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Martina Läubli

Eva Illouz szociológus: „A boldogság 
státuszszimbólummá lett”

Nem a boldogságnak kellene lenni a legmagasabb 
célnak az életben – mondja Eva Illouz. Beszélgetés 
az izraeli szociológusnővel modern kori vágyakról, 
konzervatív erőkről és a piacok hatalmáról.

„Milyen szép táj!”. Eva Illouz egyfolytában 
megáll és elgyönyörködik a Luzerni-tóban. A 
beszélgetés séta közben zajlik Luzernben, ahol 
az izraeli szociológusnő mesterkurzust tart a 
doktoranduszoknak. 

NZZ am Sonntag : Illouz asszony! Isten 
hozta a világ hatodik legboldogabb or-
szágában. A World Happiness Report 
(„Világboldogság-jelentés”) szerint Svájc a 
6. helyen végzett. Érzi Ön itt a boldogságot? 

Eva Illouz: Nem boldogságot érzek, hanem 
egyfajta rendet, nyugalmat, kiszámíthatóságot, 
jólétet, bőséget és barátságosságot, amelyeket 
meglehetősen gyakran hoz magával a javakban 
való bővelkedés. 

És a boldogság? Az mérhető? 
Nem. Az emberek gyakran maguk 

sem ismernek fel egy boldog pillanatot. A 
boldogság többnyire a múltban található. 
Visszagondolunk egy pillanatra, és azt 
boldognak ítéljük meg. A boldogság kutatása 
nehéz tudományos szempontból. A kutatókat 
az állítja csak igazán nagy feladat elé, ha már 
maguk a visszaemlékezők sem tudják világosan 
értékelni boldogságukat. Annál is inkább, mert 
a boldogság meghatározása rendkívüli módon 
függ a mindenkori társadalmi háttértől.

Új könyvének a Das Glücksdiktat 
(„Boldogságkényszer”) a címe. Miért kényszer? 
Hiszen valamennyien boldogok akarunk lenni. 

Könyvemben a „pozitív pszichológiát” bí-
rálom, ami egy sajátos boldogságtudományt 
– nem pedig a boldogság filozófiai fogalmát, 
amely az ókori görögök óta létezik. A pszi-
chológiának ez az ága azt tételezi fel, hogy 
tévedünk, amikor az emberi szenvedést akarjuk 
vizsgálni, ehelyett a pozitívra kell összponto-
sítanunk.

Mi rossz van abban, hogy a pozitívat 
lássuk meg? 

Mint szociológus kérdezem: Ki használja ezt a 
pszichológiai megközelítést? Konzervatív, jobb-
oldali körök, cégek, sőt még az amerikai hadsereg 
is. Új modellt alkotnak ezáltal a polgárok számá-
ra: polgárok, akik nem panaszkodnak, akik min-
dent és mindenkit pozitívan látnak. A pozitív pszi-
chológia azt mondja: felelősek vagyunk azért, 
hogy jól érezzük magunkat, függetlenül attól, 
milyen balszerencse jut osztályrészünkként. 
A rugalmasság és mentális ellenállóképesség 
lettek az hívószavak, miközben újfajta szégyell-
nivaló van terjedőben: „Hirtelen elszégyelljük ma-
gunkat, ha elcsüggedünk vagy dühösek vagyunk.”

A felelősség azonban azt is jelenti, hogy 
saját döntéseket hozunk. Ez a tisztázás 
értelmében igenis jó megközelítés.

Körülbelül tíz évvel ezelőtt a France Telecom 
cégnél volt egy öngyilkossági hullám. Néhány 
éven belül hatvan ember oltotta ki önkezével az 
életét. A pozitív pszichológia szerint azt kellene 
mondanunk, hogy maguk ezek az emberek 
voltak hibásak. Nem voltak elég erősek, elég 
rugalmasak. Természetesen cselekedeteinkért 
vállalnunk kell a felelősséget, ezt tanítja nekünk 
minden etikáról szóló alapképzés. A felelősség 
azonban akkor kezdődik, amikor tudjuk, hogy mi 
függ saját magunktól, és mi az intézményektől, 
amelyek sokkal nagyobbak nálunk.

Tehát ebben az esetben sem az egyéntől 
függött?

Kiderült, hogy a vállalat mintegy 20 000 
embert bocsátott el ugyanabban az időben, 
és ezenkívül sokakat nyugdíjazott. Az akkori 
vezérigazgató, Didier Lombard kegyetlen mód-
szerekkel szabadult meg az alkalmazottaktól. 
Természetesen azoknak az embereknek, akik 
öngyilkosságot követtek el, a szemére vethetjük, 
hogy nem voltak elég pozitívak, azonban ily 
módon elfeledkezünk róla, hogy környezetünk 
rendszerint erősebb, mint mi magunk.

Most munkakörülményekről, kizsák má-
nyolásról és elnyomásról beszél, nem pedig a 
boldogságról. 

Nem igazán. Sok munkaadó használja a 
pozitív pszichológia módszereit. Hatékony 
módja annak, hogy irányítsuk az embereket 
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és nagyobb teljesítményre késztessük őket. 
Amikor a munkavállaló mindenben a pozitívat 
látja, kisebb elvárásai vannak az intézménnyel 
szemben. Amikor az embereket teszik felelőssé 
saját magukért és mindenért, nincs ok arra, 
hogy jobb munkakörülményeket követeljenek.

A pozitív gondolkodás eszköznek is tekinthető 
az emberek produktívabbá tételére? 

Ez a modell nagyon jól illik arra, hogy 
a polgárokat miként hagyja cserben az 
állam. Most a polgárok elméje felelős az 
elégedettségükért. Az állam többé már nem 
játszik kulcsszerepet, eközben felhatalmazza 
a polgárt, hogy keresse a boldogságát, mint 
ahogy ez az amerikai alkotmányban is áll, 
azonban ezt a polgároknak egyedül kell 
tenniük, mintha nem létezne háttér és nem 
léteznének intézmények. Ez a megközelítés 
nagyon sikeres és a politikára is befolyással 
van. Az ENSZ által használt és Ön által idézett 
boldogságmutató is ennek egyik eredménye.

És milyen következményekkel jár ez az 
egyén számára? 

A pozitív pszichológiát azért illetem 
kritikával, mert oda vezet, hogy szégyenkezünk 
a negatív érzéseink miatt. A depresszió, a 
düh és a félelem a vesztesek érzései lesznek. 
Az embereknek ezt az üzenetet közvetíti: 
Ha megsebeznek benneteket, akkor valami 
nincs rendben veletek. Saját magatoknak kell 
megteremtenetek a mentális egészségetek 
feltételeit. A boldogságpszichológia egy 
új sikermodellt teremt, amely a pozitív 
gondolkodásra való képességtől függ. 

A boldogság mellett a szeretetet és az 
érzelmeket is ízeire szedi tanulmányaiban. 
Szívesen rombol szét illúziókat? 

Pierre Bourdieu francia szociológus szépen 
fogalmazta meg: „Az emberek meg akarják őriz-
ni az illúzióikat. Én ezt nem értem. Én az igaz-
ságot akarom tudni.” Továbbá azt is mondta: „A 
szociológia a bölcsesség egy formája”. Osztom 
ezt a nézetét. Igen, szociológusként szívesen 
rombolok szét illúziókat. De ez a feltétele annak, 
hogy ne téves feltételezésekre építsük tudásunkat. 
Továbbá az is szükséges, hogy a szétrombolt illú-
ziókra ismét felépítsünk valamit. Szükségünk van 
dolgokra, amelyekben hihetünk. 

Akkor hát miben higgyünk? 
A boldogság nem az az elképzelés, amihez 

ragaszkodnunk kellene. Számomra sokkal 
fontosabbak az egyenlőség, az igazságosság 
és a tudás.

Miért? 
Nem azt mondom, hogy teljesen le kellene 

mondanunk a boldogságról. De először is a 
boldogságot nagyon nehéz megragadni, és jelen 
korunk társadalmai szinte csaknem lehetetlenné 
teszik számunkra a boldogság elérését. Arra 
vagyunk beprogramozva, hogy elégedetlenek 
legyünk, mert az elégedetlenség hajtja a 
kapitalizmus óriási gépezetét. Másodszor inkább 
más értékekre kell vágynunk, például olyanra, 
ami értelmet ad. Ha gyermekeink vannak, ez 
sok boldogtalan percet okozhat. Ennek ellenére 
ösztönösen úgy érezzük, hogy ez nagyon is 
értelmet ad. De ha a boldogságot keressük 
életcélként, csak azt hajszoljuk, ami szórakoztat 
bennünket. Ez emberi voltunk igen szegényes 
szemlélete. Harmadszor a boldogsággal 
kapcsolatos megszállottság új hierarchiát állít 
fel a negatívan gondolkodó vesztesek és a 
pozitívan gondolkodó boldog emberek között. 
A boldogság státuszszimbólummá vált. 

A boldog állapotot pedig virtuális csa-
tornákon lehet mutogatni, például az 
Instagramon. 

Az online profilokképek hihetetlen tömege 
csakis olyan embereket mutat, akik nevetnek 
és boldognak néznek ki. Ez egy státuszjel. De 
ugyanígy leértékelődött a boldogság fogalma 
is. A boldogság jelentése teljesen megválto-
zott. Azt gondolom azonban, hogy nem lehet 
elválasztani a jótól, valamint az erkölcstől és 
az értékektől függetlenül megérteni. Ez az 
etikával és erkölccsel összekötött boldogság-
meghatározás veszett ki korunkból. Jelenleg a 
haszonelvű elképzelés uralkodik, amely szerint 
a boldogság a saját élvezetek fokozását jelenti. 

Ha a boldogság kényszer, ki kényszerít rá 
engem? 

Sokféle módon történik. Számos országban 
a boldogság-indexet használják, így Indiában, 
Izraelben és az Egyesült Arab Emírségekben. 
Ez az előrelépés másfajta paramétereit helyet-
tesíti, mint például a gazdasági fejlődés vagy 
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egyenlőség mutatóit. A politikusok számára 
könnyebb a boldogságterv hirdetése, mint az 
egyenlőség előmozdítása. Amikor a figyelem 
a polgárok boldogságára irányul, gyengül az 
állam más feladataira, az emberi jogok és 
az egyenlőség biztosítására fordított figye-
lem. Ezért beszélek „boldogságparancsról”: az 
ENSZ és a különböző kormányok a boldog-
ság-indexet használják fel a közvélemény, a 
politika, az állam és a polgárok közti viszony 
befolyásolására.

És hogy történik még a befolyásolásunk? 
Egy diktátum arról is tanúskodik, hogy sok 

kutatás zajlik alapítványok, vállalkozások és 
az amerikai hadsereg részéről. Vegyünk pél-
dának a hadsereget: a pozitív pszichológia 
azt szolgálja, hogy olyan katonákat toboroz-
zanak, akiknek képesnek kell lenniük arra, 
hogy embereket öljenek és megölt embereket 
lássanak, anélkül, hogy ez traumát okozna 
nekik. Martin Seligman, az irányzat megala-
pítója ráadásul „poszttraumás növekedésről” 
(PTG) beszél. Még ha rosszat is élünk meg, 
amikor a legjobb barátunkat megölik, amikor 
mi megölünk valakit, vagy egy bevetéskor 
elveszítjük a lábunkat, az ilyen tapasztalatok 
árán még növekednünk is kell! Aki pedig nem 
így tesz, azt negativitással vádolják. Ez meg-
bélyegzést szül. Az ember szégyenkezik, ha 
másképp gondolja. Ez a program olyan kato-
nákat képez, akik ellenállók lesznek a háború 
borzalmaival szemben. Akarunk-e azonban 
ilyen katonákat? Nem lennének félelmetes 
emberek? Végül ez az áltudomány olyan típu-
sú embereket eredményezne, akik érzéketle-
nek a társadalmi-gazdasági bajokkal szemben.

Úgy írja le a piacot, mint az életünk 
mögött álló hajtóerőt. Miért tartja olyan 
fontosnak? 

Gondoljon arra, hogyan kezdte a napját. 
Valószínűleg az iPhone-ja ébresztette fel. 
Felkelt, használta az áramot és a vizet, ame-
lyekért fizetett. Aztán felvette a ruháit, ame-
lyeket vásárolt, majd autóba ült vagy a vonatra 
szállt, amelyért fizetett. Kora reggeltől késő 
éjszakáig nincs egy pillanat, amely során ne 
használna olyan tárgyakat vagy tapasztalato-
kat, amelyeket valaki más hozott létre az Ön 

számára. Mihez kezdenénk e nélkül a piac 
nélkül! Nemcsak naponta használjuk ezeket 
a dolgokat, hanem az identitásunkat is ezek 
fejezik ki. 

Nem mondanám, hogy csak tárgyak fe-
jezik ki az identitásomat. Sokkal inkább a 
történetemben rejlik az identitásom. 

Igen, de ezt a történetet a piac írta. Az Ön 
története a szünetekből áll, amelyeket, mint 
gyerek a szüleivel töltött, de a turistaiparból 
is, meg az ajándékból, amelyet a 18. szüle-
tésnapjára kapott, a könyvekből, amelyeket 
olvasott. 

A könyveket mindig a könyvtárból köl-
csönöztem. 

Ez mind ritkábban fordul elő. Továbbá 
maguk a könyvek is a könyvpiactól függenek. 

De Ön sikeres szerzőként szintén a…
Természetesen! Hogyan is lehetne más-

képp. Nem tudnék létezni, ha nem lennék a 
piac része. A lényeg viszont annak megér-
tésében áll, hogy ez milyen módon határoz 
meg minket. Hogyan alakít bennünket és a 
gondolkodásunkat. 

Ha ezt jobban megértjük: Lehetséges 
ellenállni a piac hatalmának?

Nehéz ellenállni a piacnak, mivel kielégíti 
a szükségleteinket. Azt gondolom azonban, 
hogy a zöld mozgalom a szembehelyezke-
dés egyfajta formája. Mindazonáltal megdöb-
bentő, milyen kevés dolog változott, milyen 
keveset tettünk, és hogy például az Egyesült 
Államok milyen egyszerűen vonulhatott ki a 
párizsi klímaegyezményből. A kapitalizmus 
gépezete erősebb, mint emberi fajunk önfenn-
tartási ösztöne. Továbbra is pénzt akarunk 
szerezni, akkor is, ha ezzel unokáinkat 
károsítjuk meg. Különben már megállítottuk 
volna a globális felmelegedést – hiszen tudjuk, 
mi a teendőnk, de nem tesszük.

Eva Illouz, az érzelmek szociológusnője
Az 58 éves Eva Illouz a média, az érzelmek, az 
emberi kapcsolatok és a kapitalizmus határte-
rületét kutatja. A Jeruzsálemi Héber Egyetem 
szociológia-professzora, Párizsban a Centre 
européen de sociologie (európai szociológiai 
központ) tanulmányi igazgatója. Eva Illouz 
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társadalomtudósnő könyveivel a tudományos 
körökön túli nemzetközi ismertségre tett szert. 
Legújabb művében – Edgar Cabanas spanyol 
pszichológussal közösen – a boldogságipart 
veszi górcső alá.

Das Glücksdiktat, Suhrkamp 2019, 242 oldal 
(Neue Zürcher Zeitung)

Zanny Minton Beddoes

Égig�érő�növények�������������������
Függőleges�farmok

Olcsóbbak lesznek a mesterséges környezetben 
termesztett friss zöldségek és gyümölcsök

Kívülről úgy néz ki, mint egy magas, fémfalú 
pajta. De lépjünk csak be, a hatalmas légzsilipen 
keresztül, amely a bogarak távoltartását 
szolgálja, és kaleidoszkópikus jelenet tárul 
elénk. A központi folyosót két-két torony 
szegélyezi. Minden egyes toronyban körülbelül 
egy tucatnyi tálca van egymásra polcolva, 
amelyeken eper, kelkáposzta, vörös levelű 
saláta és koriander nő. A tálcák különböző 
színek vibráló fényében, többnyire a kék és a 
bíbor árnyalataiban fürdenek. Douglas Elder, 
akinek a gondjaira van bízva ez a mesterséges 
Éden, néhány utasítást pötyög be a mobilján egy 
applikációba, és a gépezet rövid zümmögése 
után egy tálca buja, zöld bazsalikom csúszik 
ki, hogy szemügyre vegye. Elder úr az 
Intelligent Growth Solutions (igs, „intelligens 
termesztési megoldások”) termékmenedzsere; 
a „vertikális kertészeti” cég Invergowrie-ban, 
Dundee közelében található Skóciában. Az 
általa vezetett szemléltető egységben álló 
kilenc méteres tornyok egyike sem foglal el 
többet 40 négyzetméternél. De mivel a tálcák 
egymásra vannak polcolva, egyetlen torony 
akár 350 négyzetméter termesztési területet is 
biztosíthat. Elder úr, megint csak a telefonja 
segítségével, megváltoztatja a tálcák fölé 
felfűzött 1000 fénykibocsátó dióda (LED) 

színét és fényerejét. Az applikáció képes 
ellenőrizni a hőmérsékletet, a páratartalmat, a 
szellőzést és a hidroponikus rendszert, amely 
a különféle talajmentes tápoldatokon növekedő 
növényeket látja el vízzel és tápanyagokkal. 
Douglas Elder elmondja, hogy megbízható 
telefonjával felszerelkezve szinte egymaga 
tudja irányítani a gazdaságot.

Növényi energia
Ez a fajta függőleges kertészkedés nem új a ma-
ga nemében. A kifejezés 1915-re megy vissza, 
bár egy évszázadba telt, hogy megépüljenek az 
első eladásra is termelő vertikális farmok. Az 
üzlet azonban fellendülőben van. A Softbank 
japán cég, Eric Schmidt, a Google volt főnöke, 
és Jeff Bezos, az Amazon megalapítója, együt-
tesen több mint 200 millió dollárt (kb. 57 millió 
forintot) fektettek a San Franciscó-i székhelyű 
Plenty (’bőség’) függőleges kertészkedéssel 
foglalkozó cégbe. Júniusban pedig az Ocado, 
egy brit online fűszercég, bőkezűen 17 millió 
fontot (6,2 milliárd forintot) adott ki függő-
leges farmokra, hogy friss zöldség-gyümölcs 
teremjen automatizált elosztóraktárain belül. 
A befektetők érdeklődése növekszik, ahogy a 
technika ígéretei szerint hatékony „növénygyá-
rakká” alakítja át a függőleges gazdálkodást. 
A bemutatóegység csúcstechnológiás LED-jei 
olyan finoman vannak beállítva, hogy még egy 
foton sem megy veszendőbe. A hidropónia és 
az ezt segítő újrahasznosítás azt jelentik, hogy 
mindössze annyi víz tűnik el a rendszerből, 
amennyi maguknak a növényeknek a részévé 
válik. A tornyok pedig azt jelentik, hogy maga 
a rendszer elemekből áll, és így bővíthető. 
Azoknak a rendszereknek a nagy része, ame-
lyek a cég reményei szerint következő év elején 
megkezdhetik majd a szállítást a fogyasz-
tóknak, tíz vagy még annál is több toronyból 
fognak állni.

Némelyeknek azonban továbbra is kétsé-
geik maradnak azzal kapcsolatban, hogy mit 
tudnak ajánlani a vertikális farmok, amit a jó 
öreg üvegházak nem. Természetesen a ver-
tikális farmok jóval kisebb helyet foglalnak 
el – ez előnyt jelent a nagyvárosokban, ahol 
drágák a telkek. Ez fontos is, amióta egyik 


