
Molnár Katalin 
AZ INTELLIGENS MOSÓPOR ÉS A JÓL PAKOLHATÓ ÁGYÚGOLYÓ… 
Sörétek és nehézbombázók a reklámhadjáratok fegyvertárából 

 
Napjaink reklámfogásai egyre agresszívebbek, gátlástalanabbak. Már nemcsak 
mennyiségükkel, életünk vizuális és akusztikus színtereit elöntő áradatukkal van baj. 
Minőségükkel is, amire csak akkor figyelünk fel, ha megértjük a mögöttük rejlő érdekeket, a 
működési mechanizmusukat. Ha nem vigyázunk, nem egyszerűen a reklám, a propaganda 
áldozatai, becsapott, elégedetlen vásárlók leszünk – ez sem kevés! –, hanem ami ennél sokkal 
veszélyesebb: előfordulhat, hogy immúnisak, bezárkózóak, elutasítóak a világból felénk áradó 
valamennyi információval szemben, nem tudván eligazodni köztük, és így kiválogatni sem 
azokat, amelyekre viszont szükségünk lenne. 
 A téma szakirodalma meglehetősen bőséges, a jelenség általánosan ismert.1 Jelen írás is 
elsősorban elméleti megközelítésből kívánja bemutatni a manapság nagyon jól működő 
propagandatechnikák lényegét. Teszi mindezt természetesen a teljesség igénye nélkül, ám 
annál beszédesebb illusztrációkat: a közelmúlt magyar közéletéből sokak által látott-hallott 
példákat mellékelve. Célom átláthatóbbá tenni a modern reklámok trükkjeit, és így 
tudatosabb, figyelmesebb, óvatosabb befogadóvá, a szüntelenül ránk leselkedő veszélyekkel 
szemben ellenállóbbá edzeni a modern társadalomban közlekedő egyént. 
 Már maga a reklám szó is árulkodó. A francia reclamer jelentése: ’ismétel, újra elmond’.2 
Az angolszász nyelvterületen elterjedt advertising pedig (a latin adverto nyomán) annyit tesz: 
’figyelmet irányít valamire’. Mindkét jelentés egyértelműen azt hangsúlyozza, ami a 
reklámok lényege és egyben egyik legfeltűnőbb, leghatásosabb eszköze is: legyenek 
figyelemfelkeltőek, amit az ismétléssel mint kommunikációs technikával a legkönnyebb 
elérni. A reklám három alapvető funkciója (az informálás, a meggyőzés és az emlékeztetés) 
tehát már a szó jelentésében is benne foglaltatik.3 A reklám sokféle definíciója közül talán a 
legátfogóbb: „termékekre (árukra és szolgáltatásokra) vagy eszmékre vonatkozó, azonosítható 
szponzoroktól származó, általában fizetett és meggyőző információk nonperszonális (nem 
személyes) kommunikációja.”4 A különféle meghatározások között találunk olyat, amely a 
reklám tartalmát hangsúlyozza: „a reklám a jól elmondott igazság”5; és olyat, amely formai 
jellegzetességét emeli ki: „az eladás nyomtatott (média-) művészete6. Bármelyik 
megközelítést vesszük is, mindenképpen két alapvető kérdés merül fel: a tartalom, vagyis 
maga a továbbítani kívánt üzenet és annak megjelenítése, a forma kérdése.  
 Írásom ezzel a két területtel kíván foglalkozni. A tartalomra irányítja a figyelmet, amikor 
– inkább elméleti igénnyel – a reklámozott termékek valóságos jellemzői és a róluk a 
reklámokban szereplő állítások közötti összefüggés természetét vizsgálja (1. pont), s a 
formára koncentrál, amikor – inkább gyakorlati igénnyel – a reklámszövegek nyelvi 
(stilisztikai, grammatikai, helyesírási) és egyes nem nyelvi megoldásait elemzi (2. pont). A 3. 
pontban a reklámokkal szemben használható lehetséges ellenszerekről szólok. 
 
 
                                                
1 Vö. elsősorban: Aronson, E.–Pratkanis, A. R.: A rábeszélőgép. Bp., Ab Ovo Kiadó, 1992., illetve Breton, 

Philippe: A manipulált beszéd. Bp., Helikon Kiadó, 2000. 
2 Szathmári István hívta fel a figyelmemet arra, hogy akár egészen a clamer tőig is visszamehetünk, amely azt 

jelenti: ’kiált’. Innen már csak egy lépés a ’kikiált’ jelentés, s ebből pedig az a történeti érdekesség, hogy a 
modern értelemben vett reklámok megjelenése előtt is voltak „reklámozók”: a (vásári) kikiáltók. 

3  Vö.: Róka Jolán: Kommunikációtan. Fejezetek a kommunikáció elméletéből és gyakorlatából. Bp., Századvég, 
2002., 94. 

4    Arens és Bovée meghatározását idézi: Róka i. m.: 90. 
5 A McCann–Erickson Reklámügynökség meghatározását idézi: Róka i. m.: 90. 
6 Albert Lasker meghatározását idézi: Róka i. m.: 90. 
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1. A REKLÁMOK TARTALMA/ÜZENETE ÉS „A VALÓSÁG” 
 
Utalni kell itt arra, hogy milyen sajátos és bonyolult összefüggés van a valóság, az ismeretek 
és a kommunikáció között. A modern ismeretelmélet behatóan foglalkozik ezzel a 
problematikával. Az emberi megismerés szubjektív: ugyanarra a dologra vonatkozó 
ismereteink igen különbözőek, mégis létrejöhet viszonylag eredményes kommunikáció. 
Mégpedig azért, mert van valamiféle egyetértés/megállapodás ezen ismeretek tartalmáról, 
formájáról. Ezek a konszenzusok az emberi beszéd kialakulása óta léteznek, biztosítva a 
gyakorlati élet zavartalan működtetéséhez szükséges ismeretcseréket, közléseket.7 Ezeket a 
konszenzusokat, valóságszeleteket szokás köznapi értelemben a valóság fogalmán érteni, s 
így használom e szót én is. Ha például egy mosópor hirdetője azt ígéri, hogy terméke a 
legmakacsabb foltokat is eltávolítja, nekem viszont az a tapasztalatom, hogy ez nincs így, 
akkor a reklámról azt állítom, hogy a benne szereplő állítás és a valóság között nincsen 
összefüggés, vagyis a reklám nem mondott igazat. Ezen a ponton érdemes feltenni a kérdést: 
vajon bizonyos élethelyzetekben (amilyen tipikusan a reklám vagy a politika területe, s nem 
véletlen, hogy épp e két területen jut a legnagyobb szerephez és működik is leghatékonyabban 
a propaganda!) szükségünk van-e egyáltalán firtatni az üzenetek igazság-, 
hazugságtartalmát?8 
 Ha tehát a fentiek szerint abból indulunk ki, hogy a reklámok által bemutatott termékek 
(áruk, szolgáltatások, eszmék) népszerűsítése egyetlen célt szolgál, nevezetesen, hogy azokat 
a gyártók hasznát növelve mások „elfogyasszák”, akkor nyilvánvaló, hogy a reklámot 
megrendelő és/vagy készítő elsődleges érdeke, hogy az adott terméket kívánatosnak mutassa 
be. (Vegyük észre: a kívánatos jelzőt használtam, és nem a jó-t! A terméket ugyanis el kell 
adni, ehhez fel kell kelteni iránta az érdeklődést, kívánatossá kell tenni, s nem számít, hogy az 
valóban jó-e, kell-e, hasznos-e stb.!) 
 Az eladandó termékek mennyisége és fajtaválasztéka a fogyasztói társadalomban 
elképesztően megszaporodott, köztük tapasztalás útján tájékozódni képtelenség. Ezért 
erősödött fel a reklámok szerepe. Könnyen azt mondhatnánk, hogy ha a reklámozott termékek 
mindegyike kiváló minőségű lenne, akkor a használatuk során szerzett fogyasztói 
tapasztalatok bőségesen elegendőek lennének ahhoz, hogy azokat a vásárlók keressék, s így 
nem is volna szükség reklámokra. Csakhogy ehhez már nem elegendőek a fogyasztói 
tapasztalatok. Ahhoz, hogy egy-egy termék megjelenéséről vagy bármilyen tulajdonságáról 
egyáltalán tudomást szerezzünk, az ismertető reklámokra igenis szükség van, s azoknak 
van/lehet pozitív szerepük.9 A reklámok tehát már nem egyszerűen, tárgyilagosan bemutatni 
akarnak valamit, sőt, nem is csak meggyőzni szeretnének minket az adott termék 
nagyszerűségéről, hogy az észérvek feldolgozása és megértése után potenciális fogyasztókból 
valóságos vásárlókká váljunk. A cél már régen az, hogy minden „áron”10 rávegyenek minket a 
termék megvételére, sőt, ami az igazán veszélyes: lehetőleg arra, hogy ne is gondolkodjunk 
azon, kell-e, megéri-e ez nekünk vagy sem. A modern reklámok vélt szükségleteket és 
érdekeket applikálnak a célszemély tudatába a valós szükségletek és érdekek közé. S teszik 

                                                
7  Részletesebben lásd: Molnár Katalin: Kommunikáció a rendvédelmi munkában. Rendőrtiszti Főiskola–

Rejtjel Kiadó, Budapest, 2001., 18–9. 
8  Vö. erről a kérdésről részletesebben Molnár–Valcsicsák: Az igazat mondás feleslegessége. Kritika, 2003. 

szeptember, 24–7. 
9 Mindig vannak ugyanis új, korábban meg nem tapasztalható termékek, s a nem újak között is mindig vannak 

meg nem tapasztaltak. Pl. ha megtapasztalom, hogy az eddig használt fogkrém számomra jó, az nem zárja ki, 
hogy van egy még jobb, amit még nem tapasztaltam meg. A megismertető reklám lehetőséget ad, hogy 
tudomást és információt szerezzek az új és/vagy meg nem tapasztalt termékről, és ki is próbálhassam. E 
gondolatért szíves köszönet Valcsicsák Imrének. 

10 Az idézőjeles írással arra a közhelyre utalok, hogy a reklámköltségeket – amelyek sok cég esetében óriási 
méreteket öltenek – a termék árába beépítve maguk a fogyasztók fizetik meg. 
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mindezt oly rafinált módon, hogy a fogyasztóban igazából megteremtődik annak az 
alapélménye, hogy az ő szükséglete, érdeke belőle magából táplálkozó, valóságos igény, 
aminek kielégítése az ő szabad akarata szerinti döntésén múlik. E kifinomult, tökéletesre 
csiszolt technikákkal az eredeti szándékot – „eladni, eladni, eladni!” – leplezik, s megteremtik 
a célközönségben a gondolkodás, a mérlegelés „mintha”-élményét, látszólag kezébe adva a 
döntést, holott valójában már minden előre „le van játszva”, a hatásmechanizmus tökéletesen 
ki van számítva. Egyáltalán nem fontos többé, hogy a valóságról állítsanak valamit, ehelyett 
újabb valóságo(ka)t teremtenek.11 
 Igen jelentős eszköze mindennek, hogy a propaganda az észérvek helyett sokkal nagyobb, 
vagy kizárólagos szerepet bíz az érzelmekre. Ezeken keresztül az elme kontrollját megkerülve, 
közvetlenül a tudattalanra hatva kíván célba érni, s sikerül is neki. Így lehetséges az is, hogy 
sokszor magában a verbális üzenetben a szó szoros értelmében vett hazugságot nem is 
találunk. A propagandatechnikák ügyes használata révén azonban jól ellepleződik, hogy az 
üzenet vagy elhallgat valamit, vagy teljes mértékben üres, tartalmatlan, vagy egészen 
általános jelentést hordoz. 
 Hogy még jobban szemügyre vehessük a propaganda működési mechanizmusát, néhány 
fontos összefüggésben érdemes összevetnünk a meggyőzéssel. A meggyőzés során a másik 
személy részvétele a kommunikációban teljesen önkéntes, a két fél közötti viszony partneri, 
egyenrangú, a vevő ugyanolyan aktivitást élvez: kérdezhet, ellenőrizhet, sőt, reakciói mentén a 
közlés folyamatosan alakul. A propaganda erőszakos betörés a célszemély tudatába, a 
kommunikáció egyoldalú, az adó abszolút aktivitása a vevő részéről vagy a teljes passzivitást, 
vagy legföljebb a látszólagos aktivitást „írja elő”. A meggyőzés során az információkhoz való 
hozzáférés a vevő számára teljesen adott: annak utánajárhat, ellenőrizheti, kételkedhet benne 
stb. Nem egyetlen és kikezdhetetlen nézőpont/álláspont hirdetése zajlik, mint a 
propagandában, hanem több lehetséges álláspont bemutatása és ütköztetése útján egy saját, a 
lehetőség szerinti legjobb álláspont kialakítására történő ösztönzés. Az ehhez vezető út tehát 
nyílt, leplezetlen, tiszta, racionális, az észérvekkel dolgozik. A meggyőzést alkalmazó adó a 
partner tudására és jártasságaira épít, sőt, azoknak teret enged, azokat növeli, fejleszti. A 
propaganda azonban kivétel nélkül mindig leplezett, álcázott, és lényegéből adódóan 
fukarkodik az információval. Közhelyszerűen hangzik, de igaz: a tudás hatalom, s a 
propaganda gyártója ezzel tisztában van, és vissza is él vele. A propagandának ezért lehetnek 
tipikus, épp ezért kis gyakorlással könnyen felismerhető technikái az információval való 
bánás alábbi eszközei: az információ hiánya, visszatartása, elhallgatása, késleltetése, 
részleges vagy teljes torzítása (dezinformáció), pontatlansága, az információk sorrendjének 
(a logikához és/vagy az időrendhez képest történő) megváltoztatása. A meggyőzésnek 
nyíltsága miatt egyáltalán nincs szüksége ezekre a módszerekre, az információval tehát 
teljesen szabadon és korrektül bánik. 
 Kiemelten fontos tényező a rendelkezésre álló idő. A meggyőzés és a propaganda tempója 
közötti különbségekre koncentrálva feltűnik, hogy az előbbinek, mivel a fent kifejtettek 
szerinti „tiszta” eszközökkel dolgozik, nincs oka siettetni sem a közlés, sem pedig a befogadás 
tempóját. Épp ellenkezőleg, a meggyőzés mind a közlésre (a szöveg végiggondolására, 
megformálására) sok időt és nagy gondot fordít, mind pedig a közlés befogadására (az 
információk megértésére, feldolgozására, a megfelelő reakciók kinyilvánítására) annyi időt 
hagy, amennyi a vevő számára szükséges. Nem így a propaganda! Ha a reklámoknak semmi 
más tulajdonságát nem vizsgálnánk, csupán a terjedelmüket (azaz a közlés hosszúságát), 
illetve a befogadásukra hagyott idő mennyiségét, már akkor is égbekiáltó volna a felismerés: 
ezek hihetetlenül rövidek, tömörek és gyorsak! A reklámszövegek létrehozására fordított idő 
és gond egyáltalán nem rövid vagy kicsi, sőt, ebbe reklámszakemberek és hatalmas cégek 

                                                
11 Lásd e kérdés részletesebb kifejtését Molnár–Valcsicsák i. m. 
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igen sok időt és energiát fektetnek. Kell is, hiszen a rövid terjedelembe a hatékonyság 
szempontjából minden lényeges közléselemnek bele kell férnie. A befogadásra hagyott idő 
azonban rendkívül rövid, egyáltalán nem alkalmas a kapott információknak sem a pontos 
megértésére, sem az esetleges ellenőrzésükre, sem a korrekt mérlegelésre. Ezért van az is, 
hogy a propaganda tartózkodik, szinte irtózik a csendtől, a szünettől, mert az egy sor olyan 
mechanizmus működésbe lépésére alkalmas, amelyek rontanák hatásfokát. Ilyenek például a 
gondolkodás, a kérdések megfogalmazása, az ellenőrzés. Nézzük ezek után, hogyan működik 
mindez példáinkon! 
 
2. A REKLÁMOK FORMAI MEGOLDÁSAI 
 
A példatár tartalmaz átvett példákat is, ám zömében saját gyűjtés eredménye. A feltalálási 
helyek változatosak voltak: utcai óriásplakát, újságok fizetett hirdetési oldalai, ingyenes 
képeslapok. A szakirodalomból ismert reklámfogásokat, technikákat – természetesen a 
teljesség igénye nélkül – sorra véve az egyes példákat helyenként rövid elemzéssel, 
magyarázattal ellátva felsorakoztatom. Ahol elengedhetetlenül szükséges, a szöveg mellett 
leírom a látványt is. 
 
2.1. Nyelvi eszközök 
 
2.1.1. Stilisztikai eszközök 
 
Ismétlés, variált ismétlés 
A reklámok legalapvetőbb és legelterjedtebb technikája az ismétlés. A szimpla ismétlés 
azonban idővel monotonná válik, amit az ember nem jól tűr, s így a reklám elveszti 
hatásosságát. Épp ezért a megfelelő arányban kell variálni az ismétlést: gondosan cserélgetni a 
hirdetés egyes elemeit. A terméket más környezetben, más személlyel, más formában 
(újságban, plakáton, tévében, rádióban, Interneten stb.) népszerűsítik. Egy-egy állandó, a 
beazonosíthatóságot biztosító elem mindig megmarad, a többi változtatható. A variált ismétlés 
ravaszul éri el célját: a befogadót szellemi fáradtság fogja el, ez a kritikai öntudat 
elvesztéséhez vezet, már nem elemzünk, nem gondolkozunk, csak cselekszünk (vesszük a 
terméket). Azzal is számolnunk kell, hogy az ismétlések hatására a reklámozott termékek 
ismerősek lesznek, s ami ismerős, az már önmagában is bizalmat kelt.12 Efféle ún. 
hívószavakkal, azonosítókkal címkézte önmagát a négy legnagyobb magyar távközlési 
szolgáltató „[…] – a Te hangod”; „[…] – a kapcsolat”; „[…] – az élvonal”; „[…] – a 
szavakon túl”. Az utolsó szlogen szinte már árulkodó: a szavak már teljesen háttérbe 
szorulnak, inkább szimbolikusak, s inkább csak a terméket a vevőben automatikus felidéző 
erejük dominál. 
 
Csillogó szavak13 
A rábeszélő olyan szavakat használ a hirdetés szövegében, amelyek jelentése szinte 
teljességgel semmitmondó, a termékek milyenségéről konkrét információt nem tartalmaznak, 
viszont nagyon jól hangzanak, csalogatóak. A leggyakrabban forgalomban lévő ilyenekből 
egész szótárat lehetne összeállítani. Az alábbi idézetekben kiemelem ezeket: „Idáig olyan, 
mint a régi… de innentől más!” (egy édesipari termék); „Télen se mondjon le a divatról!”; „A 
mi cipőinkben megússza szárazon”; „Kiemelkedően jó áron! Kiemeli alakját!” (push up 
melltartó); „Használt autót – nyugodt szívvel!”; „Jól pakolható ágyúgolyó”; Családi autó, 
családias hangulatban”(érdekes módon mindkettő ugyanannak a márkájú autónak a 
                                                
12 Vö.: Breton, Philippe: A manipulált beszéd. Bp., Helikon, 2000., 97–8. 
13 Aronson, E.–Pratkanis, A. R.: A rábeszélőgép. Bp., Ab Ovo Kiadó, 1992., 44. 
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reklámja!); Az Év Autója most még vonzóbb lett. Ön pedig még messzebb mehet vele.”; A 
legjobb illatok karácsonyra”; „Jön az új trend… Erről minden vállalatnak tudnia kell!”; 
„Korlátlan elérhetőség, biztonságos adatkezelés, sokoldalú funkciók, egyszerű navigáció” 
(bankhitel); „Élretörő finanszírozás. A minőség varázsa.” (autó); „Ami felmelegíti a lelket.” 
(tea); „Maximális életerő.” (vitamintabletta); „A legbiztosabb háttér”. (befektetési kötvény). 
 A ritkaság erejével14 hatnak az alábbi példák: „Korlátozott számban kapható…”; 
„Akciónk már csak 5 napig tart!”; „Amíg a készlet tart!”; „kis példányszámban”; „csak 
nálunk”; „csak most”; „csak ma”; „utoljára”. Megnő a népszerűsége azoknak a tárgyaknak, 
amelyek ritkák vagy nehezen hozzáférhetőek. Megszerzésük energiaigényes, ügyességet, 
gyorsaságot igényel, vagyis egy verseny győzteseivé válhatunk, ha ritkaságuk ellenére mégis 
megszerezzük őket. Ez pedig már önmagában örömmel tölt el bennünket, azaz érzelmeink 
lépnek működésbe, racionális elménk kárára, s máris benne vagyunk a vásárlás csapdájában.  
 
2.1.2. Grammatikai eszközök 
 
Felszólító mondatok 
Az alábbi mondatok rövidek, tömörek, nyelvtani alakjuk egyértelműen cselekvésre szólítja a 
célszemélyt – s az sem elhanyagolható, hogy éppen tegező formában: „Fedezz fel egy új 
világot!”; „Ragadd meg a pillanatot!”; „Csak az ízre figyelj!” Az ilyen típusú szövegek nagy 
valószínűség szerint angol nyelvű példák nyomán születnek, amelyek közül sok az eredeti 
nyelven terjed nálunk is: „Just do it!”, „Enjoy Coca Cola!” 
 A szándék egyértelmű: ha csináljuk, amire a reklámszöveg buzdít (természetesen az adott 
termék által), egy valamit biztosan nem fogunk tenni: gondolkodni. Mert ha ezt legalább 
időnként megtennénk, akkor talán kevesebbet vagy egyáltalán nem vásárolnánk ezekből a 
termékekből. Márpedig mi lehetne ennél fontosabb célja az efféle reklámokat kiötlőnek, mint 
hogy kikapcsolja elménk kontrollját, és minél többet vásároljunk a termékéből? A felszólító 
alakok azt a képzetet keltik, mintha az adott termék birtoklása, használata által elérhető volna 
az az állapot, amire a felszólítás utal. Maga a reklámszöveg nem állít semmit, mert az 
nyilvánvalóan nem lenne igaz, de nincs is szüksége ilyen „hazugságra”, hiszen agyunk ezt 
automatikusan úgyis elvégzi: beleérti a felszólításba az állítást, amely természetesen mindig 
valami jót sugall. Ha veszek egy ilyen telefont, egy új világot fedezek fel, és új világot 
felfedezni mindig jó. Abban, hogy csak az ízre figyelünk, még nincs benne, hogy az az íz jó, 
de valahogyan mégis beleértődik. A pillanatot megragadni valami mélyen filozofikus 
gondolat és jó. És így tovább és így tovább… 
 
Melléknévfokozás  
Egy bank, vállalkozóknak szóló európai beruházási hitelét reklámozandó, a következő 
mondatot írta le (sőt, ennek a reklámnak a rádióban hangzó változata is futott): „gyorsabban, 
erősebben az EU-ba”. Jól hangzik, valóban, ám ha a jelentését megnézzük, gyorsan rájövünk 
az értelmetlenségre: erősebben még csak-csak mehet valaki az EU-ba, de gyorsabban, mint az 
erre kijelölt 2004. május 1-jei dátum, aligha… 
 
Ható igék  
„Az X tabletták enyhíthetik a fájdalmat.”; „2-4 héten át tartó heti kétszeri hajmosással, majd 
azt követően heti-kétheti rendszeres alkalmazásával tartósan megszabadulhat a korpa okozta 
kellemetlenségektől.” A különös „szépsége” ennek a technikának abban rejlik, hogy 
egyáltalán nem lehet belekötni abba, hogy valótlant állítanának az így megfogalmazott 
szövegek, ugyanis a ható igék éppen valaminek a lehetőségét fejezik ki, a következmények 

                                                
14 A fogalom szintén Aronson–Pratkanistól származik, vö.: i. m.: 146. 
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szükségszerű bekövetkezéséről semmit nem mondanak. A figyelmét kikapcsoló befogadó 
viszont állításként kezeli az ilyen mondatokat, s a reklám megint győz. Phillipe Breton15 az 
ilyen típusú eljárásokat álságos beállításnak nevezi. 
 
Megcsonkított hasonlat 
Az alábbi példában csak a hasonlat egyik tagját teszik ki, nem állítván semmi konkrétumot 
arról, hogy mihez képest más az adott termék hatása: „A mosópor, amelyik tisztábbra mos”. 
Ha akarom, úgy is kiegészíthetem a mondatot, hogy az adott mosópor tisztábbra mos, mintha 
egyáltalán nem használnánk mosóport… 
 
Két felszólító mondat egymás mellé állítása, s közöttük ok-okozati összefüggés sugallása 
„Töltse a telet nátha nélkül! – Szedje az X tablettákat!” Vagyis a két felszólítás egymás mellé 
állításával agyunk automatikusan hoz létre köztük ok-okozati összefüggést. Ugyanez történhet 
egy kijelentő módú közlés és magának a terméknek az egymás mellé állításával is: „Erős és 
egészséges fogak egy életen át – [egy fogkrém neve]”. Grammatikai kapcsolat ugyan nincs 
köztük (tehát „nem érheti szó a ház elejét”), ám agyunk itt is megteremti a logikai kapcsolatot. 
Elegendő lenne egy hevenyészett logikai elemzésnek alávetni valamennyi ilyen típusú példát, 
és azonnal kiderülne, hogy az állításban szereplő tény bekövetkezte korántsem biztos, hogy az 
adott terméktől függ.16 Ezt azonban nem tesszük, hanem hagyjuk magunkat félrevezetni, és 
vásároljuk a náthamentes telet ígérő tablettákat vagy az erős és egészséges fogakat egy életen 
át biztosító fogkrémeket. 
 
2.1.3. Helyesírás 
 
Egy borotvagyártó cég hirdette így vadonatúj borotvacsodáját egy órisáplakáton: AZ ELSŐ 
HÁROM PENGÉS BOROTVA! Hogy a szöveg általam legveszélyesebbnek tartott 
következményét pontosabban megérttessem, elmesélem hozzá a szituációt, amelyben 
megláttam. A villamoson ülve felnevettem, s a velem utazó nem értette, min nevetek. 
Mutattam neki a plakátot, hogy olvasná el. Mire még értetlenebbül nézett. Akkor 
„lefordítottam” neki, mi van odaírva: „– Ez a cég legyártotta a világon az első három darab 
pengés borotvát… Ez aztán nagy szenzáció, mondhatom! Igazi reklámtéma. Eddig mivel 
borotválkoztak a férfiak, pengétlen borotvával?” Mire ő: „– De hiszen nem azt akarják 
mondani, te is tudod, hanem azt, hogy kifejlesztették az első olyan borotvát, amelynek három 
pengéje van. Az tényleg újdonság.” „– Csakhogy akkor ezt kellene odaírniuk!” – folytattam 
bosszankodva, hogy ismerősöm először nem is vette észre a nyilvánvaló és ráadásul 
értelemzavaró helyesírási hibát (különírás-egybeírás), majd amikor felhívtam rá a figyelmét, 
nemcsak hogy nem zavarta, de még rajtam csodálkozott, hogy miért veszem én ezt olyan 
komolyan, hiszen így is meg lehet érteni, mit akarnak mondani (ráadásul ott van a kép, ami 
önmagáért beszél17). Akkor ez mindenre igaz? Hol húzható meg a határ? Ilyen alapon ezután 

                                                
15 A példák egy része Richard Harristól való, idézi és elemzi őket Breton, Philippe: A manipulált beszéd. Bp., 

Helikon Kiadó, 2000., 112. 
16 Például tölthetjük nátha nélkül a telet azért, mert jó az immunrendszerünk, mert edzettek vagyunk, mert 

egész télen ki sem mozdulunk a meleg szobából, mert nem megyünk náthás ember közelébe stb. Lehetnek 
egész életünkön át erősek és egészségesek a fogaink akkor is, ha nem ezt a fogkrémet használjuk, sőt, ha nem 
is használunk semmilyen fogkrémet, csak, mondjuk, fogkefét, hiszen olyan jó genetikai adottságokkal 
rendelkezünk. 

17 Vö. erről az alábbi gondolatokat: A képek, vagyis a „multimédia-dokumentumok olyan tudást is 
közvetíthetnek, amilyet a puszta szöveg nem képes. A képek logikája […] alkalmasan kiegészítheti a 
szövegek logikáját. […] A kézírásos másolás korában – de még a könyvnyomtatás korában is – az 
illusztrációk csak alárendelt szerepet játszhattak; a képek mint a gondolkodás-érvelés közegei pedig szinte 
egyáltalán nem játszottak szerepet. Ez most megváltozik – a képeknek a képernyőn való manipulálási 
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valóban bármi leírható és kimondható, mert úgyis megértjük? És már a nyilvánvaló 
helyesírási hibák sem számítanak? Ajánlom még figyelmébe az olvasónak a sétáló utcákat és 
a bevásárló központokat… 
 
2.2. Nem nyelvi eszközök  
 
Érzelmi csúsztatással, képzettársítással a reklámszakemberek a terméket azáltal teszik 
vonzóvá, hogy az üzenetet úgy szerkesztik, hogy a reklámozni kívánt terméket és egy külső, 
érzelmi jellegű elemet egymás mellé tesznek. A termék és az azt reklámozó szöveg tartalma 
(vagyis maga a külső, érzelmi elem) nincs közvetlen kapcsolatban egymással. A közönséget 
viszont kedvező irányban befolyásolja, mert a külső elem érzelmi töltését át lehet vinni a 
reklámozott termékre.18 A következő példákban jól nyomon követhető ez az eljárás, mégpedig 
valamennyiben ugyanazzal a közös érzelmi elemmel: a szexualitással. 
 Egy bank Internet Bank szolgáltatását kínálja a következő szöveggel (és képpel, amelyen 
egy tükörszerű, átlátszó, sejtelmes fal egyik oldalán egy férfialak, másik oldalán egy halovány 
nőalak simulnak egymáshoz, hogy még inkább kiemelje, sulykolja a mondanivalót): 
„Távkapcsolat? Csak bankkal jó.” Logikai elemzés után itt is nyilvánvalóvá válna, hogy a 
szöveg (a kép) és a reklámozott termék között a megteremtett kapcsolat csupán érzelmi alapú, 
és semmi másra nem való, mint hogy a potenciális fogyasztó fantáziáját működtetve 
összekösse ezt az érzelmet magával a termékkel. 
 Hasonlóan jár el a következő reklám is: „[egy autómárka neve] – a vágy titokzatos 
tárgya…” (s hozzá a vizuális élmény: fekete háttérben, élénk piros betűkkel írt szöveg, s a 
reklámozott autómárka, pontosabban annak hátulja, természetesen az is fekete és piros 
színekkel).  
 Egy bank, egy autó reklámozásánál talán furcsának tűnik az erotikus tematika 
alkalmazása, ám egy ajakápoló reklámján már nem csodálkozunk: „Ez az érzés hosszú távra 
szól. Úgy ápol, mint senki más. A legjobb [a termék neve], amit valaha próbáltál. Úgy csókol, 
mint senki más.” S a kép: Egy fiú és egy lány épp csókolózni készülnek.  
 Még erotikusabb, ám egyben agresszív is e példasor utolsó darabja, amely egy közismert 
jégkrémet népszerűsít: „Az erősebb nemnek! [A termék neve.] Új karamellás és mogyorós 
jégkrémszelet. Elég kemény vagy hozzá?” S a kép, amely itt is, mint mindig, tulajdonképpen 
az információ lényegét hordozza: egy bronzbarna női test válltól combig ábrázolt része, egy 
kis tangában, amelyből elöl egy jégkrém kandikál kifelé. 

A reklámozók a legdurvább módszerektől sem riadnak vissza, sőt, egyre gyakrabban 
használnak – sokszor talán csak a figyelemfelkeltés, a megbotránkoztatás céljából – agresszív, 
olykor gusztustalan, obszcén, felháborító képeket és szövegeket. Egy mosóportabletta ún. 
több generációs (folytatásos) reklámjának első darabja egy óriásplakáton terjedt. „A képen 
maga a termék látható, semmi más, pontosabban a termék kétszer, hiszen párosával kell 
használni. A nemek közötti munkamegosztásra a háttér utal, a rózsaszín és a világoskék alap, 
hagyományosan a baba nemét jelző színek. A fősor – »Egyszerű, mint a férfi, tökéletes, mint 
a nő« – enyhén bugyutaságba hajlik (magam például rengeteg bonyolult férfit és tökéletlen 
nőt ismerek), de álbölcsessége ellenére is alkalmas arra, hogy szállóigévé vagy akár viccek 
poénjává váljon. A nagyközönség magát gondolkodó embernek érző hányada, ha azon 
töprenkedik, hogy vajon miért pont ezt a két jelzőt választották, már be is sétált a csapdába, 

                                                                                                                                                   
lehetőségével. […] S az illusztrációk megmutathatják, hogy hogyan teszünk ezt vagy azt. Szavakban leírni, 
hogy – mondjuk – valamely szerszám hogyan használandó, roppant körülményes lehet; a kép vagy 
képsorozat könnyűszerrel elmagyarázza.” Nyíri Kristóf: Az írásbeliségről és néhány új médiumról. In: 
Társadalmi kommunikáció. Szerk.: Béres István–Horányi Özséb., Bp., Osiris Kiadó, 2001., 123. 

18 Vö.: Breton, Philippe: A manipulált beszéd. Bp., Helikon, 2000., 94–6. 
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gondolatai a mosópor körül forognak, a következő lépés az lesz, hogy ki is próbálja.”19 A 
folytatás már kisebb publicitásnak örvendett: az azóta is divatos ingyenes képeslapok egyikén 
terjedt. „Egy lakkozott körmű kéz mutatja be a középső ujját. Az ujjra hereként ráerősítették a 
két tablettát, a mondanivaló az, hogy »moss magadra, apukám!«, a szlogen pedig az, hogy 
»tök egyszerű«.”20 

 
3. A LEHETSÉGES ELLENSZEREK 
 
Végül óhatatlanul fogalmazódik meg bennünk a két legfontosabb kérdés: 1. Ha ez a működési 
mechanizmus ilyen pontosan leírható és átlátható, miért tud mégis ilyen hatékonyan 
működni? 2. Hogyan védekezzünk ellene? 

Nem feledhetjük, hogy a propaganda nagymesterei hatalmas pszichológiai tudással 
felvértezve használnak ki minket. Aronson és Pratkanis szerint „elgondolkodtató, hogy mi 
valamennyien kognitivitási fösvénységben szenvedünk, s mindent elkövetünk, hogy kognitív 
energiánkkal – agymunkánkkal – takarékoskodjunk. A rábeszélőgép olyan üzenetgazdaggá 
tette környezetünket a maga harminc másodperces »azonnali« hirdetéseivel, hogy egyre 
nehezebben vesszük rá magunkat az elmélyült gondolkodásra, még akkor is, ha fontos 
témákról hoznánk fontos döntéseket. Minthogy információ-feldolgozó képességünk 
korlátozott, egyre figyelmetlenebbül fogadunk el ajánlatokat és végkövetkeztetéseket, pusztán 
azért, mert leegyszerűsített rábeszélő eszközökkel juttatják el hozzánk.”21 
 Ha ezt a tényt – amely valljuk be, egyáltalán nem hízelgő ránk nézve – nemcsak 
felismerjük, de el is ismerjük, az már egyike azoknak a lépéseknek, amelyek a megoldás felé 
vezethetnek. Befolyásolhatatlanságunk illúziójának lerombolása, de legalább reálisabb 
értékelése az első legfontosabb és egyben a legnehezebb lépés, amelyhez képest a következők 
megtétele már jelentősen könnyebb, és akár élvezetes is. 
 Vegyük tehát sorra a rendelkezésre álló, megtanulható, hatásos „ellenszereket”, amelyeket 
alkalmazhatunk a propaganda kiszűrésére:22 
- a megismerés, az információszerzés (a minket körülvevő világról, az emberi természetről 

és benne önmagunkról, illetve az emberi megismerés természetéről23) igényének 
kialakítása és fenntartása; 

- a kommunikációról – ezen belül különösképpen a meggyőzésről és a propagandáról 
meglévő ismereteink – gyarapítása, elmélyítése; 

                                                
19 Tengerlaki Krisztián: Mosószerbomba. Népszabadság, 2000. augusztus 19., 9. 
20 Lásd ugyanott. 
21 Aronson, E.–Pratkanis, A. R.: A rábeszélőgép. Bp., Ab Ovo Kiadó, 1992., 34. 
22 Az összefoglalás elsősorban Pratkanis és Aronson (34–41., 157–66.), valamint Philippe Breton (i. m.: 196–

208.) nyomán készült. 
23 Jelen tanulmány végkövetkeztetésének – azaz hogy a manipuláció ellenszerei között a megismerés lehetne a 

legfontosabb – érvényességi köre természetesen csupán abban a paradigmában értelmezhető és érvényes, 
amely szerint a világ objektíve is megismerhető, az embereknek a megismerés útján szerzett tapasztalataik 
közölhetőek, ily módon összevethetőek, sőt, zömmel egybeesőek, vagyis azokról minden körülmények 
között érdemi párbeszéd folytatható. Ha azonban átlépünk egy másik paradigmába, s az emberi 
megismerésről mint teljes mértékben szubjektív folyamatról beszélünk (ahogy tettem ezt a 2. pontban is), a 
propaganda lényegének más aspektusai válnak elsődlegessé. Innentől kezdve ugyanis működésének hogyan-
ja helyett elsősorban annak miért-je lép elő fő kérdéssé. Az, hogy mit akar (és persze tud, épp ez az érdekes!) 
elérni a rábeszélőgép, s hogy mi történik a rábeszélés következtében az emberi tudatban. Milyen 
átrendeződés zajlik le a szükségletek és érdekek struktúrájában, ami elvezet odáig, hogy valamit, ami 
korábban eszünk ágában sem volt, nemcsak hogy egyszerűen megtegyünk, de közben és utána még úgy is 
érezzük, hogy azt mi magunk akartuk. E másik paradigma szerinti értelmezésben viszont sajnos a lehetséges 
ellenszerek egyáltalán nem olyan maguktól értetődőek, és sokkal nehezebben megszerezhetőek. Ez azonban 
már egy másik tanulmány tárgya lenne. Itt csak még egyszer hangsúlyozni szerettem volna az egész 
problematika összetettségét és korántsem egyértelmű voltát. 
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- mások kommunikációjának tudatos, odafigyelő megértése, érzékeny befogadóvá válásunk 
fejlesztése; 

- saját kommunikációs készségeink feltérképezése és fejlesztése, minél jobb adóvá válásunk 
kialakítása; 

- az információk megértésének és feldolgozásának képessége, ennek fejlesztése; 
- az információk szelektálásának képessége, a fontos és kevésbé fontos információk 

elkülönítése, e képesség fejlesztése; 
- a gondolkodó és az elemző készség fejlesztése; 
- a memória fejlesztése; 
- a kérdezés technikájának fejlesztése, az ellenőrzés, a kritikai szemlélet kialakítása és 

erősítése; 
- az automatizmusok, a rutinszerű cselekvések (köztük a helyzetek felismerése és a 

hozzájuk történő alkalmazkodás, kommunikációs szokásaink) helyett a tudatos figyelem 
alkalmazása, fejlesztése. 

Láthatjuk, hogy a propagandával sikeresen szembeszállni fárasztó szellemi munka. Szerettem 
volna meggyőzni az olvasót a reklámok modern társadalomban betöltött, egyre erősödő 
szerepéről és veszélyeiről. Rábízom tehát a döntést: egy kizárólagos álláspont 
propagálásaként egyszerűen elfogadja-e mindazt, amit itt olvasott, vagy időt és energiát 
ráfordítva, a leírtakat és saját tapasztalatait összevetve, azt egy lehetséges megközelítésként 
kezelve, kipróbálja, hogy az itt bemutatott és javasolt védekezési technikák működnek-e. 
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