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Körkép
társadalom

Használd, majd dobd el, és gyorsan vegyél újat – leegysze-
rűsítve ez a 21. századi szabadpiac egyik sarkalatos tézise. A 
rendszer hatékonyan működik, mert csak három fogaskereke 
van: a reklám, a hitel és a tervezett elavulás. 

A tervezett elavulás annyit tesz, hogy a gyártó különféle 
technikai megoldásokkal eleve kódolja a termék élettarta-
mát és használati idejét, ezzel párhuzamosan pedig időt 
és pénzt fordít olyan marketingmódszerek kidolgozására, 
amely a megvásárolt eszközt egy idő után meghaladottnak, 
kevésbé biztonságosnak, értékét vesztettnek láttatja tulajdo-
nosa szemében. A napokban például számtalan amerikai 
vesztegelt az üzletek előtt, hogy elsőként tegyen szert az új 
iPhone 4s nevű készülékre – többségük azzal múlatta az 
időt, hogy fél-, egyéves iPhone-készülékén játszott vagy in-
ternetezett. Az Apple korábbi nagy dobása, az iPad erede-
tileg eleve úgy került forgalomba, hogy a gyártó nem tette 
lehetővé az akkumulátor cseréjét – a lítiumionos akksit pe-
dig a Sony mérnökei úgy tervezték, hogy ne tartson tovább 
másfél évnél. Vagy: az asztali nyomtatók többsége rejt egy 
EPROM-csipet, amely számlálja a kinyomtatott oldalakat, 
és a memóriamodul a megszabott szám elérése után hasz-
nálhatatlanná teszi az eszközt. Ipartörténeti kuriózum, 
hogy a DuPont kémiai tröszt 1940-ben nők tucatjait tette 
boldoggá a forradalmian új anyagból, nejlonból készült ha-
risnyáival, melyeken sosem futott fel a szem, sőt olyan erősek 
voltak, hogy szükség esetén autók vontatóköteleként lehetett 
használni őket. A repeső nők száma azért nem lépte túl a né-
hány százat, mert a gazdasági számításokat végző cég még 

abban az évben megparancsolta fejlesztőmérnökeinek, hogy 
tervezzenek kevésbé tartós nejlonszálakat. 

A tervezett elavulásról egy szórakoztató film is kering 
az interneten A villanykörte-összeesküvés címmel. Állítá-
sa szerint1924 karácsonyán Genfben, egy hátsó szobában 
Phoebus névvel világméretű kartell alakult, amelynek cél-
ja az volt, hogy irányítása alá vonja az izzók gyártását, és 
tagjai felosszák egymás között a világpiacot. Thomas Edison 
első kereskedelmi forgalomba hozott izzója 1881-ben 1500 
órás élettartammal rendelkezett, a Phoebus idején világító 
izzók teljesítménye már 2500 óra volt. A kartell 1940-re, 
jelentős mérnöki újításokkal érte el, hogy egyetlen izzó se 
világítson ezer óránál többet – a jegyzőkönyvek szerint a 
holland Philips, a német Osram, a francia Compagnie des 
Lampes és az amerikai General Electric svájci frankban 
fizetendő büntetést rótt ki azokra a cégekre, amelyek még 
mindig túl sokáig tartó villanyégőkkel látták el a piacot, s 
bár állítólag megvolt a 100 000 órát is kibíró izzó szaba-
dalma, gyártásba sosem került. 

A gazdaságpolitika az 1950-es évektől aztán egyre inkább a 
formatervezők és a reklámszakemberek hadára bízta, hogy ül-
tessék el a köztudatban a „mindig a legújabb a legjobb” formu-
lát. A rohamos fejlesztésnek persze hatalmas költségei vannak 
– itt lépnek be a képbe a bankok, amelyek biztosítják a vásárlási 
tempó fokozásához kellő kerozint: a hitelt. A folyamat végter-
méke az irdatlan mennyiségű szemét – de hát Afrika tágas, s 
bár a nemzetközi egyezmények tiltják az elektronikai hulladék 
ilyen költöztetését, használt cikkeket sehol sem tilos behajózni…

Érdemes végiggondolni, hány száz használati cikkel van 
több egy mai háztartásban, mint ötven évvel ezelőtt. Látszó-
lag ezek a mai, jobb életkörülményeket hivatottak biztosíta-
ni – csak valahogy nem látni az életükkel felettébb elégedett 
tömegeket. Az elemes csergőórák, olcsó cipők, divatjamúlt 
mobiltelefonok és a garanciaidőt két nappal túlélő háztartási 
eszközök halma maga alá temetett egy sor kisiparost – ezért 
nincs már jószerével órás, köszörűs, rádiószerelő, cipész. De ez 
csak a kisebb gond. Ha a tárgyak, eszközök javíthatóságának, 
megreparálásának gondolata végleg kiradírozódik a kollektív 
tudatból, egy érzés erősül: a gyártóktól és eszközöktől való tel-
jes – anyagi, lelki és életvitelbeli – függőség. Aminek kielégíté-
sére pénz kell, azt viszont csak egyre nagyobb hajszával, vagyis 
életünk minőségének szándékos, „önkezű” csökkentésével lehet 
összeszedni. Erre tessék gombot varrni! Apropó: mikor vásá-
roltak utoljára cérnát és gombot?
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A népszámlálás rAJtJA

Várják-e a biztosokat 
a csíki romák?

A csíksomlyói romatelepen vár-
ják a számlálóbiztost, a tavasz 
utcában, a derítőállomás szom-
szédságában a lakók tőlünk 
értesültek arról, hogy napokon 
belül összeírják őket – derült ki 
helyszíni látogatásunkkor.
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A Somlyó utca 33. szám 
alatt levő romatelepen 
tudnak a népszámlálásról, 

a számlálóbiztost péntekre várják. 
„Tudjuk hát, hogy lesz népszám-
lálás, idejárt a falufelelős, hirtelen 
nem jut eszembe a neve, ha jól 
emlékszem, valamilyen Csabának 

hívják, ő értesített bennünket. 
Pénteken jönnek az összeírók” – 
számolt be az ott lakók egyike, aki 
a telephely főnökeként mutatko-
zott be. Társai bólogattak, látha-
tóan a telepen mindenki értesült 
a kezdődő népszámlálásról.

A városi derítőállomás mellett, 
a Tavasz utcában azonban teljesen 

más választ kaptunk ugyanarra a 
kérdésre. „Jó, hogy mondja, mos-
tanáig nem tudtuk” – közölte 
Ráduly Ferenc bulibasa. Mellénk 
sereglő társai is élénken érdeklőd-
tek, kik és miért készülnek össze-
írni őket? 

„Jaj, tudom, milyen, tíz-tizen-
egy évvel ezelőtt is volt. Megkér-
dezik az embertől, hogy magyar-e 
vagy román, mi a vallása, milyen 
nyelven beszél, s kitöltik a papírt. 
Azt írnak be, amit mondasz” – 
mondta egy középkorú roma férfi, 
aki már átesett egyszer a népszám-
lálási tűzkeresztségen. Amint ki-
derült, hogy nem jelent valamiféle 
veszélyt számukra vagy a telephely 
számára a népszámlálás, láthatóan 
megnyugodtak, az idősebbek egy-
más szavába vágva magyarázták a 
fiataloknak, miként szokott tör-
ténni az ilyesmi. Noha nem kér-
deztük, kiderült, van köztük, aki 
magyarnak tartja magát, főként 
azok, akik szembesültek már azzal 
a ténnyel, hogy a „magyar cigány” 
etnikum a statisztika számára nem 
létezik, így inkább a magyar nem-
zetiség mellett döntöttek. Többen 
azonban egyértelműen kijelen-
tették, hogy se nem magyarok, se 
nem románok, hanem cigányok, 
csak az anyanyelvhez mondják be 
a magyart. „S ha én azt mondom, 
hogy német vagyok?” – kíváncsis-
kodott egy ifjonc. „Német az eszed 
tokja, bolondforma, azt kell mon-
dani, ami vagy” – oktatták ki.

„Megkérdezik az em-
bertől, hogy magyar-e 
vagy román, mi a val-
lása, milyen nyelven 
beszél, s kitöltik a pa-
pírt. Azt írnak be, amit 
mondasz.”
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