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KITARTÁS 
UTOLSÓ VÉRIG

A sikerhez a tehetség sosem volt elég. A pszichológusoknak is feladja 
a leckét, hogy megfejtsék a titkot, mitől lesz valaki igazán eltökélt, 

kik azok, akik a legvégsőkig kitartanak céljaik mellett. A tavalyi év egyik
buzzwordje a grit – a szenvedélyes elszántság, az összeszorított fogú

keménység, amellyel küzdünk az áhított sikerért.



naplót (balatoni kalandjai különösen szelleme-
sek). Sőt, az első világháború után olyan vete-
ránoknak, akik hozzá hasonlóan elveszítették a
karjukat, kézikönyvet írt arról, hogy tudnak
boldogulni sérülten a hétköznapokban.

A híres emberekről szóló anekdoták re-
mekül példázzák, hogy a kudarc, a bukás, a
kilátástalanság a legjobbaknak is kijutott, a fé-
nyes siker csupán a jéghegy csúcsa. Ami nem
látszik: a vér, a verejték, a bukások sorozata, a
szégyenérzet, a kétségbeesés…A monoton
munka egyáltalán nem vonzó, és kétségtele-
nül nincs olyan jó PR-ja, mint a messzire
hangzó tehetségnek és kreativitásnak. 

Ki kér cukrot?
A hatvanas évek végén a Stanford Egyetem ku-
tatója, Walter Mischel elvégezte a ma már klasz-
szikusnak számító pillecukortesztet négyéves
gyerekekkel. Azok, akik kibírták a kísérlet végé-
ig, vagyis 15 percig, hogy ne nyúljanak a cukor-
kához, végül megkapták a pillecukrot, és ráadás-
ként még egy fánkot is. Nyilván minden kisgye-
rek szeretett volna édességet, nem mindegyik-
nek sikerült legyűrnie a vágyakozást. Azok a
gyerekek, akik kibírták, inkább betakarták a sze-

müket, és úgy tettek, mintha bújócskáznának,
és közben a Szezám utca dalát énekelték. Nem
legyőzték a kísértést, hanem elfeledkeztek róla.
A megoldás: nem kell rágondolni.

Nem nehéz belátni, mi a kapcsolat az ön-
 uralom és a siker között: a rövid távú kielégülés
helyett hosszú távú célokra koncentrálunk; ahe-
lyett, hogy moziba mennénk, inkább a regé -
nyünket írjuk. De ez egy viszonylag egyszerű
példa. Valójában egyetlen nap alatt rengeteg
ilyen döntést kell hozni: gyakran, amikor arról
beszélünk, hogy ki milyen hatékonyan dolgo-
zik, arról van szó, hogy milyen nagy az önural-
ma, vagyis mennyire képes arra, hogy kitartson
valami mellett ahelyett, hogy figyelme elkalan-
dozna, és másba kezdjen, mert az vonzóbb.
Egyre rugalmasabbak a munkavégzés keretei,
szabadabban oszthatjuk be az időnket, tűzhet-
jük ki hosszú távú céljainkat, dönthetjük el, mi-
re fókuszálunk. Bizony nem árt, ha van kellő
önuralmunk, mert ma az e-mailek, üzenetek,

híroldalak töltik be a pillecukor szerepét. A kon-
 centráció, a kemény munka a minimum – ettől
függ, hogy lesz-e a terveinkből valami.

De ez még semmi.
A Harvard Egyetem kutatóját, Angela

Duckworthöt az izgatta, milyen tulajdonsá-
gok vetítik előre a legpontosabban a kiemel-
kedő teljesítményt. Könyve, a tavalyi év egyik
nonfiction bestsellerének címe 2016 egyik
kulcsszava is volt: grit – eltökéltség, jellem-
 szilárdság. Duckworth megállapította, hogy
az önuralom kiválóan megmutatja, mennyire
vagyunk képesek bizonyos nehéz feladatok-
kal megbirkózni – kitartóan fogyókúrázni,
felkészülni a vizsgára, nem ellenőrizni mail-
jeinket –, de nem a legfontosabb tényező.
Duckworth nem is a tehetségben és az intelli-
genciában látja a teljesítmény megbízható
mércéjét. A kiemelkedő teljesítmény garanci-
ája a kitartás és az eltökéltség, amikor az új-
donságok nem szippantanak be, és az akadá-
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inden kitartásról szóló előadás 
J. K. Rowlinggal, Harry Potter
megálmodójával kezdődik. Ha egy
ilyen zseniális írónak ennyi viszon-
tagságon kellett keresztülmennie,

mindenki hátradőlhet, mondván, a sors senkivel
nem tesz kivételt. Van Gogh több mint kilencszáz
művet alkotott, életében mégis egyetlenegyet tudott
eladni. Henry Ford kétszer ment teljesen tönkre,
mielőtt harmadszorra megalapította a Ford Motor
Companyt. Thomas Alva Edison mögött több mint
tízezer sikertelen kísérlet állt, mielőtt előrukkolt a
működő villanykörtével. Amikor kilencezer után
egy riporter megkérdezte, nem érzi-e, hogy elbu-
kott, és ideje lenne feladni, Edison azt válaszolta:
„De miért adnám fel? Mostanra kilencezer biztos
módját ismerem annak, hogyan nem működik a vil-
lanykörte. A siker majdnem a kezemben van.”

Vérrel-verítékkel
Elszánt hősöket itthon is találunk. Hugonnai Vilmát
50 esztendősen, csaknem húsz évvel svájci orvosi dip -
lomája megszerzése után avatták doktorrá itthon. 
A hosszas és megalázó procedúra sem törte meg az
első magyar orvosnőt, aki kitartóan küzdött, hogy
nők is diplomát szerezhessenek Magyarországon. 

Az elszegényedő grófi család lánya önmagát autodi-
dakta módon képezte, természettudományos és or-
vosi könyveket olvasott regények helyett. 25 évesen,
6 éves kisfiát hátrahagyva jelentkezett a zürichi egye-
temre. Apja, férje anyagi támogatása híján a tanul-
mányai mellett munkát vállalt, az egyetem klinikáján
volt szülész- és ápolónő. A svájci karriert félredobva
jött haza fiához. Elvált, második férje, Wartha Vince
vegyész (a Zsolnay eozinalapú máz készítésének ki-
fejlesztője) támogatta, hogy felesége a tudománynak
és a nőmozgalomnak élhessen. 1914-ben, 67 évesen
katonaorvosi tanfolyamot végzett, és betegmegfi-
gyelő állomásokat szervezett. Halála után a szakla-
pokban egyetlen nekrológ sem jelent meg róla.

Vagy ott van az alig ismert, különös Zichy Géza.
Az egyik legrégibb magyar főnemesi család szülöttje
tehetséges zongorista volt, de 14 évesen egy vadásza-
ton véletlenül meglőtte magát, és elveszítette a jobb
karját. Ám pályája nem ért véget, sőt. Nagy erőfeszí-
tésekkel zongoravirtuózzá képezte magát. Elnyerte
Liszt Ferenc támogatását és barátságát, és az ő bizta-
tására fejlesztette tovább balkezes zongoratudását. 
A félkarú gróf Európa-szerte igen gyors ismertséget
szerzett. Minden zenei bevételéből tehetségeket tá-
mogatott, és amellett, hogy jelentős mecénás volt,
komponált és írt is: operát, zenekari és zongoramű-
vet, táncjátékot, etűdöket, költeményeket, vígjátékot,
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A kudarc, a bukás, a kilátástalanság 
a legjobbaknak is kijut, a fényes siker csupán 

a jéghegy csúcsa.
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Thomas Edison
mögött több mint
tízezer sikertelen

kísérlet állt, 
mire előrukkolt 

a működő
villanykörtével.

Hugonnai Vilmát 50 esztendősen, csaknem 20 évvel svájci
orvosi diplomája megszerzése után avatták doktorrá itthon.

Zichy Géza tehetséges zongorista volt, de 14 évesen,
egy vadászaton véletlenül meglőtte magát, elveszítette
jobb karját. Ám pályája nem ért véget, sőt!
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dés az, hogy néhányan miért hatékonyabbak,
mint mások. A kitartás központi eleme Bonna-
no szerint az érzékelés: egy eseményt megélhe-
tünk traumatikusként vagy lehetőségként arra,
hogy tanuljunk belőle, és fejlődjünk. A történé-
sek mindaddig nem traumatikusak, amíg nem
úgy éljük meg. Egy ijesztő esemény akármilyen
negatívnak tűnhet távolról, lehet, hogy a fő sze -
replő számára egy pozitív lehetőséget rejt magá-
ban – mindez nem az eseménytől, hanem a 
személy gondolkodásától függ. Ez tanulható. 
A pozitív pszichológia úttörője, Martin Selig-
man is azt vallja: az események újrakeretezése,
amely azt tükrözi, hogy változtathatunk a hely-
zeteken, ahelyett, hogy azt hisszük, kiszolgálta-
tottak vagyunk, pszichésen megerősít, és csök-
kenti a depresszió kialakulásának esélyét.

Hány óra a zsenialitás?
Malcolm Gladwell Kivételesek című könyvé-
ben arról írt, hogy körülbelül 10 000 óra gya-
korlás szükséges ahhoz, hogy valaki klasszis le-
gyen saját területén, legyen szó szakmáról,
sportról vagy művészetekről. „Kutatás kutatás
hátán, zeneszerzők, kosarasok, regényírók,
jégkorcsolyázók, zongoristák, sakkozók, profi
bűnözők között vagy bármi más körben is, és
mindegyik ezt a számot hozza ki végeredmény-
 ként. Tízezer óra hozzávetőlegesen napi 3 vagy
heti 20 óra gyakorlást jelent több mint 10
éven át. Természetesen ez nem magyarázza,
hogy egyesek miért képesek többet kihozni a
gyakorlással töltött időből, mint mások. Csak
annyit jelent, hogy soha senki nem talált még
példát arra, hogy egy valóságosan létező világ-
klasszis kevesebbet gyakorolt volna” – írja

Gladwell. Ez sokakban reményt keltett,
mondván, hogy ha 10 ezer órát gyakorolnak,
a terület mesterévé válnak. Az elméletet azon-
ban sok kritika érte, és később Gladwell is fi-
nomítani kényszerült állításán.

Igaz, hogy kell a gyakorlás, de az nem min-
den. Fernand Gobet és Guillermo Campitelli
tanulmánya megmutatta, hogy például a sakk-
ban ahhoz, hogy valakiből mester váljon,
728–16 120 óra kell. Vagyis nagy a szórás: va-
lakinek 22-szer több időre van szüksége, hogy
ugyanazt a teljesítményt elérje. Gladwell elmé-
lete abból a forrásból fakad, ami a francia felvi-
lágosodás egyik „alaptana” és az amerikai álom
alapja, nevezetesen, hogy egyenlőnek szüle-
tünk, a fejünk egy tabula rasa. A hit, hogy bár-
kiből bármi válhat, ha eléggé eltökélt. Ez a
gondolat amilyen csábító, olyan veszélyes. Te-
hetünk úgy, hogy azonosak a képességeink, de
egy átlagos IQ-jú emberből nem lesz elméleti
fizikai Nobel-díjas, botfülűből sem koncert-
zongorista. Ez azt a tévhitet erősíti, hogy min-
denki tud tenni magáért, ha eléggé akarja. Aki
nem lett szívsebész, talán nem volt elég kitartó
és szorgalmas az iskolában. Nem lettél hegedű-
virtuóz? Talán nem is akartad igazán. Tudjuk,
hogy a valóság ennél sokkal árnyaltabb.

Konok finnek
A finn sisu szó lefordíthatatlan: egyszerre je-
lent kitartást, állhatatosságot, tántoríthatat-

lanságot, konokságot, belső tüzet. Ez nem-
zeti karakterük alapköve, amely megmagya-
rázza a világhírű oktatási rendszer sikerét,
technológiai, gazdasági és dizájnszemléletü-
ket, de a mindennapjaikra is érvényes. Sőt,
amikor 1939-ben 2,5 millió szovjet katona
támadta meg Finnországot, a kis ország visz-
szaverte az attakot – mindössze 880 ezer ka-
tonával.

Az 500−600 éves sisu lényege nem is any-
nyira siker, mint inkább a bátorság és az
akaraterő. Az a pszichés erő, mely képessé
tesz arra, hogy felálljunk, és továbbmen-
jünk akkor is, amikor már testi-lelki tartalé-
kaink megcsappantak vagy elfogytak. Krí-
zishelyzetben nehéz elképzelni, hogy adód-
nak majd megoldási lehetőségek: a sisu az
az eltökéltség, hogy ezeket meg is keressük.
Nem hiába sulykolják már szinte unalomig:
ami fontos, az a komfortzónánkon kívül
van. A jó hír viszont az, hogy ha gyakran
kilépünk belőle, előbb-utóbb az ismeretlen
terület is otthonossá válik. Az akaraterőnk
véges, és nem mindannyian születünk félel-
met nem ismerő hősnek. Nekünk marad 
a megszokás: akkor is, ha kényelmetlen, ha
kellemetlen vagy fájdalmas, válasszuk a
diszkomfortzónát. Újra és újra. Áthuzaloz-
za az agyat – ez a tudományos magyarázat –,
és ami még jobb: jövőbeni énünknek te -
szünk ezzel jót. Meg fogjuk még köszönni
magunknak.  
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lyok nem riasztanak el a feladattól. A chicagói
állami iskolákban tanulmányozta a kitartást. Ki-
derült, hogy a kitartóbb gyerekek jóval nagyobb
sikert értek el az érettségin, függetlenül a család
jövedelmétől, általánosan elért teszteredmények-
től vagy attól, mennyire érezték biztonságban
magukat az iskolában. Számára a legmeghök-
kentőbb tény a kitartást illetően az volt, mennyi-
re keveset tudunk róla, milyen kevés tudomány

foglalkozik a fejlesztésével. Annyi biztos, hogy 
a tehetség nem tesz kitartóvá. Sok tehetség egy-
 szerűen nem teljesíti hosszú távú vállalásait. Sőt,
Buckworth adatai azt mutatják, hogy a kitartás
sokszor nincs összefüggésben vagy inkább fordí-
tottan arányos a tehetséggel.

Nem mindegy, honnan nézzük
Akár kitartók vagyunk, akár nem, teljesítményünk
attól is függ, hogyan alakul az életünk. Ha soha
nem ütközünk akadályokba, nem derül ki, van-e
bennünk kitartás. Csak ha stresszel, nehézségekkel,
különböző fenyegetésekkel állunk szemben, akkor
derül ki, hogy feladjuk, vagy túllendülünk rajtuk.

Emmy Werner amerikai pszichológus 32 éven
keresztül tanulmányozott több száz hawaii gyere-

ket. Kétharmaduk tízéves korára komoly viselke-
dési, tanulási nehézséggel küzdött, meggyűlt a ba-
ja a rendőrséggel, mentális problémái voltak. Egy-
harmaduk azonban kompetens, magabiztos és
szeretetteljes felnőtté vált, tanulmányaikban, em-
beri kapcsolataikban sikeresek voltak. A kitartó
gyerekeket több tényező különböztette meg tár-
saiktól: egyrészt szerencsések voltak, másrészt erő-
sen kötődtek egy nevelőhöz, szülőhöz, tanárhoz,
mentorszerű figurához. Ugyanolyan fontos volt,
hogy ezek a gyerekek már egész kiskoruk óta
autonóm, független emberként viselkedtek, keres-
ték az új élményeket, és elhitték, hogy ők maguk,
nem a körülményeik határozták meg a teljesítmé-
nyüket. Egyszóval: ők saját sorsuk alakítói.

Idővel változhat, mennyire tudunk kitartani.
Tulajdonképpen olyan ez, mint egy folyamatos
mérlegelés, hogy az egyenlet melyik fele erősebb: a
kitartás vagy a stressztényezők. A legtöbb ember
megtörik. Másrészt vannak, akik kiskorukban nem
voltak kitartók, de később azzá válnak. Megtanul-
nak megküzdeni a nehézségekkel, és kiteljesednek,
akárcsak azok, akik kezdettől fogva kitartók. Ez
felveti a kérdést, hogy a kitartás tanulható-e.

George Bonanno, a Columbia Egyetem pszicho-
 lógusának elmélete szerint alapvetően mindannyian
ugyanazzal a stresszválaszrendszerrel rendelkezünk,
ugyanúgy reagálunk a stresszre. A legtöbben jól
tudják ezt használni. Ha a kitartásról van szó, a kér-
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A kitartás központi eleme az érzékelés.
Ugyanazt az eseményt megélhetjük traumaként,

de továbbfejlődési lehetőségként is.

A finn sisu lényege nem
is annyira a siker, mint
inkább a bátorság és 

az akaraterő.

Válasszuk a diszkomfortzónát akkor is, 
ha kellemetlen vagy fájdalmas.

Grit: bestsellerré vált könyvében a szerző azt
vizsgálta, milyen tulajdonságok vetítik előre 
a legpontosabban a kiemelkedő teljesítményt.

La femme

Körülbelül 10 000 óra gyakorlás szükséges 
ahhoz, hogy valaki klasszissá váljon saját 
területén – írja Malcolm Gladwel.


