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amikor az autó élvezeti cikkbQl alaptermékké 
vált, a kormányok beszálltak az útépítésbe, és 
gondoskodtak az olcsó üzemanyagról. Hasonló 
folyamatok zajlanak jelenleg az internet körül, 
és az államoknak kell majd megtalálni a módját, 
hogyan biztosítsák hozzá az egyenlQ hozzáférést.

Trentmann könyve arra is rávilágít, hogy a 
fogyasztói társadalmak mindig is meglepQen sok 
változáson mentek át az idQ folyamán, együtt 
formálódva az emberek ízlésével és véleményé-
vel. Ez a tanulság reményteljesen hangzik a jövQ 
szempontjából. Bár a fogyasztás jelenlegi szintje 
a természeti erQforrások pazarlásával és a klíma-
változás felgyorsulásával jár, elkövetkezhet még 
a fenntartható fejlQdés ideje. Arra legalábbis lehet 
majd számítani, hogy a társadalmak a környezet-
védelem szempontjait is figyelembe veszik a majd 
bizonyos döntések meghozatalakor – például az 
áruk árát a gyártás folyamán kibocsátott szén-
dioxid-mennyiséghez igazítják. A szerzQ szerint 
az ilyen intézkedések lehetQvé teszik, hogy az 
emberek „megérezzék, milyen következmények-
kel jár életmódjuk bolygónkra nézve”. Végül a 
fogyasztói társadalmaknak el kell jutniuk addig 
a felismerésig, hogy tevékenységük nemcsak a 
más társadalmakban élQkre, hanem a többi fajra 
és általában az anyagi világra is kihatással van. Ez 
a felismerés nem lenne nagyobb horderej_ annál, 
mint amely a fogyasztót a világgazdasági rendsze-
rének középpontjába emelte.

(Foreign Affairs)

Zanny Minton Beddoes

Mosolyogni kötelezQ

Cégek, amelyek a boldogságot a vállalatirányí-
tás eszközévé szeretnék tenni

Lord Percy of Newcastle, aki 1924-tQl 1929-ig 
szolgált Nagy-Britannia oktatási minisztere-
ként, nem volt híve a tanulás örömére alapozó 
„haladó szellem_” nevelési irányzatnak, mely 
a felügyelete alatt levQ iskolák körében terjedt 

az országban. Kijelentette, hogy nincs semmi 
értelme az egésznek: „egy gyereket úgy kell 
fölnevelni, hogy számítson a boldogtalanság-
ra”. Jelen cikk írója ugyanazt gyanút táplálja 
korunk divatos boldogság menedzsment elmé-
letével kapcsolatban, mely világszerte rohamo-
san terjed a cégek, sQt még egyes kormányok 
körében is.

Mindebben a Zappos, egy online cipQüzlet 
viszi el a pálmát. A cég elvárja alkalmazottaitól, 
hogy szinte önkívületi állapotban legyenek a 
boldogságtól, amikor cipQt árulnak. A Pret A 
Manger, egy friss ételeirQl híres brit üzletlánc 
nemcsak a kibuggyanó jókedvben, hanem a 
szendvicsekben is élen jár. A légikisasszonyok 
képzésekor fontos szempont, hogy mézédes han-
gon szóljanak; a Virgin Atlantic Légitársaságnál 
azonban hajszál híján táncra perdülnek a gyö-
nyör_ségtQl munkavégzés közben. A Google 
mostanáig egy „hivatásos jókedv-terjesztQt” is 
alkalmazott házon belül a tudatos jelenlét és az 
empátia érzésének fokozására.

Napjainkban guruk és szaktanácsadók furcsa 
társasága erQlteti a boldogságkultuszt. Shawn 
Achor, aki a Harvard Egyetemen is tanított, 
jelenleg abból él, hogy nagy cégeket okít vi-
lágszerte arra, hogyan kovácsoljanak verseny-
elQnyt a megelégedettségbQl. Egyik játékszabá-
lya az, hogy „boldogsághigiéniát” kell teremte-
ni. Ahogyan a fogunkat is megmossuk minden 
nap, ugyanúgy pozitív gondolatoknak kell eltöl-
teniük bennünket, és e-mailjeinknek is hasonló 
hangulatúnak kell lenniük – így szól elmélete.

A Zappost olyan boldoggá teszi az örömmel 
kapcsolatos munkálkodása, hogy mellékágazat-
ként egy „Boldogságszolgáltató” szaktanács-
adást is m_ködtet. Van ott boldogságért felelQs 
vezérigazgató (chief happiness officer, CHO), 
általános boldogságirányító, boldogságbeszer-
zQ, boldogságmérnök, sQt – a filozofikusabb 
hajlamúak számára – létezik még a boldogság 
bölcs baglya is. A Plasticity Lab m_szaki cég 
– mely egy korábbi, Mosolyjárvány (Smile 
Epidemic) nev_ kisvállalkozásból nQtt ki –, 
állítása szerint amellett kötelezi el magát, hogy 
emberek milliárdjait segítse a boldogsághoz 
vezetQ úton mind szakmai, mind személyes 
életükben. Ez a tendencia nem korlátozódik 
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csak a magánszférára. Jó néhány kormány – 
többek között az amerikai, a brit, a francia és az 
ausztrál – rendszeresen tudósítanak arról, hogy 
éppen milyen szinten van a nemzeti jó közérzet. 
Bhután már régóta méri bruttó nemzeti boldog-
ságát, az Egyesült Arab Emírségek pedig egy 
újonnan létrejött Boldogság-minisztériummal 
büszkélkedhet.

Az üzletemberek már jó ideje tudják, hogy 
nagy lehetQségeket rejt ez a terület. Dale 
Carnegie,14 a vezetéselmélet egyik guruja sze-
rint a vidámság sugárzása a legjobb módja 
annak, hogy barátokra tegyünk szert és ha-
tást gyakoroljunk az emberekre. Disneyland 
még mindig a „legboldogabb hely a világon”. 
Amerikai cégek rendszeresen úgy köszönnek 
el ügyfeleiktQl, hogy „legyen szép napjuk”. A 
jelenséget bemutató egyik legelmésebb könyv 
Az irányított szív (The Managed Heart) 1983-
ból, melyben Arlie Hochschield, a kaliforniai 
Berkeley Egyetem szociológusa megjegyezte, 
hogy sok munkáltató megköveteli dolgozóitól 
az „érzelmi munka” befektetését mosolygás és 
a „pozitív érzelmek” egyéb módon való kife-
jezésre juttatásával. A cégek igyekeznek még 
több boldogságot kisajtolni alkalmazottaikból, 
hiszen a szolgáltatási ágazat minden eddigi-
nél nagyobb szerepet játszik a gazdaságban. A 
megszokott módon m_ködQ cégek küzdenek 
a fennmaradásukért az olcsóbb árakat kínáló 
versenytársakkal szemben. Ügyfélként vala-
mennyien jobban kedveljük a mosolygó, mint a 
mogorva alkalmazottakat.

Néhány cég úgy is próbál javítani a mun-
katársak közérzetén, hogy „tudatos jelenlét” 
képzésekkel, jógaórákkal és mindenféle egyéb-
bel bombázzák Qket, azt bizonyítandó, hogy a 
vezetQket az „egész ember” érdekli. Mindezt 
persze naivság lenne elhinni. A vezetéselmé-
let szakemberei szerint nagy veszélyt jelent a 
vállalati teljesítményre, ha dolgozók nincsenek 
ott szívvel-lélekkel. A boldog emberek elkötele-
zettebbek és jobb a teljesítményük – mondják a 
pszichológusok. Mint a Gallup Intézet állította 
2013-ban, a dolgozók „boldogtalansága” évi 

14 A szerzQ magyarul is olvasható sikerkönyve: 
Hogyan szerezzünk barátokat és befolyásoljuk az 
embereket – Sikerkalauz 1.

500 milliárd dollárjába (142 000 milliárd forint-
ba) kerül az amerikai gazdaságnak, ha a terme-
lékenységbQl való kiesésüket tekintjük.

A boldog lelkiállapot nyomon követésével 
egyrészt az a gond, hogy bizonytalanok a 
mérések: sem alátámasztani sem megcáfolni 
nem könny_ a Gallup adatait, mivel nem tel-
jesen világos, mit mérnek. A cégek is elQbbre 
járnának már, ha elfelejtenék a munkahelyi 
megelégedettség ösztönzéséhez hasonló zava-
ros célokat. Inkább az olyan már meglévQ kel-
lemetlenségek kiküszöbölésére kellene össz-
pontosítaniuk, mint például az idQpocsékoló 
értekezletek és az értelmetlen emlékeztetQ fel-
jegyzések. Ehelyett – úgy t_nik – mind agya-
fúrtabb eszközöket fejlesztenek ki dolgozóik 
érzelmi állapotának mérésére. A tudósok már 
olyan okostelefon-alkalmazásokon dolgoznak, 
melyek segítik az embereket kedélyállapo-
tuk figyelemmel kísérésében, mint például a 
Track Your Happiness (’Kövessük nyomon 
a boldogságunkat’), illetve a Moodscope 
(’Hangulatingadozás-mérQ’). VélhetQen nincs 
már messze az az idQ, amikor az emberierQ-
forrás-osztályok telefonapplikációk, kamerák 
és hangrögzítQk bevetésével mérik majd a 
munkahelyi jókedvet.

BelülrQl kiégve – kívülrQl boldognak látszunk
A cégek azon ötlete, hogy hivatásos jókedv-
felelQsöket és „boldogságmérnököket” alkal-
mazzanak, talán meghunyászkodásra késztet, de 
vajon okoz-e egyéb problémákat is? KülönbözQ 
tudományos tanulmányok azt sugallják, hogy 
az „érzelmi munka” jelentQs költségekkel jár. 
Az alkalmazottakat minél inkább köteleznék 
arra, hogy fülig érQ szájjal vigyorogjanak vagy 
lelkendezzenek a vásárló által választott cipQ 
miatt, annál valószín_bb, hogy kiégési problé-
máktól fognak szenvedni. Az ellentmondás pe-
dig egyre élesebb a megbízási szerzQdéssel, szá-
nalmasan rövid idQre foglalkoztatott dolgozók 
helyzete és a tQlük elvárt dolgozói elégedett-
ség megkövetelt látszata között. A legnagyobb 
probléma a boldogságkultusszal kapcsolatban, 
hogy elfogadhatatlan mértékben sérti az egyén 
szabadságát. Sok cég már kezd túllQni a célon. 
Egy nagy amerikai egészségügyi szolgáltató 
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szervezet, az Ochnsner Health System, beveze-
tett egy szabályt, amely szerint a dolgozóknak 
fel kell venniük a szemkontaktust és mosolyog-
niuk kell, valahányszor csak három méteren 
belül haladnak el egy másik személy mellett a 
kórházban. A Pret A Manger pedig rendszere-
sen próbavásárlókat küld valamennyi üzletébe, 
hogy meggyQzQdjön arról, vajon megfelelQen 
kedves fogadtatásban részesülnek-e. Ha az el-
lenQrzés jó eredményt hoz, a teljes személyzet 

jutalmat kap – mindez hatalmas ösztönzQ erQ 
az ott dolgozók számára, hogy maguk is bol-
dogság-felügyelQkké váljanak. A cégek jogosan 
várják el alkalmazottaiktól, hogy udvariasan 
viselkedjenek munkájuk végzése során. Azt 
azonban nem tehetik, hogy dolgozóik érzelmi 
állapotát meghatározzák, a vállalati ellenQrzés 
eszközévé téve a boldogságot.

(The Economist)
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