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K o m m u n i k á c i ó e l m é l e t i  s z a k l a p

Az alábbi írás a reklám változó társadalmi
szerepével foglalkozik az elmúlt néhány
évtized Magyarországán – az elsõ reklá-
moktól a mai marketing korszakig.
Hogyan illeszkedtek az elsõ reklámok a
szocialista tervgazdaság logikájába? Milyen
szerepet játszott a reklámipar a rendszer-
váltás és a kapitalista átalakulás során?
És milyen társadalmi szerepet tölt be ma,
a globális identitás- és élménymarketing
korszakban? A kereskedelmi reklám célja a
fogyasztás felpörgetése, ez pedig a
szeméttermelés és környezetszennyezés
növelésével, környezeti értelemben
fenntarthatatlan anyag- és energiafogyasz-
tással jár. Például minél több robbanó-
motorral mûködõ autó bocsát ki
széndioxidot, annál erõteljesebben halad a
globális klímaváltozás, az Északi- és Déli-
sark jégmezõinek olvadása, a mérsékelt

égövi területek elsivatagosodása, az állat-
és növényfajok élõhelyeinek visszaszorulá-
sa, a fajok kipusztulása. A reklámipar célja
pedig jelenleg minél több robbanó-
motorral mûködõ autó eladása. Egy másik
példa az azonnali kidobásra ítélt, óriási
mennyiségû szeméthegyeket termelõ
csomagolás, vásárlóra tukmálása lehet.
A harmadik példa a visszaválthatatlan
pillepalackok tömege... Felelõssé tehetõ-e
ennek az összefüggésnek az értelemében
a reklámipar és a marketingszakma
tevékenysége az ökológiai válságért – akár
részben felelõssé? Milyen erkölcsi állás-
pontot alakíthatunk ki a környezet-
szenynyezõ technológiák és egészség-
romboló termékek – például autók,
atomenergia, cigaretta, vegyszerekbõl álló
levesporok – reklámozásával marketing-
jével kapcsolatban?1

REKLÁM ÉS ÖKOLÓGIA
A marketingkommunikáció környezeti
és erkölcsi kérdéseirôl

1 Az alábbi gondolatok közül néhány megjelent A média és a reklámok átalakuló társadalmi szerepe az elmúlt tizenöt évben címû interjúban a Tudatos vásárló c. folyóirat 2004 nyári (I. évf.
2-3) számában. Ezúton mondok köszönetet az interjú készítõjének, Csillag Gábornak (Zöld Fiatalok).
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REKLÁMOK A KÁDÁR-KORSZAKBAN 

A Kádár-rendszer irányított államszocialista gazdaságába,
tervgazdaságába az 1968-as reformok, az új gazdasági
mechanizmus vezetett be néhány piacszerû elemet. Így
például a rugalmatlan központi tervek mechanikus végre-
hajtása helyett az állami vállalatok részleges önállóságot
kaptak. Ettõl kezdve néhány cég elsõsorban presztízs-okok
miatt használt reklámokat. Bár igazi piaci verseny nem in-
dult, a korlátozott fogyasztói piac felé kacsingató állami
vállalatok, TSZ-ek – szép korabeli kifejezéssel különösen a
KTSZ-ek – készíttettek reklámokat. Persze a legtöbb, ke-
vésbé emlékezetes reklámban nem igazi piaci szempont-
ok mûködtek: a cégek mindezeket – ismét árulkodó szó-
használat – az úgynevezett propaganda-keretbõl finanszí-
rozták. A reklámozás koncepciója, amely igazán a kapita-
lista verseny és fogyasztás környezetében mûködik, alap-
vetõen, strukturális értelemben rendszeridegen maradt. 

A presztízsokokból történõ reklámozás átlagából azonban
kiemelkedtek azok a reklámok és a mögöttük álló cégek,
amelyek valóban piaci orientációval jelentek meg. Üdítõ-
italok, élelmiszeripari és szépségápolási termékek, és az
elsõ piacorientált áruházlánc rendelte meg e máig is em-
lékezetes reklámokat, az új magyar reklámkultúra elsõ je-
lentõs hullámát. A Skála Kópé-ra évtizedek után is mind-
annyian emlékszünk (mármint középkorúak és idõseb-
bek), nem véletlenül: a Demján féle Skála-birodalom csí-
rája (kezdetben még egyetlen áruház) jelentette a szoci-
alista piacgazdaság, avagy piacosodó szocialista gazdaság
csúcsteljesítményét. De utalhatunk a Fabulon a bõre õre
sorozatra, a Traubisodára, a bontott csirkére és jópár más,
emlékezetes reklámra.2 Mindez azonban – bár szimboli-
kusan és kulturálisan fontos – kis piaci szigetek üzenete
maradt az államszocializmus tengerén. 

Ezekben a reklámokban itthoni, magyar figurák – mint a
Skála Kópé vagy a Traubi vidáman ugráló kis szõlõ-göm-
böcskéi – jelentek meg, és itthon gyártott, magyar termé-
keket hirdettek. A többség igazi magyar produkció volt,
amelyekben a humor volt a meghatározó motívum. Ezek
a humoros rajzfilmfigurák illeszkedtek az akkori, világszintû
és ma is élvezhetõ magyar rajzfilmek képi világához, iko-
nográfiájához (Gusztáv, Mézga Család, Dr. Bubó, stb.)
A MaFilm és a Magyar Televízió munkatársaiból

tehetséges magyar reklámfilmrendezõ csapat kovácsoló-
dott ki. Nem véletlen e két cég, hiszen e korszakban még
nem volt teljes a tévé-dominancia, hanem nagyközönség-
hez szólt a mozikban a Híradó és a nagyfilm között vetí-
tett mozgóképes reklámblokk is. Ha mindezt a korabeli
média környezetébe helyezzük, azt kell mondanunk: az
elektronikus média és a sajtó a kor nyugati technológiai
és vizuális trendjeihez képest muzeális körülmények kö-
zött mûködött. A nyomtatott sajtó esetében szinte a rend-
szerváltásig ólomból szedték a betûket, ami Nyugaton
múzeumi látványosság lehetett volna. Nem jelentek meg
színes napilapok sem, és a hetilapok képszerkesztése és
tördelése is lassan haladt a szovjet hivatalosságtól a nyu-
gati vizuális megoldások sokszínûsége felé.  Ha ma meg-
nézünk egy rendszerváltás elõtti Népszabadságot, Ma-
gyar Nemzetet vagy Magyar Hírlapot, elképeszt a betû-
tenger, vizuális unalom, és a nyomdai kivitelezés alacsony
minõsége. Ugyanígy a magyar tévézés technológiáját, a
vágási technikát, a hírszerkesztés ritmusát is elavultnak
minõsíthetjük ebben az idõben. 1987-88 elõtt persze a
legálisan megjelenõ sajtó- és média-tartalom is a hivata-
los kommunikációra szûkült (néhány nevezetes kivétellel).
Az elérhetõ üzeneteket a kommunista propaganda és a
3T (tûr, tilt, támogat) politikája határozta meg. 

Ebbe a vizuális állóvízbe zuhantak az elsõ nyugati típusú
reklámok. Már jóval a rendszerváltás elõtt megjelent né-
hány kivételes nyugati reklám, mint például a Pepsié, vagy
a WAT'69 whiskyé, amelyek már elkezdték behozni a nyu-
gati „feelinget”, de mégis alapvetõen kuriózumok maradtak.
E reklámok teljesen új vizuális és értékvilágot jelenítettek
meg: szereplõi vonzó, szexis fiatalok voltak, feszes blue
jeansben, színes pólókban és lenge ruhákban, erotikus te-
kintettel és mozdulatokkal a mediterrán tengerparton, ha-
jón, motorcsónakon, amint whiskyt vagy kólát iszogatnak.
Ezt a színes, szexi vízparti világot rajtuk kívül csak a Fa szap-
pan reklámok képviselték Magyarországon. A WAT'69 már
nevében – és a reklám tartalmában is – a szexre utalt. A Fa
reklámokban a trópusi vízesés alatt vagy tengeri hullámok-
ban játszadozó félmeztelen nõk, a szabadság és szabados-
ság képei jelentek meg. A vasfüggönyön átjutottak, s a
kommunista puritanizmus birodalmának egére felrepültek a
nyugati fogyasztói kultúra elsõ fecskéi, a kinti világ hírnökei. 

A KAPITALIZMUS ELFOGADTATÁSA 

A rendszerváltást megelõzõ néhány évben egyre több
hasonló reklámot láthattunk, majd a rendszerváltáskor
földcsuszamlásszerû változás indult. A korszerû nyugati
reklámok hihetetlenül erõs váltást jelentettek vizuálisan,

ritmusban, színekben, ami egyszersmind megjelent az ut-
cán, az óriásplakátokon is – s ezzel egy egészen új álomvi-
lág tûnt föl. A Nyugat elérhetõ közelségben mutatta meg
magát. Persze a nyugati fogyasztói álom a hétköznapi való-

2 Részletesen ld. Rónai Veronika: Traubisoda, bontott csirke, Skála kópé, Fabulon... Reklámfilmek a gulyáskommunizmusban. In: Csermely Ákos és Sükösd Miklós: Propaganda a mai
médiában. Budapest: Média Hungária Könyvek, 2004, 136-150. Sas István 101 reklámfilmje megtekinthetõ az interneten: „a 80-as évek magyar reklámjai – 101 reklámfilm”,
http://reklamok.gergoke.hu
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ságban, a fogyasztás szerkezetében nem vált hirtelen elér-
hetõvé, hiszen például luxuskocsik hirdetései is megjelen-
tek, olyan autóké, amilyeneket gyakorlatilag senki sem tu-
dott megvenni, de a dolog mégis szíven ütötte a magyar
társadalmat. A nyugati áruvilág és fogyasztói kultúra teljes
vértezetében, színességével megérkezett, berobbant Ma-
gyarországra és a térség többi országába. 

Mindez civilizációs változást jelzett: a szovjet civilizáció és
a fogyasztói kapitalizmus világtörténelmi mérkõzését KO-
val nyerte a Nyugat. A hivatalos, szürke, szovjet kultúra
darabokra, majd a porba hullt, a homo sovieticusból ki-
röppent a fogyasztói álom pillangója. A szovjet birodalom
végvidékén felszabdalták a vasfüggönyt.

Az új, színes fogyasztói álomvilág nagyot ütött: a magyar
és a többi kelet-közép-európai nép igazi reklámzabáló
lett. E korai kapitalista években sokan éppen a vizuális
újdonságokat és új értékeket bemutató reklámokért néz-
tek tévét – ez is térségünk megíratlan média- és reklám-
recepciótörténetéhez tartozik. Néhányan felszólaltak a
reklám-dömping ellen – Magyarországon halkabban,
Oroszországban és más országokban erõsebb hangon.
Kisebb sajtó- és politikai viták indultak arról, vajon he-
lyes-e azzal vadítani a kisnyugdíjasokat, vagy a szerény
keresetûeket, hogy luxus árucikkeket reklámozunk nekik. 

Ám itt fontos figyelembe venni, hogy Magyarországon a
fogyasztói kultúra gyökerei igen mélyre nyúlnak. Utalha-
tunk dédszüleink nemzedékére, a reklámok elsõ nagy
korszakára, a Monarchia, az elõzõ századforduló polgáro-
sodására, illetve késõbb a két világháború közti idõszakra.
Bár a kádárizmusban igazi piacgazdaság nem mûködött,
de a magánszektor, a butikok, a farmerek, a lemezek, a
divatcikkek frontján vagy a balatoni lángos- és palacsinta
sütödékben az 1960-as évek közepétõl kezdve jelen vol-
tak olyan elemek, amelyek a keleti blokkban egyedül
Magyarországon voltak meg. „Valódi farmert” például az
„Ecserire” jártak venni az egész Varsói Szerzõdésbõl a ke-
let-német turistáktól kezdve a szovjet diplomaták gyere-
keik. Az Omega és az LGT bakelitje tarolt az egész keleti
blokkban. A balatoni nyarak kultúrája egyfajta gulyás-
kommunista beach-kultúrává alakult. A nyugati fogyasztói
kultúra keletiesített, magyarosított változatát éltük, ahol a
Trabantot összemérhettük a Mercedesszel, a Wartburgot
és Zsigulit a BMW-vel, a nagy japán és német motorokat
bámultuk, és a németeket, akik dobozos DAB sört ittak
és Fantát (elõbb gyûjtöttük a sörös és üdítõs konzerve-
ket), aztán késõbb már mi is ihattunk. Az 1970-es évek-
tõl magyar nemzedékek szocializálódtak ezeken a turiz-
mussal érkezõ, turizmushoz kötõdõ fogyasztói mintákon. 

Amint lehetett – az 1980-as évek végétõl – tömegek, szá-
zezrek igyekeztek Ausztriába Gorenje hûtõt vásárolni, tehát
hihetetlen fogyasztói igények törtek felszínre a magyar tár-
sadalomban. (Az államszocializmus korábbi szakaszában a

frizsider kispolgári csökevénynek számított, amit az 1960-as
években a frizsider-szocializmus vita – egy igazi ideológiai
vita – rehabilitált csak. A hûtõ ettõl kezdve bekerülhetett a
szocialista családok otthonaiba is, de a mélyhûtõk fenna-
kadtak a vasfüggönyön.) Aztán jött a Dallas, Jockey Ewing
ranchének mérete és gazdag házbelsõje és az összes ame-
rikai film, amelyek szintén az amerikai fogyasztói kultúrára
szoktattak. És persze a reklámok.

A rendszerváltás után a közép-európaiak számára is min-
dennapi élménnyé vált, hogy a reklámok sokkal többrõl
szólnak, mint az áru eladásáról. A rendszerváltás után a
térségben megváltozott a gazdaság struktúrája és benne
a reklám szerepe: a nagy nyugati multinacionális cégek
hosszútávú piacot és pozíciót kerestek és szereztek ma-
guknak- az üdítõitaloktól a mosóporokon át a nõi szép-
ség-termékekig. Az új típusú (mármint Közép-Európában
új típusú) reklámok a fogyasztás, a fogyasztói kultúra új
meghatározását hozták: a fogyasztás és a boldogság fo-
galmát, érzésvilágát kapcsolták össze. A reklámok az
1990-es évek elején óriási szerepet játszottak a kapitaliz-
mus legitimálásában, a kapitalista átalakulás elfogadtatá-
sában. Nem elsõsorban a parlamenti vitákból, a vezetõ
politikusok nagy szópárbajaiból tanulták meg a kapitaliz-
must a magyar emberek (ezek inkább a többpárti de-
mokrácia élményére és eljárásaira tanítottak), hanem
egyrészt a munkahelyükön beinduló változásokból, a pri-
vatizáció következményeibõl és követelményeibõl, más-
részt a napi többórányi televíziózásból. A televízióban és
ezen belül különösen a reklámokban csodavilág, álomvi-
lág tárult eléjük: lebbenõ kelmék, színes ruhák, szép tes-
tek, illatok és italok, formás autók és nõi keblek jelenítet-
ték meg a kapitalizmust a vágyak szintjén. A reklámok
óriási szerepet játszottak az 1990-es évek elején abban,
hogy selymesen elfogadtatták a magyar és az összes ke-
let európai társadalommal: itt kapitalizmus lesz. Ez né-
hány évvel késõbb Oroszországban és a volt szovjet or-
szágokban megismétlõdött. 

A reklámok nem csak eladni akarnak, hanem a fogyasz-
tást akarják legitimálni azzal, hogy összekapcsolják a bol-
dogságot a fogyasztással. Ha megveszel egy árucikket,
akkor olyan boldog leszel, mint a képen látható emberek:
errõl szólnak a reklámok. Azt az ígértet hordozzák, jelení-
tik meg, hogy a vásárlás aktusával jóérzésük, boldogsá-
guk a miénk lesz, olyanok leszünk, mint õk: boldogok le-
szünk, vagyis boldogságot vásárolhatunk. És persze vég-
telen a folyamat: mindig megjelennek új fogyasztási cik-
kek és szolgáltatások. Az egyik mobiltelefon után a má-
sik, az egyik rúzs után a másik, és ugyanez a mosópor-
oknál is, az autókról nem is beszélve, amelyeket állandó-
an cserélgetni kellene a reklámok ajánlása szerint. 

Mindez azonban problematikus, hiszen állandó kielégü-
letlenséget hoz. Minél többet vásárolunk, annál többet
kéne vásárolnunk, és persze mindenkinek véges
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a pénztárcája. Vagyis végsõ fokon a fogyasztás logikája
boldogtalansághoz vezet, mert nem tudunk mindent
megvenni, és az életünk egyre inkább arról szól, hogy
megkeressük a pénzt a fogyasztásra, és persze nem igaz,
hogy a boldogságot meg lehetne vásárolni. A reklámok
tehát arról szólnak, hogy a fogyasztás boldoggá tesz, ezt
sugározzák hihetetlen erõvel. A rendszerváltás körüli rek-
lámok e kulturális jelentés elsöprõ erejû bemutatásával
és ismétlésével szolgálták a kapitalista átalakulást.

De másról is szól a reklám: szép férfi és nõi arcokat, és
kellemes nemi szerepeket mutat. A reklám a szépség de-
finíciójáról is szól; a változó szépségideált részben a rek-
lámok, kisebb részben a filmek (hollywoodi és egyéb té-
vé- és mozifilmek), és más vizuális mûfajok (bulvártévé,
bulvársajtó, magazinok) sugározzák felénk. Ha végignéz-
zük a nõideál változásait az 1950-es évektõl máig Ma-
gyarországon, Romániában, vagy a Szovjetunióban-Orosz-
országban, akkor egyenesen haladunk a termetes, ro-
bosztus traktoros lánytól a mai hollywoodi sztárokig és
anorexiás modellekig. A férfiaknál a sztahanovistától a
csipszet rágó, bulikon mobiljával pörgõ tinédzser-diákig,
és az izmai hajlatát dezodorozó sármõrig. A reklámok te-
hát hatékonyan járultak hozzá nõ- és férfi-ideál változásá-
hoz. A Nyugat gondtalan „minta-anyukáját”, vagy a maga-
san kvalifikált „dolgozó nõ” ideálját állítják a középpontba.
A reklámokban ugyanakkor homogén társadalmi mintákat
láthatunk. Általában – még a kutyakonzerv reklámokban
is – gyönyörû középosztálybeli házat látunk, ahol papa,
mama gyerekek gyúrják a kutyát a zöld füvön a nagy au-
tó mellett. A fiatalabb (vagy tudat alatt a fiatalságra vá-
gyó) célközönségnek szóló testápoló reklámokban

yuppie párok játszadoznak hatalmas tetõtéri lakásokban.
Kisebbségieket, romákat soha nem látunk a reklámokban
Magyarországon, munkást is ritkán. 

Tehát a 1990-es évek elején ezt látom döntõnek: a rek-
lámok nagy szerepet játszottak a gazdasági rendszervál-
tás, a kapitalizmus elfogadtatásában, a nagy átalakulás
selymessé tételében, vágyálmaink közelebbre hozásában,
a középosztályi (mármint nyugati középosztályi, Kelet-Kö-
zép-Európában ez felsõ-középosztályi szintet jelent) fo-
gyasztói családmodellek, életforma- modellek vágyottá
tételében. Egyáltalán a pénz fontosságának középre állítá-
sa és ennek nyilvános kimondása óriási változást jelen-
tett Magyarországon az 1990-es évek elejétõl. Az „átkos-
ban”, a Kádár-rendszerben a párttagság jelentette az
anyagi gyarapodás legfontosabb tényezõjét. (Ezt Szelényi
Iván városszociológiai kutatásai mutatták ki elõször. A
párttagok minden társadalmi rétegben szignifikánsan
jobb lakáskörülmények között laktak.) Ez teljesen megvál-
tozott 1990 után, amikor a jövedelem (illetve a privatizá-
cióban a tõketulajdon) lett a fõ társadalmi megkülönböz-
tetõ szempont. Annak elfogadtatásában, hogy a pénz és
anyagi helyzetünk a fõ társadalmi érték, a reklámoknak
szintén óriási szerepe volt, hiszen a fogyasztó értékét
anyagi lehetõségei határozzák meg. Az az értékes, aki fo-
gyaszt, és annyira értékes, amennyit fogyaszt: ez a reklá-
mok diktuma. A pénz mint fõ társadalmi érték legitimálá-
sának szerepét ma már a bulvártévé és a sajtó is átvette,
amikor A Nagy Õ-ben és hasonló mûsorokban a vágyott
férfiakat és nõket természetesen gazdagokként állítják
elénk, vagy a száz leggazdagabb magyar, az új pénzelit
listáját és képeit közreadja a Magyar Hírlap. 

BRAND MARKETING, IDENTITÁSMARKETING, ÉLMÉNYMARKETING

A rendszerváltás után a privatizált és a globális piacra nyi-
tott magyar gazdaságban kemény piaci verseny indult. Sok
a multi, s a reklám a tényleges verseny és piacszerzés esz-
közeként mûködik. Már nem az egyes termékek versenye
folyik, hanem leginkább a márkáké. A márka, a brand már
sokkal több, mint pusztán egy termék, s a reklám is sokkal
több, mint egy-egy termék hirdetése. Amikor a cégek már-
káiról beszélünk, akkor ezek az érzelmi azonosulás kiváltá-
sára épülnek. Közösséget akarnak alkotni; azt akarják, hogy
úgy érezzük, hogy közösségbe lépünk be, hogyha meg-
vesszük a dolgot. Így már nem csak boldogságot vásáro-
lunk, hanem közösséget, közösségi tagságot és azzal járó
kulturális identitást is, amikor mondjuk egy adott tornaci-
põt megveszünk. Az identitásmarketing persze hatalmas
hazugság, mégis a mai reklám-marketingnek szerves része,
egyik fõ trendje.3

A szimbolikus közösséghez tartozás érzésének kiváltására a

reklám mélyen beágyazott kulturális szimbólumokat hasz-
nál. Például a valláshoz, mitológiához kapcsolódó jelképe-
ket és analógiákat: a menny, föld, pokol hármas tagolását,
a túlvilági fehér fényt az alagút végén, vagy a jó és a rossz
õsi küzdelmének képeit. Ha bizonyos tornacipõt veszel,
nagyon, nagyon magasra tudsz ugrani, nem hat rád a gra-
vitáció, lebegsz és haladsz, mintha hétmérföldes csizmát
vennél fel vagy repülõ szõnyegre ülnél. Más mitológiai
alapstruktúrájú reklámok Dávid és Góliát õsi toposzára
épülnek. Megint más reklámok a kiközösítéstõl, magánytól
való õsi félelmet használják ki. Ha nem ezzel a samponnal
mosol hajat, korpás lesz a fejed és gallérod, csak úgy hullik
a korpád, mint Holle anyó dunyhájából a hó. Kinevet a
szerelmed és kiközösítenek a társaid, egyedül maradsz, kí-
vül a törzs meleg körén, társadalmilag nem létezel, világod
összedõl. Protézisragasztó nélkül nem ehetsz, és szégyen-
ben maradsz kisunokád elõtt. Rágó nélkül büdös a szád,

3 Naomi Klein: No Logo. Márkák, multik, monstrumok. Budapest: AMF. Tudatos Vásárlók Egyesülete, 2004
Nádasi Katalin: Alternatív médiahasználati trendek a marketingkommunikációban. ReklámÉrték, II. évf. 16. szám, 2004 november, http://www.mrsz.hu/issue-reklamertek.php
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4 Copyright by Melocco János
5 Hans-Ulrich Grimm: A leves hazudik. Az ételek szép új világa. Piliscsaba: Kétezeregy Kiadó, 2001.

nem koitálhatsz, nem örökítheted tovább önzõ génjeid.
Dusbád istenség4 viszont ellenállhatatlanná változtat, illata
afrodiziákum. A tisztítószer kiöli az ártó kis fekete lényeket,
gonosz férgeket, démonokat; a világot ragyogóvá varázsolja,
fehérbe öltözteti és megtisztítja. A szellentésgátló belülrõl
tisztít meg, stb.

A reklámhatás másik nagyon fontos mechanizmusa az is-
métlés. A hatásmechanizmus itt olyan, mint a katonai fegye-
lem, a drill, ahol nagyon sokszor csináltatják meg ugyanazt a
vigyázzállást, a masírozást, a jobbraátot, a balraátot; minden-
nek a fõ eszköze az felszólító, elordított, parancsoló ismétlés.
Felszólít és ordít az õrmester és felszólít és ordít (a többi
mûsornál hangosabban) a tévéreklám. Az üzeneteket ezzel
beégetik a tudatalattinkba. A reklám sokszor él tudattalan
üzenetekkel, s nemcsak szexuális vagy mitológiai célzások-
kal, hanem a háborús propaganda érzelmi eszköztárával is.
A reklámkampányok célcsoporttal, célzással, sokszori becsa-
pódással számolnak: a hangos, ritmusos ismétlés a psziché-
be és az emlékezetbe vési a fogyasztás parancsszavait.

A marketingkommunikáció mára mindent beborító kommu-
nikációs és kulturális környezetté válik. Ez kézenfekvõen ra-
gadható meg a politikai kommunikációban is, amelyben a
politikai szereplõk szintén teljesen ráálltak a marketingesz-
közök alkalmazására. A kereskedelmi marketing a piacszer-
zést szolgálja, a politikai marketing a politikai szavazótáborok
megszerzését és stabilizálását célozza meg. Politikai,

választási kampányok esetén ugyanazok az eszközök jelen-
nek meg, ugyanazok azok a zenék, ugyanazok a kreatív csa-
patok vagy akár cégek csinálják a reklámokat, csak itt politi-
kusokat akarnak eladni. Itt is azonosulást kívánó jelképeket
használnak, amiket ugyanúgy fogyasztunk, csak nem pénz-
zel fizetünk, hanem a szavazatunkkal. Itt is központi szerepe
van a mi és õk õsi szembenállásának, és az érzelmi azono-
sulásnak. Ez az amit a polgárok gyakran árokásásnak vagy
gyûlöletkampánynak éreznek: Õk rosszak, Mi pedig jók va-
gyunk. 

A marketing és a PR áthatja egész életünket. Nagyon érde-
kes, hogy Magyarországon, és általában a demokráciákban a
propaganda szó nagyon rosszul cseng, mert a náci propa-
gandára, vagy a Rákosi-féle, sztálini propagandára gondo-
lunk. De végül is a régi politikai propagandisták és a nagy
reklámcégek sok eszközt azonosan használnak: azonos típu-
sú hõsöket látunk, kemény, szõke, jövõbe tekintõ kék szemû
boldog pasasokat, szép asszonyokat, vidám, magabiztos gye-
rekeket. S megint csak nagyon fontos az ismétlés, illetve az,
hogy csak az elõnyöket mutatjuk be, elhallgatjuk a hátrányo-
kat; a beavatás és a sulykolás eleme nagyon hasonlít, tehát
a reklám, és tágabban a piacszerzõ kommunikáció, illetve a
régi propaganda sok hasonlóságot mutat. Az, hogy bombáz-
zuk az érzelmeket kiváltó képekkel és üzenetekkel a társadal-
mi célcsoportot, nem engedjük, hogy felébredjen, hogy ki-
nyissa a szemét, elvarázsoljuk... és „agymosást” tartunk neki.
Azt akarjuk, hogy azt gondolja, amit mi akarunk.

TUDATOS VÁSÁRLÁS ÉS ÖKOLÓGIAI FELELÕSSÉG

Szex, mitológiai-vallási képek, a tudatalattira ható pszicholó-
giai és érzelmi eszközök, élménymanipuláció, kulturális kó-
dok, identitásalkotás – néhány a reklám hatalmát biztosító
fontosabb eszköz közül. Ebben a helyzetben védelmet kell
keresnünk a kereskedelmi és politikai marketing kommuni-
káció célcsoportjai, a fogyasztó és az állampolgár számára.
Mik lehetnek az ellenállás stratégiái? 

Védelmet jelent mindenekelõtt a kérdéskörrõl folytatott nyil-
vános beszélgetés és kritika. Sokatmondó tény, hogy nincs
benne a fogyasztói köztudatban az: a reklámot a fogyasztók
fizetik meg. A fogyasztói cikkek és szolgáltatások árában egy-
re kisebb részt képvisel az anyag, energia és munkabefekte-
tés, ami a létrehozásához valójában szükséges. A brand, a
márka marketingkommunikációja ezzel szemben egyre nö-
vekvõ arányú, hatalmas összeget visz el. A csomagolás, a
kereskedelem, és a reklám, a cég PR-ja rengeteg pénz. Tehát
fogyasztóként nagyon sokat fizetünk a termékek árában
azért, hogy a reklámokat sugározzák és identitásunkat mani-
plulálják. Egy népszerû kereskedelmi csatornán fõmû-
soridõben percenként milliókat kérnek. Új trend a népszerû

közéleti szereplõk, mûvészek személyes szponzorálása; egy
nagyobb közönséget mozgató rendezvény szponzorálása
pedig tíz- vagy akár százmilliós nagyságrendû is lehet. Mind-
ezt végsõ soron mi fogyasztók fizetjük meg. Ez még elég ke-
vés emberben tudatosodott. 

A reklámok másik „ellenszere” pedig a tudatos fogyasztói
magatartás, amelyik lehántja az érzelmi felhangokat, a hatal-
mas manipulációs apparátust, ami körbeveszi az árukat és
szolgáltatásokat, és teljesen racionális terminusokban el-
mondja az áruk paramétereit. Magyarországon a korábban a
Teszt magazin próbált ilyet csinálni. Nagyon nagy szükség
lenne olyan könnyen érthetõ fogyasztóvédelemre, amely-
ben összehasonlító táblázatokon keresztül láthatóvá válik,
hogy pontosan mennyi is mondjuk a gyümölcslevek gyü-
mölcstartalma, mennyi az adalékanyag, az ízesítõ, a tartósító-
szer, stb. S ugyanez vonatkozik a többi termékre is a fogké-
mektõl az autókig. Sõt, nyilván ugyanennek kellene érvénye-
sülnie a politikai marketing területén, ahol a nagy kommuni-
kációs lufik helyett inkább a pártok szakmapolitikai program-
ját néznénk meg. Tehát lehetséges öntudatos fogyasztói
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magatartás a politikában is, és ebben a média, a különbözõ
újságok és online kiadványok nagyon sokat segíthetnek, pél-
dául ha táblázatokba rendezik a pártok egészség-, vagy kör-
nyezetvédelmi politikáját, hogy ezek ténylegesen összeha-
sonlíthatóak legyenek. 

Nézzünk egy példát a virtuális valóság marketinges megal-
kotására. A kémiai szerek élelmiszerként, sõt kulturális iden-
titásként való kommunikációs megalkotását írja le Hans -
Ulrich Grimm (a Spiegel volt szerkesztõje) A leves hazudik.
Az ételek szép új világa c. tényfeltáró kötetében.5 Érzékeink
manipulálására a közvélemény számára nagyrészt láthatatla-
nul szervezõdött meg az „ízipar”, egy hatalmas új iparág.
Csecsemõeledel és gyümölcsjoghurt, felvágott, leves vagy
sütemény, nem azt esszük, amit gondolunk. A boltjaink pol-
cait megtöltõ élelmiszerek dúskálnak az aromákban és
egyéb adalékanyagokban, sõt számos élelmiszer nagyrészt
kémiai úton elõállított adalékokból, mû-ízekbõl áll. Az ipar
láthatatlanul fûszerez, a hatások ismeretlenek. A nyugati vi-
lágba integrálódó Magyarországon mindez már a minden-
napok részévé vált.  A 21. század elején élelmiszereink nagy
része valójában mesterségesen, kémiai laboratóriumban lét-
rehozott aroma, ízfokozó, íz- és állományjavító, ízfedõ, ada-
lékanyag, édesítõszer és ételimitátum. Mindez nem magától
keletkezik, hanem a modern kémiai ipar állítja elõ számunk-
ra, s kulturális jelentését marketingkampányok adják. 

„...ez a konszern befolyásolja milliók ízlését, azt amit ember
milliók esznek. Uralja a levesporok és dobozos húsok, a tévé
elõtti rágcsálnivalók és mélyhûtött pizzák ízét. A cég rendkívül
kreatív, megállás nélkül talál fel új aromákat és íz-élményeket.”
... „Egy csirkének ez nem egy kellemes környezet. Nincsenek
magok, nincs létra, nincs kifutó, és ezek helyett rút hordók,
csövek labirintusa, zsákok tele kemikáliákkal. Az állatvédõk
azonban megnyugodhatnak. Se egy kakas nem kukorékolt itt
soha, se egy tyúk nem kotkodácsolt. Mégis »száz tyúkot« tud
a cég kínálni, állítja Günter Matheis vezetõ beosztott. Nem
úgy értette. Az úr a csapkodó szárnyasokkal nem sokat tudna
kezdeni: foglalkozása vegyész, így azután korlátozott elképze-
lései vannak egy ilyen állatról. A pontosság kedvéért csak elõ-
állítja a tyúk ízt, és ezzel ellátja vevõit, a Maggit és a Knorrt. És
ez manapság kakas nélkül is kiválóan megy, egyszerûen csak

egy kis kémia kell hozzá. A kifejezések az ételek új világában,
»a szagok és ízek virtuális valóságában«, amint az amerikai
kultúrtörténészek hívják, kicsit megváltoztak.”6

Mit gondoljunk a háziasszonyoknak, kismamáknak szóló
levespor hirdetésekrõl? Márkát adnak el, identitást, boldog-
ságélményt, de a valóságban csak ócska, laborban elõállított
szintetikus kemikáliákat? Mit gondoljunk annak a tevékeny-
égnek a szakmai értelmérõl és társadalmi értékérõl, amely
egy vegyipari termék, kémiai képlet köré próbál kreatívan él-
ményt és közösségi-fogyasztói identitást varázsolni? És mit
gondoljunk a gyerekeknek szóló csipsz, kóla, édesség, ham-
burger, rágógumi és nyalóka reklámokról, brandjeik identi-
tásmarketingjérõl? Ténykérdes: a csatorna tulajdonosai, a
gyártók és a marketingszakemberek profitot termelnek a
gyerekvásárlók identitásának, érzéseinek és érzékeinek ma-
nipulálásával, behálózásukkal. De hogyan? Valamennyien
túlsúlyos, egészségtelenül táplálkozó gyerekek, a jövõ beteg
felnõtteinek szenvedése árán szereznek profitot. Vagy néz-
zük a cigerattagyárakat és marketingeseiket: tudják, hogy a
profitot betegségek és tüdõrák mértékegységben, halottak,
árva gyerekek és családok fizetik meg. Meg persze az orvosi
költségeket a társadalombiztosítás. (E sorok írójának és
egyik legjobb barátjának édesapja egyaránt Szimfónia ciga-
rettát szívott és tüdõrákban halt meg. Maga Marlboro Man,
a márka népszerû reklámembere is tüdõrákban halt meg.)
Mindez természetesen erkölcsi kérdéseket is felvet.

Ha a környezeti következmények és egészségi kockázatok fe-
lõl nézzük, a reklámozott termékek és szolgáltatások nagyban
különböznek. Az egyik termék csak kicsit szennyez és rombol,
a másik nagyon, a harmadik egyáltalán nem. Akkor e termé-
kek elõállítása és marketing kommunikációja, reklámozása
egyaránt elfogadható és erkölcsös tevékenység?  Vagy min-
den szakma egyaránt erkölcsös, s a napi munka után hazatér-
ve lehúzhatjuk lelkiismeretünk garázskapuját is, hiszen – már-
kamenedzserként – csak a munkánkat végeztük? Az erkölcsi
kérdések mindig odakint maradnak? Teljesen mindegy, hogy
milyen márkát menedzselünk, hiszen ez csak munka, amibõl
eltartjuk magunkat és családunkat? Mi úgysem dohányzunk,
saját gyerekeinket pedig igyekszünk óvni mindattól a szemét-
tõl, amit más gyerekek millióira igyekszünk rátukmálni?

A KERESKEDELMI MARKETING FELELÕSSÉGE ÉS ERKÖLCSI KÉRDÉSEI

Közép-Európában az elmúlt tizenöt évben gyorsítva zajlott le
az, ami a nyugati világban mintegy ötven évet vett igénybe:
a szocialista hiánygazdaságot elhagyva kialakult a fogyasztói
kapitalizmus marketing-orientált rendszere. A nyugati kapita-
lizmus fokozatos átalakulása helyett, az idõ rövidsége miatt
a trend gyorsabb, radikálisabb, nemegyszer drámai változá-
sokhoz vezetett, és sûrítve szemlélhetõ. 
Magyarországon az 1968-as gazdasági reformok miatt a

piaci szocializmus egyes elemei, így a hazai készítésû  reklá-
mok már korábban megjelentek, sõt néhány nyugati reklám
is eljutott a fogyasztókhoz. Mára azonban a Skála-
kópé jópofa figurája helyett a reklám mindent beborító, min-
denen áthatoló strukturális és kulturális környezetté vált. Az
egyes áruk, termékek hirdetéseinek helyét a brand-market-
ing, az identitás-marketing, az élménymarketing vette át.
E technikák a felpörgetett fogyasztás, a fogyasztásra

6 U.o.
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kényszerítés, végsõ soron a fogyasztói kapitalizmus eszközei.
A globalizációval, az olcsó harmadik világbéli sweatshop
munkaerõvel és robottechnikával egyre könnyebbé és ol-
csóbbá válik a termelés. A termékek elhelyezésére, a fo-
gyasztói igények kialakítására, egyre növekvõ összegû és ará-
nyú dollár, euro- és yen-milliárdokat költenek. De mit is
eredményeznek a csillagászati marketingköltségek? Mi a vég-
eredmény, a végtermék?

A kapitalizmus végterméke voltaképpen nem más, mint
szemét – idézi Slavoj Zizek szlovén filozófust Nagy Bálint.7

S így folytatja: „Manapság szakmák sora munkálkodik azon,
hogy miként lehet a tárgyak szemétbe kerülését gyorsítani...
A tárgyak idõelõtti szemétre juttatásának egyik módja, hogy
funkcionálisan elavulttá tesszük... A »garantált minõség« [a
rövid élettartam] a dolgok szemétre juttatásának egy másik
technikája… Dobd ki és vegyél újat! A kommunikáció esz-
közeivel kiválóan befolyásolható technika a megjelenéssel
való manipuláció. ... Lényeg, hogy cseréld le a ruhatárad.
Lényeg, hogy cseréld le az addig használt, még tökéletesen
mûködõ tárgyat egy másikra. A lényeg, hogy vásárolj. A lé-
nyeg, hogy fogyassz! A lényeg, hogy termelni lehessen! A
lényeg: A NÖVEKEDÉS! Mindenáron. ... És ekkor jön a meg-
oldások legzseniálisabbja: a feeling... A terméket humanizál-
juk. Megszemélyesítjük. Nevet adunk neki. A névhez tulaj-
donságokat rendelünk, a tulajdonságok együttese mögé
személyiséget, a személyiséghez történeteket, szituációkat,
életérzéseket. Virtuális világokat építünk.”8

A marketingköltségvetés és a szeméthegyek egyaránt az ég-
be szöknek, a környezet egyre szennyezettebb. A szemétter-
melés azonban nem szemlélhetõ magában. A hozzá szük-
séges anyag és energia biztosítása, majd a szemét sorsa a
földi élet egészével kapcsolatos kérdéseket vet fel. A szemét
nem magától, a semmibõl keletkezik, s nem is párolog el
nyomtalanul a kukánkból. A szemétben csillagászati men-
nyiségû anyagot és energiát invesztáltak.

A marketingkommunikáció célja, a fogyasztás növelése a
szeméttermelés, a környezetszennyezés növelésével, kör-
nyezeti értelemben fenntarthatatlan anyag- és energiafo-
gyasztással jár. Minél több robbanómotorral mûködõ autó
bocsát ki széndioxidot, annál erõsebben változik a Föld ég-
hajlata, olvadnak az Északi- és Déli-sark jégmezõi, a sivata-
gosodnak a mérsékelt égövi területek, szorulnak vissza az ál-
lat- és növényfajok élõhelyei, pusztulnak ki a fajok. Az autó-
gyárak marketingstratégiái és az ezt kiszolgáló reklámipar
célja pedig jelenleg minél több robbanómotorral mûködõ
autó eladása. Egy másik példa a szeméthegyeket termelõ,
óriási mennyiségû csomagolás, vásárlóra öntése lehet.

A harmadik példa a visszaválthatatlan pillepalackok
tömege... Felelõssé tehetõ-e ennek az összefüggésnek az
értelemében a reklámipar és a marketingszakma tevékeny-
sége az ökológiai válságért – akár részlegesen felelõssé? Mi-
lyen erkölcsi álláspontot alakíthatunk ki a környezetszennye-
zõ technológiák és egészségromboló termékek – például
autók, atomenergia, cigaretta, szintetikus levesporok – reklá-
mozásával, marketingjével kapcsolatban?

A fogyasztói kapitalizmus mai rendszere ökológiai, környezeti
értelemben fenntarthatatlan. A Föld véges ökológiai rend-
szerében végtelen gazdasági növekedés nem lehetséges.
A hatékonyabb marketing pedig több szemét termelését se-
gíti. A termékek elõállításához szükséges hatalmas mennyi-
ségû energia évezredekig megmaradó mûanyag hegyekké,
pár év alatt veszélyes hulladékká váló elektronikus kütyük
formájában szeméthegyekké válik.9 A szemét tömegtermelé-
séhez szükséges elképesztõ mennyiségû energiát ráadásul
nukleáris reaktorok termelik. A kiégett, sugárzó nukleáris fû-
tõelemek elhelyezése akár többezer, többtízezer évig jelen-
tenek problémát utódaink számára. Releváns-e a marketing-
kommunikációt összefüggésbe hozni gyerekeink, unokáink
jövõjével, a jövõ nemzedékek iránti felelõsségünkkel?10

A globális ökológiai válság mindenképen ezt indokolja. E vál-
ság immár nem jövõidejû: tudományos tény, hogy a széndi-
oxid magas szintje miatt megkezdõdött a globális klímaválto-
zás.11 Évtizedek óta folyik az állat és növényfajok élõhelyének
visszaszorítása, a fajok tömeges kipusztulása, pontosabban
kiirtása, a természeti rendszer ipari megsemmisítése, végsõ
megoldása: az ökocídium. A környezetszociológia a különbö-
zõ társadalmi tevékenységek környezeti hatásával foglalko-
zik.12 A társadalmi tevékenységek, technológiák ökológiai ha-
tása, a természetrombolás mennyisége és minõsége azon-
ban egyszersmind erkölcsi fokmérõ is.13 A környezetbarát, az
ökológiai értelemben vett fenntarthatóságot fejlõdést biztosí-
tó termékek, szolgáltatások, technológiák fejlesztése, gyártá-
sa, terjesztése, fogyasztása erkölcsi értelemben pozitívabb és
elfogadhatóbb. A társadalom iránt felelõsebb és mondjuk ki,
végsõ soron jobb ember, aki ilyet gyárt, terjeszt és fogyaszt.  

Az ökológiai katasztrófa megkezdõdött, és nem vagyunk ár-
tatlanok. Ahogy nõ a levegõ széndioxid tartalma, úgy nõ a
felelõsségünk is. Az ökológiai szempont egyszersmind érték-
szempont, erkölcsi szempont is. Az emberi társadalmi és
kulturális hálózatok is az ökológiai rendszerre épülnek. 
A korlátlan fogyasztás és szeméttermelés marketing-ábránd-
ja ellehetetleníti az emberhez méltó élet környezeti feltétele-
it, lehetetlenné teszi a minõségi életet, és élhetetlenebb,
alacsonyabb minõségi környezetet hagy utódainkra,
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mint amilyet mi kaptunk szüleinktõl. A környezetrombolás
tempója egyre gyorsul: néhány évtized, egy-két nemzedék
alatt elképesztõ pusztítást végeztünk a Föld és benne Ma-
gyarország természeti és emberi értékei között.

A nyugati világ fogyasztói boldogságának ára: ökológiai vál-
ság, fajpusztulás, globális klímaváltozás. Ki a felelõs ezért?
Hogyan oszlik meg a fogyasztói rendszert fenntartók felelõs-
sége: mennyiben felelõsek a hús-vér döntéshozók, a cégtu-
lajdonosok, ügyvezetõ igazgatók, marketingkommunikációs
és reklámszakemberek, illetve a fogyasztók a nyugati világ
fogyasztói spiráljának felpörgetéséért és az ebbõl következõ
környezeti válságért?

Egy ebbõl sarjadó kérdés: felvethetõ-e a marketing-szakma
akár részleges felelõssége, vagy legalábbis árnyalt megítélésé-
nek szükségessége? Van-e erkölcsi különbség cigaretta- és
autóreklámok, illetve környezetbarát termék megrendelése és
gyártása között (kreatívként, rendezõként, ügynökségként)?

Vagy a marketing csak eszköz, amelyet nem lehet erkölcsi
szempontból megközelíteni? Persze nem magáról a reklám-
ról, mint technikáról van szó, hiszen léteznek társadalmi célú
reklámok is (bár jelentõségük eltörpül a kétségek nélküli sze-
métgyártás segítése mellett). Hanem a kereskedelmi reklá-
mok azon fajtájáról, amely a marketingkommunikáció eszkö-
zeként olyan termékeket népszerûsít, amelyekrõl már ma is
tudható, hogy használatuk jelentõs ökológiai vagy egészségi
kárt okoz.  

J'accuse: vádolhatjuk-e erkölcsi értelemben azokat, akik a
környezetszennyezõ terméklánc elõállításában részt vesz-
nek, és az ökocídiumot okozó fogyasztási spirál gyorsítása
a szakmájuk? A vállalattulajdonos, a menedzser, a lobbista
és a törvényhozó mellett felvethetõ a marketingszakember
és a kreatív munkatárs felelõssége is? Mondhatjuk-e, hogy
erkölcsileg ugyanolyan értékû, ha valaki tinédzserek ciger-
atta fogyasztását célzó élménymarketinggel foglalkozik,
mint ha az egészséges életmód társadalmi célú reklámjai-
val? Társadalmi, környezeti és erkölcsi szempontból egyen-
értékû-e az agglomerációs lakóparkok (amelyek erdõirtás-
sal járnak, elveszik a zöldövezetet, kiirtják a sündisznók,
szarvasok, õzek és vaddisznó élõhelyét) marketingje vagy
az ez ellen fellépõ helyi környezetvédõ civil szervezet sajtó-
munkája?

Mi a társadalom és a jövõ generációinak érdeke és mi a
multiké? Mi ér többet társadalmi és erkölcsi szempontból: a
szociálisan és környezetileg felelõs társadalmi célú reklámok
elõállítása, vagy egy multi brandjének agyba égetése?  Mi
ér többet gyermekeink, unokáink szempontjából: a Paksi
Erõmû marketingkommunikációja, vagy az megújuló energi-
ával (nap-, szél-, földenergia stb.) foglalkozó Energia Klub
médiafelelõseként végzett munka? Az egészséges bio-
élelmiszerek marketingkommunikációja vagy a szintetikus,
kémiai úton elõállított egészségtelen hamisítványoké?  Egy
dohánygyár marketingdiszkójának kreatív ötlete vagy az
egészséges életmód, a sport gyerekeknek szóló élmény-
marketingje? 

Ki mesélhet majd gyerekének és unokájának tiszta szívvel, jóízûen, büszkén a munkájáról, munkája és élete értelmérõl?

Legalább magunknak ne hazudjunk.

UTÓHANG

Talán különös ötlet összehozni a marketingkommunikáció és az ökológia témáját.
De a 21. század elején a globalizáció, a hálózati társadalom és az egymástól füg-
gés (interdependencia) korszakában eljött az idõ az egyre inkább elkülönült szak-
mák és koncepciók találkozására. Az idõk jelei arra figyelmeztetnek: az extrém
specializáció mellett megérett a helyzet a szintézis korszakára. A tudományos
életben is egyre többen ismerik fel, hogy le kell bontani a diszciplínákat és tanszé-
keket elválasztó merev falakat. Az interdiszciplinaritás és metadiszciplinaritás kuta-
tási programok, kutatócsoportok szervezõdnek. E trend jegyében látnám szüksé-
gesnek tudományos kutatók (ökológusok, biológusok, éghajlatkutatók, társada-
lomtudósok), környezetvédõk és marketingkommunikációs szakemberek eszme-
cseréjét közös koncepciók megfogalmazásának ígéretével, életminõségünk és a
jövõ nemzedékek iránti felelõsséggel. 

A tanulmányban közölt vélemény nem feltétlenül tükrözi a szerkesztõség álláspontját. 


