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ELSŐ FEJEZET

Az alkalmazkodás útvesztői

„A közgazdaság-tudomány egyik meghökkentő feladata az, hogy bebizonyítsa,
valójában mennyire keveset tudnak az emberek azokról a dolgokról,
amelyeket elképzelésük szerint remekül meg tudnának tervezni.”1

Friedrich von Hayek

„Úgy keljünk át a folyón, hogy közben érezzük a köveket a talpunk alatt!”
Teng Hsziao-ping

1 „Könnyen rámehetne az egész életem arra, 
hogy a semmiből előállítsak egy kenyérpirítót.”

Az elektromos kenyérpirítónál látszólag kevés egyszerűbb dolog 
akad. 1893-ban találták fel, nagyjából félúton a villanykörte és a repü-
lőgép között. A mára már egy évszázados technológia mindennapi 
 készülék lett a háztartásokban, és napjainkban egyórányi munkabér 
sem kell ahhoz, hogy valaki egy megbízható és jól működő pirítót 
meg vásárolhasson.

Ennek ellenére Thomas Thwaites, aki a londoni Királyi Művé-
szeti Főiskola (Royal College of Art, RCA) posztgraduális szakán 
formatervezőnek tanult, akkor fedezte fel, hogy micsoda fantasztikus 
teljesítmény is egy kenyérpirító, amikor belevágott az úgynevezett 
pirítóprojektbe.2 Thwaites egyszerű feladatot tűzött maga elé: a sem-
miből összerak egy kenyérpirítót. Első lépésként szétszerelt egy olcsó 
készüléket, aminek nyomán rájött, hogy az több mint 400 alkatrészből 


