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Hol van már Vance Packard? Hol van Abraham Harold Maslow? Ki
hivatkozik manapság még John B. Watsonra? Dolgozik-e még valaki
Henry A. Murray elvei alapján? Tudja a fene. Ma már a reklám nem
keresi olyan intenzíven a kapcsolatot a lélektannal, a szociológiával, a
viselkedéskutatással vagy más szubtilis tudományokkal, mint ahogy a
múlt század ötvenes éveiben tette. A reklám elmélete manapság
sokkal inkább jelenti azokat a vegyes eredménnyel járó kurzusokat,
amelyeken egy hosszú hétvége vagy két év alatt megtanítják a
hallgatókat arra a néhány tucatnyi hárombetûs rövidítésre, amelyek
magabiztos használata maradéktalanul meggyõzi a reménybeli
ügyfeleket arról, hogy szakemberrel van dolguk.

Szürke minden elmélet, barátom
Nyáre le j i  e lmélkedés

ELMÉLETILEG
A reklámmal kapcsolatos igazi
elméleti vizsgálódások a
társadalomtudomány részei. A
leendõ reklámszakemberek
képzésében megjelenõ elméleti
ismeretek meg arra valók, hogy
ezeket megszerezvén öntudatos
szellemi betanított munkások
tömege toporzékolhasson a

különféle marketing-kommunikációs
cégek kapuja elõtt, elegyes értékû
papírokat lobogtatva. A kétféle tudás
között átjárás nincs, nem is lehet,
hiszen az elkötelezett
társadalomkutató számára
természetes alapállás a média- és
reklámkritikai attitûd, míg a praktizáló
vagy praktizálni vágyó

reklámszakember magától értetõdõ
módon mond lelkes igent a reklám
gyakorlatára.
Fél évszázada még úgy tûnhetett,
hogy a reklámkészítõk bizonyos
értelemben véve a véleményformáló
elit részei, bölcs varázslók, akik a
médiamunkásokhoz hasonlóan nagy
tételekben alakítják a társadalmi
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kommunikációt, a kollektív tudást, és
– természetesen – mindezt a
médiamunkások felelõsségével
teszik. Helyzetük ma is hasonló,
csupán annyi változott, hogy ma már
sem a média, sem a marketing-
kommunikáció szorgos dolgozói nem
soroltatnak a meghatározó
társadalmi értéktermelõk körébe.
Szakiparosok, piaci szereplõk, akik
ugyanazt szeretnék megkapni tõlünk
a nap huszonnégy órájában: a
figyelmünket.
Köztünk szólva szûken értelmezett
reklámelmélet soha nem is volt. A
teoretikusok mindig is utólag
próbálták a reklám különös
történéseit átteoretizálni, s ezekbõl a
jelenségekbõl megfogalmazni a
feltételezett szabályokat. A kísérlet
abszurd volt (ma már könnyû persze
ítélkezni), mert a kutatások mindig
is a kiemelkedõen sikeres, vagy
éppen látványosan megbukott
reklámokra irányultak, s nem a
reklámok szürkés-tarka masszájának

elemzésébõl próbáltak elvonni
szabályokat a reklám mûködésérõl.
A nyolcvanas évek vége óta viszont
ez a gyakorlat is gyengülni látszik. A
média és a reklám a kívülálló
tudományos elemzõ számára egyre
nehezebben megközelíthetõ. A
szemiotikusnak vagy
tartalomelemzõnek éveket kellene
eltöltenie reklámügynökségnél, hogy
megértse, mi mozgatja ezt az egész
vircsaftot, s mire megértené, már el
is menne a kedve az egésztõl.
Praktizáló marketing-kommunikációs
szakembernek lenni ugyanis nem
más, mintha az ember szilikátipari
menedzser, logisztikai cégnél
mûködõ diszpécser vagy
ingatlanhasznosító lenne.
A PowerPoint-ba szedett mutatós
ábrák, médiaszoftverek technológiai
sorokat írnak le, de az égadta
világon semmit nem árulnak el
azokról a döntési folyamatokról,
amelyek a szakma mûködését
jellemzik.

Hogyan is lehetne modellezni a
döntéselõkészítés olyan
momentumait, mint amilyen a
megrendelõ személyes ízlése, a
korrumpálhatóság, az anyavállalathoz
fûzõdõ viszony aktuális konfliktusai,
a kormányközeliség?
Milyen képlettel vagy folyamatábrával
írható le a költségvetési korlátok
manipulálhatósága, a csúcsvezetõk
kedvenc szabadidõs tevékenységi
formái, korábbi média-
elkötelezettségek, a döntéshozók
személyes vállalkozásainak
összefonódásai, a bosszúvágy, a
szerelemféltés, az explicit formában
meg nem fogalmazható expanziós
törekvés, a szakmai köröknek való
megfelelés vágya stb. stb.?
És hogyan írható le szakszerûen a
„félti a seggét” momentum?
Miképpen formulázható a
munkahelyi versengés?
Ha kíváncsi vagy rá, lépj be egy
ügynökséghez, meg fogod tanulni.
Learning-by-doing.

AMIT A FOGYASZTÓRÓL TUDNI AKARTÁL…
A reklámszakma azokban a
bizonyos ötvenes (kicsit hatvanas)
években még mindent szeretett
volna tudni a fogyasztóról.
Elsõsorban nyilvánvalóan az
indítékait szerette volna
megismerni. Izzott benne a vágy,
hogy meglelje a fogyasztó rejtett
kapcsolóit, amelyek nyomogatásával
bármire rá lehet venni az embert.
Aztán ezt a hevületet lassacskán
felváltotta egy józanabb
megközelítés, amely arra épült,
hogy éppen elegendõ részletekbe
menõen megismerni a fogyasztó
szokásait, életvitelét, értékrendjét,
fogyasztói kosarát ahhoz, hogy
pontos és eredményes üzeneteket
juttathassunk el hozzájuk. Ekkor
még úgy gondolták, hogy a
közvélemény-kutatás közelebb viheti
a reklámszakembert a
fogyasztókhoz, mert ha titkos
kapcsolók nincsenek is, de bizonyos
szokások, kulturális értékek

kultivációja sikeressé tehet
termékeket, szolgáltatásokat.
Nem véletlen, hogy még a
hetvenes-nyolcvanas években is
erõteljesen jelen vannak a
reklámokban a fogyasztói álmok.
Fogalmazzunk nagyképûen: a
feltételezett fogyasztói értékek.
A reklámüzenetekben még
felvonultatják a termék értékeit, de
észrevehetõen módosulnak az
arányok, és lassacskán elsõ számú
termékelõnnyé lép elõ az, hogy a
termék megvásárlásával a fogyasztó
közelebb kerülhet egy-egy vágyott
értékhez.
Szóval csak azt kellett tudni, mirõl
álmodik a lány…
Bár még a nyolcvanas években is
érzõdött Maslow vagy Murray
motivációs modelljeinek hatása, s
mi, reklámelemzõk görcsösen
próbáltuk kimutatni a reklámok által
megjelenített helyzetekben és
összefüggésekben az elemi

motivációkat, ez a visszavezetés
egyre bonyolultabbá vált, és a
reklámcsinálók gyakran röhögtek a
hátunk mögött, amikor
megpróbáltuk levezetni a mûveikbõl
a gondoskodás vagy az
önmegvalósítás elemi motívumait.
(„Gondolta a fene!”)
Valószínûleg túlbonyolítottuk az
egészet, de akkor még úgy
gondoltuk, hogy a kommunikációs
hatás mögött mindig kell lennie
valamiféle mélystruktúrának.
Talán az is torzította a valóság képét,
hogy mi az egyes reklámüzeneteket
mindig szeparáltan vizsgáltuk,
egyfajta „mûelemzést” hajtottunk
végre. Mentségünkre szóljon, hogy
itt, Magyarországon akkor még nem
létezett valóságos piac, s az
amerikai, nyugat-európai
szakirodalom is döntõ módon
„mûközpontú” volt.
Reklámokat, kampányokat vizsgáltak
fõként, márpedig ez csak úgy



rekláMérték  12. szám  2 0 0 4  j ú l i u s 3

KI VAGY?

A rendszerváltást követõen a reklám
világában az elmélet pillanatok alatt
szertefoszlott, s helyére a praxis lépett.
Talán csak ekkor értettük meg, hogy a
hetvenes-nyolcvanas évek jelentõs
költõi - Sztevanovity Dusán, Pajor
Tamás, Wahorn András, Menyhárt
Jenõ és a többiek – már jóval
korábban beszámoltak a média és a
reklám totálissá válásának
jelenségérõl. De ki vette volna
komolyan? 
A rendszerváltást követõ években az
átalakuló félben lévõ magyar
társadalom szélesen kacagva kapta
magára a reklámot, az „édes béklyót”,
s nem kevésbé euforikus hangulatban
vetette bele magát néhány évvel
késõbb a kereskedelmi médiumok
féktelenül szórakoztató világába. 
A kilencvenes évek elején úgy tûnt,

hogy végre elméletileg is
megalapozott reklámot fogunk itt
csinálni, kérem szépen.
Aztán semmi más nem történt, mint
hogy a nemzetközi ügynökségek (és
ügyfelek) bizonyos technikákat,
patterneket honosítottak meg
Magyarországon. Butácska, túlmûvelt
közép-európaiként áhítottuk a tudást,
aztán kiderült, hogy csupán gyártási
utasításokat kell megtanulnunk,
prezentációs technikákat, valamint
obskurus formanyomtatványok
kitöltését. És tudomásul kellett
vennünk, hogy a reklámszakember
nem része a tudományos világnak,
de még csak a mûvészetek világának
sem. Magyarán: a
reklámszakembernek nem értéket,
hanem pénzt kell termelnie. Nem
elméleti úton. 

A reklámtevékenység ma már nem
heurisztika, hanem gyártási eljárás.
A középgeneráció nehezen törõdik
ugyan bele, de az új nemzedék
számára ez teljességgel természetes. 
Valamikor, a nyolcvanas években egy
konferencián – vagy a konferencia
helyett bor mellett? – arról
beszélgettünk, milyen az ideális
reklámszakember.
Talán mégis borozás lehetett, mert a
végén olyan kép alakult ki, mintha a
reklámszakembernek egy
személyben kellene integrálnia a
mûvészt, a tudóst és az üzletembert,
továbbá Supermant, Batmant és
Spidermant.
Sokat röhögtünk, és
szuperembereknek képzeltük
magunkat.
Másnap másnaposak voltunk.

KÖZEG

A reklám a Földet körülvevõ, annak
valamennyi helyiségét betöltõ
gáznemû anyag. Jelenléte épp oly
természetes, mint a vele elkeveredõ
levegõé. Kétségtelen, hogy hiánya is
érzékelhetõ. (Menj el Berlinbe! Ha
nem emiatt, akkor is. Jó hely.) Közeg.
A konzumvilágok lakóinak nem tûnik
fel. Még akkor sem, ha eredeti célja
éppen a feltûnés keltése lenne. A
legtöbb reklám ugyanis már
lemondott a klasszikus AIDA elsõ „A”-
járól. (Olykor a többi betûjérõl is.) A
reklám összesimul az élettel, és a
meglepetés, a megdöbbenés helyett
inkább a természetes,
feltûnésmentes jelenlétet választja.
Valahová úgyis néznünk kell,
valahová úgyis átkapcsolunk.
Mondhatnánk azt is, hogy a reklám a

különféle auditív és vizuális felületek
kiképzési módja.
Nem próbálkozom most a reklámok
kategorizálásával. Két-három tucat
kategóriát és alkategóriát úgyis
kifelejtenék, ami roppant mód
inkorrekt lenne, mert, ugye, a
kategóriák egyebek között azért
vannak, hogy a különféle versenyeken
és díj-odaítéléseken mindenki méltó
elbírálásban részesülhessen. A
közegben való jelenlét szempontjából
mégis csak megjelölnék két alapvetõ
koncepciót. 
Az egyik, a frissebbik abból indul ki,
hogy alacsony információtartalmú,
tehát nagy redundanciájú üzeneteket
továbbít, amelyek közegkonform
módon viselkednek, nem keltenek
turbulenciát, zavart, nem sokkolnak és

nem háborítanak fel, még csak nem
is lepik meg különösebben
befogadóikat. Már szinte a
városképhez, a csatornához, az adott
helyhez tartozó üzenetek ezek,
amelyek szívós jelenlétük – a szapora
ismétlõdés – miatt vésõdnek be. 
A másik, a hagyományosabb arra
törekszik, hogy örvénylést,
felhorgadást keltsen, tehát magas a
novum-tartalma, botrányt kelt, tabut
sért, felrúgja a megszokást. Elvileg ez
utóbbi felelne meg a klasszikus
reklámképnek, csakhogy a botrány
kontrollálhatatlan viszonyokat idézhet
elõ, megoszthatja a befogadókat, ad
absurdum az üzenet kitiltását
vonhatja maga után. (Ennek is
megvan a maga haszna, de ebbe
most ne menjünk bele.) És még az

történhet, ha ezeket a jelenségeket
a reklámuniverzum egészébõl
kiemelve szemléljük. Csakhogy így
minden másként fest egy cseppet.
Ilyenkor még a setesuta kis izé is

mûegésszé válik.És közben
elfeledjük, hogy pl. egy reklámfilm
a reklámblokkban tizenhét másik
alkotás társaságában jelenik meg két
elõzetesblokk közé szorítva,

miközben te kétségbeesetten
õrizgeted az utolsó képet
a filmbõl, ahol a pszichopata
sorozatgyilkos éppen felemelte a
borotvát. 
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HA - AKKOR

A fentiek fényében az is tökéletesen
érthetõ, hogy a reklámüzenetek már
rég nem a termékek értékeivel
házalnak. És még csak nem is
álmokkal. A reklámok identitásképzõ
üzenetek, amelyek azt mondják, „ha
ilyen vagy, akkor ilyen mosóporra,
sportcsukára, dezodorra, sörre,
biztosításra van szükséged”. És ez
fordítva is igaz: „ha ezt az üdítõt iszod,
ezt a fagyit nyalod, azt a joghurtot
vedeled, akkor olyan is vagy”. Kell egy
kis bizonyosság…
Miközben a látvány, a megformáltság,
a hangzás, a produkció technikailag
egyre gazdagabb, s minden határon
túl burjánzik, maguk az üzenetek
egyre egyszerûbbek. Három
évtizeddel ezelõtt rendezte Fellini –
van-e, ki e nevet nem ismeri? – az
Amarcordot. Nem volt könnyû szöveg.
Évekig elmatattunk vele. Négy éve

készítette Tornatore a Malénát.
Tapintatosan fogalmazva is csak
annyit mondhatunk, sok közös van
bennük. Csakhogy a Malena sokkal
de sokkal érthetõbb szöveg. Ha azt
hinnéd, hogy a mai huszonéveseknek
(én is annyi voltam, amikor elõször
láttam az Amarcordot) Fellini filmje
ma már borsodós piskóta, és egy
perc alatt bekapják, tévedsz. Még
annyit sem értenek belõle, mint mi
annak idején, pedig a mozgókép
nyelve azóta elég furcsa kanyarokat
vett. Ne értsd félre: ez nem azt
jelenti, hogy a mai tizen-
huszonévesek hülyék. Csak annyit,
hogy másként kezelik a
történetvezetést, az idõt, a teret. Ha
túlcsordul az információ, természetes
módon vágyunk egyszerûbb
szövegekre. Beindult Occam
borotvája. A kitûnõ William Occam

(angol filozófus, 1285-1349) azt
mondta, hogy a jelenségek
magyarázatában a lehetõ legteljesebb
egyszerûségre kell törekednünk.
Amúgy meg Occam borotvájával sem
kell túl sokat foglalkoznunk. Inkább
azt gondoljuk végig, milyen after
shave illik hozzá.
De ne csapongjunk! A lényeg az
azonosítás. Márpedig a reklám
tisztességgel szolgálja ezt a törekvést.
Miközben egyre inkább afféle
szoliterekként éljük életünket,
valahonnan csak meg kell tudnunk,
hogy ki a barátunk és az ellenségünk,
kikhez tartozunk, kik a példaképeink,
hogy férfiak vagyunk-e, vagy nõk.
A reklámok pedig barátságosan
megteremtik azt a mátrixot, amelyben
végre elhelyezhetjük magunkat. Persze,
ha tudod, ki vagy, nincs szükséged
reklámokra. Ha tudod, ki vagy… 

META-REKLÁM

Ráadásul belépett egy új mozzanat
is az életünkbe, a reklámok életébe.
A meta-reklám, azaz az a fajta
reklám, amely tudatosan utal más
reklámokra, vitatkozik velük, felülírja,
parafrazizálja azok üzenetét.
Márpedig ez arra a feltevésre épül,
hogy a reklám a befogadó számára
állandóan jelenlévõ, mindenki
számára ismert közeg. Másként
hogyan is érthetnék meg ezeket az
üzeneteket. A reklámcsinálók -
valószínûleg nem alaptalanul - azt
feltételezik, hogy a reklám egy adott
kultúrán belül általánosan érvényes
vonatkoztatási, pozicionálási

rendszer. Van benne valami. Mert
tényleg értjük, hogy ki kinek akar
visszavágni, kit akar provokálni. De
azért tegyük hozzá, hogy ez csupán
rövid távú emlékezet. Mert arra,
hogy ugyanez a cég mit üzent tíz
éve, öt éve, tavaly, már a kutya sem
emlékszik. Ráadásul a reklámnak
nincs kollektív emlékezete. A
reklámzabálók éjszakája minden
egyes alkalommal erre emlékeztet
bennünket. A világ legnagyobb
példányszámban kibocsátott és
jelentõs hatású üzenetei ezek, de a
kampány elmúltával elenyésznek.
Menj fel egy világcég honlapjára, és

nézz utána, milyen reklámokkal
adtak hírt magukról eddigi áldásos
mûködésük során. Na, ugye!
Szóval a reklámnak csak jelen ideje
van. Ha most eltennénk egy DVD-n
a napjainkban futó reklámokat, és
2014-ben elõvennénk, vajon mit
értenénk belõlük? Hiszen már azt
sem értjük, mi is volt a „Cipõt a
cipõboltból!”, vagy hogy miért volt
áttörés a bontott csirke. Meg azt
sem sejtjük, mi lesz tíz év múlva.
Jósolgatni fölösleges. Ez csupán
elméleti játék lenne. De hagyjuk az
elméletet, mert „szürke minden
elmélet, barátom”…

eredményessége is vitatható. A
rádiózás és televíziózás jelen
gyakorlata ugyanis azt mutatja, hogy
a befogadók szívesen elmatatnak a
már ismerttel, nem zavarja õket a
végtelen ismétlés, sõt, éppen akkor
bizonytalanodnak el, amikor
valamelyik mûsoruk, moderátoruk
eltûnik, megváltozik. Mintha napjaink
befogadója az információs

szempontból túlterhelt világban
éppen az információmentességet
vágyná. A fogyasztói világ az
információ kultusza mellett
megteremti a korlátozott információjú
békés zugokat. A harmadik évezred
kezdete a diverzitást hirdeti, de ettõl
retteg a legjobban. Az autógyártóknak
nincs többé szükségük olyan
dizájnerekre, akik alapvetõen újat

találnak ki. Jobb esetben apróbb
kilengéseiket elnevezik concept
carnak. A piacon azok a
mobiltelefonok a legkelendõbbek,
amelyek úgy néznek ki, mint egy
mobiltelefon. A bõség látszólagos:
ugyanazt kapjuk - többféle
csomagolásban.
Kérlek, most ne kérdezd meg, jó-e ez,
vagy rossz. Ez most ilyen. 


