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Dolgozatomban egy 1965-ben született, a felvétel időpontjában 49 éves férfi életút-történetét 

mutatom be, akinek pályáját leginkább a kitartó próbálkozások sora jellemzi. 

 

A Budapesten született és nevelkedett férfi a pályaválasztás időszakára visszaemlékezve 

elmondta, hogy mindig is színész szeretett volna lenni, gyerekkora óta vonzotta a színház 

környezete. Ennek megfelelően orientálódott, s az általános iskola befejeztével a Vörösmarty 

Gimnáziumban tanult, irodalmi-drámai tagozaton. Tanulmányi eredményeit tekintve a 

legjobbak közé tartozott (különösen a humán tárgyakban), emellett a kortárs tanulóközösség 

tagjaként szerepe meghatározó volt: az osztály „elitjének” része, a szó jó értelmében vett 

hangadója volt. Elmondása szerint ez az időszak elégedettséggel töltötte el, és tele volt 

reménnyel a színház világa irányában. 

 A középiskolai évek után felvételizett az ELTE -re, magyar-történelem szakra. A 

felvételi sikertelen volt. Az eset annyira mély benyomást keltett rá, hogy azóta sem felejti el a 

felvételi vizsga utáni jelenetet, mi szerint a vizsgabizottság egyik tagja kiment a folyosóra, 

hogy közölje vele: „Nincs szükség szecessziós emberekre az egyetemen.” 

Mivel a színház iránti érdeklődése nem csökkent, felvételizett a Színművészeti 

Főiskolára. A felvételi itt sem járt sikerrel. Ennek ellenére nem adta fel, s ezt mondta 

magában: „Úgyis majd sikerül!” 1983-tól 1990-ig minden évben beadta felvételi kérelmét, de 

a válasz minden esetben elutasítás volt. 

A továbbtanulásra történő jelentkezésekkel párhuzamosan folyamatosan kereste a 

kapcsolatot a színházzal. Munkát vállalt a Nemzeti Színházban, ahol előbb stúdiós1 lett, 

majd rendezőasszisztens, később stúdiótanár. 

A felsőoktatási intézmények elutasításai ellenére újabb iskolát keresett a továbbtanulásra. 

Ezúttal a Miskolci Bölcsész Egyesülethez adta be kérelmét. A felvételi sikerült, és két félévet 

tanult ebben az intézetben. Ekkor, éppen a rendszerváltás évében azt hozta a sors, hogy az 

adott formában nem tanulhat tovább. Ez a változás nem csak őt, hanem további, mintegy 2000 

hallgatót érintett. Átjelentkezett a Miskolci Egyetem filozófia szakára, ahol az előző két 

félévet beszámították, így összesen hat félévet teljesített Miskolcon. Mindezek ellenére nem 

sikerült diplomát szereznie. 

Az egyetemi tanulmányok folytatása céljából Veszprémbe ment, és a Veszprémi 

Egyetemen folytatta tanulmányait, ezúttal az eredeti elképzeléseihez közelebbi, 

színháztörténet szakon, ahol végre diplomát szerzett. Az ezt megelőző tíz évet mintegy 

                                                
1 Statiszta, kisebb “beugrós” szerepekkel. 



 3 

visszavágónak tekintette az azelőtti sikertelenségekre. Ezeket az éveket a munka tekintetében 

televíziós és rádiós környezetben töltötte. Hat évig rádiós műsorvezető-szerkesztőként, majd 

három évig televíziós szerkesztő-riporter ként dolgozott. 

A 2002-es év, ha csak részben is, de meghozta a régen dédelgetett vágyak beteljesülését: 

színigazgatóvá nevezték ki. Ugyanebben az évben megbetegedett: az agyvelőgyulladás 

kínjaival kellett megküzdenie. A vizsgált alanyra általánosan jellemző, hogy 

betegségmegelőző módon él, kerüli a káros hatásokat, mint például a dohányzást. Egészségére 

általánosan jellemző a panaszmentesség. Az említett betegségből történő lábadozás alatt végig 

a jövőben való bizakodás vezérelte gondolatait. Amellett, hogy reménykedett, ezt fogalmazta 

meg magában: „Mit tudok még kihozni magamból?” 

A felépülés után hamarosan távoznia kellett a színigazgatói posztról, de maradt a színház 

világában: művészeti titkárként folytatta pályáját. Miután ezt a munkakört is el kellett 

hagynia, egy vidéki főiskolán kapott állást mint felnőttképzési menedzser. A kultúra 

világában maradva, néhány év múlva az ország egyik legnagyobb könyvtárában nyert állást, 

ahol mint sajtófőnök tevékenykedett. 

A színháztörténészi végzettség, a történelem iránti érdeklődés, valamint lakóhelye 

szeretete arra sarkallta, hogy kamatoztassa képességeit, így a helyi önkormányzatnál 

jelentkezett, ahol alkalmazták is, helytörténészként. Ebben a minőségében kutatja annak a 

régiónak a történetét, ahol mindennapjait éli. Az adatgyűjtést a jobb közösségi élet céljaira 

használja, valamint rendszeresen publikál. Napjainkban egyik legfontosabb kérdésnek a 

következőt tartja: „Mit tehetek a fenntartható fejlődés lokális szintű fejlesztéséért?” 

A fentiekkel párhuzamosan, 2013-ban valóra vált régen dédelgetett vágya: 

vendéglátóipari egységet üzemeltet, ami jellegét tekintve egy pianobár, vagyis 35–40 

vendég befogadására alkalmas szórakozóhely. A hely hangulatát ő maga a következőkkel 

igyekszik pozitívan alakítani: családias légkör, vendégkönyv, élő zene zongoristával. 

 

Vizsgálatom alanyának helyzete ma stabilitást mutat, mivel egyszerre két munkahellyel is 

rendelkezik.  Ezzel a dualitással igyekszik növelni esélyeit a munkaerőpiacon. Azonban a 

több lábon állás nehézséggel jár együtt, ugyanis a pianobár még nem termel annyi pénzt, 

amivel a befektetett összeg megtérülne, így folyamatos fejlesztéseket eszközöl a 

vendéglátóhely felfuttatására. 
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A SWOT-elemzés eredményeképpen az alábbiak találhatók a vizsgált személlyel 
kapcsolatban az erősségek, a gyengeségek, a lehetőségek, illetve a veszélyek területén. 

 

Erősségek 

Kész a változtatásra, nyitott az új dolgokra. 
Ha valami nem úgy működik, ahogy elvárja, 
ad ugyan kifutási időt a helyzet 
rendeződésére, de hamar felismeri, ha nem 
érdemes azt folytatni. Ezt jelzi az újabbnál 
újabb érvényesülési pontok keresése is.  A 
kitartásban nem ismer kifáradást. 
Többször is képes ugyanazt a célt kitűzni 
maga elé, ahogy az az egyetemi felvételik 
során is megmutatkozott. Önértékelése 
reális, hiszen bármibe is kezdett, képességei 
tudatában tette azt, valamint sohasem 
hiányzott belőle a feladatok elvégzésével 
kapcsolatos realitásérzék sem. Jó a 
kommunikációs készsége, törekvő, 
célorientált, ami a munka világának számos 
területén már megmutatkozott. E 
készségeinek köszönheti azt, az évek során 
felhalmozott kapcsolati tőkét, amellyel a 
mai napig rendelkezik.  
 

Gyengeségek 

A már említett reális önértékelését tekintve 
az is elmondható, hogy azt nem terjeszti ki 
kellő mértékben a tevékenységére. Saját 
értékeit hagyja mások által felülbírálni, s 
ezzel gyengíti pozícióját. Kevés gyakorlata 
van az autóvezetésben, ami helyhez 
kötöttséggel jár. Hiányzik az idegen nyelven 
történő kommunikáció gyakorlata, s ez 
növeli a távolságot a potencionális üzleti 
partnerekkel. 
 

Lehetőségek 

A stabilitás elérése céljából a legnagyobb 
lehetőség a képességei továbbfejlesztése 
lenne. Érdemes volna olyan 
személyiségfejlesztő tréningen részt vennie, 
amely segítségével a már elért 
munkaerőpiaci pozícióját stabilizálná, s 
ezt a stabilitást az adott területen az 
elismertségre váltaná át. Ezen kívül 
gyakorolhatná az autóvezetést, ezzel is 
növelve mobilitását. Az idegennyelv-tanulás 
nemcsak személyes, de üzleti érdekeit is 
szolgálná. A fent említett önfejlesztő lépések 
megtételével felmerülő költségeket 
tekinthetné inkább befektetésnek, mint 
kiadásnak. 
 

Veszélyek 

A több lábon állás, az egyszerre több 
foglalkozás űzése növeli a kifáradás 
lehetőségét. Ezenkívül a saját vállalkozásban 
is leselkednek veszélyek, amelyek az üzlet 
változó intenzitása következtében 
megnehezíthetik a talpon maradást. 
Elsősorban a vendéglátóipari befektetés 
megtérülésének időbeni hossza tartalmaz 
kockázati tényezőt, hiszen az idő 
megnyúlásával a tartalékforrások kerülnek 
veszélybe. 
 

 

A fenti SWOT-elemzés azt mutatja, hogy a túlnyomórészt pozitívumokban megfogalmazható 
tulajdonságok rejtenek annyi tartalék erőt, hogy a személy növelje a valószínűségét az 
életpálya elvárt irányban történő alakulásának. Ehhez azonban gyors reakcióra, a jelen 
lehetőségeinek kihasználására van szükség. Az önfejlesztés útján történő elindulás bizonyára 
kedvező folytatást hozna, hiszen a személyben jelen levő erősségek ezt támogatják. 



 5 

Összefoglalásként elmondható, hogy a vizsgált személy, élete éppen egy olyan lehetséges 

fordulópontján van, ahol tehetsége és a körülmények szerencsés találkozása adott. A 

munkaerőpiaci pozíciókeresés, a nagy kilengések korszaka bezárulni látszik, ami erősíti az új 

lehetőségek kibontakozását a stabilitás felé. Ehhez azonban arra lehet szüksége, hogy a 

körülményeket segítő kompetenciáit fejlessze. A törekvő életfelfogás, a szorgalom, a 

célorientáltság, valamint a jó kommunikációs készség mind támogatja ennek elérésében. 

Ha élete további szakaszait készségeinek további fejlesztésére építi, bizonyára 

beteljesültnek fogja látni céljait, s ezzel eléri, hogy az alább mellékelt, az alacsony és magas 

kompetenciákat mutató grafikon vonala a boldogtalanságot és boldogságot elválasztó vonal 

jobb oldalán maradjon. 
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1. sz. melléklet 

 

ÉLETTÖRTÉNETI ADATLAP 

 

A felvétel ideje: 2014.10.30. 
 
Nem: férfi. Kor:  49. Foglalkozás: várostörténész. 
Iskolai végzettség: egyetem. 
Születési idő és hely: 1965 Budapest. 
Testvérek: nincsenek. 
A szülők foglalkozása, iskolai végzettsége, életkora a vizsgált személy születésekor: 
az apa: postai dolgozó, középiskola, 31. 
az anya: tanítónő, tanítóképző, 29. 
Nagyobb gyerekkori közösségek: osztálytársak és egy közeli jó barát. 
A személy legkorábbi emlékei: óvoda, édesapja kis műanyag tejes autót ajándékoz. 
A jelenlegi család: házasság, két gyermek (13 éves lány és 11 éves fiú). 
 

Nagyobb 
életszakaszok 

Élethelyzet 
eseményei 

Fizikai, 
egészségi 
kérdések 

Viselkedés 
A személy 

benyomásai 

1. szakasz 
1965–1971 

Születés Egészséges Természetes – 

2. szakasz 
1971–1978 

Általános iskola Egészséges Alkalmazkodó „Orvos leszek” 
„Színész leszek” 

3. szakasz 
1978–1979 

Gimnázium: 
Vörösmarty G. 
irodalmi-drámai 
tagozat 

Egészséges Tipikus jó 
gyerek, vezető, 
hangadó alkat 

Elégedett 

4. szakasz 
1979–1983 

A legjobbak 
közötti tanuló, 
(matematika és 
fizika gyengébb) 

Egészséges Még gyereknek 
érzi magát, de 
orientálódik a 
színház felé 

Elégedett 

5. szakasz 
1983–1990 

Felvételik: 
– ELTE BTK 
magy-tört. szak; 
„Nincs szükség 
szeceszsziós 
emberekre az 
egyetemen” 
– Színm. Főisk. 
Elutasítva (10×) 
Munka: 
Nemzeti Szính. 
– stúdiós 
– rendezőasszts. 
– stúdiótanár 

Egészséges Kitartó „Úgyis majd 
sikerül” 
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Nagyobb 
életszakaszok 

Élethelyzet 
eseményei 

Fizikai, 
egészségi 
kérdések 

Viselkedés 
A személy 

benyomásai 

6. szakasz 
1990–2002 

Tanulás 
Miskolci 
Bölcsész 
Egyesület 
– 2 félév után 
2000-red 
magával 
megtudja, hogy 
nem lesz 
diplomája 
– tüntetés 
Miskolci 
Egyetem 
filozófia szak 
– előzőek 
beszámításával 
6 félév 
Veszprémi Egy. 
színháztört. szak 
– diploma 
Munka 
6 évig rádió 
műsorv.-szerk. 
3 év televízió 
szerk.-riporter 

Egészséges Visszavágó „Elvesztek 
dolgok” 
„Nyitás új 
irányokban” 

7. szakasz 
2002–2013 

Színház: 
színigazgató; 
Színház: 
művészeti titkár; 
Főiskola: 
felnőttképzési 
menedzser; 
Könyvtár: 
sajtófőnök; 
Önkormányzat: 
helytörténész 

Agyvelő-
gyulladás 

Bizakodó a 
jövőben, 
reménykedő 

„Mit tudok 
kihozni 
magamból?” 

8. szakasz 
2013– 

Vendéglátás: 
pianobár 

Egészséges Fejlesztő „Mit tehetek a 
fenntartható 
fejlődés lokális 
szintű 
fejlesztéséért?” 
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2. sz. melléklet 

49 éves férfi életvonal-ábrája 

 

Alacsony kompetencia és 
boldogtalanság  

 Magas kompetencia és 
boldogságérzés 

 0  
   
   
  Iskolakezdés 
   
  

10 
   Konkrét célok a felnőtt léttel 
– kapcsolatban, a sikeresség 
   lehetőségének kivetítése 

   
A továbbtanulás megrekedése, 

elutasítottság – 
  

   
Kudarcok sora – 20 – Próbálkozások, új remények sora 

   
A továbbtanulás akadályai –   

A továbbtanulás korlátai – 
  

 – A továbbtanulás lehetőségei 
   
   
 30  
   
   
     Diplomaszerzés, gyermekek 

– születése 
  – A vágyaknak megfelelő hivatás 

A poszt elvesztése, további 
   keresés – 

  
 

Betegség, egyik szülő elvesztése – 40  
  – A kibontakozás lehetőségeinek 

   keresése 
Másik szülő elvesztése –   

  – A kibontakozás lehetőségeinek 
   megtalálása 

   
 50  
   
  – További sikerek, nyugodt időskor 

 
   
 

 
– Állandó aktivitás a regresszió  
   függvényében 

 60  
   

 


