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Azt éppen nem mondhatnánk,
hogy a reklámokkal foglalkozó
kutatásokban hiányt szenvednénk.
Mégis ezek a különbözõ
szociológiai, pszichológiai,
szociálpszichológai vizsgálatok
legtöbbször a reklámok társadalmi
hatását és mûködési
mechanizmusait igyekeznek
feltárni, ami kétségkívül egy fontos
kutatási irány. De e honlap írásait
olvasva felmerül bennem, hogy
nem ártana egy alaposabb
vizsgálat – magával a
reklámszakmával, mint szakmai
közösséggel, hivatásrenddel
kapcsolatban sem. Egy ilyen
kutatás egyszerre lenne hiánypótló,
intellektuálisan izgalmas és
praktikus kifutásokkal kecsegtetõ,
mivel úgy tûnik az imidzs-
termelésre szakosodott ágazat
imidzse is némi polirozásra szorul. 

MERT MEGÉRDEMLED
Válaszreakció Sükösd Miklós Reklám és ökológia (RekláMérték 2004. december) címû írására. 

Kérdés persze, hogy ez a negatív megítélés, amely némely
értelmiségi megnyilatkozásokban ölt testet, olyan nagy probléma-e,
szükséges-e a reklámra vonatkozó attitûdök átalakítása, illetve ha
elfogadjuk e negatív megítélés létét, van-e lehetõség a
megváltozásra?

Mint az közismert, a leghíresebb magyar, Gábor Zsazsa úgy tartotta,
hogy a negatív reklám is reklám, a legrosszabb kritika is jobb annál,
mintha nem írnának az emberrõl. Ez a tétel visszaköszön korunk
talán legnevesebb szociológusánál, Manuel Castellsnél is, amikor
arról ír, hogy az információs, hálózati társadalom egyik sajátossága,
hogy végérvényesen kiderült, van rosszabb is, mint a
kizsákmányolás: az ignorancia. Abban a világban, ahol minden,
pénz, hatalom, kulturális kódok a hálózatok flexibilis szerkezeteiben
keringenek a gazdasági, kulturális, politikai hatalom hordozói, egy
pillanat alatt magára hagyhatnak korábban frekventált területeket,
amelyek így, az érdektelenségbe zuhanva lényegében lekerülnek a
térképrõl. Fekete-Afrika problémája ma nem a kizsákmányolás,
hanem az, hogy ezek az elitek és hálózatok lényegében leírták, kívül
esik a valóság körén. Kevésbé drámai példákat is hozhatnak
szórakozóhelyektõl divatmárkáig, turista célállomásoktól zenei
divatokig – vagy épp a reklámszakmáig – amely, lássuk be a
rendszerváltás egyik nagy nyertese. A kádárizmus moderált
fogyasztása után nyakunkba szakadó, szárba szökkenõ fogyasztói
kapitalizmus elképzelhetetlen a reklám nélkül, még akkor is, ha
tévesen gondolkoznak azok, akik a reklámozókban látják a
társadalmi-politikai változások motorját. 
Miként a tudományban is egy újonnan hirtelen megnyíló divatos
terület sok helyrõl vonz különbözõ elõéletû figurákat, így volt ez a
reklámszakma esetében is: kallódó bölcsészek, fásult KISZ-titkárok,
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pályát váltó popzenészek csatlakoztak a már a rendszerváltás
elõtt is a szakmában dolgozó kipróbált marketingesekhez.
Aztán, mint ez lenni szokott, ez a terület is elkezdett
professzionalizálódni, az elsõ honfoglalók vagy megszoktak,
vagy elsodródtak a pályáról, és az idõk során egyre nagyobb
lett azoknak a száma, akik több-kevesebb tudatossággal már
erre a pályára készültek tanulmányaik során is.

A reklámszakmáról való ismereteim persze felületesek és
esetlegesek. Van olyan barátom, akit lassan húsz éve
ismerek, kreativitását és nyitott szellemiségét soha nem
tudtam megunni. Vannak olyan hozzám dörgölõzõ önjelölt
szupersztárjai, akiknek hívását már egy év után sem tudtam
fogadni. Ismereteim nem átfogóak, de amit látok ebbõl a
közegbõl, az nem egynemû. Látok férfiakat és nõket, akik
bölcsek és buták, bátrak és meghunyászkodók, szépek és
bolondok, gyengék és erõszakosak, öntelt tolvajokat és
korrekt partnereket, eredeti alkotókat és gyenge
plagizátorokat, egy képet látok, amely semmiképp sem
fekete-fehér. Más szóval, a reklámszakma éppolyan szakmai
közösségnek tûnik, mint bármi más, ideértve a
szociológusokat is. Talán ezen általános jellegzetességet
árnyalja, hogy e szakmához is kapcsolódnak olyan elvárások,
amelyeknek a szerep kitöltéséhez meg kell felelni: a nehezen
mérhetõ kreatív teljesítményt honoráló piaci siker a
szereplõket nyilván az individualizmus és a pozitív
visszajelzések folyamatos keresése irányába hajtja.
Ám elismerve a csoport bizonyosan létezõ sajátos kultúráját,
értékeit, nyelvét, a magyar reklámszakma is a magyar
társadalom része. Ebben az értelemben rá is igaz, mint
magyar szakmai közösségre, hogy valahol a magyarfoci (MF)
és a magyar vízilabda (MV) közötti egyenesen fogja
teljesítményével elhelyezni magát. Mint ez közismert jó
ötven évvel ezelõtt, Helsinkiben egyszerre lett olimpiai
bajnok mind a két csapat. Az azóta eltelt idõben ugyanazok a
hatások, kihívások érték a sportágakat – a tévé elterjedésétõl,
a rendszerváltásig, a kapitalizmus megjelenésétõl a szexuális
forradalomig. Ezekre a kihívásokra a vízilabda (MV) újra és
újra jól reagált, míg  a magyarfoci (MF) – így egy szóban –
mára eljutott oda, hogy megtestesítõje mindannak, ami
rossz, nevetséges ebben a országban. Ez a sors, ezek a
végpontok nem voltak determináltak. Az adott szakmák saját
kultúráján, a bennük élõ véleményvezérek emberi tartásán,
bölcsességén, a céh összetartásán és intelligenciáján múlt –
és bizonyosan jó adag (bal)szerencsén. Anélkül, hogy itt
túlfeszíteném ennek a metaforának a kereteit, e két
ellentétes trendnek bizonyosan fontos eleme a rövid távú
kielégüléseken való túllépés képessége, a minõségellenes
kompromisszumok elutasítása – mondjuk, egy bajnokcsapat
nem adja el meccseit tízezer forintért, nem áll le félidõben
„ezeknek ennyi is elég” alapon. Nem volt semmiféle biológiai
elõszelekció, hogy az elsõsorban önmagának megfelelni
akaró, belülrõl irányított és nagyra törõ férfi lett az egyik
szubkultúra (MV) hõse, míg a focit övezõ közeg a szánalmas
kisszerûség és a köztörvényes kavarások televényévé vált. De
ez is, az is Magyarország, és minden szakmai csoport önnön

teljesítményén múlik, hogy hová is kerül e két végponttal
jelzett dimenzióban. Õszintén: nem tudom megítélni, hogy a
reklámszakma hol helyezkedik el ezen a kontinuumon – de
akár hogy is, az elõbbi példa arra is jó, hogy lássuk,
nincsenek márványba vésett pozíciók. Egy-egy nagy
gyõzelem emléktáblája felkerülhet a Dicsõség Falára, de
valójában állandó kihívás, hogy haladjunk a korral. Most
amikor nagyjából intézményi szinten eljutottunk a
„kapitalizmus alapjainak lerakásához”, azt hiszem, mint
társadalmi szereplõnek érdemes elgondolkoznia a hogyan
továbbon. Mindannyiunk számára fontos kérdés, hogy most,
amikor a kataklizmaszerû átalakulások ideje nagyjából lejárt,
az utazó sebességet elért társadalom-hajója vélhetõen
kiszámítható pályán fog haladni, milyen stratégiákat követnek
az egyes szereplõk – mert végül is ebbõl áll össze egy-egy
szakma teljesítménye. Ebben az új fázisban a reklámszakma
strukturálisan továbbra viselje el, hogy a gyõztesek között
marad – és nincs más dolga, mint hogy felelõsséggel és
leginkább teljesítménnyel folyamatosan gravitáljon az MV
pólus felé. Ugyanakkor visszatérve a korábban feltett elsõ
kérdéshez, miszerint szükség van-e a párbeszédre, igennel
válaszolnék – érzékelve azt is, hogy egy ilyen dialógus
számtalan nehézséggel jár.

Ha elfogadjuk, hogy az európai uniós csatlakozással a
rendszerváltás végéhez is értünk, hogy hosszabb távon egy
normalizálódó és nem egy szétesõ, társadalmi robbanásokkal
teli ország képe kezd kirajzolódni – aminek a lehetõségét
persze nem zárhatjuk ki, mégis az esélyeink történelmi
perspektivában ma példátlanul kedvezõek egy normális
fejlõdési trendhez való csatlakozásra –, tehát ha ezt
elfogadjuk, akkor a különbözõ társadalmi elitcsoportok közötti
kommunikációnak is meg kell indulnia. Ez a kommunikáció,
bár nem lehet a szereplõk érdekeivel ellentétes, mégis
önmagán túlmutató jelentõségû: a kutatások azt mutatják –
amit mellesleg a józan intuíció is sugall –, hogy azok az
országok, társadalmak sikeresek a posztindusztriális
modernizációban, az információs átalakulásban, amelyek
különbözõ fontos elitcsoportjai nem egymás ellenében,
destruktív játszmákban fogalmazzák meg önnön
identitásukat, hanem olyan kommunikációs hálókba
szervezõdnek, amelyekben a különbözõ tudások és
szakértelmek egymást erõsítõ folyamatokat indítanak el.

Azokban a pillanatokban, amikor elbágyad bennem az
eltökélt optimizmus, ennek a szükséges párbeszédnek a
lehetõségeit nagyon szûkösnek látom. Nem akarok kiemelni
itt egyetlen szereplõt sem, valószínûleg mindenkinek meg
vannak a maga bajai. Az egész magyar közbeszéd valahogy
elszakadt a realitásoktól, az irracionalitás pejkói közé vetett
gyeplõ egy olyan elszabadult nyelvezethez vezetett, ahol
minden mondható, mert nem mûködnek alapvetõ
sztenderdek. Amikor a mérvadó értelmiségi hetilapban a
neves esztéta, aki jelenleg mint tévékritikus jelenik meg, a
nyilvánosságban leírhatja, hogy a cunamiért a
„neokolonialista médialogika a felelõs”, és ezután még bárki
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komolyan veszi – nagy a baj. Nagy a baj, nem azért, mert
ezeknek a kirohanásoknak nagy lenne a befolyása. Hanem
azért, mert ezzel az értelmes beszéd tere szûkül, az erre való
hajlam hanyatlik és egyáltalán, az értelmes gondolkodó
érvelés, a valódi beszélgetés, dialógus esélyei radikálisan
romlanak. Furcsa azt látni, ahogy a szemünk elõtt elevenedik
meg a fasizmus és kommunizmus jegyességérõl szóló
politológiai közhely; valóban a szélsõjobb és a szélsõbaloldali
antimodernizációs összeesküvés-elméletekbõl szõtt
kapitalizmuskritika mennyire egybecseng, csak a jelzõk
hosszas méricskélése után lehet eldönteni, melyik
intellektuális margóról jönnek ezek az üzenetek.

Sükösd Miklós barátom cikke nem ezek közé az írások közé
tartozik. Vannak benne valódi, érvényes kérdésfelvetések,
részigazságok – még ha alapvetõen elhibázottnak is tartom
az érvelését. A kiismerhetetlen Sors úgy akarta, néhány
hónappal ezelõtt már kénytelen voltam elfogadni, hogy
nyilvánosságot kapjon egy magánlevelem, amelyet az afeletti
aggodalom íratott velem, hogy úgy láttam, egy régi barátom
a kordivatnak engedve rossz intellektuális irányba sodródik.
Ld.:
http://www.ittk.hu/infonia/docs/sukosd_vita/dessewffy_kritika.pdf
Ez az írás és a vita, amelybe illeszkedett, szerencsére nem

kapott túl nagy nyilvánosságot.1 Ugyan voltak olyan remek,
Sükösdnek az ökocidium és média viszonyáról szóló írását
érdemben és értelmes módon kritizáló reflexiók (pl. Z.
Karvalics, Dányi, Pintér, Hammer), de a szándékolt
félréértésekkel, torzításokkal és frusztrált dogmatizmussal
tarkított „környezetvédõ” hozzászólások nem csináltak
kedvet ahhoz, hogy e vitát egy hasonló területen
újrajátszam. (Csak egyetlen édes részlet: arra a
felvetésemre, hogy végletes fogalmazással csínján kell
bánni, pl. a jelenleg kipusztulással fenyegetett bazsarózsák
sem örökkön léteztek, a Föld az ember nélkül is állandó
változásban levõ ökoszisztéma – vagyis a változás nem
feltétlenül ökocidíum – ,azt az ízléses és bölcs választ
kaptam, hogy a holokausztban elpusztított 6 millió zsidó
sem tekinthetõ örökké létezõnek – következéskeppen én az
õ kiirtásukat se bánnám.
Mit lehet erre mondani, mikor ez egész cikk érvelése
humanista értékek melletti kiállásról szól?! 

Mégis ha nem is az írással, de néhány mögöttes
elõfeltevéssel érdemes vitatkozni, ugyanis azt hiszem ezek
vezetnek oda, hogy ilyen kétségkívül okos és tanult kollegáim,
mint Sükösd ennyire el tudnak tévedni az erdõben. Lássunk
tehát néhány fontosabb fogalmi csomópontot.

MODERNITÁS, KAPITALIZMUS, DEMOKRÁCIA

Az antimodernista eszmefuttatásokban ezek a fogalmak –
modernitás, kapitalizmus, demokrácia – lejárt lemezként,
kihajítandó, meghaladandó állapotként jelennek meg.
A probléma, mint ezt már oly sokan elmondták, az, hogy ha
nem ezeken a rendszereken belül gondolkozunk, akkor hirtelen
légüres térben találjuk magunkat. Nem demagógia alternatívák
felvillantását kérni a Nagy Tagadóktól – és az sem véletlen, hogy
ilyeneket nem tudnak mutatni. Ám ezzel azért is lenne nehéz
szembenézni, mert akkor megszûnne „kívülálló”, „magasabb
rendû” beszédhelyzetük és egy reflexív, valóban létezõ viszonyok
javítását célzó reformista beszédmód elfogadását és használatát
jelentené – és ebben azok, akik az apokalipszis különbözõ jelen
idejû kiszerelésében járatosak és érdekeltek, finoman szólva is
idegenül mozognának. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy
akár a modernitás, a kapitalizmus vagy a demokrácia hibátlan
lenne, pusztán annyi következik belõle, hogy mivel nem
ismerünk ezeknél jobb rendszereket az ezeken belüli
optimumok megtalálása kell, hogy vezesse gondolkodásunkat. 

Nem olyan bonyolult ez. A múltkor összefutottam egy
régi barátommal, aki jelenleg emberek nyilvános
sértegetésébõl él  –  operakritkusként. Ami a mi
szempontunkból fontos, hogy ez a Miklós csak írja az
újságot, de nem olvassa, egyáltalában nem érdeklik a
közéleti viták – mondjuk napi tíz óra komolyzene-
hallgatás után ezen nem is lehet csodálkozni.
Találkozásunkkor nem sokat teketóriázott, hanem utat
engedett felháborodásának: „a múltkor láttalak a tévében,
és azt voltál képes mondani, hogy jobb Hollandiában
élni, mint Kenyában... hát hogy lehet ilyen nyilvánvaló
közhelyeket puffogtatni??” És igaza volt. Leszámítva azt,
hogy az operakritikus Miklós nem ismeri Sükösd és hozzá
hasonló, nagyszámban publikáló antimodernisták írásait,
úgyhogy nem tudja azt, hogy ebben a közegben ezt
igenis el kell mondani – még ha e kijelentés
igazságtartalma egy józan laikus számára magától
értetõdõ is.     

TÁRSADALOM-, EGYÉN-BOLDOGSÁG

Közös ebben a sokszólamú, sok szótárral dolgozó anti-
modernitás narratívában, hogy a satnya jelent egy hajdan
létezett aranykor valamiféle elkorcsosulásaként írják le.
E letûnt aranykort többnyire az emberi boldogság, a

valósághoz, a természethez fûzõdõ áldott viszony
elvesztéseként álmodják. Ugyanakkor nem kell elfogadnunk a
boldogság József Attila-i definicióját – „lágy, szõke és másfél
mázsa” – ahhoz, hogy ezen alapállás abszurditását átlássuk. 

1 Sükösd Miklós „Totális medialitás és ökocídium. Mediatizáció és fogyasztói társadalom: ökológiai médiakritika” címû tanulmánya az Információs Társadalom címû folyóirat
2003. 3-4. számában jelent meg: 
http://www.ittk.hu/infonia/docs/sukosd_vita/sukosd_cikk.pdf

http://www.ittk.hu/infonia/docs/sukosd_vita/dessewffy_kritika.pdf
http://www.ittk.hu/infonia/docs/sukosd_vita/sukosd_cikk.pdf
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Egyrészt a boldogság fogalma, még ha hajszolása
személyesen elterjedt létstratégia is, nem alkalmas
társadalmi állapotok mérésére. A boldogság az
elégedettséghez hasonlóan viszonykategória, amelynek
mutatói mindig attól a viszonyítási kerettõl függnek,
amelyben az egyén, illetve a társadalom magát látja,
értelmezi. Ezért is szoktak a fejlõdés mérésére inkább olyan
mérõszámokat alkalmazni, mint a várható élettartam vagy a
csecsemõhalandósági ráta. Ezeket az indikátorokat

természetesen az antimodernisták nem vehetik komolyan,
mert akkor megint visszajutnánk az általuk tagadott
közhelyhez: Hollandiában jobb élni, mint Kenyában. Vagy
ami még borzasztóbb: Magyarországon is jobb ma élni,
mint 30 évvel ezelõtt.  Episztemologiai szempontból
továbbá felvethetõ: honnan tudjuk, hogy a mégiscsak
többségben levõ athéni rabszolgák olyan bukolikus idillként
élték meg saját társadalmukat, mint ahogy azt az anti-
modernisták szeretik hangoztani?

FOGYASZTÁS-REKLÁM

A fogyasztói kapitalizmus nem valami agymosás
eredménye, mint ezt Sükösd is állítja. Éppenséggel
meglepõ, hogy az akár balos, akár jobbos nacionalista anti-
modernisták retorikájukkal ellentétben mennyire lenézik az
egyént, az embert, a „munkást”, a „honfitársat”, amikor
hamis tudattal, félrevezetéssel, elkábítottsággal magyarázzák
a rendszerfelfordító lendület hiányát. Ezzel szemben sokkal
közelebb járnak a valósághoz azok, akik a bõségszarut
vizionálják: soha ennyi ember még ilyen jól nem élt, mint
ma a világon. (Ez természetesen nem jelenti azt, hogy nem
kellene a szegénység további csökkentéséért küzdeni.) Ezt a
példátlan jólétet a kapitalizmus tette lehetõvé. Ennek
fogyasztói változata, nem valamiféle aberráció a kezdeti
protestáns szakaszhoz képest, hanem szükségszerûen
alakult ki a marxi terminológiában termelõ erõk fejlõdése –
kevésbé marxi szótárban –, sok okos találmány, vállalkozó
kedv és rengeteg munka nyomán a szûkösség és szükség
birodalmából eljutottunk a bõség és a választás jelenébe. Ez
a világ okozhat korábban nem tapasztalt feszültségeket, de
a szükségletek folyamatos kielégítésének terepe is, ahol a
bõség biztonsága mellett az identitás konstruálásának
szabadsága is megnõtt. (Nem mindenki számára és nem
egyenlõ mértékben, de mégis nõtt.) 
A modern kapitalista társadalmakban tapasztalható
fogyasztói értékkonstelláció és gyakorlat csak a
vulgármarxista propagandában, és persze a jelenkori
antimodernisták számára jelenti a spirituális értékek végét.
Amerika, amelynél fogyasztóibb társadalmat nem ismerünk
egyben a legvallásosabb modern társadalom – más kérdés,
hogy ennek a vallásosságnak a politikai üzentérõl mit
gondolunk. De valóban más kérdés; a tények elöl nem illik
eltáncolni, amit itt látunk, az nem más, mint hogy
éppenséggel semmilyen viszonyban nincs a fogyasztói
kapitalizmus a spirituális vonzódásokkal. 
A fogyasztás nem agymosott véglények lélektelen
vergõdése – mint ahogy egyébként ezt valamennyi
vásárláson rajtakapott antimodernitsa szégyenlõs mosollyal
elismeri. Persze õk mások. Body shop krémjeik mellé a
visszaváltható papírzacskóikba csomagolt makrobiotikus
tengeri moszatjaik érzelmeket közvetítenek szeretteik felé –
nem úgy, mint a hamis tudat jármába hajtott póroknál, kik
nejlonzacskóban szállított hamburgere és kólája

megtévesztettség manifesztációja. Így a különbséget firtató
kérdéseinkre persze csak homályos válaszokat kaphatunk,
amelyek az agymosás esetünkben fennálló hiányára
célozgatnak szemérmesen. 
Nem véletlenül. A közbeszédben megszólalók számára
általános elvárás, szociológusok számára továbbá szakmai
minimumkövetelmény (lenne) az élet tisztelete, mások
értékeinek, életvitelének elõbb a megértése, megismerése
és csak késõbb, sokkal késõbb, talán olyan késõn, hogy ez a
pillanat el sem kell, hogy jöjjön, ezeknek az életstratégiáknak,
választásoknak a morális megítélése. Ha így járnának el az
antimodernisták, akkor nem biztos, hogy annyi szörnyûséget
látnának a világban. Igaz, a posztkommunizmusban a média
és a reklámok szerepe egy darabig nagyobb volt, nagyobb
arányban fogyasztottuk õket, mint Európa nyugatibb tájain.
De okozott-e ez bármilyen társadalom-lélektani traumát?
Nem tudjuk. Bár lehetnek traumáink, kinyilatkoztatások
helyett bizonyítani kellene, hogy ezeket a reklámok okozták –
és nem mondjuk a foglalkoztatás szerkezetátalakítása. És ha
ez sikerülne is, egy következõ körben azt hogyan kéne
mérni, hogy ezek a traumák milyen hatással jártak? Más
szóval biztosak vagyunk abban, hogy a nagy nemzeti
teljesítmények megpróbáltatások és erõfeszítések nélkül
születtek? Bizonyos, hogy olyan nagy baj az, hogy a
kilencvenes évek nyugatos reklámjaival támogatott –
semmiképp sem azok által kiváltott – kapitalista átmenet
értékvonatkozásai tragikusak? Hogy össztársadalmi
mértékben rosszabb helyzethez vezettek, mint a nyolcvanas
évek társadalom-lélektani konstellációja?

Az antimodernisták sincsenek irigylésre méltó helyzetben.
Ahogy Ronald Reagan mondta második elnöki beiktatásán:
you ain’t seen nothing yet – igaziból még semmit se láttatok.
Igen, csak most kezdõdik a „most kezdõdik a” tánc, nyilván
abba az irányba fog fejlõdni a világ, és ezen belül a magyar
kapitalizmus is, amit az antimodernisták nagyon utálnak látni
majd. A magam részérõl ennek az átalakulásnak a megértése
épp elég nagy kihívás ahhoz, hogy ne érezzem szükségét az
antimodernista kinyilatkoztatások leplének magamra
rángatására – mint ahogy kisgyermekek rángatják ijedten
magukra a takarót, ha a valóságos boszorkányok lépteinek
közeledtét hallják tétova álomba merülve.

A tanulmányban közölt vélemény nem feltétlenül tükrözi a szerkesztõség álláspontját. 
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