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A tárgyaink születésünktől halálunkig végigkísérnek minket. Sokat elárul rólunk a lakásunk 

berendezése, kedves emléktárgyaink, féltve őrzött kincseink. A körülöttünk levő dolgok, rólunk 

mesélnek.   

A fogyasztói társadalomban nagy feladatunk, hogy az anyagi javakhoz való viszonyunkat 

egészségesen alakítsuk ki. Két dologra érdemes figyelnünk: 

1. Egyrészt, a tárgyak birtoklása nem életcél, hanem eszköze az értékes emberi életnek. Nem a 

fogyasztásunk nagyságától függ emberi értékünk, vagy helyünk a társadalomban, az ember 

sokkal több, mint az általa elköltött pénz összege. Életünk sikerét, kudarcait ne tárgyakkal 

mérjük és ne is bennük keressünk vigasztalást. Alexander von Schönburg a  „Pénz nélkül 

gazdagon avagy a stílusos elszegényedés művészete” című könyv szerzője így fogalmaz: „A 

jólét nem attól függ, mennyi pénzt és mennyi terméket halmozunk fel. A gazdaságot 

kizárólag a megfelelő hozzáállással érhetjük el. Ehhez a hozzáálláshoz tartozik az a képesség 

is, hogy le tudjunk mondani valamiről, ami mindenki másnak megvan; a függetlenség, hogy 

ne mások életstílusát tegyük saját életünk mércéjévé.” 

2. Másrészt viszont a fogyasztás, a tárgyak megszerzése, birtoklása nem is bűn. Azt fogyasszuk, 

amitől boldogabbak leszünk, ami valóban jólesik. Amit megvásároltunk, abban találjunk 

örömöt, legyen ez egy jó könyv, egy sütemény, vagy egy dísztárgy. 

A piacgazdaság gyakran nem létező szükségletekre kínál megoldásokat. Teljesen jól élhetünk 

almahámozó, banánszeletelő, vagy tojásfőző berendezések nélkül, hagyományos konyhakésünk, 

vágódeszkánk és serpenyőnk segítségével is csodákra lehetünk képesek.  

 

Miért okoznak gondot a felesleges tárgyak? 

1. Az egyik ok környezetvédelmi jellegű: felesleges tárgyak előállításához sok anyagot 

használnak, szállításuk, értékesítésük energiaigényes feladat, csomagolásuk gyorsan 

hulladékká válik.  



2. Másik probléma az, hogy azzal a pénzzel, emberi tudással és kreativitással, amit értelmetlen 

tárgyak gyártására és forgalmazására használnak, a világ nagy problémáinak megoldásán is 

lehetne dolgozni. Éhínség megszüntetése, természeti katasztrófák hatásainak csökkentése, 

betegségek gyógyítása… rengeteg területen lenne szükség az elpazarolt erőforrásokra. 

3. Egyéni szinten is komoly csapdahelyzet, hogy ha mindig jobbat, nagyobbat, divatosabbat, 

vagy egyszerűen csak mást szeretnénk, akkor a tárgyak megvásárlásához szükséges 

jövedelmek megszerzése felemésztheti életünket.  

 

Mit tehetünk, mi a megoldás? 

Van egy univerzális gyógyszer, ami itt is hatásos lehet: nevessünk rajta! Ebben nagy segítséget 

kaphatunk Kenji Kawakamitól, a Chindogu feltalálójától.  A Chindogu egy látszólag hasznos, ám 

valójában értelmetlen tárgy, amely egy apróbb kényelmetlenséget egy nagyobb kényelmetlenséggel 

hidal át (például ha izzad a tenyerünk, kézfogáshoz hordjunk magunknál műkezet).  

Hasonló hatása lehet Carelman képtelen tárgyakat bemutató könyvének, egy elképzelt áruházi 

katalógusnak, amelyben olyan furcsa tárgyakat láthatunk, mint közlekedési lámpa WC ajtóhoz, 

panoráma tandem, úszó sakktábla, vagy szemüveges óra. Carelman tárgyai nem csak a könyv lapjain, 

hanem a valóságban is léteznek, szerencsére csak kiállítótermekben és nem a boltok polcain.  

 



A legfontosabb, amit tehetünk, hogy visszavesszük az uralmat életünk felett és a piacgazdaság 

helyett, mi magunk irányítjuk döntéseinket. A megoldáshoz közelebb visz, ha elfogadjuk, sem mi 

magunk, sem mások, sem a tárgyaink nem tökéletesek. És ez jól van így.  Schönburg ezt így 

fogalmazza meg: „A valódi szegénység nem valaminek a hiányából, hanem a tökéletesség iránti 

vágyból fakad, keressék azt az egészségben, szépségben vagy a gazdagságban. Aki megtanulja az 

életet a szögleteivel és a göröngyeivel együtt megbecsülni, annak része lehet egy boldognak mondott 

életvitelben.”  


