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HYGGE, LAGOM  SISU!

Scandinavian countries have been at the forefront when it comes 
to happiness for years now. This is unsurprising, as Scandinavian 
welfare systems cater to a wide range of people’s needs. A generally 
high standard of living and well-developed social, healthcare and 
education systems are key factors in the happiness-equation, several 
unknown variables notwithstanding. However, the foundation of this 
collective consciousness that comprises the ‘Scandinavian miracle’ 
can be traced back to the northern philosophies of life. The Danish 
hygge and the Swedish lagom have already set sail and started  
a world tour. The former emphasises intimacy, harmony, the 
importance of interpersonal relationships, and quietude. It appeals 
to to slowing down rather than rushing along with the daily grind, 
and to consciously experience those moments we may have missed 
out on for so many times. Lagom, on the other hand, is the modern 
equivalent of what is known as Aristotelian temperance: not too 
little, not too much; just enough. Rather than mindlessly consuming 
and hoarding, we should get rid of all that is unnecessary and trifling, 
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hoW sisu are you?
in search oF the Finnish philosophy oF liFe

A finn életfilozófia nyomában

Te mennyire vagy sisu? 

HYGGE, LAGOM  SISU!

A legboldogabb országok listáját már évek óta északi, skandináv 
országok vezetik. Ez végül is érthető, hiszen a skandináv jóléti 
modell alaposan kiszolgálja az emberi igények széles skáláját –  
a magas életszínvonal, a fejlett szociális, egészségügyi és oktatá-
si rendszer kulcstényező a boldogság többismeretlenes egyenlet-
rendszerében. Ugyanakkor a kollektív pszichés alapot a skandináv 
csoda beteljesüléséhez az északi életfilozófiák teremtették meg.  
A dán hygge és a svéd lagom már kiszabadult a skandináv palack-
ból, és világ körüli útra indult: előbbi a meghittségre, a harmó-
niára, a társas kapcsolatok fontosságára és a lelki békére helyezi 
a hangsúlyt. Arra kér, hogy ne rohanj a tömeggel együtt, hanem 
lassíts, és éld át a már számtalanszor elmulasztott pillanatot. A la-
gom az arisztotelészi mértékletesség modern elképzelése: nem túl 
kevés, nem túl sok, azaz éppen elég. Nem dőzsölni és felhalmozni, 
hanem megszabadulni a feleslegtől és a sallangtól, hogy kiegyen-
súlyozottabbá, környezet- és éntudatosabbá, egészségesebb szem-
léletű halandókká válhassunk.

tAvAly nyáron Az irmA hurrikán szinte mindent elsöpört, Ami Az útjábA került. Az erős, vAstAg törzsű fákAt kitépte A helyükről, egy AzonbAn végig tAlpon 
mArAdt. A trójAi hős után hektórrA keresztelt hAjlékony pálmA ugyAnis átvészelte Az orkánt, mAjd újrA felegyenesedett. ez A párAtlAn rugAlmAsság és 

rátermettség Az, Amit A finnek sisunAk neveznek.

last summer, HurriCane irma destroyed almost everytHing tHat Came its way. strong trees witH tHiCk trunks were torn from tHe ground, However, one remained 
standing. tHe pliant palm tree was named after HeCtor, tHe trojan Hero. for not only did it manage to survive tHe HurriCane, but it also rose again. tHis remarkable 

flexibility and aptitude is wHat finnisH people Call sisu.
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in order that we might become more balanced, environmentally 
conscious, and self-aware mortals with a healthier view on life.

“THERE IS NO BAD WEATHER, ONLY BAD CLOTHING”

This year, not the Danes, but the Finns are the global leaders in 
overall happiness. For centuries, these ethnically non-Scandinavian 
people have faced imperial domination by both the Swedish and the 
Russian empire – nevertheless, even in hard times, they stood tall and 
have eventually taken control of their fate. Sisu, however, has another 
historic aspect to it, which is rooted in the Finns’ close, intimate 
relationship to mother nature. We are talking about a country that is 
partially located within the Artic Circle, which means that once a year, 
the sun does not rise for over two months. Amongst the untouched 
wilderness, snowy pine forests and endless lakes of remote and 
sparsely populated areas, the relationship between man and nature 
knows no compromise. The harsh weather conditions taught Finnish 
people not to wait for the next moment, but to act in the now. Whereas 
we might hesitate in weather that is either too cold or too warm, the 
Finns live by principle that “there is no such thing as bad weather; 
only bad clothing.” As such, they live in close congruence with the 
opportunities that are provided by life and the seasons. Children play 
outside even in the bitterest of colds, offering experience of the world 
in its true form. Finnish people don’t run away; they face the elements 
daily. Therefore, we could safely say that sisu is an endeavour in 
its purest form – and this endeavour is the embodiment of life.  

Sisu literally translates to ‘inner.’ Thus, it can be perceived as  
a hidden room that remains unopened until we are faced with 

hardships beyond our ability to overcome; when the headwind is too 
strong and we don’t have the strength to get up from the ground. 
After all, the big “sisu-moments” dictate whether we run away, or 
whether take up the gauntlet when disaster strikes. Sisu is also 
defined as a mental reserve of strength which is fed by our self-
confidence and personal convictions.

TO LEARN, TO OPPOSE, TO KEEP STANDING

While hygge focuses on harmony, and lagom on temperance, 
sisu emphasises perseverance. Of course the reconsidered and 
readjusted 21st century versions of ancient Greek advice on lifestyle 
and ethics are not found southward, but in the cold North. There is  
a connection among these three notions, supplementing each other to 
form the moral essentials for a well-balanced, determined and happy 
person. It is unsurprising that we’re experiencing a renaissance of 

„NINCS ROSSZ IdŐ, CSAK ROSSZ RuHáZAT”

Az idei boldogságlista élén már nem a dánok, hanem a finnek áll-
nak. Az etnikailag nem skandináv népcsoport hol a svéd, hol az 
orosz csizma talpát szagolta évszázadokon át – azonban a kemény 
időkben is talpon maradtak, mára pedig túlnőttek sokunkon.  
A sisunak ugyanakkor egy másik történelmi gyökere is van, amely 
a finnek anyatermészettel ápolt szoros, bensőséges viszonyában 
keresendő. Egy olyan országról beszélünk, amely az Északi-sark-
körön fekszik, és ahol több mint két hónapon át nem kel fel a nap. 
A gyéren lakott tájak, az érintetlen vadon, a havas fenyvesek és 
végtelen tavak messzi világában kompromisszumokat nem ismerő 
kapcsolat alakul ki ember és természet között. A kemény időjárás 
megtanította a finneket arra, hogy ne várjanak a következő pilla-
natig, hanem most cselekedjenek. Míg bennünket a túl hideg vagy 
a túl meleg gátol meg a cselekvésben, addig ők a „nincs rossz idő, 
csak rossz ruházat” elvét követve használják ki az élet és évszakok 
nyújtotta lehetőségeket. Ott a gyermeket akkor is kiküldik játsza-
ni, ha farkasordító hideg van, hiszen csak így ismerheti meg a vi-
lágot a maga valójában. A finnek nem futamodnak meg: naponta 
megbirkóznak a természeti elemekkel, így akár azt is mondhat-
nánk, hogy a sisu színtiszta törekvés. Ez a törekvés pedig maga  
a megtestesült élet.

Ugyanakkor, mivel a sisu szó szerint belsőt jelent, egy rejtett szo-
baként is felfoghatjuk, amelynek ajtaját csak akkor nyitjuk ki, 
amikor képességeinket meghaladó nehézséggel kerülünk szem-
be, amikor az ellenszél túl nagy, és nincs erőnk felállni a padlóról.  
A nagy „sisupillanatok” végül is arról szólnak, hogy amikor beüt  

a ménkű, akkor megfutamodunk vagy felvesszük a kesztyűt. Mert 
a sisu egyfajta mentális erőtartalék is, amely az önmagunkba ve-
tett bizalomból, a személyes meggyőződésünkből táplálkozik, így 
az általunk oly sokat hangoztatott balsors e felfogás szerint nem 
jelent mást, mint feladást és meghunyászkodást. 

MEgISMERNI, SZEMBESZáLLNI, TALPON MARAdNI

Tehát míg a hygge a harmóniára, a lagom a mértékletességre, 
addig a sisu az állhatatosságra összpontosít. Kétségtelen, hogy 
az ógörög életvezetési tanácsok és etikai útmutatók újragondolt, 
21. századhoz igazított változatait már nem délen, hanem a hideg 
északon kell keresnünk. Mindhárom szorosan összefügg, úgy-
mond kiegészíti egymást: egy kiegyensúlyozott, céltudatos, bol-
dog ember nélkülözhetetlen morális útravalói. Nem csoda, hogy 
ezek az északi életfilozófiák épp ma élik reneszánszukat, amikor  

“Dedication is becoming more of a luxury item that we cannot afford, so 
when the hurricane strikes we are among the first to be swept away.”

„Az elhivatottság ma luxuscikké válik, amelyet nem tudunk megvásárolni  
magunknak, így mikor jön a hurrikán, az elsők között sodor majd el.”
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a modern ember egyre inkább elveszíti a kézzelfogható valósággal 
a kapcsolatot. Hiszen ő már nem folyamatokban gondolkodik, ha-
nem gombnyomásban és azonnaliságban. A világ rohan és türel-
metlen, küzdelmei döntő többségét pedig nem szemtől szemben, 
hanem virtuális terekben vívja meg. A természetjárás, a grund-
tevékenység vagy az átbeszélgetett esték ma már a komfortzóna 
elhagyását jelentik: sokan már attól kiborulunk, ha nincs hely  
a kedvenc éttermünkben, bekrepál a légkondi, nincs internetkap-
csolat vagy elered az eső. Belekényelmesedünk az elgépiesedett 
világba, közben pedig elvesztítjük a fókuszt. Az elhivatottság ma 
már egyre inkább luxuscikké válik, amelyet azonban nem tudunk 
megvásárolni magunknak, így ha jön a hurrikán, természetesnek 
véljük, hogy az elsők között sodor majd el.

A BALSORS NEM SZERENCSE, HANEM
HOZZááLLáS KÉRdÉSE

Ugyanakkor a sisu mindenkiben ott van, csak elő kell csalogatni. 
Engedjük el a panaszkodás és dicsekvés kettős spirálját: ne kifo-
gásokat gyártsunk, hanem emlékeket. Lépjünk ki időközönként 
a kényelmi zónánkból, feszegessük határainkat, vessük bele ma-
gunkat új, szokatlan helyzetekbe. A sisu nem a félelem hiányát je-
lenti – a félelem egy természetes reakció, amelytől megszabadulni 
teljesen nem lehet, nem szabad. Azonban ne engedjük át neki az 
irányítást, ne gátoljon meg bennünket abban, hogy tágítsuk látó-
körünket és felfedezzük az ismeretlent.

A sisu egy általános cselekvőközpontú hozzáállás az élet dolgaihoz, 
egy masszív tudatállapot, amelyben a kurázsi és a kitartás a két fő 
tartóoszlop. Megnyilvánulhat a családi és közösségi nevelésben, 

az egyenjogúság fenntartásában, a következetes gondolkodás-
ban, a hatékony konfliktuskezelésben, a teendők elosztásában és 
álláspontjaink felvállalásában egyaránt. Azáltal, hogy nem hátra, 
hanem lehetőleg előre nézünk. Megismerni, szembeszállni, talpon 
maradni. A legnehezebb pillanatokban is önmagunkhoz és em-
berhez méltó módon élni. Elfogadni, hogy egyetlen nekifutásból 
nem lehet felfutni a hegy tetejére, ugyanakkor a következő lépést 
akkor is megtesszük, amikor már minden porcikánkkal úgy érez-
zük, kész, nem bírjuk tovább. Mindez pedig, valljuk be, 2018-ban 
relevánsabb, mint valaha: ha megtaláljuk magunkban a sisut, nem 
csavar ki tövestül az élet egyetlen hurrikánja sem. A sisu egyfaj-
ta mentális erőtartalék, amely az önmagunkba vetett bizalomból,  
a személyes meggyőződésünkből táplálkozik, így az általunk oly 
sokat hangoztatott balsors a sisu szerint nem jelent mást, mint fel-
adást és meghunyászkodást. Mert a balsors nem szerencse, hanem 
hozzáállás kérdése. Ezt nem árt észben tartanunk. 

these northern life philosophies in a time where modern people are 
losing their connection to palpable reality. The tendency is not to 
think in processes, but in clicks and immediate results. The world is 
hasty and impatient, fighting its battles in virtual spaces rather than 
face to face. Walks in nature, cultivating plants or nightlong talks all 
mean having to leave our comfort zones: many of us become upset 
when there is no table available at our favourite restaurant; when 
the air conditioner pegs out; when there is no internet; or when it’s 
raining. We grow comfortable in this mechanical world and lose 
focus. The concept of dedication is becoming more and more of  
a luxury item that we cannot however buy for ourselves, so when 
the hurricane strikes we believe it is only natural that we are among 
the first to be swept away. 

MISFORTUNE IS NOT A QUESTION OF LUCK, BUT 
OF ATTITUDE 

Nevertheless, sisu is in all of us; we just have to draw it out. To call  
a halt to the downward spiral of complaining and gloating. To make 
memories rather than excuses. To step out of your comfort zone 
sometimes, test your limits, and dive into new, unusual situations. 
Sisu doesn’t mean lack of fear – fear is a natural reaction that we 
cannot (and must not) completely rid ourselves of. However, the 
impetus is to not be guided by fear, as it will hold us back from 
broadening our horizon and exploring the unknown.

Sisu is a general attitude towards everything in life that puts the 
emphasis on being active. It is a massive state of mind comprised 
of two main components – efficacy and determination. It can 
manifest in our upbringing; within families and communities; 

in sustaining equality; in a consistent way of thinking; in the 
management of conflicts and duties; as well as in the choice to 
stand by our convictions. By looking forward instead of back. To 
learn, to oppose, to keep standing upright. Living a life, even during 
the most difficult of times, that is worthy of ourselves and of other 
human beings. Accepting that it is not possible to run up to the top 
of the mountain in one breath, but to also take the next step even 
when we’re feel all the feels. The feeling of “that’s it, I can’t take it 
anymore.” All of that, let’s admit, is more relevant than ever in 2018: 
if we find our inner sisu, none of life’s hurricanes will be able to 
twist us out of our roots. Sisu is a kind of mental reserve of strength 
that is fed by our self-confidence and personal convictions. The 
ubiquitous concept of misfortune indicates a giving up and  
a giving in to fear. Because misfortune is not a question of luck, but 
of attitude. We should keep that in mind. 

“To learn, to oppose, to keep standing upright. Living a life, even during the most 
difficult of times, that is worthy of ourselves and of other human beings.”

„Megismerni, szembeszállni, talpon maradni. A legnehezebb pillanatokban is 
önmagunkhoz és emberhez méltó módon élni.”


