
SEGÍTSÜK KIBONTAKOZNI
GYEREKEINKET!



SEGÍTSÜK KIBONTAKOZNI
GYEREKEINKET!

Kitartás, kíváncsiság
és a személyiségben rejlõ erõ

Paul Tough



A fordítás alapja:
Paul Tough: How Children Succeed: Grit, Curiosity, and the Hidden

Power of Character. This edition published by arrangement with Houghton 
Mifflin Harcourt Publishing Company, New York, New York, USA.

All rights reserved.

Copyright © Paul Tough, 2012

Fordította © Szalai Virág, 2013

Szerkesztette: Rupp Anikó

Borítóterv: Hegedûs Márton

HVG Könyvek
Kiadóvezetõ: Budaházy Árpád

Felelõs szerkesztõ: Koncz Gábor

ISBN 978-963-304-117-8

Minden jog fenntartva. Jelen könyvet vagy annak részleteit tilos
reprodukálni, adatrendszerben tárolni, bármely formában vagy eszközzel 

– elektronikus, fényképészeti úton vagy más módon –
a kiadó engedélye nélkül közölni.

Kiadja a HVG Kiadó Zrt., Budapest, 2013
Felelõs kiadó: Szauer Péter

www.hvgkonyvek.hu

Nyomdai elõkészítés: Sörfõzõ Zsuzsa

Nyomás: Alföldi Nyomda Zrt., Debrecen
Felelõs vezetõ: György Géza elnök-vezérigazgató



Ellingtonnak, aki jobban szereti
a dömperes könyveket



TARTALOM

Bevezetés � 9

1. A KUDARC (ÉS ELKERÜLÉSE) � 25

2. JELLEMFORMÁLÁS � 83

3. GONDOLKODÁSMÓD � 151

4. A SIKER � 203

5. SORSFORDULÓ � 239

Köszönetnyilvánítás � 267

Jegyzetek � 271

Név- és tárgymutató � 289



BEVEZETÉS

Néhány héttel Ellington fiam születése után, 2009 nyarán egy 
óvodáscsoportban töltöttem a napot egy New Jersey állambeli 
kisvárosban. A két esemény független volt egymástól. Nem új-
donsült szülõként, hanem újságíróként látogattam el a Red Bank 
Általános Iskola 140-es termébe, hogy felmérjem az iskolára fel-
készítõ óvodai csoportot. A terem elsõ pillantásra teljesen át-
lagosnak tûnt. A betonfalakat vidám sárgára festették, a tábla 
mellett ott volt kitûzve az amerikai zászló. A termet a szokásos 
óvodai játékokba boldogan belefeledkezõ négyévesek töltötték 
meg: egyesek legótornyokat építettek, mások homokozóasz-
talokon tologatták a teherautójukat, vagy kirakóztak. Egy idõ 
után azonban valami szokatlanra figyeltem fel, aminek részben 
egyértelmû, részben pedig rejtettebb jelei voltak. Elõször is, a 
gyerekek figyelemreméltóan nyugodtak és rendesek voltak. Az-
nap nem láttam sírást, kétségbeesést, dührohamot, veszekedést. 
Meglepõ módon az óvodapedagógusnak, egy fiatal, sötét hajú 
nõnek, Ms. Leonardónak nem került különösebb erõfeszítésébe 
a rendfenntartás, sõt látszólag semmilyen közvetlen módszerrel 
nem hatott a gyerekek viselkedésére. Nem dorgálta meg õket, 
nem osztott piros pontokat, nem büntetett meg senkit, és semmi 
olyasmi nem hangzott el, hogy „megdicsérem Kellianne-t, amiért 
ilyen ügyesen figyel”. Szóval nem járt jutalom a jó, sem pedig 
büntetés a rossz magatartásért.

A 140-es teremben levõ gyerekek a Tools of the Mind (Az elme 
eszközei) programban vettek részt.1 Ezt a viszonylag új óvodai 
tantervet, amely az eddig megszokottól eltérõ gyermekfejlõdés-
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tani elméleten alapul, két denveri oktató dolgozta ki. Manapság 
az Egyesült Államokban a legtöbb óvodai csoportszobát úgy ala-
kították ki, hogy ott az iskolai tanulmányokra felkészítõ meg-
határozott képességeket és készségeket fejlesszenek, elsõsorban a 
szövegértés és a számhasználat terén. A Tools of the Mind prog-
ram ezzel szemben nem fordít különösebb figyelmet az olvasási 
és matematikai készségekre, ehelyett másfajta készségek elsajátí-
tásához segíti hozzá a gyerekeket: hogyan uralkodjanak az indu-
lataikon; hogyan figyeljenek tartósan a végzett feladatra; hogyan 
kerüljék el a figyelemvesztést és a mentális rövidzárlatokat; 
hogyan kezeljék érzelmeiket és rendezzék gondolataikat. A Tools 
of the Mind program alapítói úgy vélik, hogy ezek a készségek, 
amelyeket együttesen az önuralom kategóriájába sorolnak, jobb 
eredményekhez segítik majd tanulóikat már az elsõ osztályban 
és azt követõen is, mint a hagyományos módon fejlesztett kész-
ségek.

A Tools of the Mind programban részt vevõ gyerekek külön-
bözõ stratégiákat, trükköket és szokásokat sajátítanak el, amelye-
ket azután elõhívhatnak gondolataik tartós összpontosításához. 
Megtanulják az „önmagukhoz intézett beszéd” (private speech) 
használatát, vagyis hogy beszéljenek magukhoz, miközben vala-
milyen nehéz feladatot végeznek (például w betût írnak), ami 
segít nekik emlékezni arra, éppen milyen lépés következik (le, 
fel, le, fel). „Mediátorokkal”, vagyis bizonyos tárgyakkal vezetik 
rá õket, hogyan végezzenek el egy adott tevékenységet (például a 
páros olvasásnál két kártyát használnak, amelyek közül az egyik 
egy szájat, a másik pedig egy fület ábrázol, jelezve, ki van soron 
az olvasásban, és ki a figyelésben). Minden reggel játéktervet 
állítanak össze, vagyis egy-egy lapra leírják vagy lerajzolják, mit 
fognak aznap játszani: „Vonatot fogok vezetni. Elviszem a babá-
kat a strandra.” Ezenkívül hosszú órákat töltenek „komoly drá-
majátékkal”, vagyis olyan összetett, kitalált forgatókönyvekkel, 
amelyekkel a program megalkotói szerint a gyerekek természetes 
módon tanulják meg a szabálykövetést és az önuralmat.
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Miközben a 140-es terem óvodásait figyeltem, azon kap-
tam magam, hogy óhatatlanul is Ellingtonra, az onnan mintegy 
50 km-re északra, manhattani kis lakásunkban gügyögõ és büfi-
zõ pirinyó élõlényre gondoltam. Tudtam, hogy boldog és sikeres 
életet szeretnék neki biztosítani, de az már nem volt ilyen világos, 
pontosan mit is értek ez alatt, vagy hogy a feleségemmel tulaj-
donképpen mit kellene tennünk azért, hogy ehhez hozzásegítsük 
õt. Ezzel a tanácstalansággal nem voltunk egyedül. Ellington az 
amerikai gyermeknevelés történetének különösen feszült idõsza-
kában született. A szülõk aggodalma pedig még súlyosabb volt 
az olyan városokban, mint New York, ahol szinte gladiátori küz-
delem zajlott a népszerûbb óvodák férõhelyeiért. A Kaliforniai 
Egyetem két közgazdásza szerint ez az országos méreteket öltõ, 
kora gyermekkori tanulási verseny – amelyet találóan „törpe 
mókuskeréknek” neveztek el – mintha évrõl évre korábban kez-
dõdne el és egyre élesedne.2 2007-ben a Kumon képzési hálózat 
megnyitotta New York elsõ junior-képzõközpontját, ahol már 
kétéves kortól feladatlapokat oldanak meg, illetve betû- és szám-
felismerési gyakorlatokat végeznek a tanulók. „A hároméves kor 
a legideálisabb – magyarázta a Kumon pénzügyi igazgatója a The 
New York Times riporterének. – De ha már nem visel pelenkát, és 
képes 15 percig figyelni az oktatónkra, felvesszük.”3

Ellington fiam olyan kultúrában nõ majd fel, amelyet a kogni-
tív hipotézis elképzelése ural: az a – ritkán kimondott, mégis álta-
lánosan elfogadott – hit, miszerint a siker napjainkban elsõsor-
ban a kognitív készségeken alapul. Ez olyan típusú intelligenciát 
takar, amelyet IQ-tesztekkel mérnek, ideértve a betûk és a szavak 
felismerésének, a számolásnak, valamint a mintázatok észlelésé-
nek a képességét, és e készségek fejlesztésének leghatásosabb 
módja a lehetõ legtöbb gyakorlás, mégpedig a lehetõ legfiata-
labb kortól kezdve. A kognitív hipotézis elmélete olyan egyete-
mesen elfogadottá vált, hogy könnyen elfeledkezünk arról, meny-
nyire új elméletrõl van szó. Elterjedését 1994-ig vezethetjük 
vissza, amikor a Carnegie Corporation nyilvánosságra hozta 
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„Starting Points: Meeting the Needs of Our Youngest Children” 
(Kezdetek: Legfiatalabb gyermekeink igényeinek kielégítése) 
címû jelentését, amely megkongatta a vészharangot az amerikai 
gyermekek kognitív fejlõdése felett.4 Az indoklás szerint az a 
gond, hogy a gyermekek – részben az egyedülálló szülõk és a dol-
gozó anyák számának növekedése miatt – életük elsõ három évé-
ben már nem kapnak elegendõ kognitív stimulációt, ezért úgy 
kezdik meg az iskolai elõkészítõt, hogy nem állnak készen a tanu-
lásra. A jelentés nyomán teljes iparág jött létre az újszülöttõl a 
hároméves korig terjedõ korcsoport intellektuális fejlesztését 
célzó termékekbõl az aggódó szülõk számára. Több milliárd dol-
lár értékben adtak el könyveket, készségfejlesztõ játékokat, vala-
mint Baby Einstein videókat és DVD-ket.

A Carnegie-jelentés megállapításai és a nyomában születõ ta-
nulmányok hatalmas közpolitikai figyelmet kaptak, mivel a jog-
alkotók és a filantrópusok arra a következtetésre jutottak, hogy 
a hátrányos helyzetû gyermekek az elégtelen kognitív fejlesztés 
miatt maradnak le már a kezdeteknél. Pszichológusok és szocio-
lógusok bizonyították, hogy a szegény gyermekek rossz tanul-
mányi eredményei összefüggésben állnak az otthoni és az iskolai 
verbális és matematikai ösztönzés hiányával. Az egyik leghíresebb 
ilyen kutatást – amelyrõl a Whatever It Takes (Bármibe kerüljön 
is) címû elsõ könyvemben is írtam – két gyermekpszichológus, 
Betty Hart és Todd R. Risley folytatta, akik a ’80-as évek elejé-
tõl intenzíven követtek egy magasan képzett munkásosztálybeli, 
valamint segélybõl élõ családokból származó 42 fõs gyermek-
csoportot Kansas Cityben.5 Hart és Risley arra a következtetés-
re jutottak, hogy végsõ soron egyetlen lényeges különbség van a 
gyermekek nevelésében, ami késõbb az eredményességük közötti 
különbséget is okozza: az, hogy hány szót hallanak a szüleiktõl 
kora gyermekkorukban. Hart és Risley megállapításai szerint a 
magasan képzett szülõk gyermekei hároméves korukig 30 mil-
lió hozzájuk intézett szót hallanak szüleiktõl, míg a segélybõl élõ 
szülõk gyermekei csak 10 milliót. Ebbõl azt a következtetést von-
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ták le, hogy e hiányosságban gyökereznek a szegényebb gyerekek 
iskolai, majd késõbb az életben is elszenvedett kudarcai.

A kognitív hipotézis kétségkívül meggyõzõ. Az általa leírt világ 
olyan egyértelmû, olyan megnyugtatóan lineáris, és annyira vilá-
gos helyzetet mutat: ha ez a bemenet, az lesz a kimenet. Ha otthon 
kevesebb a könyv, rosszabb lesz a gyermek olvasási készsé ge; ha 
a szülõk kevesebb szóval beszélnek csemetéjükhöz, kisebb lesz a 
szókincse; ha több matematikai feladatlapot old meg a gyerek 
a Kumon junior tanfolyamán, jobbak lesznek az általános isko-
lában a matematikaosztályzatai. Hart és Risley korrelációi néha 
komikusan pontosak voltak: kiszámították, hogy egy segélyen élõ 
család gyermekének hetente pontosan 41 órányi intenzív nyelvi 
foglalkozásra van szüksége ahhoz, hogy felzárkózzon egy mun-
kásosztálybeli gyermek szókincsének a szintjére.

Az elmúlt évtizedben azonban közgazdászok, oktatók, pszicho-
lógusok és idegtudósok sora kezdett olyan tényanyagot megje-
lentetni, amelynek eredményei sokat megkérdõjeleznek a kogni-
tív hipotézist alátámasztó feltevések közül. Véleményük szerint a 
gyermek fejlõdésében nem az számít, mennyi információt tudunk 
az agyába gyömöszölni az elsõ néhány évben. Ehelyett inkább az 
a lényeg, képesek vagyunk-e abban segíteni, hogy egészen más-
fajta erényeket fejlesszen ki magában, többek közt a kitartást, az 
önuralmat, a kíváncsiságot, a lelkiismeretességet, az állhatatos-
ságot és az önbizalmat. A közgazdaságtan ezeket nem-kognitív 
készségeknek, a pszichológia személyiségvonásoknak, mindenki 
más pedig leginkább jellemnek nevezi.

Bizonyos készségeknél a kognitív hipotézis mögötti nyers szá-
mítások – vagyis egy meghatározott készség fejlesztésében a mi-
nél korábbi kezdés és a lehetõ legtöbb gyakorlás számít – teljesen 
érvényesek. Ha egy gyatra céllövõ jobb akar lenni, akkor napi 
kétszáz lövés inkább javítja a teljesítményét, mint napi húsz. Ha 
egy negyedik osztályos tanuló a nyáron tíz könyvet olvas el, attól 
jobban fejlõdik az olvasási készsége, mint ha egy könyvön rágja át 
magát. Bizonyos készségek valóban elég mechanikusak. Amikor 
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azonban a személyiség finomabb vonásait szeretnénk fejleszteni, 
a helyzet már korántsem ilyen egyértelmû. Nem tudjuk hatéko-
nyabban legyõzni a csalódottságunkat pusztán azzal, ha erõseb-
ben és hosszabb ideig próbálkozunk. Egyes gyerekek pedig nem 
azért kevésbé kíváncsiak, mert nem elég korán kezdték gyakorol-
ni az érdeklõdést. A készségek megszerzése vagy elvesztése sem-
miképpen sem véletlenszerûen történik – a pszichológusok és az 
idegtudósok az elmúlt néhány évtizedben sokat megtudtak arról, 
honnan származnak ezek, és hogyan fejleszthetõk –, hanem ösz-
szetett, ismeretlen és gyakran igencsak rejtélyes utakon.

Ez a könyv egy olyan újfajta elképzelésrõl szól, amely egyre vilá-
gosabban ölt testet, és egyre nagyobb súllyal van jelen az isko-
lákban, a kórházakban, a laboratóriumokban és az egyetemi elõ-
adótermekben szerte az országban és a világon. Az elgondolás 
szerint az elmúlt néhány évtized gyermekfejlõdésrõl szóló, bevett 
tanai tévesek voltak. Gyermekeinknek nem azokra a készségeire 
és képességeire figyeltünk oda, amelyekre kellett volna, és rossz 
stratégiákat követtünk e készségek fejlesztése és megtanítása ér-
dekében. Valószínûleg korai lenne ma még ezt az elképzelést új 
iskolának nevezni. Az ilyen irányú ismeretek egyre bõvülõ tárhá-
zát gyarapító kutatók sokszor egymástól elszigetelten dolgoznak. 
E tudósok és oktatók azonban mind gyakrabban találnak egymás-
ra, és lépik át az egyes tudományágak határait. Ez a kialakuló 
érvrendszer jó eséllyel megváltoztathatja azt, ahogyan gyerme-
keinket neveljük, iskoláinkat mûködtetjük, szociális biztonsági 
hálónkat kialakítjuk.

Ha létezik egyetlen személy, aki ennek az új interdiszciplináris 
hálózatnak a középpontjában áll, akkor az James Heckman, a Chi-
cagói Egyetem közgazdásza. Heckman egyáltalán nem az a tudós, 
akirõl feltételeznénk, hogy a kognitív készség fensõbbségét meg-
kérdõjelezõ mozgalom élére áll. Klasszikus egyetemi értelmiségi 
figura, vastag szemüveggel, sztratoszferikus IQ-val és az ingzse-
bében zörgõ Rotring ceruzákkal. A ’40-es és ’50-es években nõtt 
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fel Chicagóban, apja egy húscsomagoló üzem középvezetõje volt. 
Szülei egyikének sem volt felsõfokú végzettsége, de mindketten 
korán észrevették, hogy a fiuk intelligensebb a kortársainál. Heck-
man nyolcévesen már a népszerû önsegítõ könyvet, a 30 Days to 
a More Powerful Vocabularyt (Gazdagabb szókincs 30 nap alatt) 
olvasta, amelyet apja saját magának vásárolt, kilencévesen pedig 
addig takarékoskodott, amíg egy képregény hátulján levõ kupon-
nal meg tudta rendelni magának a Mathematics for the Practical 
Man (A gyakorlati ember matematikája) címû kötetet. Heckman 
született matematikusnak bizonyult, jobban értette az egyenlete-
ket, mint bármi vagy bárki mást. Tinédzserként prímfelbontással 
szórakoztatta magát, vagyis hosszú számokat bontott fejben prím 
osztóikra. Tizenhat évesen – mesélte nekem –, amikor megkapta 
postán a társadalombiztosítási számát, az elsõ dolga az volt, hogy 
prímszámokra bontotta.

Heckmanbõl közgazdászprofesszor lett, elõször a Columbia 
Egyetemen, majd a Chicagói Egyetemen, és 2000-ben közgaz-
dasági Nobel-díjat kapott egy komplex statisztikai módszerért, 
amelyet a ’70-es években talált fel. A közgazdászok körében elsõ-
sorban ökonometriai tudásáról ismert, amely egy különösen 
elborult statisztikai elemzési módszer, amelyet a többi ökonomet-
rikuson kívül gyakorlatilag senki sem ért. Heckman számos poszt-
graduális óráját végigültem, és bár a legjobb képességeim szerint 
igyekeztem lépést tartani vele, a legtöbb elõadása a magamfajta 
laikus számára gyakorlatilag követhetetlen. Csak úgy röpködtek 
az olyan zavarba ejtõ egyenletek és elnevezések, mint az általáno-
sított Leontief-funkciók vagy a Hicks-Slutsky helyettesítési elasz-
ticitás, amelyek hallatán legszívesebben csukott szemmel lehaj-
tottam volna a fejem az asztalra.

Bár Heckman technikái felfoghatatlannak tûnhetnek, a kutatá-
sai tárgyául választott témák távolról sem elvontak. A Nobel-díj 
biztosította presztízs és elismertség révén nem a hírnevét betonoz-
ta be a saját területén, hanem vizsgálódásait és befolyását olyan új 
kutatási területekre terjesztette ki, amelyeket korábban alig vagy 
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egyáltalán nem ismert, ide értve a személyiségpszichológiát, az 
orvostudományt és a genetikát. (Zsúfolt irodai könyvespolcán 
van egy példánya a Genetics for Dummies [Könnyen, gyorsan a 
genetikáról] címû könyvbõl, két vaskos közgazdaságtan-történe-
ti kötet közé begyömöszölve). Heckman 2008 óta rendszeresen 
szervez zártkörû konferenciákat közgazdászoknak és pszicholó-
gusoknak, amelyeken az alábbi kérdéseket járják körül: Milyen 
készségek és tulajdonságok viszik sikerre az embert? Hogyan 
fejlõdnek mindezek a gyermekkorban? Milyen intervenciókkal 
segíthetjük jobb teljesítményhez a gyerekeket?

Heckman kéttucatnyi, fõleg külföldrõl érkezett posztgraduális 
hallgató munkáját irányítja, akik a chicagói campus különbözõ 
épületeiben dolgoznak szétszórva, és akik (félig) viccesen Heck-
manföldeként utalnak közös „törzsükre”. A hallgatók mindig 
több projekten dolgoznak egyszerre, amikor pedig Heckman a 
munkájáról beszél, egyik témáról a másikra ugrik. Ugyanolyan 
lelkesen magyaráz a marylandi majomvizsgálatról, mint a kínai 
ikerkutatásról, vagy a szomszéd tanszéken dolgozó filozófussal 
az erény igazi természetérõl folytatott közös munkájukról. (Egyik 
Heckmannel folytatott beszélgetésem során megkértem, magya-
rázza el, hogyan függenek össze kutatásának különbözõ szálai. 
Késõbb, amikor az asszisztense kikísért, ezzel fordult hozzám: 
„Ha megfejti, mondja el nekünk is!”)

A Heckman munkásságában beállt fordulat arra a vizsgá-
latra vezethetõ vissza, amelyet a ’90-es évek végén végzett a 
GED-programmal (General Educational Development, általá-
nos oktatásfejlesztés) összefüggésben. Ez a program akkoriban 
egyre népszerûbbé vált a középiskolából kimaradó diákok köré-
ben, mert segítségével a középiskolaival egyenértékû záróvizsga-
bizonyítványt szerezhettek. Sok helyen egyfajta esélykiegyenlítõ 
eszköznek tekintették, mivel alternatívát kínált a felsõoktatásba 
való bejutásra az alacsony jövedelmû családok gyerekeinek és a 
kisebbségi tanulóknak, akik nagyobb valószínûséggel maradtak ki 
a középiskolából.
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A GED-program azon elképzelésen alapul, hogy amit az iskola 
fejleszt, és amit a középiskolai záróvizsga-bizonyítvány igazol, az 
kognitív készség. Ha egy kamasznak már megvannak a megfelelõ 
ismeretei és intelligenciája ahhoz, hogy záróvizsgát tegyen, akkor 
nem kell azzal vesztegetnie az idejét, hogy ténylegesen végigjárja 
a középiskolát. A GED-vizsgán felmérik a diák tudását és kész-
ségeit, majd az állam igazolja a középiskolai záróvizsga meglétét, 
vagyis hogy a vizsgázó ugyanúgy felkészült a felsõoktatásban vagy 
egyéb középfokú végzettséghez kötött képzéseken való továbbta-
nulásra, mint a középiskolai záróvizsga-bizonyítvánnyal rendel-
kezõ diák. Ez vonzó elképzelés, különösen az olyan fiatalok szá-
mára, akik ki nem állhatják a középiskolát, így aztán a program 
az ’50-es évekbeli bevezetése után hamar népszerûvé vált. Csúcs-
pontján, 2001-ben több mint 1 millió fiatal próbálkozott meg a 
vizsgával, és a végzõsök majdnem ötöde a GED-program kere-
tében szerzett bizonyítványt. (Ez a szám jelenleg kb. egyheted.)

Heckman közelebbrõl megvizsgálta azt az elgondolást, misze-
rint a GED-programban záróvizsgázók éppen olyan jól felkészül-
tek a további tanulmányokra, mint azok, akik ténylegesen elvé-
gezték a középiskolát. Országos adatbázisok elemzése nyomán 
arra jutott, hogy ez az elõfeltevés számos fontos szempontból 
tökéletesen helytálló. Az intelligenciahányadossal szorosan ösz-
szefüggõ teljesítményteszteken elért pontszámaik alapján a GED-
program záróvizsga-bizonyítványával rendelkezõ diákok éppen 
olyan okosnak bizonyultak, mint a középiskolát végigjárók. Ami-
kor azonban Heckman megvizsgálta a felsõoktatásban megtett 
útjukat, azt tapasztalta, hogy számos más szempontból távolról 
sem hasonlít egymásra a két csoport. Huszonkét éves korukban 
a GED-program záróvizsgájával rendelkezõknek mindössze 3%-a 
vett részt valamely négyéves egyetemi programban, vagy vég-
zett el valamiféle középfokú oktatás utáni képzést, szemben a 
középiskolát végzettek 46%-ával.6 Heckman arra jött rá, hogy 
ha a lényeges jövõbeli eredményeket – mint az éves jövedelem, 
a munkanélküliség, a válások száma vagy az illegális kábítósze-
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rek használata – vesszük szemügyre, akkor a GED-programban 
záróvizsgát tett fiatalok pontosan olyanok, mint a középiskolá-
ból kimaradtak, annak ellenére, hogy megszerezték ezt az állító-
lag értékes bizonyítványt, és általában sokkal intelligensebbek az 
iskolát elhagyóknál.

Szakpolitikai szempontból hasznos, bár lehangoló ez a meg-
állapítás. A GED-program hosszú távon nem segíti jobb élethez 
a fiatalokat, sõt összességében negatív hatása is lehet azzal, hogy 
iskolaelhagyásra ösztönzi a kamaszokat. Heckman számára azon-
ban az eredmények egy zavarba ejtõ intellektuális rejtélyt is jelen-
tettek. A legtöbb közgazdászhoz hasonlóan Heckman is úgy hitte, 
hogy a kognitív képesség az emberi élet alakulásának egyetlen 
megbízható tényezõje. Most pedig talált egy csoportot – a GED-
program záróvizsgájával rendelkezõ fiatalokét –, akik hiába értek 
el jó teszteredményeket, mindez láthatóan nem tudott az életü-
kön javítani.

Heckman arra jutott, hogy az egyenletbõl azok a pszichológiai 
vonások hiányoznak, amelyek lehetõvé teszik a tanulók számára 
a középiskola elvégzését. Ezek a tulajdonságok – a hajlandóság, 
hogy kitartsunk valamely unalmas és cseppet sem örömteli feladat 
mellett; a jutalmazás elhalasztásának képessége; a készség, hogy 
végigvigyünk egy tervet – a felsõoktatásban, a munkahelyen és 
általában az életben is értékesnek bizonyultak. Ahogy Heckman 
egyik tanulmányában magyarázza: „A GED-program szándéka 
ellenére olyan tesztté vált, amely elválasztja az okos, de fegyel-
mezetlen és nem kitartó iskolaelhagyókat a többi iskolaelhagyó-
tól.”7 A GED-program záróvizsgáját teljesítõ fiatalok „olyan »ész-
kombájnok«, akikbõl azonban hiányzik az elõre gondolkodás, a 
feladatok melletti kitartás és a környezethez való alkalmazkodás 
képessége”.

A GED-program vizsgálata viszont semmit nem árult el Heck-
mannek arról, vajon lehet-e fejleszteni ezeket az ún. puha készsé-
geket, és ha igen, hogyan. Miközben e kérdésre kereste a választ, 
kb. egy évtizeddel ezelõtt eljutott a Michigan állambeli Ypsilan-
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tibe, egy Detroittól nyugatra fekvõ régi ipari városba. A ’60-as 
évek közepén a War on Poverty (Szegénység elleni harc) prog-
ram kezdetén egy csapat gyermekpszichológus és oktatáskutató 
kísérletet indított a városban. Alacsony jövedelmû, alacsony IQ-
jú szülõket kerestek meg a feketék által lakott negyedekben azzal, 
hogy 3-4 éves gyermekeiket írassák be a Perry Óvodába. A felvett 
gyerekeket véletlenszerûen két csoportba osztották. Az egyik-
ben a magas színvonalú, kétéves iskolai elõkészítõ programot, a 
másikban, a kontrollcsoportban pedig a hagyományos oktatást 
valósították meg. Innentõl fogva nyomon követték a gyerekeket, 
ráadásul nemcsak néhány évig, hanem évtizedekig, sõt a terv sze-
rint egészen az alanyok élete végéig folytatják a követést. A részt-
vevõk most a negyvenes éveikben járnak, ami azt jelenti, hogy a 
kutatók a Perry-program keretében történt intervenciók hatását 
egészen a felnõttkorig vizsgálni tudják.

A Perry Óvodai Projekt jól ismert társadalomtudományi körök-
ben. A kora gyermekkori intervenció szempontjából a kísérletet 
mindig is inkább kudarcnak tartották. Bár a foglalkozásokon 
részt vevõ gyermekek sokkal jobban teljesítettek a kognitív tesz-
teken az óvoda alatt és még további egy-két évig, ez az elõny nem 
vált tartóssá, és mire a harmadik osztályba léptek, IQ-eredmé-
nyeik nem voltak magasabbak a kontrollcsoportba került gyere-
kek eredményeinél. Amikor azonban Heckman és a többi kutató 
a Perry-vizsgálat hosszú távú hatásait vizsgálta, az adatok már ígé-
retesebbnek tûntek. Igaz, hogy a Perrybe járó gyerekek nem jutot-
tak tartós elõnyökhöz az IQ-tesztek terén, valami fontos mégis 
történt velük az óvodában, és akármi is volt az, annak pozitív 
hatásait évtizedekig érezték. A kontrollcsoporttal összehasonlítva 
a programban részt vevõk nagyobb valószínûséggel fejezték be a 
középiskolát, huszonhét éves korukban nagyobb valószínûség-
gel volt munkahelyük, negyvenévesen nagyobb valószínûséggel 
kerestek többet évi 25 ezer dollárnál, kisebb valószínûséggel tar-
tóztatták le életükben akár egyszer is, és kisebb valószínûséggel 
szorultak segélyre.8
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Heckman mélyebbre ásott a Perry-vizsgálatban, és megtudta, 
hogy a ’60-as és ’70-es években a kutatók olyan adatokat is gyûj-
töttek a tanulókról, amelyeket még soha nem elemeztek, neveze-
tesen általános iskolai tanárok beszámolóit az „egyéni magatar-
tás” és a „társas fejlõdés” szempontjából.9 Az elõbbi fogalomnál 
azt követték nyomon, milyen gyakran káromkodtak, hazudtak, 
loptak, hiányoztak vagy késtek a tanulók, az utóbbinál pedig a 
kíváncsiságukat, valamint a társaikkal és tanáraikkal kialakult 
kapcsolataikat értékelték. Heckman ezeket nem-kognitív kész-
ségeknek nevezte el, mivel teljes mértékben függetlenek az IQ-
tól. Háromévnyi alapos elemzés után Heckman és kutatótársai 
kimondhatták, hogy a Perry-csoport nyújtotta elõnyök akár két-
harmada is olyan nem-kognitív tényezõknek köszönhetõ, mint a 
kíváncsiság, az önuralom és a társas készségek.

A Perry Óvodai Projekt teljesen más eredményt hozott, mint 
amit vártak. Azok a jóindulatú oktatók, akik a ’60-as években 
elindították, azt gondolták, hogy az alacsony jövedelmû csalá-
dokban élõ gyermekek intelligenciáját növelõ programot dol-
goznak ki. Mindenki máshoz hasonlóan õk is úgy vélték, hogy 
ez a megfelelõ módja a szegény gyermekek felzárkóztatásának. 
Az elsõ meglepetés az volt, hogy olyan programot sikerült létre-
hozniuk, amely ugyan hosszú távon nem sokat javított az IQ-n, 
viszont fejlesztette a viselkedést és a társas készségeket. A máso-
dik meglepetés pedig az, hogy mégiscsak segített, hiszen az ypsi-
lanti gyermekek számára ezek a készségek és a mögöttük rejlõ 
tulajdonságok nagyon is értékesnek bizonyultak.

Miközben e könyv riportanyagát gyûjtöttem, sokat beszélgettem 
a sikerrõl és a készségekrõl különbözõ közgazdászokkal, pszi-
chológusokkal és idegtudósokkal, akik közül sokan közvetlenül 
vagy közvetve kapcsolatban álltak James Heckmannel. Ami azon-
ban kézzelfoghatóvá és élõvé tette számomra a kutatásukat, és 
jelentést adott neki, az egy másfajta anyaggyûjtés volt, amelyet 
ugyanabban az idõben végeztem állami iskolákban, gyermekkór-
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házakban és gyorséttermekben. Olyan fiatalokkal beszélgettem, 
akiknek az élete valamilyen módon megtestesítette és illusztrálta 
azt az összetett kérdést, hogy végül melyik gyerek válik sikeressé, 
és hogyan.

Vegyük Kewauna Lerma példáját! Amikor 2010 telén találkoz-
tam vele, Chicagóban lakott a South Side-on, nem messze a Chi-
cagói Egyetem campusától, ahol Heckman dolgozott. Kewauna 
tizenhét évvel azelõtt szegénységbe született, olyan anya második 
lányaként, aki elsõ gyermekét még kamaszként szülte. Kewauná-
nak gyökértelen, bizonytalan gyermekkora volt. Anyja még cse-
csemõkorában elköltözött velük Mississippibe, aztán Minnesotá-
ba, majd vissza Chicagóba, ahogy egyik kapcsolatból esett bele a 
másikba, és egyik zûrbõl sodródott a másikba.

Amikor rosszul álltak a dolgok, elõfordult, hogy a család egy 
ideig anyaotthonokban lakott, vagy barátok fogadták be. Néha 
Kewauna dédanyja vette magához a gyerekeket, hogy anyjuk 
közben megpróbálja rendezni az életét. „Nem igazán volt olyan 
családom, amely tényleg család lett volna” – mesélte Kewauna, 
amikor egy hideg téli reggelen elõször találkoztunk a chicagói 
Kenwood negyed egyik kávézójában. Kewauna sötét bõrû lány, 
nagy, meleg szemekkel, haja szintén sötét és egyenes. Ültében elõ-
rehajolt, miközben kezét a forró habos csokis bögrén melengette. 
„Összevissza éltem, apám sehol, néha a dédinél voltam. Az egész 
tiszta gáz volt. Totál szívás.”

Kewauna gyerekkorában utálta az iskolát. Soha nem tanult 
meg jól olvasni, és az általános iskolában minden évben egyre 
jobban lemaradt, zûrökbe keveredett, ellógta az órákat, visszabe-
szélt tanárainak. Amikor hatodikos volt – ekkor éppen Minnea-
polis mellett éltek –, az év közepére 72 figyelmeztetést kapott a 
magatartása miatt, úgyhogy kisegítõ osztályba irányították. Azt is 
utálta. Néhány héttel a tanév vége elõtt verekedés miatt kirúgták 
az iskolából.

Amikor Kewaunával találkoztam, már évek óta készítettem 
interjúkat szegénységben felnövõ gyerekekkel, és számos hasonló 

BEVEZETÉS



22 SEGÍTSÜK KIBONTAKOZNI GYEREKEINKET!

történetet hallottam. Lehet, hogy „minden boldogtalan család a 
maga módján az”,10 viszont amelyek generációkra beleragadnak 
a szegénységbe, azoknál lehangolóan hasonlóak a mintázatok: 
hiányzó vagy gondatlan szülõk, rosszul mûködõ iskolák, hibás 
döntések látszólag véget nem érõ spirálja. Közismert, általában 
hogyan folytatódnak az olyan történetek, mint Kewaunáé. A hoz-
zá hasonló lányok minden igyekezetük ellenére kimaradnak az 
iskolából, még kamaszkorukban teherbe esnek, aztán egyedülálló 
szülõként küszködnek, hogy fenntartsák a családjukat, és hama-
rosan már saját gyermekeik csúsznak le ugyanazon a kudarcokkal 
teli lejtõn.

Valahol útközben azonban Kewauna élete más irányt vett. Nem 
sokkal a tizedik osztály kezdete elõtt, néhány héttel azután, hogy 
a lányt életében elõször letartóztatták, amiért egy rendõrrel dula-
kodott, az anyja beszélni akart vele. Kewauna tudta, hogy komoly 
az ügy, mert a dédanyja is jelen volt, a család egyetlen tagja, akit 
a lány mindig is tisztelt. Anyja az egyik legnehezebb mondattal 
kezdte, amelyet egy szülõ a gyerekének mondhat: „Nem akarom, 
hogy úgy végezd, mint én.” Aztán órákig beszélgettek, megtár-
gyalták a múltat és a jövõt, régóta rejtegetett titkokat tártak fel. 
Kewauna anyja elmondta, hogy ismeri az utat, amelyen a lánya 
jár: õt is kirúgták az iskolából kamaszkorában, õt is letartóztat-
ták, amiért összetûzött a rendõrséggel. De Kewauna története 
máshogy is folytatódhat. Elkerülheti a nem kívánt terhességeket, 
nem úgy, mint az anyja. Továbbtanulhat, nem úgy, mint az anyja. 
Karrierje lehet, nem úgy, mint az anyjának.

Kewauna édesanyja szinte az egész beszélgetés alatt sírt, de a 
lánya egyetlen könnyet sem ejtett. Csak hallgatta. Nem tudta, mit 
is gondoljon, vagy képes-e megváltozni, sõt azt sem, egyáltalán 
akar-e. Azonban az új tanévben kezdett jobban figyelni az órák 
alatt. A kilencedik osztályban még jórészt problémás fiatalokkal 
töltötte az idejét: a lányok bandáztak, a fiúk drogoztak, és min-
denki lógott az iskolából. Most távol tartotta magát tõlük, többet 
volt egyedül, házi feladatot írt, gondolkodott a jövõjérõl. A ki-
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lencedik osztály végére a tanulmányi átlaga (GPA, Grade Point 
Average) csak nyomorúságos 1,8 volt. A tizedik osztály félévére 
azonban 3,4-re kúszott fel.

Ugyanazon év februárjában az angoltanára biztatta, hogy 
jelentkezzen egy intenzív hároméves egyetemi elõkészítõ prog-
ramra, amelyet nemrégiben indítottak az iskolában. Kewaunát 
fel is vették, majd a program támogatásának köszönhetõen még 
szorgalmasabban tanult. Amikor találkoztam vele, éppen tizen-
egyedik osztályos volt. A tanulmányi átlaga 4,2 volt, és éppen 
azon morfondírozott, melyik egyetemre jelentkezzen.

Mi történt? Ha valaki a tanév elsõ napján találkozik a tize-
dik osztályos Kewaunával, jogosan gondolhatta volna, hogy gya-
korlatilag nincs esélye a sikeres életre. Úgy nézett ki, sorsa már 
megpecsételõdött. De valami megváltozott benne. Tényleg csak 
egy szigorú beszélgetés hiányzott-e az édesanyjával? Csak ennyi 
kellett hozzá? Vagy a dédanyja pozitív hatásán múlt-e? Esetleg 
az angoltanár jóindulatú beavatkozásán? Vagy eleve volt valami 
mélyen a jellemében, ami a kemény munka és a siker gondolata 
felé hajtotta, minden rá váró akadály és korábbi hibái ellenére?

�� �� �

Hogyan válunk gyermekkori tapasztalataink alapján azzá a fel-
nõtté, aki vagyunk? Ez az alapvetõ emberi kérdések egyike, szám-
talan regény, életrajz és memoár vezérfonala, több évszázadnyi 
filozófiai és pszichológiai értekezés témája. Ez a folyamat – a fel-
nõtté válás élménye – néha elõre megjósolhatónak, akár mecha-
nikusnak tûnhet, máskor önkényesnek és kiszámíthatatlannak. 
Mindannyian találkoztunk már olyan nõkkel és férfiakkal, akik 
mintha sorsuk gyermekkoruk óta elrendelt csapdájában vergõd-
nének, sõt mindannyian ismerünk olyanokat is, akik szinte csodá-
latos módon felülkerekedtek kezdeti nehézségeiken.

Ennek ellenére egészen az utóbbi idõkig nem történt komoly 
kísérlet arra, hogy a tudomány eszközeivel tárják fel a gyermek-
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kor rejtélyeit, hogy kísérletekkel és elemzésekkel kövessék végig 
a kora gyermekkori élmények kihatását a felnõttkorra. Kutatók 
új generációja dolgozik azon, hogy ez megváltozzon. A törekvé-
seik mögötti elõfeltevés egyszerû, bár radikális: eddig azért nem 
sikerült ezeket a problémákat megoldani, mert nem jó helyen ke-
restük a választ. Ha javítani akarjuk a gyerekek és különösen a 
szegény gyerekek esélyeit, másképpen kell vizsgálnunk a gyer-
mekkort. Újra meg kell válaszolnunk néhány alapvetõ kérdést azt 
illetõen, hogyan hatnak a szülõk a gyermekeikre, hogyan fejlõd-
nek az ember készségei, és hogyan alakul ki a jellem.

Ez a könyv lényegét tekintve egy olyan ambiciózus és messzire 
vezetõ törekvésrõl szól, amelynek célja az élet néhány legmély-
rehatóbb rejtélyének a megoldása: Kinek sikerül és kinek nem? 
Miért teljesítenek egyes gyermekek kiválóan, és miért botladoz-
nak mások? Mit tehetünk mi mindannyian azért, hogy egy bizo-
nyos gyermeket vagy gyermekek egész generációját távol tartsuk 
a kudarctól, és a siker felé tereljük?




