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Dolgozatomban egy 1936-ban született, a félig strukturált interjúval készített felvétel 

időpontjában 79 éves nő életút-történetét mutatom be, akinek szakmai pályáját és személyes 

életét is a tudás, az iskolázottság, a műveltség kíséri. 

 

 

ÉLETTÖRTÉNETI ADATLAP 

 

A felvétel ideje: 2015.03.20. 
Nem: nő. Kor:  79. Foglalkozás: nyugdíjas. 
Iskolai végzettség: egyetem. 
Születési idő és hely: 1936 Budapest. 
Testvérek: nincsenek. 
A szülők foglalkozása, iskolai végzettsége, életkora a vizsgált személy születésekor: 
az apa: elektrotechnikus, szakiskola, 38; az anya: háztartásbeli, 8 általános, 31. 
Nagyobb gyerekkori közösségek: osztálytársak. 
A személy legkorábbi emlékei: óvodáskor, séta édesapjával Budapest utcáin. 
 

Nagyobb 
életszakaszok 

Az élethelyzet 
eseményei 

Fizikai, egészségi 
kérdések Viselkedés A személy 

benyomásai 
1. szakasz 
1936–1942 

Születés, 
kisgyermekkor 

Egészséges Természetes Édesapjához  fű-
ződő jó viszony 

2. szakasz 
1942–1946 

Általános iskola Egészséges Alkalmazkodó, 
kitűnő tanuló 
A 8. osztály vé-
gén: „elektro-
mérnök leszek” 

Háború: diszkri-
mináció 
Felszabadulás: új 
perspektívák 

3. szakasz 
1947–1955 

Gimnázium Egészséges, sport: 
úszás 

Érdeklődés a zene 
és a kultúra iránt 

Érzi saját 
képességei értékét 

4. szakasz 
1955–1960 

Moszkvai tanulás 
ösztöndíjjal 
Külker diploma 
Moszkvai kórus 

Vissza-visszatérő 
isiász 

Elhivatottság a 
továbbtanulás felé 
Internacionális 
közösségek 

Karrier-építési 
lehetőség 

5. szakasz 
1960–1971 

Magyar 
Kereskedelmi 
Kamara 
Szakszervezet 
Kultúrfelelős 

Egészséges, bár 
néha visszatér az 
isiász 

A munkát 
örömmel végzi 

Elégedettség 

6. szakasz 
1971–1977 

Külföldi munka Egészséges A tudás 
kihasználása 

„Nincs lehetetlen 
az életben” 

7. szakasz 
1977–1986 

Munka a 
nyugdíjazásig a 
külkereskedelmi 
vállalat 
magyarországi 
munkahelyén 

Egészséges Aktivitás „Mit tehetek még 
professzionális 
tudásommal?” 

8. szakasz 
1986– 

Nyugdíjas 
Közérdekű 
közösségi tagság 

Egészséges További 
érdeklődés a 
tanulás különböző 
irányaiban 

„Felveszem a 
technológia 
fejlődésének 
ütemét” 
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ÉLETTÖRTÉNET 

 

A Budapesten született és nevelkedett nő fiatal korára visszaemlékezve elmondta, hogy 

„lumpen” környéken nőtt fel, a közösségi környezetében élők között az iskolázottság alacsony 

szintű volt, őt magát viszont inkább a tanulás, a művelődés érdekelte. Már kisgyermek 

korában kijelentette, nem érzi magát jól abban az óvodában, ahol a gyerekek viselkedését 

olyan megnyilvánulások jellemzik, mint a káromkodás vagy a verekedés. Otthon a család 

ennél többet nyújtott számára: a szülői szeretet megnyilvánult a nevelő célú beszélgetésekben, 

s abban, hogy minden alkalomra könyvet kapott ajándékba. 

A kulturális t őke egyik forrása a család. Ez azonban csak azokban a családokban 

mondható ki, ahol e kulturális tőke annyira erős, hogy a felnövekvő nemzedék 

szocializációja során a gyerekeknek nemcsak alkalmi üzenetként érvényesül, hanem 

valódi tőkefelhalmozásként valósul meg. Ebben az esetben a kulturális t őke 

átörökítéséről beszélhetünk (Bourdieu, 1999). 

A második világháború eseményei kapcsán, az általam vizsgált zsidó származású személy 

gyermekkora tele volt félelemmel, éhezéssel, nélkülözéssel – a szüleitől is el kellett szakadnia 

egy időre, ami további érzelmi terhelést okozott. A korszak terhei olyan mértékben hatottak 

rá, hogy gyermekként, egy szomorú érzelmi állapotában a halál gondolatával foglalkozott; az 

interjúban megemlítette, hogy egyszer nyolcévesen, a Margit hídon átkelve azon tűnődött, 

milyen jó lenne a Dunába ugrani és meghalni. A diszkriminációval teli korszakból származó 

emlékei közt még ma is él édesanyja mondata: „Kiscsibém, neked a többszörösét kell 

produkálnod, mint a többieknek!” Ezzel az anya a  társadalom heterogenitására, a társadalmi 

hierarchia meghatározó hatásaira, az egyenlőtlenségre utalt, s arra, hogy az egyén számára a 

státusából adódó szerepe által lehetséges az adott helyzetből való elmozdulás, a társadalmi 

mobilitás megvalósítása. 

A társadalmi rétegződés olyan ismérvek alapján létrejövő hierarchia, mint a 

foglalkozás, a beosztás, a munkahely, az iskolai végzettség vagy a lakóhely (Andorka, 

2006).  

A megkérdezett személy az 1. elemi osztályban érdeklődött a hegedűtanulás felé (édesapja 

játszott e hangszeren), de elutasították, mondván, zsidóként nem vehetik fel. Évekkel később 

azonban sikerült zongoratanárhoz járnia és egy irodalom szakkörköz csatlakoznia. 

A gimnáziumi évek alatt tovább nőtt érdeklődése a zene és a kultúra iránt. Először ugyan 

édesapja szakmáját jelölte meg pályacélként, de erről később megváltozott a véleménye. 

Édesanyja színvonalasabb iskolába íratta át, ahol több jó tanárra emlékszik vissza. Ebben a 
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közegben (és a gyorsan változó történelem eredményeképpen) már nem annyira a vallás 

határozta meg az emberek besoroltságát, hanem inkább a társadalmi rétegződés 

megnyilvánulásai voltak érezhetők. A háborút követő években iskolatársain keresztül olyan 

középpolgári közösségekkel érintkezett, ahol a családi életben általa addig soha nem 

tapasztalt szokásokat látott, úm. személyzet alkalmazása, az ebéd felszolgálásának 

procedúrája (az e családokkal történő érintkezés az étkeztetése megoldásának céljából 

történt). Interjúalanyom visszaemlékszik vörös nyakkendős úttörő korára, az említett 

iskolatársak szüleivel való kommunikációjára, a délutáni foglalkozásokra. Kulturálódásának 

további fejleményei között említendő, hogy ebben az időszakban jelentkezett egy énekkarba, 

valamint ötödikesként szerepet kapott a Háry János c. operában. Később a DISZ 

kultúrfelelőse lett. 

A kultúra javítja az élet minőségét. A források közt szerepelnek a közművelődési 

intézmények, a sport és szabadidős tevékenységek. Azok a csoportok, amelyek tagjai 

sokoldalú életmódot folytatnak, évente átlagosan 24 könyvet olvasnak el, az 

olvasmányok széles skáláján. Rendszeresen sportolnak, érdeklődnek úgy a társadalmi 

problémák, mint a művészetek iránt (Hunyadi, 2005). 

Interjúalanyom a csoportkörnyezetéből való kiemelkedésként élte meg, hogy a gimnázium 

3. évfolyamában ösztöndíjat kapott a Szovjetunióban folytatandó tanulásra, így a középiskolai 

évek után Moszkvában, az Állami Nemzetközi Kapcsolatok Intézetében tanult. Itt szerezte 

meg külkereskedő-közgazdász diplomáját. Ezekben az években számos olyan élettapasztalatra 

tett szert, amelyek révén magas szintre fejlődtek képességei az interperszonális kapcsolatok 

kezelésében, valamint az önellátásban, így megvalósult számára a függőleges elmozdulás a 

társadalmi lépcsőn. A középosztály felsőbb rétegébe lépett, hiszen olyan nemzetközi 

környezetbe került, amelyben sok mindent megtanult az idegen nemzetekről (emlékei szerint 

itt tanulta meg a bolgár fejmozdulatok jelentését is az igen/nem közlésére). 

A társadalmi tőkét – a többi típussal együtt – a szó szoros értelmében tőkének 

tekinthetjük, hiszen rajta keresztül pénzkereset valósulhat meg (Sik, 2006). 

„A kulturális t őke bizonyos feltételek mellett gazdasági tőkévé konvertálható, és 

különösen az iskolai végzettségi titulusok formájában történő intézményesedésre 

hajlamos.” (Bourdieu, 1999. 158. o.) 

Moszkvai egyetemi évei alatt alanyom részt vett a rádió műsorában mint bemondó. Ezzel 

már kereseti lehetőséghez jutott, amivel több lehetősége volt kultúrigényének kielégítésére. A 

Moszkvai Rádió magyar nyelvű műsorában való szereplése nem egyszer üzenet volt a rádiót 
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Magyarországon hallgató szülők részére, hogy „megvagyok, jól vagyok”.  A nemzetközi 

kultúra rá gyakorolt hatására Moszkvában amatőr magyar énekkart szervezett. 

„Aki a m űveltség megszerzésén dolgozik, önmagán dolgozik, önmagát »műveli«. […] 

Tehát mindenekelőtt időt ruház be, ugyanakkor egyfajta társadalmilag kialakított 

libidót is, a libido sciendit, ami lemondással, kudarcokkal és áldozatokkal jár.”  

(Bourdieu, 1999. 161. o.) 

 A vizsgált személy számára az 1960-as és 70-es éveket a legaktívabb munka jellemezte. 

Tapasztalatait egy magyar külkereskedelmi vállalatnál kamatoztatta. A külszolgálati évek 

alatt kiterjedt humán kapcsolatokra tett szert, melyek előnyeit a mai napig élvezi. Saját 

megfogalmazása szerint 

MUNKA = ÖRÖM. 

A megkérdezett személy az 1970-es években a vállalat moszkvai irodájának vezetőjeként 

tevékenykedett. Kapcsolati tőkéje nagymértékben megnőtt, s ez életének számos pontján 

segítette őt. Kulturális érdeklődése a következő pozícióin keresztül is érzékelhető: 

− szakszervezeti kulturális felelősként; 

− minden jelentős kulturális eseményen való aktív részvétele által; 

− a saját élménytár gazdagítására tett mozzanatok egész élete során. 

Hazatérve a külföldi munkából, tovább folytatta a már említett vállalatnál 

szaktevékenységét, melyben professzionális tudásával a cég előrehaladását segítette. Az 

ezredforduló óta egy, az esélyegyenlőségért küzdő szövetség aktivistája, a kerületi iroda 

elnöke, majd a szervezet alelnöke lett. Ma is segíti e szövetséget aktív tevékenységével, úm. 

szervezés, dokumentálás, tolmácsolás. 

Most a 60 éves érettségi találkozójára készül. Vizsgálatom alanyának helyzete ma minden 

oldalról tekintve stabilitást mutat, mivel a szakmai évek alatt szerzett emberi tőkéje ma is 

támogatja az élet minden területén. Így fogalmaz: „A háború az életet robbantotta szét, de a 

kultúrát nem.” „Minden egyes emberi kapcsolattal gazdagabb lettem.” „Kerestem a módját, 

hogyan tehetem szebbé és jobbá az életet magam és mások számára. Mindig is kedveltem a 

társadalmi munkát, és ma is szívesen veszek részt önkéntes munkában.” 

 

Az interjú során azt tapasztaltam, hogy alanyom most is jól kommunikál, tiszteli az emberi 

létet, nem tesz különbséget az emberek közt a vallás, a nem, a bőr színe vagy egyéb más 

jellemzők alapján. Meggyőződése, hogy bár a születés helye és ideje meghatározó az egyén 

számára, de magában az egyénben rejlő erők azok, amelyek mozgósíthatók a társadalmi 

vertikumban való elmozdulás érdekében. Ezen erők kihasználásának köszönhető, hogy 
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alanyom ma rendezett életkörülmények között él: számára kényelmes lakásban, igényeinek 

megfelelő anyagi körülmények között, a kulturális érdeklődés kielégítését támogató 

intellektuális és humán környezetben. Ez a 79 éves hölgy úgy véli, alapvetően hozzáállás 

kérdése a célok elérése, és általánosnak veszi, hogy bárki ki tud lépni a születése által 

meghatározott helyzetből, ha meggyőződéssel követi eszméit. Elbeszéléséből kiderül, hogy 

számára minden ember egy külön világ, új lehetőség a továbbfejlődésre, valamint 

szórakoztatónak és felemelőnek tartja új emberek megismerését. A kapcsolati tőkét az emberi 

cselekvésből származó természetes dolognak tartja, s az is természetes számára, hogy e 

kapcsolatokat önmagunk és egymás segítésére kell használnunk. 

 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Kimondható, hogy a vizsgált személy, élete eddigi szakaszait önerőből vezette, vigyázott 

egészségi állapotára, kereste a továbblépés lehetőségeit, és ezzel példát mutatott embertársai 

előtt. Ha élete további szakaszait kívánjuk elképzelni, biztosak lehetünk abban, hogy még 

számos olyan dolgot fog véghezvinni, amivel nemcsak önmaga, hanem környezete értékeit is 

növeli. 
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 GRAFIKUS ÁBRÁZOLÁS 

 

79 éves nő életvonal-ábrája 

 

Alacsony kompetencia és 
boldogtalanság  

 Magas kompetencia és 
boldogságérzés 

 0  
   
  – A szülőkhöz fűződő viszony 

Háború, éhezés, félelem –   
  

10 
– A tanulás szeretete, a kitűnő 
    iskolai eredmények 

 
 

 
 

   
  – A továbbtanulás lehetősége: 
 20    moszkvai ösztöndíj 
  – Kulturális kibontakozás 
   

  
 
 – A továbbtanulás lehetőségei 

   
 30  
   
   
  – A vágyaknak megfelelő hivatás 
 

 
 
 

 40  
   

 
 

 
 
 

Az egyik szülő elvesztése –   
 50 – Megbecsültség a munkahelyen és 
     egyéb közösségekben 
   

 
   
 60  

A másik szülő elvesztése –   
   

– A nyugdíjas évek kezdete 
   
   
 70  
   
   
 

 
– Állandó aktivitás a regresszió  
   függvényében 

 80  
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13. sz. melléklet: Az interjú kérdései 
 

1. Hogyan tudná jellemezni gyermekkorát? 

2. Születési idejénél fogva Ön átélte a második világháborút. Milyen érzések 

jelentek meg Önben, és hogyan gondolkodott a jövőt tekintve? 

3. Mikor érett meg Önben a társadalmi rétegek közötti elmozdulásnak a 

gondolata (intragenerális és intergenerális vonatkozásban)? 

4. Mi a tapasztalata, a születés determinál? 

5. Mik voltak az Ön meghatározó deficitjei élete során? 

6. Kérem, vázolja fel a karrierjét megalapozó tanulási életszakaszait, s azt, 

hogyan jelent meg a tanulás, a művelődés az életében. 

7. Volt-e lehetősége külföldi munkavállalásra? 

8. Miben érzi/érezte magát kiemelkedőnek az egész életén átívelő 

tevékenységében? 

9. Hogyan értékeli az emberi kapcsolatok adta lehetőségeket a szakmai és a 

magánéletben? 

10. Hogyan értékeli a társadalmi létet, a közösségeket mint kapcsolati tőkét? Hogy 

jelent meg ennek a konvertálása? 

11. Hogyan értékeli saját sorsát a társadalmi kontextusban, mennyire tartja 

tipikusnak/atipikusnak? 

 


