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REKLÁMGAZDASÁG 

 
 

SZITÁNYI GYÖRGY 

Mit csinál a hetvenes évek magyar reklámja?1 
 

Célját tekintve természetesen piacot teremt, a piac természetéhez igazodván — nyilván — 
bel- és külkereskedelmi piacot. A külkereskedelem tekintetében viszonylag egyszerő a dolga, 
hiszen alig-alig kell mást tennie, mint felhívni a figyelmet azokra a magyar árukra, amelyeket 
az illetı országban el akarunk adni. Egész sereg szempont van azonban, amelyek figyelembe-
vétele nélkül a hiányosan felkészült magyar külkereskedı pórul járhat. Egy példa: néhány 
évvel ezelıtt egy magyar kereskedelmi küldöttség — nem kis költséggel — sajtófogadást 
adott Japánban. A fogadásra egy megfelelı címiroda, azaz Direct Mail House által megadott, 
pontos címekre kiküldött reprezentatív meghívókkal kívánták meginvitálni a legfontosabb 
lapok újságíróit, hogy elismerı cikkekkel méltassák az eseményt, mintegy elıkészítve a rövi-
desen bekövetkezı piacteremtést. A vendéglátók hiába lesték a meghívottakat. Mindössze 
arról feledkeztek meg, hogy bepillantsanak a tv-mősorba, amely minden kétséget kizáróan 
lényegesen vonzóbb volt, mint az ismeretlenekkel való találkozás.  

Nincs helyünk a reklám valamennyi oldalára, viszonylatára, formájára és területére ki-
térni, ezért megmaradunk ott, ahol a magyar vásárló találkozik a magyar iparral és kereskede-
lemmel; a hazai reklámtermésbıl kísérelünk meg jellemzı ízelítıt, feltálalni, hogy lássuk, mi 
van — a reklámalkotás területén — itthon. 
 
A piacteremtés és -befolyásolás eszközeirıl általában — de röviden 
 
A magyar szakirodalom leggyakrabban az USA-beli, tehát polgári szerzık távolról sem dia-
lektikus materialista módszereinek eredményeit vagy éppen módszereit veszik át, arra a tet-
szetıs érvre hivatkoznak, hogy a piac ott a legfejlettebb, tehát ott értenek hozzá a legjobban. 
Vagy pedig különösebb módszer helyett tapasztalathalmazok, ismerettöredékek empirikus 
leírását adja, ezeknek azonban egyike sem felel meg világnézetünknek. Kétségtelen, a dolog 
így is megismerhetı sok vonatkozásában, csak éppen azt nem fogjuk megtudni, hol a helye a 
világban, mivel és hogyan kapcsolódik össze. 

A piacteremtı és -befolyásoló eszközök legátfogóbbika a maga módján azóta létezik, 
amióta társadalomról beszélhetünk. A public relations, vagyis a közkapcsolat-rendszer a ma-
ga sajátos módján mindig megvolt és meg is marad, amíg ember lesz. Valószínő, az is, hogy 
ez az a kapcsolatrendszer, amelybıl késıbb a propaganda kifejlıdött. A PR önmagában is 
propagandahordozó: agitálhat, propagandát teremthet valami mellett vagy ellen. Feltehetıen e 
tevékenységnek a legısibb változata a termelı jó hírének (goodwill) keltése és elterjesztése 
volt. 

                                                 
1 A tanulmány eredetileg a VALÓSÁG címő folyóirat 1977. évi 7. számában jelent meg.  
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A propaganda és a reklám legalább egy pillanatnyi PR-t feltételez, s ez alátámasztani 
látszik azt a feltevést, hogy az elsı ponton csap át vagy átcsaphat a PR a propagandába és 
viszont. Egy másik ponton, a propaganda és a reklám találkozásánál pedig mindhárom piacte-
remtı és -befolyásoló eszköz és tevékenység találkozik, tehát az utóbbi esetben egyfajta hár-
mas átcsapásról van szó, ám ugyanez a momentum hordozza magában a különbözıség csírá-
ját is. A PR alakításának legjellemzıbb módja a kommunikáció valamely nyelvi (például saj-
tó, üdvözlı nyomtatvány) vagy tárgyi (termékminiatőr, ajándék stb.), azaz metakommunika-
tív, illetve szimbolikus formája. A propaganda a PR-rel szemben nem konkrét személyhez 
szól, formája pedig minden esetben a legközérthetıbb jelrendszer, a nyelv. (Még a legkisebb 
szórású gazdasági tájékoztatás, akár egy mőszaki rajz címe is információ.) A propagandának 
ez a mindenütt való jelenlevése, a nyelvi információ az, ahol a propaganda átcsap a reklámba. 
Közöttük tehát nem húzható határ. 

A reklám és a propaganda közötti azonosság elsıdlegesen azon alapul, hogy gyakorla-
tilag elhanyagolható azoknak a reklámoknak a száma, amelyeken legalább a figyelembe aján-
lott termék neve ne szerepelne. Vannak azonban olyan egyezményes jelek, amelyek közel 
annyira ismertek, mint a nyelv. (A világszerte ismert közlekedési lámpák nem nyelvi jelei is 
informálnak.) A nyelv szerinti megoszlás abban különbözik a nemzetközileg is ismert, olykor 
sokkal általánosabb érvényő jelrendszerektıl, hogy — a kevés kivételtıl eltekintve — azonos 
társadalomhoz tartozó, azonos munkaviszonyok közepette kialakult közösségi formák minden 
tagjára érvényesek lévén, a közös érdekekért dolgozó emberek adott társadalmi-gazdasági ala-
kulathoz tartozását is jelölik. Ezért tekinthetjük a nyelvet az információ elsıdleges, társadal-
mi-gazdasági egységenként kialakult rendszerének. A mőszaki rajz címe, a felirat vagy más 
közlemény elválasztása a szlogentıl lehetetlen, mert a reklámszöveg — funkciója révén — 
alkalmazott irodalom, s mint ilyen legfeljebb az autonóm irodalmi mőalkotásoktól különböz-
het, azonban azoktól minden más szöveg is különbözik. Hogy valamiféle különbözıséget ta-
láljunk, más lehetıség után kell néznünk, de közben nem feledkezhetünk meg arról, hogy a 
két dolog a gyakorlatban sohasem választható el élesen — már csak ezért sem véletlen, hogy 
mindkét terület egyetlen szakember birodalma, a propagandistáé.2 A reklámszakember és a 
propagandista között nincs nagyobb különbség, mint a két és a kettı között: funkcionálása 
közben derül ki, hogy melyik. 

A reklám feladata különbözik a propagandáétól, ugyanis nem a meggyızés, hanem a 
figyelem felkeltése a célja. Csakhogy ez nem más, mint PR létesítés! Azt a minimális közkap-
csolatot, amely létrejön a reklám és a célzott között, blikfang-nak nevezzük.3 A célzott, ha 
sikerül felkelteni a figyelmét, megnézi, meghallgatja, vagy — a tévé- és a filmreklám eseté-
ben — megnézi és meghallgatja az üzenetet. A jó reklámban érvényesül a minimális formába 
sőrített maximális tartalom elve és gyakorlata, ezért van az, hogy a reklámüzenet dekódolásá-
hoz nem elegendı a reklámmal való egyszeri találkozás, általában sok benyomásra, impaktra 
van szükség ahhoz, hogy megfejthetı és — fıként — megjegyezhetı legyen. A gyakorlat azt 
mutatja, hogy a reklám hírértéke, valamint a célzott potenciális vásárlók intelligenciája és 
mőveltsége határozza meg a szükséges impakt-mennyiséget. A szükséges impakt-mennyiség 
túllépése teljes egészében szellemi üresjárattá, redundanciává, végül is közhellyé teszi a rek-

                                                 
2 Csak a gazdasági propagandáról szólunk, a politikai propaganda nem témánk. Ennek ellenére ajánlatos szem 
elıtt tartani, hogy a gazdasági propaganda – ha nem is annyira közvetlenül – ugyanúgy része a politikai propa-
gandának, mint a gazdaságpolitika az egész politikának. 
3 Blikfang bármi lehet, ami megragadja a célzottnak nevezett, fizetıképes kereslettel potenciális vevıt. A szó 
magyarra fordítására kiírtak pályázatot, amelyen a „szemcsapda" szó nyerte az elsı díjat. A blikfang nemzetközi 
szakkifejezés, sem ezért, sem pedig a láthatatlan rádióreklám létezése miatt nem alkalmas e formában való hasz-
nálatra.  
(A szerkesztı megjegyzése: az sem biztos, hogy a szemcsapda vagy a tekintetfogó számos esetben ne lenne hasz-
nálható, de az viszont egészen biztos, hogy ezt a szót vagy az eredeti német írásmód szerint blickfang-nak, de 
legrosszabb esetben is blikkfang-nak kellett volna írni. H.B.) 
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lámot, amely ily módon hatástalanná válik. Az eleve közhely reklám nemcsak hatástalan, ha-
nem általában hazudik is, hiszen a bevált közhelyeink, a ,,leg"-ek, a „gyerekjáték" stb. vagy 
látszólag kizárják valamely termék bármikori túlléphetıségét, és magát a beteljesülést hirde-
tik, a giccsember által várt sültgalambot, vagy az abszolút biztonságot, amelyben utódaink 
már a mai fejlettségükkel is mellékesen elvégezhetik a házimunkákat, s nyugodtan rájuk lehet 
bízni a gáztőzhelyet stb. 

A reklám funkcióját csak azzal az — akár szöveg nélküli — érthetı vagy megérthetı 
módon kommunikáló módszerrel láthatja el, amely a lényegbıl fakadóan minimálisra szőkí-
tett totalitással jelenik meg: alkalmazott mővel, amelyet a legtöbb esetben nem egy alkotó, 
hanem egy team készít, mivel általában heterogén (szöveges, fotós, grafikus stb.) alkotásokról 
van szó. Ezeknek az alkalmazott mőveknek az a sajátosságuk, hogy az alkotó vagy az alkotók 
a termelık, tehát egy szőkebb csoport megbízásából dolgozva olyan mőveket hoznak létre, 
amelyek egyrészt az árutermelı társadalmak ellentmondásának megfelelıen megosztják a 
társadalmat termelıkre és fogyasztókra (ez csak alkalmi megosztás, hiszen mindenki termel 
és fogyaszt), másrészt pedig szükségletet termelnek, amely nem maradhat kielégítetlenül. 
 
A cél nem szentesíti az eszközt akkor sem, ha a célt a propagandista nem ismeri 
 
Az alább következı néhány konkrét reklám szembeállítása önmagával mindenképpen tanul-
ságos lesz, ha másért nem, azért feltétlenül, hogy szembeszállhassunk azzal a nézettel, misze-
rint a piacra való hatások célja csak az, hogy eladjunk. Ez a sajnálatosan elterjedt nézet volta-
képpen nem más, mint az egyes vállalatok nyereségének, mint csoportérdeknek a közérdek, a 
nemzeti jövedelem fölé való helyezése. Káros az a szemlélet is, hogy a piperecikkeket elıállí-
tó vagy eladó vállalatok nem árut, hanem szexet kell, hogy eladjanak, különben nem piacké-
pesek. Noha ez a kitétel, amely egyik vezetı reklámszakemberünktıl származik, jócskán tar-
talmaz igazságot, mérceként való kezelése mővileg konzervál egy olyan világképet, amelyen 
lehetıségünk van túljutni. 

Lássuk tehát a reklámot. 
Cipıt a cipıboltból/ Ez az a furcsaság, amelyre mindenki emlékszik: egyike a fel-

szabadulást követı konszolidáció elsı reklámjainak. Rossz? Persze, hangozhat a válasz, hi-
szen hol lehetett máshol cipıt kapni? Lehetett: a maszeknál4. Az átmenetet követı idıben 
még sok maszek készített cipıt, méghozzá lényegesen magasabb áron, mint az állami cipı-
ipar. Igaz, jobbat is, szebbet is, egyéni ízlés szerint valót, de az ország szegény volt, rá kellett 
beszélni az állami termékre a vevıt. (Annál is inkább, mert abban az idıben egy pár elegáns 
cipı valóságos státusszimbólum volt.) Még egy: erre a reklámfurcsaságra negyedszázad múl-
tán is emlékszünk5. Tehát nem is volt olyan rossz. 

Szervusz, Salvus? — Salvus, szervusz!6 Ugye, emlékeznek? Ez a 
reklám minden tekintetben kifogástalan. Nemcsak a két férfiú figurája ma-
radt meg emlékezetünkben, akik már legfeljebb csak a szevaszt ismerték, 
hanem a szöveg is. Mégpedig nem azért, mert rímelt. Nemcsak azért, mert 
a felgyorsuló élettempó már akkor kétségessé tette a verses szlogen megje-
gyezhetıségét, hanem azért sem, mert erre a szövegre nem az összecsengés, 
a rím az, ami döntıen jellemzı. A szlogen már nem attól ragadt meg az 

                                                 
4Apró kiegészítésként érdemes talán megemlíteni, hogy nem csak a cipészek jelentettek konkurenciát a „Cipı-
bolt” Vállalat üzletei számára, hanem az Állami (késıbb: Centrum) Áruházak cipıosztályai is. (H. B.) 
5 A mai szemmel valóban furcsának tőnı szlogenre valóban mindenki emlékszik, de – én legalábbis – nem talál-
koztam olyan emberrel, aki valóban látta-hallotta volna. Ugyanígy nem láttam olyan reklámtörténeti összeállí-
tást, amelyben ez a hirdetés szerepelt volna. Magyarán: elképzelhetı talán, hogy a hírhedtté vált szlogen csak a 
korszak reklámjainak vitatható színvonalát parodizáló kabaré-szöveg. 
6 A fiatalabbak kedvéért a cikk szövegét kiegészítettem az említett hirdetéssel (H. B.)  
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emlékezetünkben, mint apáinkéban a hét vezér neve — amelyet versformában tanultak meg 
—, hanem ennél lényegesebb ok miatt: a szöveg játékossága maradt meg bennünk. A Salvus-
reklám e tulajdonságáról azonban alaposan megfeledkeztünk. Mellesleg, csak a rend kedvéért, 
ha valaki megnézi ezt a több formában (filmen, rádióban — beszélve és énekelve —, plaká-
ton) megjelent hirdetést, nemcsak a lóden-divatra és az uniformis-szerően viselt barna kalapra 
emlékszik vissza, hanem arra is, hogy abban az idıben még dívott a kalapemelés, ha köszön-
tünk. 

A múltból ennyi elég. Mi van a hetvenes években? 
Az elmúlt hat esztendı reklámjainak stílusán jelentıs nyomokat hagyott a hatvanas 

évek két irányzata, az op-art és a beat. Ennek két oka is lehet. Elsısorban az, hogy a hatvanas 
évekre ért el a nemzetközi helyzet olyan stádiumba, hogy a nyugati reklámok (elsısorban a 
sajtóreklámok) már nemcsak a külkereskedıket érintették, hanem az információknak a koráb-
binál lényegesen szabadabb mozgása lehetıvé tette, hogy a magyar olvasók akár külföldi útja-
ik során, akár itthon hozzájussanak a tıkés országok egyes lapjaihoz, közvetlenül megismer-
kedjenek a fejlett iparú országok reklámjával és általában vett divatjával. A divatnak igen 
nagy hatása van a reklámra. Más dolog, hogy alig van konzervatívabb tudatforma, mint az 
ízlés, amely egyfajta értelemben a felépítmény felépítményének is nevezhetı. Ez a tudat-
formán belüli rétegzıdés azonban azt is lehetıvé teszi, hogy az ízlés terén a konzervativizmus 
legszélsıségesebb ellentéte, amit a köznyelv általában divathóbortnak nevez, szintén megje-
lenjék. A tudat viszonylagos önállósága az ízlés szférájában, így a divatban is, sokkal mozgé-
konyabb, sokkal kevésbé relatív, mint az alappal közvetlenebbül érintkezı tudati szférákban. 
A hetvenes évek elsı felének s közepének reklámja — általában véve — tehát rokon a topless 
fürdıruhával, a Beatlesekkel, a Rolling Stonesszal, Vasarely mőveivel, valamint ezek ellenté-
teivel is. 

Csak egy példa az utóbbiról: a Wilkinson borotvapenge közismert, cizellált kardja és a 
hozzá írt szöveg a tv-reklámban az angolos hagyománytiszteletre utal. Az elızıek közeli le-
származottaival szinte lépten-nyomon találkozhatunk. 

A reklámot három kategóriába sorolhatjuk: auditív, vizuális és auditív-vizuális. Más 
felosztási sablont egyelıre nem sikerült kitalálni; maradunk tehát ennél. 

Az auditív reklám, vagyis a hallható, nem kínál nagy választási lehetıséget: ez a rádió-
reklám és a kikiáltás. Rádióreklámjaink közül egyetlen lényeges pozitívumot említhetek csak: 
a Rádió Reklám Rallye-t. Jó kezdeményezés volt, kár érte. Ezek a hírverések, amelyek ma is 
hallhatók, hatékonyságukban semmivel sem nagyobb hatásúak, mint egy napihír vagy soros 
közlemény a sajtóban. A rengeteg ok közül elegendınek látszik azt megemlítenem, hogy in-
dokolatlanul hosszúak. Reklámonként annyi fölös információt kap a hallgató, hogy végül is 
úgy jár, mint aki nehéz nap után megy haza hivatalából, s a kötelességszerően vagy aggódás-
ból kíváncsiskodó hitvesnek arra a kérdésére, mi történt aznap, képtelen mást válaszolni, mint 
azt, hogy semmi. És nem is lódít: a túlságosan sok információ nem több a semminél, mert 
megjegyezhetetlen. 

Van azonban mégis egy vadonatúj rádióreklámunk, amely rövid ideig életképes lesz. 
Mégpedig azért, mert a többség számára teljesen érthetetlen az a rész, amelyet rövidsége foly-
tán (meg talán azért is, mert a hirdetésen belül többször is elhangzik) megjegyezhetı. Arról az 
Ofotért-hirdetésrıl van szó, amelynek vezérmondata így szól: A nagyobb kép nagyobb öröm. 
A mondatban tükrözıdı közvetlen analógiás, rövidre zárt ítéletalkotásféle szentencia egyér-
telmően a mindennapi tudattal való gondolkodásból fakad, ez vitathatatlan. Hogy az un. 
mennyiségi világkép ilyen tiszta formában való megnyilvánulása több, mint iskolapélda, nyil-
vánvaló. Ez a két sajátosság már eleve jócskán megkérdıjelezi, magyarán: kizárja, hogy ez a 
fajta szlogen alkalmazott irodalmi mő legyen. A szöveg többi része fel- és megjegyezhetetle-
nül sok és gyors. Egyetlen dolog marad tiszta a hallgató elıtt. Nevezetesen az, hogy 6 x9-es 
filmjérıl készíthetı valami „á per négyes mérető nagyítás”. Nem kötözködöm a mondattal, 
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mindössze egy dologra orrolok; arra, hogy az A/4-es nagyítás papírméretet jelöl, amelyet ipari 
vagy reklámszakemberek értenek meg. Ha pedig a reklám- stb. szakembereknek szól ez a 
hirdetés, akkor fölösleges a drága reggeli csúcsidıben és éppen a rádióban közzétenni. Meg-
jegyzem, a szóban forgó papírméret nem „á per négyes", hanem ,,á négyes". A szakemberek 
ezt elvárják. Ha mégiscsak mindenki számára készült a hirdetés, nem ártott volna közérthe-
tıen megmondani, hogy mekkora képet kíván készíttetni kedves megrendelıivel az Ofotért. 
Használható memóriám ellenére a többi szövegrıl semmi emlékem nem maradt. 

A többi reklámra egyáltalán nem emlékszem. Ennek valószínőleg az az oka, hogy 
semmi olyan nem volt bennük, ami a figyelmemet megragadta volna. Vagy ha mégis volt, a 
sok nélkülözhetı információ (a boltok sorának címe, nyitvatartási ideje stb.) és a sok közhely 
(ezek és ezek, figyelem!) kiszorították a lényeget. 

Vizuális reklám sokféle van. Ide tartoznak a sajtóreklámok, a plakátok, a csomagolás, 
a hirdetıtáblák, a fényreklám, a stadionok kerítésén levı reklámok, a kirakat, a vitrin stb., de 
reklám-értékőek azok a kiadványok is, amelyeken vagy amelyekben ott van a PR-minimum, a 
blickfang. 

A blickfangnak itt tágabb lehetıségei vannak, mint az auditív reklámoknál. (Nemcsak 
azért, mert a Magyar Rádió és Televízió Kereskedelmi Irodájára nézve kötelezı az a fınöki 
utasítás, hogy összekötı zeneként a maximális modernkedés a szimfonikus tánczenével lezá-
rul, hanem azért is, mert itt már a szöveg, a színek, formák stb. variációjának lehetısége szin-
te végtelen.) A vizuális reklámmal kapcsolatban örömmel említem azt a hetvenes évek elején 
bekövetkezett változást, amelynek eredményeképpen a szerencsétlen kínrímekre épített versi-
kéket egy valóban korszerő, érvre és játékosságra alapult szlogen-írási irányzat legalább va-
lamelyest kiszorította, annak ellenére, hogy a honoráriuméhes propagandisták a régen bevált 
gyakorlatot maguk kívánták folytatni mellékes jövedelem szerzése céljából. A vállalati jöve-
delem tervének kockáztatásával — ingyenes szolgáltatásként — a Hírlapkiadó Vállalat Rek-
lámszerkesztısége erınek erejével kötötte magát ahhoz, hogy három olvasószerkesztıt alkal-
mazzon azért, hogy a gondozásában megjelenı lapok hirdetései magyarnyelven jelenjenek 
meg. Engedtessék meg ez a gonoszkodó kitétel: nem a propagandista-hivatalnok mőszaki 
vagy adminisztrációs anyanyelvén, hanem a magyar nyelv szabályainak megfelelıen. Ezzel 
nagyjából egy idıben került sor arra, hogy —a vállalat által beszerzett külföldi lapokból szer-
zett tapasztalatokra támaszkodva — a szlogen jellege is megváltozott a fentieknek megfelelı-
en. Az elsı, amellyel találkoztam ebben az idıben, teljes egészében megmaradt emlékeze-
temben. „MI JUTOTT ESZÉBE? Éváról az Éden, Édenrıl az Éva vermut." Ehhez a nagyszerő 
szöveghez már készakarva sem lehetett volna olyan rossz grafikát készíteni, hogy a kiemelt 
MI JUTOTT ESZÉBE? magára ne vonta volna a figyelmet. 

Természetesen volt példa, hogy a megrendelı nem fizette ki a számlát, mert a nyelvta-
nilag helyes szöveg nem volt bető szerint azonos azzal, amit megrendelt. 

Legkedvesebb szlogenem az, hogy A LEGDRÁGÁBB ÓBA IS OLCSÓBB, MINT AZ 
IDİ. Az Óra- és Ékszerkereskedelmi Vállalat e karácsonyi hirdetése a vezérmondattól elte-
kintve semmi különöset nem nyújtott, mivel a propagandista makacsul ragaszkodott egy egész 
halom mellızhetı információ közléséhez is. Ez a szöveg így nagyon jó. Kár, hogy a hozzáír-
tak és a konvencionális tipográfia rontott rajta. „Az idı pénz", írhatta volna a szerzı, hiszen az 
árutermelés kiteljesedése óta ez üzleti alapigazság. Akarva-akaratlanul mégis felbontotta ezt 
az évszázados mondást, amelynek minimális a hírértéke, s összevegyítve az idıt mérı óra 
szükségességével, újat alkotott. 

Az új szlogenalkotási módszer nagy és indokolatlanul hosszú küzdelem után jócskán 
teret nyert a korábbi versikékkel szemben. Ellenpélda: AZ A PERC MINDENT MEGÉR. Szin-
tén az Óra-Ékszer egyik karácsonyi hirdetése. A szerzı ugyanaz. E mondat még jó. Fájdalom, 
ezt egy hosszú, szirupos eszmefuttatás követi, amelyben kiderül, hogy arról a percrıl van szó, 
amelyben megajándékozzuk szeretteinket, akik ezt csillogó szemmel megköszönik, miközben 
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boldogok, és együtt a család a szeretet ünnepén stb. Az a propagandista, aki ezt a szomorú 
választást elkövette, már nincs a vállalatnál. Amikor a szerzı megtudta, hogy a tucatnyi java-
solt szöveg közül éppen a legrosszabbra esett a választás, nagyapaságára való tekintet nélkül, 
szinte hisztérikusan követelte, hogy ne őzzenek belıle gúnyt. 

A LEGKEDVESEBB AJÁNDÉK AUTOSZIFON. Egyike az 1976-os év „leg"-jeinek. 
Ez csak célját tekintve szlogen; eredménye: semmi. Ha ehhez hozzátesszük azt, hogy a szöveg 
fehér (negatív) egy színes fotón, amelyen ott hever hasmánt helyzetben egy mérsékelten kel-
lemes arcú, ahogy a rossz nyelvek mondják: „demokratikus" szex, vagyis egy virágos kalap-
pal díszített ifjú hölgy, akin nem látni, hogy fürdıruhában van, lévén, hogy vállai az erogén 
zónákat sejtelmesen eltakarják, elıtte egy autoszifon és egy cukrozott szélő pohár, amelynek 
peremére vézna citromszeletet tőztek, a hölgy pedig mőanyag szívószálon szódat iszik a vi-
zespohárból vermutossá álcázott üvegnemőbıl, okkal támad kételyünk a dolog fejlett reklám 
voltát illetıen. 

FABULON A BİRE İRE7. Ennek minden változata jó volt. Ki-
bıvítve is, átalakítva is. A szlogen, amely már önmagában is jó. Könnyen 
megjegyezhetı, játékos szöveg. Blıdlinek is mondják. A vele konzek-
vensen társított „Fabulon Ági" arca már önmagában is reklám volt, mert 
egyedi és új: nem szexis, de vonzó, nıies elárusítónı, akinek pasztell 
testszíne és nem látványos, ám annál inkább esztétikus külseje, amely a 
nagy harsányságok között mindentıl elütött diszkrét visszafogottságával, 
kellemes kontrasztját jelentette a többi reklám harsányságának. A 
Fabulon termékcsalád azóta sem adott elegáns diszkréciójából. 

„GARZON". Egy sajtóreklám-sorozat, szlogen nélkül. A Corvin 
korábbi sajtóreklámjaitól negatív (fekete alapon fehér) volta ellenére is különbözik. Oda kell 
rá figyelni. Miért? Elsısorban azért, mert a kéthasábos, 100 milliméteres Corvin-hirde-
téseknél nagyobb, negyedoldalas. Még valami: nem zsúfolt. Csak a márkanév idézıjelbe tevé-
séért kár. A márkanév ugyanis nem idézet. Az idézıjelbe tevés általában nyelvi bizonytalan-
ságra, a reklámszakmában pedig fantáziátlanságra utal. Ez nyelvi szegénység. Ha igaz az a 
mondás, hogy a nyelvi szegénység voltaképpen nem más, mint gondolati szegénység, az idé-
zıjelek közé helyezett „fantázianév" nem fantázianév, hanem jobb híján alkalmazott, esetleg 
kölcsönzött kifejezés. Ha azt mondom, hogy garzon, a jelenlegi lakásviszonyok között a több-
ségnek egy kismérető, de saját használatú lakás jut az eszébe, mivel a lakás a többségnek még 
mindig jelentıs gond. Esetleg a panelházakba készült kicsi gáztőzhely is eszébe jut. Néhány 
ember netán a Bajza utcai, un. garzonházra vagy a ház melletti étteremre gondol. A GARZON 
elnevezéső elemes bútor (?) aligha válik olyan egyedülálló, egyetlen dolgot jelentı termékké 
— legalábbis e néven —, mint például a Taurus, pedig ez egy egész gyár neve, nem egyfajta 
árué.  

KERESSE FEL AZ AUTÓKER BEMUTATÓTERMÉT. A felszólító mondat után nincs 
felkiáltójel, sebaj. A szöveg nem szlogen, az alatta következı néhány sor közli a címet és 
azoknak az áruknak a nevét, amelyek miatt ez érdemes. Utána a nyitvatartási idı, majd egy 
rövid felszólítás a látogatásra. Tulajdonképpen semmi különös, de az AUTÓKER-emblémát 
tartó figura, a jól kiemelt vezérmondat és a tartalomhoz jól igazodó tipográfia észrevehetıvé 
és világossá teszi az egyszerő, lényegében igénytelen hirdetést. Még egy jó tulajdonság: al-
kalmazható nyugati eszköz, egy sajtóhirdetés-séma helyes értelmezése, bár ez a tudatosság 
ennél a hirdetésnél elsı pillantásra valószínőtlennek látszik. Az, hogy a sajtóreklám eddig 
legjobban bevált formája az, hogy nagy hírértékő, blickfangos, jól kiemelt mondattal kezdı-
dik, utána lehetıleg szőkre szabott információ, majd a szlogennél kevésbé agresszív felszólító 

                                                 
7 Megint csak a fiatalabbak kedvéért csatoltam a cikkhez az elsı (s talán legismertebb, legsikeresebb Fabulon-
plakát képét. (H. B.) 
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mondattal zárul. Mindez kéthasábnyi szélességben, 100 milliméter magassággal. Ennél kisebb 
mérető sajtóhirdetés van, de lassan kikopik a gyakorlatból. 

Minden jel arra vall, hogy a sajtóhirdetések lassan megindultak azon az úton, hogy 
reklámmá váljanak. Ez az út azonban sokkal lassúbb lesz, mint kéne, korántsem jellemzi hol-
mi fiatalosan szilaj vágtatás. Nem is véletlen ez, hiszen az a szemlélet, amely a lapkiadók ter-
veit veszélyeztetve inkább bármi más szempontot elıbbre helyez, mint azt, hogy jó sajtórek-
lám jelenjék meg, s inkább személyes érdekeknek vagy valamiféle költségkihasználásnak és 
fölösleges csinnadrattának veti alá az észszerőséget, mindaddig nem tőnik el (hiszen magától 
nem tőnhet el), amíg a hirdetık és a médiatulajdonosok képtelenek közös nevezıre jutni. A 
közös nevezı pedig ez esetben sem lehet más, mint a termelık és a fogyasztók közös érdekei-
nek a gyakorlatban is megtestesülı azonossága. E jelenség egyik oka az, hogy a hirdetéseket 
— akár a legkiválóbb szakemberek hozzák is létre — végsı soron valaki még a megren-
delınél jóváhagyja. Nagyon ritka az a jóváhagyó, aki ne javítana valamit a reklámon. Vagy 
bármin, amit beosztott készített: még túl sokan vélekednek úgy, hogy azért vezetık, mert 
mindent jobban tudnak valamennyi beosztottjuknál. Ez is mennyiségi világkép: azért vagyok 
fınök, mert én többet tudok. Valahogy eszükbe se jut, hogy vezetıvé válásukat netán annak is 
köszönhetik, hogy nem a munkában, hanem a munka megszervezésének képességében rejtız-
het a kiemeltetésük oka. Ez az elmúlásra ítélt szemlélet, amely sok hibának a forrása, eltőnı-
ben van, ha gyakori is, mégsem általános érvényő. 

Íme személyes élményként egy nagyszerő ellenpélda. Egyik jelentıs kutatóintézetünk 
igazgatója megbízott néhány éve egy vízösszetétel-elemzı mőszer sajtóreklámjával, amelyet 
az egyik mőszaki szaklapban kívánt megjelentetni. Készítettem egy nagy fekete-fehér foltha-
tásra épült grafikát, s mivel az igazgató a szlogen megírásával is megbízott, ezt írtam: ÖN-
NEK FOGALMA SINCS, MI VAN A VÍZBEN! A grafikába szedendı szövegbıl kiderült, 
hogy az érdeklıdı szakember ezt mi módon derítheti ki. Az igazgatónak tetszett a vázlat, el-
készíttette a kivitelt is. Megjegyzem, ez az igazgató a fasizmus elıli emigrációja idején többek 
között az USA-ban volt az egyik jónevő cég propagandistája. A kész grafikát bemutattam, a 
reklámszakemberbıl lett igazgató a titkárságán keresztül eljuttatta ahhoz az osztályvezetıhöz, 
aki többek között az intézet propagandistáinak is fınöke volt. A vegyészbıl lett reklámfınök 
behívatott és közölte, hogy ilyen komolytalan szöveggel lejáratná magát az intézet, majd ı ad 
megfelelı szöveget. Lehet, hogy nem szó szerint idézem az új változatot, nem is teszem idé-
zıjelbe. Valahogy így hangzott: Szüksége van 0,0001%-os hibalehetıséggel mérı vízanalizá-
torra? Stb., ugyanis ezután még következett néhány dicsérı szó. Amikor ez a változat jelent 
meg az igazgató által jóváhagyott helyett, ı hivatta magához az osztályvezetıt; az eszmecse-
rérıl nem adtak ki kommünikét. 

Összefoglalva: sajtóreklámjaink hellyel-közzel javulnak, különösen, amióta a Hírlap-
kiadó Vállalat Reklámszerkesztısége — kevés kivételtıl eltekintve — legalább a nyelvhe-
lyességre rá tudja kényszeríteni a megrendelıket. A grafikák többsége azonban gyakran sem-
mitmondó, a tipográfiát pedig gúzsba köti a kis terjedelembe belepréselt információtömeg, 
ami végül is azt eredményezi, hogy a reklámnak szánt betőtömeg képtelen felkelteni a fi-
gyelmet, mivel épphogy belefér a megrendelt méretbe. A tervezett bevétel teljesítendı, a meg-
rendelı, mivel ı adja a pénzt, ha nem is szent, de fontos, így teremnek a hatástalan hirdetések, 
amelyek fölösleges kiadások, és így költjük el indokolatlan szócséplésre az egyébként busá-
san megtérülhetı pénzt, amely jó reklám esetén nem kidobott pénz. 

A villamosplakát, vagyis az a kis plakátocska, amit a tömegközlekedési eszközökön 
láthatunk, ha a tömeg az ülve utazó szerencsések ölébe présel, potenciálisan ugyanakkora 
hatásúnak tekinthetı, mint a sajtóreklám. Persze azzal a különbséggel, hogy általában az fér-
kızik az ilyetén módon elhelyezett hirdetések közelébe, aki egyébként eléggé kényelmetlenül 
utazik a szóban forgó jármővön. Ha ezek a plakátocskák jók, semmi sem akadályozza észlelé-
süket, megjegyzésüket. Kár, hogy a hatvanas évek elejének szokásával ellentétben ezek a ki-
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adványok az esetek többségében nem valamely utcáról már ismert, nagyobb plakát miniatőr-
jei, amelyek méretük különbözıségénél fogva növelnék a reklám hírértékét, hiszen valame-
lyest mások, tehát újak a hirdetıoszlopok monstrumjaihoz képest, azonban mégis ugyanannak 
a dolognak az impaktmennyiségét növelik. Ha rosszmájú vagyok, arra gondolok, hogy azért, 
mert a méretbeli eltérés is nagymértékben növelné a grafikus honoráriumát, ami egyébként 
nem mond ellent — hiszen miniszteri rendelet szabályozza — a szerzıi jognak. A beállott 
káros változást az is okozhatta, hogy villamosplakát grafikusának nem kellett alaptagnak, va-
gyis de jure a Képzımővészeti Alapnál lajstromba vett grafikusnak lennie, míg a falragaszok 
alkotói csak fıiskolát végzett vagy a kiskapun bejutott alaptagok lehettek. Analógia: a feled-
hetetlen Latinovits, mivel nem a Színház- és Filmmővészeti Fıiskolán kapott diplomát, nem 
játszhatott volna mást, csak epizódszerepet, mivel nem rendelkezett fıszerepre jogosító okle-
véllel. Furcsa szemlélet. Késıbb ez is változott valamicskét: ma már villamosplakátot is csak 
alaptag készíthet. Vagy egy nyomda. Az utóbbiakról kár szólnunk, semmivel sem állnak kö-
zelebb a reklámhoz, mint a sorköteleseket sorozásra szólító hirdetmények. Tartalmukat te-
kintve kísértetiesen hasonlítanak a napilapok soros közleményeihez. A nem álláshirdetés jel-
legő villamosplakátok általában bohókásnak szánt karikatúrák, helyesebben: humorosnak, 
szellemesnek szánt színes grafikák. De vajon bohókás-e a tejipar 1973-as kampánya? 

KELLEMESEBB PIHENÉSE, KÁVÉJÁT TEJPOR ÍZESÍTSE! Ez a szlogen-rém csak 
egyike a kampányban szereplıknek. Nem bohókás, nem szellemes, nem humoros. Igazi me-
rénylet — többek között — az 5l-es busz akkori utasainak közlekedés tépte idegei ellen. A 
plakátocska rajzáról is lehetne mit mondani, de annak silánysága a semmibe vész a hivalkodó 
álmondat értelmetlensége mögött. Nemcsak arról van szó, hogy ez az összecsengésre kompo-
nált izé teljesen értelmetlen. De még csak nem is mondat! Kellemesebb pihenése...: ha 
elhisszük, hogy a névelı elhagyása a „fentebb stíl" e századi zabigyereke, akkor sem tudunk 
mit kezdeni vele. Hogy sem utalószó, sem kötıszó nincs, már valamelyest bonyolulttá teszi a 
mondat értelmezését. Oda se neki, mondhatja az olvasó, hátha ez a redundancia vissza-
metszése, amitıl a sajátos szöveg még versebb, mint idétlen kínrímjétıl. A zavar akkor válik 
igazán teljessé, ha rádöbbenünk arra, hogy az elsı tagmondat még névelıtlenül is bizonyára a 
fımondata valaminek. Egy dolog biztos: a vesszı után következı egyszerő bıvített felszólító 
mondatnak nem. Még látszólag sem, hiszen a fımondatszerő kezdet egyértelmően kijelentı 
mondatra enged következtetni. Az olvasó szíves engedelmével nem kísérelem meg ezen iz-
galmas nyelvi valaminek a további elemzését, mindössze azt jegyzem meg, hogy értelmetlen-
sége versenyképes a többivel, amely e kampányban részt vett. Valószínőnek látszik, hogy e 
kampány két legértelmesebb jelmondata: Testem csupa erı, izom, mert minden nap tejet 
iszom és az Egy pohár tej — tiszta fej! szintén a rímelésre való törekvés eredménye, tehát 
nyilvánvaló, hogy az imént említett borzalommal azonos vagy rokon gondolat szüleménye. 
Nincs okunk feltételezni, hogy a két utóbbi, amely már igazi plakátméretben is megjelent, 
rímelése révén nem áll kapcsolatban a versre való törekvés idıszerőtlen és indokolatlan vá-
gyával. 

MEGNYÍLT. Ez a fehér szöveg középkék háttér tetején világít, alatta a plakáthoz ké-
pest nagy fehér folt, margaréta. Aki látja, biztos lehet abban, hogy nem a margaréta nyílt ki 
vagy meg. Oda kell menni a plakáthoz, hogy megnézzük, mit akar mondani. Megfigyeltem, a 
többség megállt és megnézte, hogy a... Tessék utánanézni, tisztelt olvasó8, mert ez a kis plakát 
a maga úgynevezett eszköztelenségével és látszólag szerény külsejével nagyon jó. Egyetlen 
hibája, hogy sajnálatosan kicsi, bízvást lehetne legalább a duplája. 

A PEPSI minden változata jó, nem is szorul magyarázatra. Plakát-, film- és tévéválto-
zatai egytıl egyig kifogástalanok. A szlogenek egyszerősége és az összes többitıl való eltéré-
se, amelynek oka bizonyára abban lelhetı meg, hogy nem vitatkozik, nem magasztalja magát, 
                                                 
8 Sajnos – bár a dicsérı szavak kifejezetten kíváncsivá tettek – a cikkben szereplı információk alapján nem tud-
tam rájönni, hogy mely cég mely hirdetésérıl lehet szó, s így nem tudok segíteni a mai olvasónak..  
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mindössze olyasmit mond, amit nem várunk, rendkívül hatékonnyá teszi. Az elsı — emléke-
zetem szerint — az volt, hogy Különleges íz a jéghideg Pepsi. Lehet, hogy véletlen, nem tu-
dom, de a Pepsi hangalakja, különösen pedig leírt formája már önmagában sikert aratott a 
hideggel (vı.: „befagy") és az ízzel (eredete a népi etimológiában keresendı) összevont, itthon 
is, nemzetközileg is használt változatait beleértve, asszociatív kapcsolatokon alapuló szelle-
mes obszcenitásával. A harminc éven aluliak között magyarított változata szállóige lett, az 
idısebbek is szelíd derővel vették tudomásul. A Pepsi-embléma kabátra tőzhetı jelvény-
változata, amely bevezetıje volt a kampánynak, egy ideig valóságos divathóbort volt a tizen-
évesek körében. Talán csak a postai irányítószámok bevezetése volt ilyen hatékony a felsza-
badulás óta. Igaz, hogy ez utóbbi nem annyira minıségének, mint inkább mennyiségének kö-
szönheti kiváló eredményét. 

Más kérdés, hogy a postareklám az irányítószámok szükségességével valamilyen for-
mában mindig felhívja a figyelmet. A legutóbbi, plakáton megjelent, e tárgyú felhívás 1976. 
október 20-án került a helyére. A rajz, vagyis a grafika karikaturisztikus, Kasso mőve. A fel-
irat: Nyaraláskor is irányítószám. Ugyancsak aznap a hasonló: Üdüléskor is... Meg vagyok 
gyızıdve arról, hogy a blamázs minden látszat ellenére sem a postáé. Nyomdai kapacitásunk 
szőkössége még a reklámmal szembeni szabadáras lehetıségei ellenére, vagy éppen azért, 
nem indokolt magyarázat. Nyomdáink túlnyomó többsége teljesen felelıtlenül vállal szinte 
mindent, s közben korlátlanul visszaél az elmaradottság adta monopolhelyzettel még más te-
rületeken is. Nem tisztelet a kivételnek! Inkább szorosabbra kellene venni a gyeplıt azoknál, 
akik — különösen év vége, tehát a tervteljesítés egyik határa táján — géptörésre, munkaerı-
hiányra, influenzajárványra és más állítólagos objektív nehézségekre hivatkozva alkalmanként 
még az egész évre keretszerzıdéssel lekötött munkavégzéssel sem boldogulnak. Emlékszem a 
Hungexpo házinyomda döbbenetére, amikor 1972 decemberében magam montíroztam, hogy 
újévi üdvözleteink, a postai csúcsot kivédendı, még karácsonykor elküldhetık legyenek. Az 
elvégzendı munkát 35-40 órásra taksálták, de egy hónapra csak 20 órányi munkát fizethettek 
ki. Hajdani nyomdai tapasztalataimat alkalmazva (több mint 200%-ot teljesítve) délutántól 
hajnalig elkészültem a munkával. Ha ehhez hozzáteszem azt is, hogy akkor már nyolc éve 
nem voltam nyomdász, a nyomdákat illetıen szomorú következtetésekre kell jutnunk, hiszen 
ha a gyakorlatból való közel egy évtizedes kieséssel szinte sztahanovista is lehetek, vagy az 
derül ki, hogy nyomdászzseni vagyok, vagy az, hogy azzal az iparral, amely fıként a kulturá-
lis termékeket van hivatva elıállítani, baj van. 

Két könyvplakát következik. 
A KÖNYV EGY RÉSZE AZ ÉLETNEK – Móricz Zsigmond. Ez alkalmazott irodalmi 

alkotás volna. Azonban nem az: Móricz-idézet, ezúttal idézıjel nélkül. Külön tanulmányt ér-
demelne, hogy egy kontextusából kiragadott mondat, amely a hatalmas fehér alapon egy 
gyászjelentés hangulatát idézi óriási fekete betőivel, miért nem több szentenciánál, s miért 
rosszabb reklámban alkalmazott jelmondatként, pl. az Autóker fentebb említett sajtóhirdeté-
sének szövegénél. Arról nem is beszélve, hogy aligha akad olyan „célzott", aki azért fog 
könyvet vásárolni, mert egy e téren nála nagyobb szaktekintély, egy nagy író azt mondta, 
hogy az áru (a könyv is az!) az élet része, azaz: az élet nélküle nem az igazi. Ez így van annak 
ellenére, hogy a könyv esetében úgy, ahogy Móricz — és nem a plakátszöveg szerzıje — 
gondolta. A nagy tekintély beszámításával is a piacon a tekintélyelv ilyen formában nem érvé-
nyesíthetı. Ez a szöveg korántsem meggyızı, még akkor sem, ha figyelmen kívül hagyjuk, 
hogy töredéke egy teljes alkotásnak, nem pedig önmagában egész alkalmazott mő. Hatalmas 
betői alatt a szolidabb tipográfiával szedett név, amely szintén konvencionálisán fekete, már 
más konvencionális fekete-fehér nyomtatványokra és a rajtuk szereplı aláírásra emlékeztet. 
Az író neve úgy hat aláírásként, mint az, hogy „a gyászoló család". A szöveghez fekete és 
arany színekkel nyomott, stilizált könyvkompozíció instabil halmaza csak fokozza a monu-
mentális fekete szöveg morbiditásra inspiráló hangulatát. 
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A KÖNYV CSODALATOS UTAZÁS A MÚLTBA ÉS A JÖVİBE. Ez is idézet, a fentiek 
érvényesek rá. Azonban itt az alap nem fehér, hanem fekete, amely egy 84 X 59 cm-es plaká-
ton már másképp érvényesül, mint a Corvin- vagy a „Garzon"-hirdetésen. Itt már szembeszö-
kıen hatásvadászat, korántsem új kelető. A képen egy léghajó látszik aranyból, tehát igen 
nehéz anyagból, ráadásul Földünket szimbolizálva. Jó, legyen hát sárgolyónk arany. A szöveg 
azonban sajnos elmetszi ennek a nehéz léggömbnek a köteleit, félı, hogy az utazókosár lezu-
han valahova. Hogy nem a Földre, az biztos, hiszen a Föld maga a repülı léggömb. Arra kell 
következtetnünk, hogy (akár lezuhan, akár nem) a repülı sárarany vagy aranysár Földgolyó-
bisnál nehezebb az utazókosár, lévén ez a feltétele annak, hogy cipelnie kelljen hetedhét feke-
te papíron. Nos, amit cipel ez a csodálatos gömb, már elüt a fekete-fehér-arany komorságtól, 
sokkal vidámabb színe van: vörös. Vagyis tőzpiros. És nem is kosár, hanem egy könyv. Vajon 
miféle vörös könyvet visel teherként a vakmerıén száguldó Föld-léggömb? Csak nem...?! 
Elrettentı példa ez. Ha valakinek leküzdi a konvencionális semmitmondás a közönyét, a nem-
zetközi forma- és színszimbolika révén világszerte érthetı ideológiai következtetésre jut. Más 
kérdés, hogy hisz-e a plakátnak. Legalább kulturális reklámjainkban illenék figyelni, vigyázni 
az ilyen tévedésekre! Különösen akkor, amikor politikai plakátjaink már kiszabadultak a szín-
konvenciókból, és a hetvenes években egyre inkább virággal, a tavasz, az újjászületés, a hosz-
szú életet kívánás szimbólumával köszöntik a munkásmozgalom gyızelmeinek ünnepeit. 

Kész szerencse, hogy sem a közterületeken levı hirdetıtáblák, sem a stadionok pa-
lánkjain látható hirdetések nem adják meg az elızı lehetıségeket a hirdetıknek. Meg kell 
elégedniük az emblémaszerően tömör, gyakran valóban csak az emblémára, márkajelre szo-
rítkozó tartalommal. Hogy ez a nemzetközi tv-adásokban látható jó példák hatása-e vagy csu-
pán a puszta belátásé, nem tudni, bár inkább a külföldi példák hatékonyságára kell gyanakod-
nunk, mivel az eddig említett hibákat ugyanazok követik el, akik például a Népstadion pa-
lánkján hirdetnek. Persze az is lehetséges, hogy e hirdetési mód magas ára az oka a szokatlan 
és hasznos szőkszavúságnak. Az ilyen reklámhordozók árába azonban nem sporteseményeink 
látogatottsága van belekalkulálva, hanem inkább a tv-közvetítések által megsokszorozódó 
impakt. Ezek hatékonysága azonban már nemcsak a reklámtól függ. Jelentékenyen belejátszik 
a sportesemények színvonaltól függı látogatottsága és a televíziós közvetítések esetleges vol-
ta is. 

Fényreklámjaink még ennél is tömörebbek. A színes neonreklámok ára valóságos be-
ruházással felér, különösen a mozgó, nagyobb hatékonyságúaké. Ezért van az, hogy az utóbbi 
években takarékossági okokból megnyirbált reklámkeretek nem teszik lehetıvé azt, amivel a 
külföldet nem jártak is csak óvatosan dobálóznak: a világvárosinak mondott fényeket. Ilyes-
mirıl szó sincs. Hogy csak a legkézenfekvıbbet említsem: nincs elég villamos energiánk. A 
stabil fényreklám neonjai nem fogyasztanak sokat, de a mobil fények gyújtási és oltási fe-
szültségingadozását nem tudjuk megfizetni. Ezt azonban sokkal jobban pótolják azok a fé-
nyek, amelyek az éjszakai fıvárost világítják meg, a mőemlékek és más dekoratív, a környe-
zet esztétikumát szolgáló — elsısorban városszépítı — világítási effektusok, amelyek ide-
genforgalmi szempontokból igen jelentısek. Fıvárosunk minden más vélemény ellenére: nem 
világváros. Mindössze szép, de az is valami. Hetvenes évekbeli praktikusan szép fények ezek, 
még akkor is, ha a belvárosi templom tornya csak akkor nem kopott, ha a rendkívül lele-
ményesen alkalmazott zöld reflektor világítja meg. Hogyan kerül ez a reklámhoz? Csak úgy, 
mint bármi más, ami az ország goodwilljét ápolja9 

Valamelyest ide sorolhatók kirakataink is, annak ellenére, hogy a felborult ártáblák 
diszkrét hallgatása az árakról nem kimondottan pozitív hatású. Arra viszonylag kevesen gon-

                                                 
9 Végsı soron minden lehet reklámeszköz, mint ahogy minden lehet jel is. Ez természetesen nemcsak itthon 
vonatkozik ránk: idegen környezetben, külföldön mi magunk is reklámhordozók vagyunk, amennyiben külsınk, 
magatartásunk, általában kulturáltságunk és maga az a lehetıség, hogy Nyugatra is utazhatunk, egyfajta infor-
máció a külföldiek szemében. 
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dolnak, hogy a túlzsúfolt kirakatok két okból sem hasznosak. Az elsı ok látszólag ellentmond 
a másodiknak, pedig a lényegüket tekintve egyazon tırıl fakadnak. Az elsı ok az, hogy a 
naturalista kirakat, amely nem a tipikusan jellemzı árukat mutogatja, eleve kizárja, hogy a 
zsúfoltságon kívül bármi mást is észre lehessen venni, ha a várt vevı fáradtan, de lehetıleg 
sietve végigmegy az utcán. A teljes áruválaszték bemutatása kizárja, hogy harmóniát, „kelle-
mességet” láthasson a célzott, amikor végigfut a szeme a tarkabarka kirakaton. A naturalista 
kirakat nem blikfangos, nem állítja meg az embert. A külföldi látogató, ha ráérısen szemlé-
lıdik, elıbb-utóbb rájön, hogy van-e olyan vagy olyasmi az üzletben, amit keres. Most jön a 
második ok. Ha kiderül, hogy ami a kirakatban van, de az üzletben elfogyott, akkor hiába 
ment be az illetı, mert a kirakatokat telezsúfoló kirakatrendezık majd megszakadnak a mun-
kától, hogy a számukra kijelölt kirakatokat, vitrineket telehordják áruval. Ebbıl az követke-
zik, hogy nem egy olyan üzlet van, ahova csak hetenként kétszer látogat el, hogy az idıköz-
ben hiánycikké lett dolgokat újabb cikkekre cserélhesse ki. A kirakathoz pedig csak a kirakat-
rendezı nyúlhat, mivel az egyedül az ı területe. Ha el is fogadjuk a munkamegosztás okozta 
ilyen mértékő specializálódást, amely szerint senki sem alkalmas még a bevétel érdekében 
sem a kirakat kinyitására, értetlenül állunk azzal a furcsasággal szemben, hogy a kirakat-
rendezık többsége tulajdonképpen attól túlterhelt, hogy fizikummal nem bírja a naprakész 
kirakat hibás koncepciójának terhét. Ez mégsem jelenthetné azt, hogy egyrészt senki se meré-
szeljen a kirakatban levı áruhoz nyúlni, mert elrontja a zsúfoltságát, másrészt azt, hogy a ki-
rakat „kirakattá", egy nem létezı árubıség takargatásává legyen a külföldiek szemében. Per-
sze, azért a magyar vásárlóra is lehet tekintettel lenni. 

Ha a kirakatok e sajátos küllemét összevetjük azokkal a hirdetésekkel, amelyeknek in-
formációözönéért a propagandista munkájába beleszóló, a reklámtevékenység hatékonyságát 
kockáztató fınök többet tudásának igazolását is meglelhetjük, alighanem olyan azonosságokat 
fedezhetünk fel, amelyek sokkal mélyebbre mutatnak a puszta jelenségnél. (Ez annyival is 
inkább valószínő, mivel a kirakatrendezık többségével folytatott beszélgetéseim is ezzel a 
konklúzióval foglalhatók össze.) 

Nem tartom valószínőnek, hogy a vizsga- és a versenykirakatoknak az összes többinél 
magasabb színvonala ne tenné legalább valószínővé a fentieket. 

A kirakat és a pult ellentmondása azért veszélyes, mert az idegen a piacon találkozik a 
legközvetlenebb módon a magyar népgazdasággal, és — mint mindenki — hajlamos arra, 
hogy tapasztalatai alapján ítéljen. Ugyanilyen közvetlen a találkozás az idegenforgalmi intéz-
ményekkel, illetve az azok által adott tájékoztatókkal. A Budapest Tourist Shopping in Buda-
pest címő kiadványának egyik oldala kiválóan informáló Budapest-térkép, amelyen vala-
mennyi jelentısebb látványosság és üzlet fel van tüntetve, mellette magyarázat angol, német, 
orosz és francia nyelven. Ez az oldal az utóbbi évek egyik legjobb idegenforgalmi kiadványa. 
Van azonban egy jelentıs hibája: a nagyszerő térkép hátoldalán egy sereg apró reklám találha-
tó (mindegyik jó a maga nemében), de ezek az ötletes hirdetések nemcsak a térkép négy nyel-
vén, hanem magyarul is szólnak az idegenekhez. Fájdalom, mindegyik más-más nyelven. 
Mintha a nyomdaköltség megtérítése-megtérülése végett szervezett hirdetések nem volnának 
a térképoldal koncepciója szerint megszerkesztve: az udvarias térkép négy világnyelv egyiké-
nek ismeretét feltételezi a látogatóról, mígnem hátoldala — feltéve, hogy a hirdetı igényli 
reklámjának megértését — már öt nyelv ismeretét várja, el, hiszen aligha feltehetı, hogy a 
reklámozók bármelyike is merı pénzszórásból fizette volna ki a hirdetés árát. 

Egy példa arról, hogy mit nem szabad. A l’Ungheria címő, olasz nyelvő idegen-
forgalmi kiadványról van szó. A fényesen csillogó, formailag és technikailag elsırangú pros-
pektus — bizonyára az olasz vallásossághoz való alkalmazkodás végett — néhány gyönyörő 
tájképen kívül mőemlék templomok képeit is közreadja. De szégyenszemre van ebben a kis 
füzetben más is. Úgymint: templomtorony békaperspektívából fotózva, oltárkép, falusi bú-
csúban kapható bóvli a Szőzanyával és angyalkákkal. Különféle mőfajú és eredető madonnák, 
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köztük húsból és vérbıl valók: kalocsai pingáló-
asszonynak öltözött, tőzrılpattant magyar madonnák, 
szám szerint ketten, közülük az egyik olyan pozitúrában 
mímeli a fehérre meszelt fal pingálását, hogy a már emlí-
tett autoszifon-reklám „demokratikus szex"-nek nevezett 
hasmánt heverı ál-blikfangja hozzá képest valódi oltár-
kép. A nézınek hátat fordítva, terpeszben, nyújtott lábbal 
földig hajló menyecske akkor is pornó, ha bugyi van rajta. 
Csak éppen „demokratikus". Legjobb tudomásom szerint 
az olaszok nem templomot akarnak Magyarországon látni. 
Azt hiszem, nem is búcsúban kapható bóvlit. Szent Szü-
zük is van nekik otthon elég. Vajon mit ajánlunk nekik 
ebben a prospektusban? 

Ugyanez össznépi változatban: a Sportfogadási és 
Lottóigazgatóság idei kártyanaptárainak egyikén a tavaly-
ról már ismert, szıke fürtő reklámfotó-modell korszerőt-
lenül, minibe öltözötten áll egy alumíniumlétrán, jobb 
kézzel a 13-as számot húzza át ecsettel egy hatalmas lottó-
szelvény részletén. A divatjamúlt viselet alól gusztusosán 
töltött bugyirészlet hívja fel a figyelmet. A szöveg szerint 
az újévi jókívánságra. 

Auditív-vizuális reklámjaink, vagyis a magyar tv- és filmreklámok a tapasztalható 
szakmai tévedések ellenére sem rosszabbak, mint másutt. A tv-reklám önreklámja vitathatat-
lanul a legjobb mind között. A kakashangú rajzfilmre gondolok, véleményem szerint ez az, 
ami rövid is, ötletes is. A kakas harsányan kukorékol, ha kél a nap, ha új idıszak következik. 
E tömör kifejezés a maga módján annyi meghatározatlan tárgyiasságot rejt magában, hogy a 
hozzá kapcsolódó képzetek, hallott vagy átélt emlékek egész seregét keltik a nézıben; s vala-
mennyi a reklám jellemzıjeként is ismert. Tekintettel arra, hogy filmanyagra készült reklám-
jaink is drágák, általában ugyanazokat láthatjuk a televízióban is, mint a moziban. A normál-
film ugyanis mindkét helyen alkalmazható. Ez az oka annak, hogy gyakorlatilag nem kell, és 
nem is lehet különválasztani ezt a kettıt. Egyetlen zajos látványosságtól térnek csak el a pia-
con: a hangos kirakattól. A hangos kirakat vagy magnózenével egészíti ki a fentiekbıl már 
ismert és utcahosszat unos-untig látott monoton zsibongását, vagy mozgó húsvéti nyuszival 
stb., amely egy villanymotor segítségével kopogtat a kirakatüvegen. Engedtessék meg, hogy 
errıl ne szóljak semmit. Elégedjünk meg azzal, hogy hatékonyabb, mint a többi. 

NE FELEDJE, HOLNAP HÉTFİ, S MINDEN HÉTFİ CENTRUMHÉTFİ. Gobbi 
Hilda szólt hozzánk így, kedvesen, szabónénisen vigyázva, nehogy kimaradjunk valami jóból. 
Kedves volt, emlékszünk rá. Egyetlen hibája: hogy tovább vetítették, mint ameddig a reklám 
élt. Változtatni kellett volna, ha másképp nem, úgy, hogy csak a mondat elsı fele maradjon. 
Állandó ismételgetése unalmassá tette, a Centrum is jobban járt volna rövidebb adás díjának 
fizetésével. 

MÁRKA. A visszhangosított kísértethang és a háttérzajok groteszk 
horror képzetét keltették. Érthetetlen volt, hogy mitıl olyan sejtelmes ital 
ez. A józanész inkább természetesnek vette volna, hogy ezt kell innunk — 
ha kimondatlanul is — alkohol helyett. 

TRAUBISODA, A TERMÉSZET AJÁNDÉKA. A kis gömbök, amik 
(vagy akik?) a dzsungelszerő természetbıl egymást tiporva tülekednek az 
üvegbe, hogy ott itallá legyenek, még sokadik látásra, hallásra is kedvesek 
csipogó, csiripelı igyekezetükkel. Kiváló reklám, annyival is inkább, mi-
vel a Márka kísérteties visszhangosságával szemben itt szinte semmibe 
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vész a földöntúliság; megmarad azon a szinten, ahol a gyermekmesék tündére: kissé távoli, 
kissé idegen, de szelíd és kedves. A sárga valamik, amiket küld, talán vitaminok10 megszemé-
lyesítıi. Végeredményben mindegy, hogy micsodák, mert látszik rajtuk, hogy segítıkész buz-
galmuk vidám és friss. A nézı biztosra megy, hogy az ital elfogyasztása felüdíti. 

DE...???? Ez a különbözı színészekkel, mint szolgálatkész elárusítókkal elıadatott 
filmsorozat a laikus számára különösnek ható bevezetıjével a legetikusabb reklámunk kíván 
lenni. A reklámetika, sıt a törvény is tiltja, hogy más termékeket lebecsüljön a hirdetı. Nem 
szabad azt hirdetni, hogy a vállalat áruja ennél és ennél az árunál vagy áruknál jobb. Csak azt, 
hogy mindegyiknél. (A ,,leg"-ek járványának ez az egyik gyökere.) Az illatszerek e szokatlan 
hirdetése azzal kísérletezik, hogy hiperetikusnak tőnjék. E cselekvés naivsága vitán felüli. 
Nemcsak azért, mert a szöveg etikuma nem árt a konkurenciának, hiszen ezzel nem lehet le-
gyızni, hanem elsısorban azért, mert a fél évtizedes sztereotip bevezetı alkalmasint csak egy 
dologra jó, de arra kiválóan megfelel. Arra ugyanis, hogy a nézı figyelmét gondosan elterelje 
magáról. Ha van is új a hosszú, bosszantóan unalmas bevezetıt követı félmondatnyi informá-
cióban, arra már legfeljebb véletlenül figyelünk. 

Még egy példamutatás ugyanebben a sorozatban: az udvarias, tanácsot is szívesen adó 
kereskedı. Ezek a korrekt urak és hölgyek korántsem tipikusak a belkereskedelemben. Pozitív 
hısök volnának? Újmódi Grálok? Ne firtassuk még akkor sem, ha szívesebben vásárolnánk 
mondjuk Velenczei Istvántól a tolongásmentes mozgóképrıl, mint a munkaidı utáni csúcsban 
egy igazi üzlet ideges elárusítójától. Ennyi etikum és ennyi költség az indokolatlanul változat-
lan és hosszú bevezetıben! Abban az esetben nem lenne kár érte, ha követnék ezt a példát. 

LADY CAMEA, énekli egy hang sokkal rövidebb és jobb reklámban. Nem zavaró, bár 
láthattuk-hallhattuk elégszer. A zene nem harsány, nem is mőalkotás, hanem giccs. Mégsem 
rossz, mert nem akar többet, mint önmaga, kellemes hangzású, diszkrét háttérzaj, amely in-
formációt hordoz. A dallamhoz jól kapcsolódó, nyugodt ritmusúra vágott film, kellemes nı-
alakjaival ugyanazt teszi, mint amit a Fabulon-reklám. Megnyugtat. És rövid! A kevés közlés 
megjegyezhetı, különösen akkor, ha — mint itt is — egy blokkon belül kétszer találkozunk 
vele. Nem az információ, hanem az impakt mennyiségét növeli, innen a nagyobb hatás. Ami 
még ugyanilyen fontos: következetesen megmarad a kellemesség szférájában. 

CASCO NÉLKÜL AZ AUTÓ FÉLAUTÓ. A filmet nézı nyugodt ülése szembeállítva a 
közúti csúcsban elakadt autóban idegesen ülıvel a komikus helyzetek alapállása is lehetne: a 
nézı helyzeti fölényben van a szereplıvel szemben. Erre jön „egy hülye”, mert a közlekedés-
ben minimum ennyi kijár a koccanást elıidézı mazsolának, itt egy pillanatra a tragikum felé 
billen a szituáció. Ez a pillanat megdermed a meghökkentı szlogenben, amire végsı csattanó-
ként a groteszk befejezés teszi fel a koronát s a visszájára forduló esemény, a félautó látványa, 
már a potenciális komikumból megvalósulttá lesz. Ennek a reklámnak az elemzése megérne 
egy tanulmányt. Nemcsak a reklámszakembereknek, még az esztétáknak is. 

Az Állami Biztosító reklámjait mindenképpen érdemes figyelemmel kísérni; már 
évekkel ezelıtt megengedhették maguknak az antireklámot is. A jól reklámozott vállalatok, 
amelyek már „bevezették” magukat, megengedhetik reklámfogásként, hogy maguk ellen be-
széljenek. Ez is reklám — de csak akkor, ha a hirdetett rossz tulajdonság nyilvánvaló hazug-
ság. Vajon hány áruról állíthatjuk ezt? 
 
Egy észrevétel — befejezésül 
 
Az igényteremtés, a szükségletkeltés felelısségteljes munka. Nemcsak arról van szó, hogy a 
felkeltett szükségletet ki kell elégíteni, tehát a propaganda és a reklám szórásának igencsak 

                                                 
10 Úgy hiszem, a „sárga valamik” egyértelmően szılıszemek, elvégre szılılérıl van szó... A képet ismét a fiata-
labb olvasók kedvéért illesztettem be: tapasztalataim szerint a mai huszonévesek – ha egyáltalán – már csak a 
„Traubit akarunk”-kampányra emlékeznek. (H. B.) 



Reklámgazdaság 354-356.           14. oldal              2013. május-július  
 

meghatározott, korlátozott lehetıségei vannak. Szem elıtt kell tartani azt is, hogy a propagan-
damunka a tudatformálás eszköze is lehet, tehát elengedhetetlen, hogy legalább az alapvetı 
ideológiai és politikai kérdésekben tisztán lásson a propagandista, hiszen egyáltalán nem 
mindegy, hogyan hat mások tudatára. 

Hogy mi az, amit nem szabad, arra talán elegendı itt egy példa, a FÖBUHA karácso-
nyi tv-reklámüdvözlete. A bábfilmen megjelent a játékok között egy különleges személy, egy 
baba, akinek (vagy aminek) szerepeltetésében nincs semmi különös, hiszen a furcsa nevő cég 
babákat is árusít. Csakhogy az illetı prémes sapkát viselt, bunda volt rajta s karácsonykor jött, 
akár az orosz télapó, aki pravoszláv hitő eredetileg. Ezzel szemben pásztorbotot tartott a ke-
zében, mint a magyar Mikulás, aki amúgy Szent Miklós püspök, de közel három héttel elıbb 
esedékes, vallását tekintve római katolikus, de mindezeknek fittyet hányva kellemes karácso-
nyi ünnepeket kívánt a zsidó Messiás leendı születésnapja alkalmából, kinek születését az ısi 
pogány népszokásokhoz igazodván a téli napfordulókor szokás ünnepelni, pedig — egyébként 
— az idıszámítás kezdete, tehát újév a születésnapja. Szédületes zőrzavar, nem igaz ? 

Egy szó mint száz: van mit fejlıdnünk. 
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