagyon örültünk. 
Mert tényleg, ez volt a cél, a vágy, hogy visszajönni Szegedre, itt letelepedni, 
családot alapítani és akkor itt majd elmúlnak az évek.” (SRH4)

(32) „A hazatérésről még annyit elmondanék, ami egy szerencsés körülmény, 
hogy egy olyan laborba kerültem itt fixen a SZTAKI-ba, ami viszont nem-
zetközi szinten elég erős kapcsolatrendszerrel rendelkezik (…) És itt most elég 
sok EU-s pályázatot megnyert. A téma, amivel itt foglalkozom, az nagyon 
hasonlít ahhoz, amivel kint Amerikában foglalkoztam. Ez is repülős téma, 
és benne van az angol, meg a német Airbus, benne van a német kutatási hi-
vatal, benne van néhány nyugat-európai egyetem ebben a konzorciumban. 
Szóval ez a kutatás számomra nagyon érdekes, meg a kutatás is nyugat-
európai színvonalú. Magyarországon ez nem egy átlagos.” (SRH1)

ugyanúgy, a kint maradt 15 posztdoktor esetében is egy-egy meghosszabbított 
munkaszerződés jelentette az első lépéseket, s párhuzamosan ezzel az egyre erő-
sebb integráció, otthonosság-érzet, valamint a családi körülmények.
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(33) „A négy év után felajánlotta a profom, hogy maradhatok ugyanitt ebben a 
csoportban. És én meg kihasználtam a helyzetet, maradtam, mert akko-
riban nehéz volt munkát találni a diplomáddal. Meg családilag. Egyrészt 
Lund is tetszett, ahol voltunk. Vagy csak viccből nem költöztem, kaland-
vágyból nem költöztem volna máshova. Vettünk lakást, meg gyerek is szüle-
tett, úgyhogy észszerű volt így a család szempontjából, hogy itt maradjunk.” 
(RK5)

Többen megfogalmazták a hazatértek közül, hogy bár a beilleszkedésük alakult 
a kinti közegben, de azért az anyanyelvi környezet által biztosított szabadságérze-
tet egyik külföldi országban sem tudták átélni. A nyelvi szabadság pedig előfel-
tétele a mélyebb emberi kapcsolatok, barátságok kialakításának, ami a szakmai 
előmenetel mellett ugyanúgy fontos része a posztdoktorok életének.

(34) „Bentlakásban laktam, tehát ott azért azokkal, akik ugyanott laktak, azok-
kal így barátkoztunk, meg elég sok ilyen közös kis partit is szerveztünk. De 
tényleg, azért azt, hogy így a személyes szférájukba beengedjenek, az 
azért elég kevés emberrel történt meg. (…) Nyilván ez azzal is magyaráz-
ható, hogy nyelvileg is, tehát nyilván, eleinte bármennyire volt, mit tudom 
én, egy olyan oktatási rendszer, ahol azért én tudtam beszélni, azért csak 
amikor ilyen hétköznapi poénkodás, meg nem tudom, az azért nem ment 
annyira.” (RH4)

(35) „Elmentem ott egy magyar családhoz, az nagyon érdekes volt. Karácsony 
előtt, három hónappal később, ahogy oda kerültem, és még mindig emlék-
szem erre az érzésre, hogy Gyula bácsiék voltak kint, tanított kémiát, nem 
tudom, mit, vegyészmérnök volt, és végre beszélgethettem [magyarul], há-
rom hónap után, valakivel. És nem vagyok ilyen nagy beszélgetős típus, 
szóval, ha két napig nem beszélek, akkor nem halnék bele, de három hónap 
után, ezt totál át tudtam érezni, ezt az érzést, hogy tudom, hogy mi hi-
ányzik. És oké, hogy, elvagyok itt, meg van mit ennem, meg van pénzem, 
meg van könyvtár, meg mit tudom én. De nincs ember, akivel igazán együtt 
lenne az ember.” (uH1)

Egy Ausztriában élő posztdoktor ezzel ellentétben arról beszél, hogy hosszabb 
távon és megfelelően befogadó környezetben, ezeken a nyelvi akadályokon túl le-
het lendülni: 

(36) „Aki beszéli a nyelvüket, azt elfogadják, tehát tudni kell, és utána akkor 
nincs gond. Németül már így kezdek megtanulni, vagyis osztrákul, nem né-
metül, mert a némettudás, az visszább fejlődik, és az osztrák kerül előtérbe. 
A mindennapi életet, azt már tudom, elvégzem. (…) Pozitívnak élem meg, 
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befogadónak, teljes mértékben elfogadják az embert. Így a kollégáim telje-
sen befogadók. Járok munkamegbeszélésre, hallják, hogy nem egy született 
osztrák vagyok, teljes mértékben elfogadják.” (SLK3)

A doktori tanulmányokat befejezők között akadt, aki a nyelvi idegenség mel-
lett a külföldi célvárosok nagyságából fakadó idegenséget is a maradást ellenző 
tényezők közé sorolta, hiszen kisebb határon túli városban született, s legfeljebb 
a Budapest-méretű városokat tudja életteréül elképzelni.

(37) „De én azt valahogy úgy is képzeltem, én, az én berlini kint létemet, hogy ez 
nem lesz hosszú távú, hogy ha nem is Vásárhelyre, akkor Pestre biztos vissza-
jövök. (…) De én akkor úgy éreztem, én nem tudom ám megszokni ezt az 
idegenséget, ezt a nagyvárosságot. Még ugye Budapest legalább valahogy, 
mit tudom én, ezerszer voltam már, és gyermekkorom óta ismertem, valami-
fajta otthonosságot tudott jelenteni, de Berlin azért kifejezetten nem.” (RH2)

A kulturális eltérések abban is jelentkezhetnek, hogy egy adott kulturális kon-
textusban milyen tempójú munka számít elfogadottnak. Volt olyan fiatal, aki kife-
jezetten ezt az érvet hozta fel arra nézve, hogy miért nem maradt kinn:

(38) „Tehát úgy karriert ott (Franciaországban) nem nagyon akartam tervezni, 
tehát hosszú tavon nem tudtam volna elképzelni ezt. Megmondom, miért, 
és ezt most is úgy érzem, hogy ugyanezt a döntést hoznám, mert nekem úgy 
tűnt, hogy sokkal nagyobb a hajtás ott, tehát azt hiszem, hogy mi egy 
ilyen kicsit lassabb életritmushoz vagyunk szokva, bár így, nem tudom, a 
pörgést így szeretem, de nem tudtam elképzelni, hogy az embernek az élete 
abból áll, hogy ilyen, nem tudom, napi 18 órát dolgozik. Tehát nekem az 
már rengeteg, márpedig azért ott eléggé ezzel az életritmussal élnek.” (RH4)

A minőségi emberi kapcsolatok kialakításáról az előbbiekben a nyelvi akadályok 
vonatkozásában már ejtettünk szót, de nagyon meghatározónak tűnt a külföldi ta-
pasztalat utáni hazatérésnél és maradásnál – korábban az első utak tervezésénél és 
később a jövőbeli külföldi utaknál is – a posztdoktorok magánéletének, párkapcso-
latainak alakulása is. Nyilvánvalóan ez a korosztály éppen a családalapítás valami-
lyen fázisában tart, vagyis mobilitásuk már mások életére is hatással van.

(39) „És akkor lehet, hogy ha ott lett volna párkapcsolatom, ott alakul ki, ak-
kor elképzelhetőnek tartom, hogy még egy pár évig maradjak, de soha nem 
éreztem annyira otthonosnak, hogy én valahogy itt legyek. Persze nem így 
alakult, és az idő is telegetett már a családalapítás irányába nagyon. (…) 
És akkor tudtam, ahogy lejárt a kötelező két év, hazajöttem.” (RH2)
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(40) „Nyilván, hogy az (az otthoni párkapcsolat) egy elég erős érv volt. Most az 
benne a vicces, hogy én azóta, az illetővel össze is házasodtunk később, de most 
már elváltunk. Úgyhogy nyilván akkor ez így velejárt a döntésekbe, hogy ő 
akkor már Pesten volt, (…) ez azért csak motivált, hogy hazajöjjek.” (RH4)

Egy Amerikában élő erdélyi származású posztdoktor, akinek időközben kore-
ai felesége lett, s a többnyelvű család számára csak egy legalább Budapest-szintű 
nagyvárosias környezet tudná megteremteni az élhető környezetet. Mondta ezt 
úgy interjúalanyunk, hogy előtte sohasem élt Magyarországon, csupán átutazó-
ban járt kisebb vidéki városokban.

(41) „Szerintem ő elviekben nem lenne annyira ellene, hogy elmenjünk, vissza-
menjünk például, ha nem is Váradra, de Budapestre, ami egy nagyváros.” 
(RK4)

A párkapcsolatok mellett, a PhD-t lezáró fiatalok egy részének már gyermeke 
is van. Volt olyan, aki már az útra is gyermekekkel együtt indult, vagy olyan hely-
zetbe került, hogy a családot egy időre nélkülöznie kellett. A hazatérés és a jövő-
beli utak szempontjából a gyermekek gyakran megjelentek az interjúkban mint 
fontos vonatkozási pontok: az ő (lelki és fizikai) biztonságuk, kiegyensúlyozott 
nyelvi fejlődésük vagy általában a család együtt tartása.

(42) „Most valahogy úgy érzem, hogy itt [erdélyi kisváros] otthonra leltünk. Most 
már Budapestet is nagynak érzem, Berlint pedig pláne. Lehet, hogy a gyer-
mekes életforma mindenhol egyforma, és a játszóterek mindenhol egyfor-
mák, és a gondok is, az örömök is, de valahogy ezt egy ilyen élhető, viszony-
lag veszélytelen helynek (gondolom), így kevésbé aggódom, szerintem, ma-
gunkért és úgy a gyermekeinkért is, mint egy nagyvárosban.” (RH2)

(43) „Az első két-három évben, a családnak a többi része, most nem magamról 
beszélek, ők azért, nem érezték magukat olyan nagyon jól. Kicsit ez olyan, 
félelmet is keltett bennem, tehát éreztem a terhet a vállamon, hogy azért, 
most már vissza kell menni. Haza kell menni.” (SRH2)

(44) „A legelső, tehát, amikor kimentem először ősszel, akkor 5 hétig húztam kint, 
de az nagyon fájdalmas volt. Az első 3 hét az úgy elment, de akkor otthon is 
nehéz volt, meg nekem is kint. Itthon azért volt nehéz, mert a nagyobbik fiú 
még nem fogta föl, hogy én most elmentem hosszabb időre, és akkor ő ezt 
nagyon rosszul kezelte, ő is nagyon elszomorodott sokszor. Az oviban is 
mondták, hogy sokszor szó szerint kint vándorolt a folyosón, tehát kiment 
az osztályból (sic!), elment mondjuk WC-re, és nem jött vissza. Utólagosan 
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mondták az óvónők, hogy kint a folyosón bolyongott, de ilyen szinte kábán, 
nem tudta, hogy mit akar kint, és csak 5 éves most.” (SLH1)

(45) „Hát a gyerekekkel különböző volt, mert a lányom, ő nagyon hajlékony mó-
don tudott alkalmazkodni különböző nyelvi környezetekhez. Megtanult oro-
szul is, amíg Oroszországban voltunk. Előtte németül már beszélt. (…) Tehát 
neki más volt, és neki az attitűdje az, hát sokkal nyitottabb volt ebben a do-
logban. A fiam, lehet a korához és a neméhez is kapcsolódik, hogy ő fiú létére 
nehezebben is tanult meg beszélni, és hogy őt nagyon visszafogta a mobilitás. 
Tehát ő, amikor mi Németországba elmentünk, ő még nem volt egyéves, és 
egyáltalán nem akart beszélni, szinte három és fél éves, majdnem négyéves 
volt, mire elkezdett beszélni. Ezért mindenféle ilyen pánikszerű hangu-
lat uralkodott el a famílián, tehát hogy neki valamiféle, hogy néma vagy 
süket, vagy fogyatékos valamiért, és hogy mindenféle vizsgálatot aztán el is 
indítottunk, de kiderült, hogy semmi baja nincsen. Egyszerűen rühelli ezt a 
rengeteg nyelvet, ami körülötte van, és a vége az lett, hogy magyarul kezdett 
el beszélni, nyilván, mert hogy ez volt a domináns. De mikor kezdett beszél-
ni magyarul, és ez még Németországba volt, és jöttek a románok hozzánk, 
hogy beszéljenek velünk románul akkor, és hozzászóltak, akkor befogta a két 
fülét, és kiáltotta, hogy nem akarom hallani, nem akarom hallani. Úgyhogy 
kiderült a genetikai öröksége a románok számára, hogy ez székely gyermek. 
Más nyelveket el tudja viselni, de a románt, azt nem bírja.” (RH1)

Szintén magánéleti jellegű, de inkább gyakorlati, mint érzelmi alapú kihívás 
állította hazatérési döntés elé az egyik szlovákiai ösztöndíjast, aki épp gyermeket 
várt kinn tartózkodása idején, de a helyi egészségügy külföldiként nem tette lehe-
tővé számára a szülést olyan módon, ahogyan elképzelte. Ezért döntött úgy, hogy 
a külföldi férjével egyetemben hazatérnek szülőföldjére.

(46) „De, de, az volt a terv, hogy így maradunk (külföldön). Akkor a férjemnek 
elhúzódott ez a doktori-írás (…) és az úgy látszott, hogy az még így egy év. 
Be akartunk rendezkedni akkor, hogy ott leszünk. Csak abban az országban, 
a közkórházakban nagyon rossz körülmények vannak, a magánszektor az 
pedig nagyon drága. Én akkor harmincöt éves voltam, csak így rám néztek, 
és rögtön azt mondták, hogy ez császár. Mondom, mért gondolják? Mert 
harmincöt éves, meg külföldi, meg semmiféle rizikót nem akarnak vállal-
ni, ezt borítékolni tudják, hogy ezt csak így lehet. Az egy dolog, hogy ezt 
így, mint beavatkozást nem szerettem volna, de hogy ennek komoly anyagi 
vonzata is volt, merthogy a császár kétszer annyiba kerül, nyilván ezért is 
mondják. Tehát ez egy nagyon komoly biznisz, egy iparág, és azt gondoltam, 
hogy én ebbe így nem hagyom magam beleszippantani. És akkor nekem 
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volt otthon biztosításom, meg hogy ugye, hogy helyi kórházban voltak is 
ismerősök, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy utolsó pillanatban, amíg re-
pülhetek, akkor hazajöttem, a szülés időpontjára a férjem is idejött. És 
akkor itt született a kislányunk. És akkor már nem adta le a doktoriját, de 
már nagyon közel volt hozzá, mert el tudott jönni, és kapott egy szlovákiai 
egyetemen egy ideiglenes állást, az angol szakon”. (SLH2)

Végállomás?

Azok a fiatalok, akik jártak már külföldön, megismerték a mobilitással járó hát-
rányok mellett az előnyöket is, könnyebben vágnak bele egy újabb külföldi útba. 
Emellett azt is feltételezzük, hogy a magasan képzettek migrációja nem egy egy-
irányú utca metaforájával írható le, hanem egy sokkal dinamikusabb jelenség. In-
terjúink utolsó részében arra voltunk kíváncsiak, hogy vajon alanyaink hazatérése 
vagy külföldi letelepedése mennyire tekinthető véglegesnek.

Az interjúrészletek azt mutatják, hogy ebben a kérdésben leginkább a bizonyta-
lanság jellemzi adatközlőinket: a korábban kialakított szakmai hálózatokat alanya-
ink továbbra is éltetik, így az esetleges jövőbeli utazások szakmai kockázatait ezzel 
csökkenteni tudnák. ugyanakkor kevés konkrét utazási tervről számoltak be.

(47) „Hát én Kolozsvárt nem úgy tekintem, mint egy ilyen végállomást ilyen 
szempontból, hogy most itt, na megvan, és hogy itt kéne maradjak életem 
végéig. De azt sem fontolgatom, hogy most fogjam magam s elmenjek. In-
kább azt szeretném, hogy megtartsam a mobilitásomat.” (RH1)

(48) „Szeretnék nyitva tartani több fajta kaput is, tehát így nem azt mondom, 
hogy feltétlenül innen el akarok menni, de azt sem mondom, hogy feltét-
lenül itt akarok maradni, ez majd, ahogy alakul.” (SRH1)

(49) „Nem tudom, az az igazság, tehát nem tudom, hogy szeretnék-e maradni, 
vagy nem. (…) Egyelőre nem gondolkodtam, de hát nyitva tartom a sze-
mem. Nem úgy van, hogy nem.” (SRH2)

(50) „Őszintén soha nem zártuk ki, tehát nem mondtuk soha azt párommal, 
hogy most biztos, hogy itt maradunk, vagy biztos, hogy hazaköltözünk, vagy 
bármi ilyesmi. (…) Én mindig is nyitottabban kezeltem ezt a dolgot, és 
ugyanígy van vele a párom is. Úgyhogy nincs semmi kizárva.” (RK3)

A párkapcsolat és a mobilitás összeegyeztetésének kérdését eddig már többször 
érintettük, hiszen ezek a magánéleti szálak mindig ráerősítenek egy adott irányra 
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a posztdoktorok egyébként szakmai életútjában. A jövőbeli szakmai utaknál már 
a gyermekek utaztatásának kérdése is felmerül, és ebben nagyon eltérően nyilat-
koznak az alanyok, mert van, aki éppen a gyerekek miatt szeretne elmenni, hogy 
globális élményt adjon számukra, a másik csoport pedig épp a gyerekek miatt 
szeretne egyhelyben maradni, hogy a stabilitást biztosítsa számukra.

(51) „Erről sokat szoktunk beszélgetni, hogy a gyerekeinknek, pontosan ezt a glo-
bális élményt (meg)adjuk (…) arra vigyáztunk mindig is, hogy a gyerekek 
tudjanak annyira angolul, hogy mobilisak tudjanak maradni, egy olyan 
iskolába jár most az idősebbik lányunk, ami teljesen kétnyelvű, tehát bármi-
kor át lehet rakni egy angol nyelvű iskolába, ha úgy alakul”. (SH2)

(52) „Még van egy ilyen tervünk, hogy hatunkkal még egy évre cakk-pakk ki-
megyünk. Gyerekek nyelvet tanulnak, én kutatok. Észak-Írországba. Most 
velük épül egy ilyen kapcsolat újra, úgyhogy ez olyan, hogy elküldtem egy 
motivációs levelet, hogy ez mikorra érik be, ebből mikor lesz valami. (…) azt 
mondanám, hogy a gyerekeknek jót tesz egy év angol közeg. Ártani nem 
ártok vele, egy évet mindenki kibír, tanulnak stb. (…) s van egy személyes, 
pszichológiai része, az az, hogy nagyon-nagyon fáradt vagyok most, a hatta-
gú család is nagyon nagy energia, másfél állás megint rengeteg nagy energia, 
és a lelkészség nem az az állás, talán még rosszabb, mint a tudományos állás. 
Állandó készenlét, nem tudom, lelkiekben is jó lenne egy pihenő év.” (uH1)

(53) „Úgyhogy az a kérdés, hogy kimenjünk-e oda vagy ne menjünk ki, az most 
már nem is merül föl szerintem. (…) erről beszélgettünk este a párommal, és 
akkor úgy beszélgettünk arról is, hogy korábban, ha úgy vállalta is volna, 
hogy kiköltözzünk esetleg majd Németországba, akár csak kipróbálni, de 
most már ugye négyen vagyunk, most már annyira nem. (…) Ha még ket-
ten lennénk, akkor igen, de négyen, egy családdal már nem nagyon.” (SLH1)

(54) „Tehát azt hiszem, hogy amíg a gyerekek ilyen korúak, azért iskolába jár-
nak, azért nem vagyunk olyan nagyvilági emberek, és kicsit félek is ettől 
a mozgatástól, a családostul való mozdulástól. (…) Tavaly három hónapig 
Berlinben voltunk, de azt nem mertem megtenni, hogy kiszakítsam őket az 
iskolákból, a férjem egy ügyvédi praxist feladjon, azért hogy én külföldön 
bohóckodjak. Valahogy én vagyok a rugalmas a családban, hogyha olyan 
érettebb korba jutnak, mondjuk, a gyerekek, de nélkülük semmiképpen, 
csak együtt.” (RH2)

A globális folyamatokat a PhD-t lezáró fiatalok jövőbeli terveinél is fontos 
számba venni. Az egyik alany például a családdal való kiköltözésről azért mondott 
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le, mert éppen a menekültválság idején kapott ösztöndíjat Németországba, és úgy 
érezte, veszélybe sodorná családját. 

(55) „Aztán jöttek a menekültek, és pont az a környék, az a Kelet-Németország, 
Drezda környéke az a környék, ahol pont nagyon utálják őket, ugye renge-
teg demonstráció van ellenük. Pont ott a legerősebb az a párt, akik ellenük 
vannak, az a lényeg. És azt mondtam, hogy akkor viszont annyira talán 
nem lenne ildomos kimenni pont ilyen légkörben, aztán mi is fölbukkan-
nánk ott, mint migránsok. Mindegy, hogy én nem vagyok szíriai. Aki nem 
német, azt lehet, hogy utálni fogják eleve, és akkor azt mondtam, hogy nem.” 
(SlH1)

Összefoglalás

A hosszabb külföldi élettapasztalattal rendelkező posztdoktorok között végzett in-
terjús vizsgálatunk egyik fontos tanulsága, hogy alanyaink mindannyian szakmai 
mobilitási céllal indultak el az érintett külföldi országokba, tehát nem azzal az 
előzetes szándékkal, hogy munkát vállalnak és letelepednek. A visszatérő és a kint 
maradó csoportot az különbözteti meg leginkább, hogy a küldő vagy a fogadó 
ország intézményétől érkezett-e feléjük jobb munkaajánlat, illetve hogy a család-
alapítás fázisa ehhez a folyamathoz képest mikor történt az esetükben. A családos 
posztdoktorok ugyanis nehezebben mozognak: ha épp a külföldi szakasz alatt há-
zasodtak, vállaltak gyereket, akkor nagy valószínűséggel ott rendezkednek be erre 
a helyzetre, és nem szívesen váltanak. S ugyanez fordítva is igaz.

A visszatérők számára ezen kívül a külföldön maradás mellett gyakran döntő 
jobb megélhetés nem vette fel a versenyt a számukra fontosabb személyes kap-
csolatokkal, illetve azokkal az emberi és szakmai kötődésekkel, amelyeket még 
a kiutazás előtt alakítottak ki. Persze, mindehhez hozzá kell tenni, hogy minden 
adatközlőnket egy viszonylag biztos, néhány esetben a külföldi lehetőségekkel 
azonos színvonalú szakmai munkalehetőség várt „itthon”. 

Az itthon földrajzi helyszíne viszont nem volt mindig egyértelmű, hiszen a ki-
sebbségi magyar származású posztdoktoroknak csak a fele tért vissza szülőföldjére, 
másik fele Magyarországon találta meg új hazáját. A külföldön élők esetleges haza-
térési terveiben is legalább ilyen kétpólusúan van jelen a születésük szerinti ország 
és Magyarország mint a hazatérés helye. összességében megállapíthatjuk, hogy eb-
ben nagy szerepe van az oktatási életutaknak: azok az interjúalanyok, akik már az 
egyetemi képzést is Magyarországon végezték, nagy eséllyel itt is doktoráltak, ami 
predesztinálta – a külföldi útról hazatérve – Magyarországra költözésüket. 

A jelenleg is külföldön élők közül vannak, akik vegyes házasságot kötöttek, 
és az esetleges visszatérés kapcsán már a házastárs szempontjait is próbálják fi-
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gyelembe venni, amikor magyarországi nagyvárosokban, angolul is végezhető 
munkalehetőségekben gondolkodnak. A gyermekekkel rendelkezők – etnikailag 
vegyes és homogén magyar házasságban egyaránt – szintén nyelvi szempontból 
tartanák jobbnak a Magyarországra való visszatérést, mert ezt a nyelvet sikerült át-
adniuk a gyerekeknek külföldön, de a szomszédos államok hivatalos nyelveit a gye-
rekek nem ismerik, ami akadály lenne számukra a mindennapokban.

A kutatás pillanatában rögzített „visszatért” és „külföldön maradt” státuszok 
nem tekinthetőek véglegesnek, a PhD-vel rendelkezők ugyanis ennél dinamiku-
sabban tekintenek a jövőbeli mozgásaikra: nyitottnak mutatkoztak és lehetőség 
esetén újra elindulnának, amire szakértelmük, tapasztalataik, nyelvtudásuk és 
szakmai kapcsolataik feljogosítanák őket. ugyanakkor erős vágy és konkrét terve-
zés ehhez egyelőre nem kapcsolódik.
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