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Szarvasbogár

1970-ben ott álltam a Színház- és Filmművészeti Főiskola
kapujában, két lehetőség közt őrlődve:                   

Tanulni, vagy tanítani fogok itt?

Négy évvel korábbi sikeres felvételim alapján ígéretet 
kaptam, hogy ott folytathatom a tanulmányaimat, 
és egyszer talán majd filmrendező lehet belőlem.
Ugyanakkor végzett pszichológusként, az egyetemi 
professzorom ajánlása alapján tanársegédnek is 
felvennének, aminek a végén egyszer talán igazi tanári
pálya várna rám.

Melyiket válasszam?

Kemény vívódás után végül egyiket sem választottam.

Egy kapóra jött hirdetés alapján jelentkeztem 
a Filmgyárba, valamilyen (az volt odaírva): „dramaturgi”
munkakörbe.

Megint ott álltam egy kapuban és nézegettem a fura 
cégtáblát:

REKLÁMFILM STÚDIÓ

Hát ez meg mi a csuda? 
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Nemsokára kezdett tisztulni a kép. Leendő munkahelyem
kopottas irodájába lépve az első dolog, ami a szemembe
ötlött, az a későbbi nagyon kedves kollégám íróasztala 
felett díszelgő felirat volt. Ezzel a szöveggel:

A REKLÁM OLYAN MŰVÉSZET 
A MŰVÉSZETEK KÖZT,

MINT AMILYEN SZARVAS
A SZARVASBOGÁR 

A SZARVASOK KÖZT.

Telt múlt az idő, és lassan tudatosult bennem a felismerés:

Szarvasbogár lettem a szarvasok közt.

Sosem volt ellenemre.

Ha kérdezik, most is szívesen vállalom.

Mit szívesen? Büszkén!
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„Sok hülye reklám!”

„Utálom a sok hülye reklámot!” – én aztán sokat hallom ezt
a kifakadást.

Talán csak abban szoktam árnyalatnyi különbséget érezni,
hogy a fenti ítéletben a „SOK” a hangsúlyosabb (mármint,
hogy elviselhetetlenül sok a bennünket molesztáló 
reklám), vagy inkább a „HÜLYE” jelzőn van a hangsúly
(mármint, hogy ezek többnyire idétlen, bosszantó, 
felesleges produktumai az emberiségnek). 

Magyarországon mindenféle kutatás is megerősíti, hogy 
a lakosságnak legalább a fele ki nem állhatja a reklámokat.
Ennél sokkal nagyobb arányú az ún. reklámkerülők aránya,
azoké, akik nem utálják, csak – ha tehetik – messze 
elkerülik a hirdetéseket. (Egyébként ez nagyjából az egész
világon így van.)
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Sosem vágtam volna bele egy ilyen könyv 
megírásába, ha nem hinnék szenvedélyesen 
a reklámok nagyszerűségében. Sőt, tovább -
megyek; abban, hogy ez a műfaj a világ egyik
legérdekesebb, legszórakoztatóbb és igenis 
nagyon szerethető találmánya!

Nincsenek illúzióim, hogy ezzel a könyvecskével most
egycsapásra megfordíthatom a közhangulatot. 

De ha a végén néhányuknak az lesz az érzésük, hogy 
„Na jó, azért mégsem olyan rémes a helyzet!”, 
akkor ne fojtsák el ezt az érzést!

Maguknak is, – (nekem meg pláne!) – nagy örömet 
szereznek vele.☻
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Mi a baj?

Talán az, hogy a reklámosdi „jáTék” mindkét szereplője 
egy csapdahelyzet folytán véresen komolyan veszi magát.
Közben zsigeri bizalmatlansággal tekint a másikra. 
Az egyik attól fél, hogy átverik, a másik attól, hogy nem 
figyelnek rá és haszontalan a munkája.  NEM JÓ EZ ÍGY!

Miért nem tudunk békét kötni és nyíltan, bátran 
összekacsintani? 

– Tudod barátom, – mondhatná a reklámos –
nekem ez a dolgom, hogy neked ezt az izét eladjam.
Ezért én most udvarolni, jópofizni fogok neked. 
A megbízóm kedvéért kicsit még túl is lihegem 
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a dolgot. Ugye tudod?  De tudod mit? 
A tolakodásért cserébe adok is valamit:   Egy kis
„ajándékot,” azáltal, hogy kicsit elszórakoztatlak,
megnevettetlek... Tőlem végül úgy döntesz, ahogy
akarsz! Nem megy vérre a játék – ugye tudod?

– Persze, hogy tudom öregem – mondhatná 
a vásárló. Tudom! 

Tudom. (Hogy te tudod.) Hogy én tudom. Hogy 
te is tudod,...hogy én tudom!

Hát, ha mindenki tudja, innentől kezdve ez az egész ügy
lehetne egy nyílt játékszabályokkal játszható, jókedvű,
vidám kommunikációs happening, ahol a két fél 
kényszerű (és úgy tűnik megkerülhetetlen) társadalmi 
feladata közepette nem csak szenvedne, hanem még 
élvezhetné is a „műsort”.

Sokan állítják, hogy a reklámok mögött meghúzódó súlyos
érdekek és komoly pénzek miatt ez csak egy vágyálom.
Mégis nagyon szép számban vannak esetek, amikor ez
igenis sikerül!

Nos, én ilyen esetekről szeretnék most beszélgetni. 
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Ez disznósajt!

Miért épp ez a mondás lett ennek a kötetnek a címadója?
Megpróbálom elmagyarázni.

Ez volt a legelső reklám, amit én találtam ki. Önállóan! 
(Na-jó, mondjuk Aesopus segítségével.)  Évek múltán sok
helyen hallottam vissza szállóigeként, anélkül, hogy 
az illetők tudták volna, honnan származik a mondás, vagy
egyáltalán értették volna az eredeti jelentését. Egy reklám-
szlogen számára ez komoly karrier! 

Miről is szólt ez a reklám? Húst abban az időben nem 
nagyon lehetett kapni, helyette ilyen „mindent bele” 
pótlékokkal etették a jónépet. Az Állatforgalmi és Húsipari
Tröszt árulta (persze csak egyfajtát) és valamilyen 
tervutasítás nyomán még reklámozni is engedték.  
A papírforma szerint dicsőíteni kellett volna a disznósajt
„magas minőségét”, páratlan „élvezeti értékét” és kedvező
„árfekvését”. De ez valami nagyon más lett. A róka és holló
tanmeséjének kifordított ötlete egycsapásra elégítette ki 
a közönség reklámtól elvárt három követelményét.
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1.) Nem beszélt rá senkit semmire. 2.) A termék
ajnározása helyett egy jópofa rajzfilmmel 
szórakoztatott. 3.) A holló helyébe képzelve
magát a vásárló roppant okosnak láthatta magát:
beinthetett a ravasz rókának.

Persze én ezekről a korszakos felismerésekről akkor még
semmit nem tudtam. Csak azt vettem észre, hogy 
az akkori idők borzalmasan szigorú reklámjai közt (Meg-
vette már az e hetit? Jegyezze meg! Keresse! Ön se feledje!
Időben váltsa meg!) – erre elég sokan „vették a lapot”.  

Ma már sokféle disznósajtot lehet kapni. Azt hiszem, 
más nem változott.



Üres, fehér lappal indult
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Egy Stern nevű magazinból köszönt rám az első reklám,
amelynek hatására pulzus-gyorsulást éreztem.  Ez még
abban az időben volt, amikor egy ilyen külföldi újság 
beszerzése hihetetlen kiváltságnak számított. Ebből az is
kikövetkeztethető, hogy akkor még javában az iskolapadot
koptathattam és semmilyen fogalmam sem lehetett 
későbbi ilyen irányú érdeklődésemről.

Szóval ez egy gyönyörű, színes magazin volt, nekünk 
magyaroknak elérhetetlen álomvilággal – gyönyörű 
nőkkel, mesebeli tájakkal, ismeretlen csodamasinákkal, 
elképesztő luxuskörnyezetben. No és ebben a színes
szemkápráztató kavalkádban egyszer csak ott volt egy 
teljesen üres fehér oldal. Bárki nézhette akár nyomdai 
hibának is. De aztán figyelmesebb nézelődés után feltűnt,
hogy a lap legalján, szokatlanul kicsi betűkkel szedve 
valami ilyesmi felirat állt:

Ezen az oldalon egy Volkswagen hirdetés állt volna.  De úgy gondoltuk, 

hogy a Volkswagennek  nem kell reklám.
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Durr! Háromszor is visszalapoztam, majd szentségtörésnek
számító módon ki is téptem ezt a hirdetést, hogy 

mutogathassam. Pedig így különválasztva épp az a varázs
veszett el, ahogy „másságával” kitűnt a környezetéből.

Nem értettem, de éreztem, hogy a reklámok hatásosságának
nem csak az a titka, hogy ki tud nagyobbat, különlegesebbet,

drágábbat, szemkápráztatóbbat kivirítani. Sokkal inkább
az, hogy ki tud meghökkenteni. Megfogni. Hogy ki tud 

színes lenni a szürkeségben, szürke lenni a színpompában.
Ki tud nagyot kurjantani a csendben és ki tud suttogva fi-

gyelmet követelni a zajban.
Később sok hasonló ötletes megoldással 

találkoztam erre az analógiára. Volt például egy szintén üres
fehér lap, amin állítólag csak „volt 

a folt”, mert eltűntette a Biopon folttisztító. 
Volt egy teljesen fekete lap, amely fölé hajolva bárki összebor-

zolhatta a haját, majd 
megszámolhatta a fekete négyzetben maradt korpa-szemcsé-

ket. És ha a hirdetett sampon 
használata után megismételt kísérlet kevesebbet mutatott, az

maga volt a meggyőző érvelés.
Emlékszem egy társadalmi célú reklámra, amelyben csak

feketeség volt látható. Alatta pedig egy szülés 
hangfoszlányait hallottuk, de ugyanúgy nem láttunk 

semmit, ahogy a film főszereplője, a vak szülő anyuka sem
látott semmit, mikor megszülte kisbabáját. Három évtizede

már hogy ez történt, de azóta se tapasztaltam ennél 
döbbenetesebbet a filmvásznon.

A reklámban nagy hatások eléréséhez sok pénz kell. 
A még nagyobb hatások eléréséhez nagyon kevés is elég.

A púpos cár esete 

A hetvenes évek vége felé tumultuózus jelentek után nagy
szerencsével bejutottam a Filmművészeti Főiskola zárt-
körű előadására, ahol Grigorij Csuhraj, az akkori idők 
rendező-szupersztárja, a szovjet új hullám fenegyereke
tartott előadást. Akkortájban csináltam életem első 
reklámfilmjeit, és álmomban sem gondoltam, hogy pont 
az ott elhangzott rövid példabeszéd mekkora hatással lesz
későbbi pályafutásomra. Pedig Csuhraj egyáltalán nem 
a reklámról, sokkal inkább a művészi alkalmazkodás általános
kínjairól és a kreativitás kényszerével elérhető túlélésről
mondott tanmesét. Így szólt:

„Egyszer volt, hol nem volt, volt egy híres, hatalmas
cár, aki púpos volt, félszemű, és az egyik lába 
rövidebb volt a másiknál. Egy nap a cár atyuska
magához rendelte udvari festőjét és 
megparancsolta neki, hogy fessen róla egy képet.
De két feltételt is kikötött. Egy; hogy őt csak vonzó
külsővel, daliás kinézettel lehet ábrázolni! Kettő;
de hazudni sem szabad, – a képnek igaznak és
élethűnek kell lennie! Mert különben a festőt 
felnégyelik, tömlöcbe vetik.... stb.

Nos volt a szegény mesternek egy-két álmatlan 
éjszakája, de végül megalkotta a „remekművet”.
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Ezen a cár épp egy udvari vadászaton vesz részt,
ahol az egyik lábát (naná, hogy a rövidebbet), épp
egy kőre teszi. A puskáját célra tartva megemeli 
az egyik vállát (naná, hogy a púpos oldalon), 
és a félszemét (naná, hogy a rosszat), becsukja,
hogy pontosabban lőhessen.”

Hát így született a szocialista realizmus! –fejezte be 
mondókáját a rendező. 

De én akkor már sejtettem, hogy ez a mese azoknak is 
tanulságul szolgál, akik arra adják a fejüket, hogy mások
termékeit maximálisan szépnek és kívánatosnak mutassák
be, de utána mégse legyen lelkiismeret furdalásuk (ma úgy
mondjuk: „kognitív disszonanciájuk”) amiatt, hogy 
folyamatosan füllentenek.

Amikor például idegenforgalmi filmeket készítettem, 
sok fejtörést okozott, miként lehet „kikomponálni” a sok 
elhanyagolt műemléket. Ahhoz nem volt jogom, hogy ezeket
teljesen kihagyjam a filmből, de arra se, hogy a képekbe
utólag belenyúlva kozmetikázzak.

A cári festő rafinériája segített.

Csak kicsit kellett a kamerával arrébb menni, amíg az eperfa
lombja el nem takarta az oldalhajón málladozó vakolatot.

Csak kicsit kellett nagyobb látószögű optikát használni, hogy
a románkori díszítés jobban kiemelkedjen. 

Csak kicsit kellett lehajolni, hogy onnan nézve a ronda villany-
drótok ne látszódjanak. 

Csak egy kicsit kellett várni, amíg a nap oda nem ér a torony
mögé, ragyogó hátteret adva a teljes összképnek, 
sejtelmes árnyékban hagyva a kisebb szépséghibákat.

Csalás ez? Fene tudja.



Nem vicc. 

(Ha valakit érdekel, hogy sikerült –e a feladatot megoldani,
büszkén eldicsekszem vele, hogy igen. Miközben 
a bemondó lelkesen ecsetelte a szerviz előnyeit, addig 
a képeken kígyózó sorokban várakozó ügyfeleket, 
aggodalmas arcokat lehetett látni.)

Szóval innen, ilyen mélyről indult a magyar reklám a hetvenes
évek legelején. Nekem óriási szerencsém volt. Mert 
a semmiből, a hiánygazdálkodás szűk keretei közül akkor
indultak el az „új gazdasági mechanizmus” és vele az új 
kereskedői szemlélet első próbálkozásai. A reklámra valódi
igény keletkezett.

Mázli. Pontosan látom, hogy a háttérben zajló változások
nélkül sem én, sem akkori pályatársaim nem jutottunk
volna sokra. Jókor voltunk jó helyen, és néhányunknak 
sikerült az új hullámoknak a hátára felkapaszkodni.

Mondok még egy érdekeset, amire valószínű, az öregebbek
sem emlékeznek. A televízióban létezett egy szabály, hogy

„Amit nem lehet az üzletekben kapni, 
azt nem lehet reklámozni!”

Tetszenek érteni? 

Pedig volt értelmes oka. A reklámozott árukat sok helyen
elkapkodták, és hiába volt az ország más részein még
bőven belőle, az nagyon bosszantotta a vásárlókat, hogy
közben nyomatják a reklámot.

Ezt el sem hiszik!

Ha elmesélem az egyik első megbízásom témáját, 
nem csodálkoznék, ha nem hinnék el. Ma már nekem is 
hihetetlennek tűnik.

Volt hajdanán egy AFIT nevű állami cég, amely gépkocsi
szervízeléssel foglalkozott. (Hozzátenném, hogy csak ő, 
és senki más). Ennek az AFIT-nak, annak is a 4-es számú
szervizének (a Kerepesi úton most is valamilyen autószalon
van a helyén), a vezetője modern gondolkozású lehetett,
mert rendelt nálunk egy televíziós reklámot. 

Személyesen mondta el a feladatot, amit mi reklámosok
manapság nemes magyar egyszerűséggel brief-nek 
szoktunk becézni.

Így hangzott:

„Kellene nekünk egy jó kis reklámfilm, amely 
bemutatja, milyen fontos feladatot lát el az AFIT
IV. számú szerviz. Egyetlen fontos kérésünk van:
NEHOGY A REKLÁM HATÁSÁRA TÖBBEN JÖJJE-
NEK, mert így sem bírjuk a rohamot, az előjegyzé-
seket is csak hetekkel későbbre tudjuk felvenni.”
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Sosem felejtem el azt a mámorító pillanatot,
amikor szólt a telefon, hogy a karácsonyi 
vásárra szánt Police 07 nevű társasjátékról 
készített reklámomat három vetítés után 
eállították. 

Mert elfogyott!!! Két héttel korábban a reklám
megrendelésekor még azon aggódtak 
a kereskedők, hogy eladják –e valaha az őrületes
mennyiségű készletet. Eladták. ELADTUK!

Tényleg mámorító érzés volt. Főleg azért, mert csak 
néhány év telt el az AFIT megbízás óta. 
Az én időszámításomban valahonnan innen datálódik 
az újkori magyar reklám igazi megszületése.
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Mi van ebben a bo''röndben?

Gyerekkorom kedvenc reklámja volt. A barátaimmal 
kívülről fújtuk az egész párbeszédet. Ha jól emlékszem,
egyszer az Alsó-Bélatelepi táborban is előadtuk 
a tábortűznél. Ha álmomból felkeltenek, még ma is 
elmondom minden sorát.

A reklám egy repülőtéri vámolásnál játszódik. 
(A fiataloknak mondom, hogy nem ám átvilágító kapuknál,
hanem amikor még egy kisasztalra kellett a rettegett
vámos szeme elé kipakolni a bőrönd tartalmát.) 
A jelenetben két szereplő van: 

A vámos: Misoga László  (sovány, szikár figura, 
a negatív epizódszerepek legjobb megtestesítője)

Az utas:  Kabos László (a vörös Kabos, a kor 
legmulatságosabb komikusa, rengeteg reklám-
filmben foglalkoztatták.)

A dialóg:

Vámos: (szigorúan) Mi van ebben a bőröndben?
Utas: (kinyitja a fedelet) Bőrönd!
Vámos: És ebben a bőröndben?
Utas: (A kisebb bőröndöt kinyitva újabb 

bőröndöt húz elő) Bőrönd.
Utas: (most ő kérdez) És ebben a bőröndben?



2726

Vámos: (bizonytalanul): Bőrönd?
Utas: (felderül): Nem! Aktatáska!  …És ebben az 

aktatáskában?
Vámos: Aktatáska?
Utas: (diadalittasan): Nem! Retikül! …És ebben

a retikülben?
Vámos: Pénztárca! 
Utas: (meglepetten) Honnan tudta? 
Vámos: (visszazökkenve a szerepébe):

De tulajdonképpen hová utazik?
Utas: ÉN? Sehova! CSAK BE AKARTAM 
MUTATNI AZ 1964. ÉVI BŐRDÍSZMŰ 
KÜLÖNLEGESSÉGEKET!   (Zene kicseng,
embléma beforog.)

Amikor azután úgy hozta a sors, hogy nekem is reklámokat
kell kitalálnom, akkor szentül megfogadtam, hogy ez lesz
az a vicceskedő párbeszédes forma, amilyent soha az 
életben nem akarok csinálni! A kedvencből lett 
az elrettentő etalon: „Na ilyet soha!” Hogy miért? Nem
tudom, – talán mert olyan avíttnak és gagyinak tűnt.  
Nem túl nagy erőfeszítéssel sikerült is betartani 
az elhatározásomat, mert ezernél is több megvalósult 
ötletem közt végül egy ilyen sem akadt.

De most kapaszkodjanak meg!

Ha újra kezdhetném, főleg ilyeneket csinálnék!
Ez a történetmesélős, párbeszédes, sztorizós,
tréfálkozós megoldás lett az internetkorszak
egyik legnépszerűbb reklámos formája. 

Az ügynökségek ötletemberei éjjel-nappal ilyesfajta
poénos jelenetek létrehozásán agyalnak. De sokszor ez
sem elég nekik. Óriási vehemenciával bíztatják 
a felhasználókat is hasonló megtörtént, vagy kitalált
történetek beküldésére és vírusszerű terjesztésére.
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Gyapjúkalap

Gyerekkoromban sokat hallottam ismételgetni azt 
a szólást, hogy „Nem tesz semmit, ez gyapjúkalap!” 
Később tudtam meg, hogy az is egy reklámfilmből ered. 
A buszon egy nagy kövér ember véletlenül ráült a másik
kalapjára. De az nem haragudott meg, – könnyedén 
kisimította, majd elmagyarázta a közönségnek: 

„Nem tesz semmit, ez gyapjúkalap!” 

Jaj, de tetszett!

Szálló...igék

Később nekem is sikerült még hasonló olyan „örökbecsű”
bölcsességeket kitalálnom, melyekből szállóige lett:

Csókolom, Ági van? Sebaj, jövünk! Ez mind Pécsi
kesztyű! Helló Leó! Cascót akarok! Bemegyek-
kijövök. ...Mert ez műanyag! Nem lehet megunni!
Köszönjük Néked Sárvár!  Kivételessss, 
különlegessss... Ebben szebben! Hé öreg, előttem
égsz… Traubit akarok! Kérjük a bébipapit! 
Jól kijövök, ha bemegyek! Én tudom, mitől döglik
a légy! Nekem Hemovitom van! ...stb.  

Gyorsan hozzá kell tennem, hogy ez azért így messze nem
igaz! Amiért ezek a jelmondatok ilyen hosszú távon meg-
maradhattak a közösségi emlékezet legmélyebb rejtekein,
annak a legfőbb titka, hogy a sors összehozott egy 
Rusznák Iván nevű hihetetlenül tehetséges fiatal 
zeneszerzővel, aki csak úgy ontotta magából a zseniális 
dallamokat. Ő volt  a Skála kópé, a Pécsi kesztyű, a Hurka
Gyurka rigmusainak kitalálója, ő volt a Traubi, a Fabulon, 
a Márka, a Sió, a Liberó, az S modell, a Buci baba, a Sárvári
termálkristály, és ki tudja még hány slágerré vált dal szerzője. 

Ha a reklámok szerzőit egyszer, valamiért, valahol 
úgy kellene feltüntetni, ahogy a slágerek szerzőit szokás,
akkor bizony az övé lenne az első hely!

Valahogy így: 

Rusznák – Sas:  Nem lehet megunni! ☻☻☻☻



Helló Leó!

Bemegyek, kijövök!

Megjön a keddve...

Én tudom, 
mitől döglik a légy!

Sebaj! Jövünk!

Ez mind Pécsi kesztyű!

Az én kis Buci babámKérjük a bébipapit!

Csókolom, Ági van?

Hurka
Gyurka

Nem lehet
megunni!

Minden időben            Tisza cipőben!

Minden baba Liberóba!

Kivéve,
ha FOBIZÁNT használ!

Kivételess, különlegess



tejes dobozt, görkorcsolyázó csecsemőt, ugrókötelező 
macskát, vízisíelő elefántot, vagy csoportosan légtornázó 
porszívókat látnak.  Megszokták. Nehéz ezt srófolni.

De azért fűződnek kedves emlékeim ma is különlegesnek
számító olyan „blikkfangos” pillanatokhoz, amelyeket
tényleg csak a reklám világa teremthet meg. 

Sosem felejtem el a sokat megélt díszletmunkások
kikerekedő szemét, amikor egy boci sétált át
a Filmgyár udvarán csíkos zoknival a négy lábán.
Épp jelenésre ment a tejreklámhoz.

Néztek „mint a moziban”,  
amikor a kisbabák ejtőernyővel 
szálltak alá az égből.

Fehér elefánt – rózsaszín kádban

Úgy szól a fáma, hogy egykor a reklámügynökségek kezdő
gyakornokait ezzel a példával okították a jó reklám 
receptjére: „Végy egy fehér elefántot, ültesd be egy rózsaszín
kádba, és intézd el, hogy fütyörészve mossa kefével a hátát!”
Lefordítom a gyakorlat nyelvére: 

Ha figyelmet akarsz kelteni, 
akkor válassz valami nagyon ritka 
dolgot, tedd be valamilyen nagyon 
szokatlan környezetbe, és csináltass 
vele valami nagyon 
meghökkentő dolgot!

Biztos vagyok benne, hogy ez ma is így van. A reklám
három alapfeltétele közül ez az egyik, amely minden 
változást átvészelve megmaradt. Csak egy a baj! A közönség
ingerküszöbe változott! Azokkal az eszközökkel, 
amelyekkel harminc éve meg lehetett hökkenteni 
az embereket, azok ma kutyagumit sem érnek. Most, amikor
a negyedik generációs digitális trükkök világa vesz körül
bennünket, a nézők szeme sem rebben, ha éneklő-táncoló
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...vagy amikor Marc cipők „landoltak”  utasszállító
gép módjára, a kifutópálya betonján. 

...vagy amikor a csinos manekennek két óriási  füle
„nőtt”  a sztereó rádiózás előnyeinek bizonyítására.
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Az elefántot – ha nem is fehéret – én sem bírtam kihagyni!

Az Amfora Vállalat kedvéért nagy nehezen betuszkoltuk 
őterebélyességét egy porcelánboltba. és megkértük, hogy ott
ne viselkedjen „elefánt módjára”.

Zárójel: (hiába kértük szegényt.)

...vagy amikor a pasik „bedőltek” az S-modell
lány után.
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Amikor a sokat megélt statiszta néninek elmondtam,
hogy mi lesz a feladata, bizony belesápadt. De
mindenáron meg akarta oldani a kaszkadőrszámba
menő mutatványt, ezért azt kérte, hogy hadd’
gyakoroljon egy kicsit. A szemtelenül vihorászó
stábtagokat hátrébb küldtem, míg a néni hősiesen
gyakorolta a tizenéveseknek való mutatványt. 

Ekkor egyszerre csak nyílt a bérház szemben lévő
ajtaja, és egy álmos polgár lépett ki rajta – nyilván
munkába igyekezve a reggeli órában. 

És szembetalálta magát egy estélyi ruhás, 
a korláton halálfélelemben kuporgó nénikével.

A látvány olyan mértékben megdöbbentette, hogy
teljesen összezavarodva menekült vissza a lakásába. 

Egyszóval: az ilyen helyzet minden, csak nem életszerű.

Mégis, érdekes módon a reklámfilmben ennek a jelenet-
nek frenetikus hatása volt. Elfogultság nélkül állíthatom,
hogy nemcsak elfogadták, a vetítéseken hangosan ünne-
pelték és bíztatták a szereplőket.

Ez mindig szöget ütött a fejembe.  
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Néni a korláton!

Ha egy öregúr a mankóját kalapácsvető módjára dobja el
annak bizonyítására, hogy a Sárvári Termálkristály áldásos
hatására ilyesmire már nincs szüksége, – nyilván azt
mondják, hogy ez durva túlzás.

Ha egy idős néni és bácsi csúszik le tinik módjára 
a lépcsőházi korláton ugyanennek a gyógysónak 
a fickósító hatását érzékelendő, – nyilván azt mondják,
hogy ez még durvább, még megtévesztőbb túlzás.
Az ilyen megoldások miatt tartják hiteltelennek, 
hazugnak a reklámokat.

De biztos így van? A bizarr történet, amit a Sárvári só 
forgatásáról elmesélek, első látásra az Önök igazát erősíti. 
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Elégia egy csimpánzról

„Sztorizni” fogok megint.

Talán ez a legszebb és legelgondolkozhatóbb reklámmal
kapcsolatos történet, amivel valaha találkoztam. Mindig
„el akartam adni” valamelyik jó tollú író barátomnak, de
biztos irigy voltam, és végül rám maradt. Nem akarom 
tovább magamban tartani.

A történet Bob Schulz-hoz, (Schulz Robihoz) az én nagyszerű
mentoromhoz fűződik. (Ő egy ötvenhatos magyar, aki 
Kanadában pillanatok alatt az ország legjobb reklámfilm
rendezője lett.) Fantasztikus kisugárzású, remek ember, 
aki nagyon sok honfitársának segített. Többek közt nekem.
A karrierem kezdetét is neki köszönhetem, azáltal, hogy
egy hónapig az ő stúdiójában tanulhattam a reklámkészítés
rejtelmeit. Hosszú évekig abból éltem, amit ott néhány hét
alatt elleshettem. 

Szóval Robi barátom valamilyen autóreklámot
forgatott, amihez egy csimpánzra volt szükség,
akinek az lett volna a dolga, hogy a nyitott sport-
kocsiban száguldó csinos maneken vezetési 
mozdulatait a hátsó ülésről nagy ugrabugrálással
és tetszésnyilvánítással fogadja.
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HA A REKLÁMFILMBEN KICSIT TÚLZUNK, 
AZ VÉGZETES LEHET.

HA NAGYOT TÚLZUNK, (úgy túlzunk, hogy kitesszük
az „idézőjelet”) – vagyis összekacsintunk a nézővel,

AKKOR  MINDEN BABÉRT LEARATHATUNK.

Jó-jó! De ki érez rá csalhatatlanul, hogy hol kezdődik

a NagyTúlzás?
Mindnyájan, akik reklámalkotásra adjuk a fejünket, vékony
jégen járunk! Nagyon kényes az a határ, ahol a helyzet 
felnagyításával hirtelen eltűnik a jópofaság bája és 
a figyelemkeltő túlzások visszahúzzák a történetet a „ciki” 
az „idétlen” és az „otromba” sarába.
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De nem ez a történet lényege! A stáb tagjaitól tudtam
meg, hogy a derék állat másnap kimúlt.

Férfisors. Elgondolkoztató, gyönyörű befejezés… 

DRÁMA A VÁGYAK HERGELÉSÉNEK 
CSILLOGÓ DÍSZLETEI MÖGÖTT.

Igen ám, de mint köztudott, a csimpánz Torontóban
nem őshonos állat, így elég nehéz volt beszerezni.
A kellékes még az állatkertben sem talált 
megfelelő példányt, végül az egyetlen kínálkozó
megoldásnak egy kivénhedt, beteg csimpánz 
maradt, aki korábban valamilyen szex bárban
azzal szórakoztatta a közönséget, hogy
meglehetősen pikáns mozdulatokkal kényeztette-

ingerelte a táncos lányokat. Mostanra azonban
szegény öreg csimpánznak már minden baja lett,
az előrehaladott szklerózisától szenvedve még
lábra sem tudott állni. Jobb híján csak bánatosan
üldögélt az autóban. A megrendelők szerint ez is
jobb volt a semminél. 

Ám a felvételnél olyasmi történt, amit kitalálni sem lehetne. 

Ahogy a csinos szereplő tette-vette magát, 
a csimpánznak egyszer csak fény gyúlt 
a szemében... és a régi szép időkre emlékezve, 
irtózatos erőfeszítéssel feltápászkodott, majd egy
álmos mozdulattal kötelességtudóan bedugta
fejét a lány szoknyája alá.

Ugye milyen különleges helyzeteket teremthet a reklám
világa? 
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Veszélyes ügy. A csapdahelyzetből nagyon kevesen tudnak
kimászni. Kevés olyan reklámot látni a világban, ahol merik
egy kicsit „becsmérelni” is a terméket. Pedig nagyon jól
működik! Amikor a BRG military-ba öltöztetett kazettás
magnóját megmutatták, nehezen tudtam elképzelni, hogy
annak a külleméről miként fogok majd akár egy halk 
dicséretet kinyögni.  De végül nem is kellett!

A reklám főszerepét a nagyon tehetséges pályakezdő
Heller Tamás kapta. Magnónak öltözve tökéletesen
azonosult a termék minden tulajdonságával, 
bemutatta, hogy „ő” milyen okos, strapabíró, jól szól,
nem eszi meg a szalagot, stb. És amikor a végén
„megfejelte” a dolgot azzal a plusz erénnyel, hogy
„még szép is!”… a nézők dőltek a röhögéstől.  
Mi több; elfogadták. Imádták.

Nem veszélytelen, de hálás megoldás.

Ronda és finom

Volt egy szlogen, nem is olyan régen, amely orrba vágta 
a világot. A Chokitó jelmondatát ugyan nem mi magyarok
találtuk ki, de a magyar fordítása is olyan jóra sikeredett,
hogy néhány nap alatt általános nemzeti etalon lett: 

RONDA és FINOM.

Azután – valamikor 2012 táján – eltűnt a Chokito 
a polcokról. (Nem nagyon derült ki, hogy vajon mi okból.)
De vele együtt elég gyorsan felszívódott a példamutatóan
bátor gondolat is a reklámos eszköztárból. Sajnos. 
Pedig az eset kapcsán akár elméleti magasságokba is
emelkedhetünk. Megpróbáljuk?

Mennyire „kötelező” egy reklámban csak a szépről és 
a jóról beszélni? Szabad –e, – akár a hitelesség érdekében
– egy kicsit hátba döfni a megbízót, de közben az „őszinte”
szóval még közelebb vinni őt a vásárlóihoz? A mindenben
tökéletességet ígérő reklámok ugyanis eleve gyanúsak. 

A dicsekvés hőfoka mindig a hitelesség 
rovására megy. Ha pedig mindenki beszáll 
a túldicsérési versenybe, akkor a reklámozás
egésze válik elviselhetetlenné. 
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vidéki körorvos, (de az is lehet, hogy Köjálos
egészségügyi megbízott) „beírt az újságba”. 
Még véletlenül sem az zavarta, hogy a hurka 
fogyasztása „táplálkozástudományilag” 
helytelen volna.

Az a jelenetsor borította ki szegényt, amikor 
a film végén két kislány mind a tíz ujját megnyalta.
(…ahogy a népmesék végén ezt tenni szokták.)
– teszem hozzá én. Ő a lelke mélyéig azon 
háborodott fel, hogy „helytelen viselkedési
mintát” közvetítünk a fiataloknak azáltal, ahogy
a bacilusokkal fertőzött kezüket lenyalják. 
Szerinte az ilyesmi komoly járványok 
kialakulásához vezethet! Azt kellene inkább
mutatnunk, ahogy az emberek étkezés után 
papírszalvétába megtörlik a kezüket.

Nem sokon múlt, hogy az Egészségügyi 
Minisztérium lépjen, és leállítsa ezt a lakosság
nevelésére nézve „fertőző hatású” példa 
terjesztését.
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Csomók a kákán

Ha valaki nem értené, hogy mit jelent, ha egyesek „a kákán
is találnak csomót”, akkor annak most, (káka és csomó nélkül)
három reklámom és sok álmatlan éjszakám felelevenítésével
elmagyarázom.

1.csomó: A körorvos rémlátomása

A YouTube-on a félmilliót is meghaladó letöltési
szám alapján azt lehet feltételezni, hogy
a „Hurka Gyurka” című vidám, kurjongatós, 
zabálós reklámomat sokan ismerik még azok is,
akik  a születése idején még meg sem születtek.
Na de azt az idősebbek sem tudhatják, hogy 
milyen izgalmak kísérték ennek a reklámnak a
„majdnem-betiltását”. Történt ugyanis, hogy egy
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erről valami eszébe juthatott… talán az 
a bizonyos csomó a kákán.  A lopóval dekorált
bútor viszont elesett az alkoholizmus elleni harc
mezején.
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2. csomó: Külügyi tiltakozás

Hurka Gyurkára máskor is rájárt a rúd. 
Átirat érkezett a román külügytől, hogy azonnal
vegyék le a képernyőről. A Magyar Televízió 
reklámblokkjait ugyanis a határon túl is 
élvezhette a közönség. Élvezhette? A hatalmas
hurka-zabálás képsorai és a teljesen üres hús-
boltok közti égbekiáltó kontraszt inkább mély
letargiába taszította az ottani lakosságot. 
A hatalmat nyilván az aggasztotta, hogy a hurka
reklám növelheti az étvágyat a rendszerrel
szembeni mozgolódásra  is.

3.csomó: Alkoholista propaganda

Jött a hír Televíziótól, hogy nem engedélyezték
a „Bubiv árleszállítás” c. bútorakcióról szóló 30
mp-es reklámot. Csak a rend kedvéért mondom
el, hogy a „nem engedélyezés” a „betiltás” bece-
neve volt. Teljes elképedés: vajon miért? 
Néhány szobagarnitúrán kívül az égvilágon nem
volt benne semmi. A szöveg is csak az árleszállítás
tényét és idejét közölte. A gyártásvezető 
izgatottan érdeklődik az okok felől. Válasz: 
„A médiatörvény tiltja az alkohol reklámozását!”
Még nagyobb döbbenet: Miféle alkohol???

Nem húzom az időt, elmondom inkább a történet
végét. Az egyik szobarészletnél a falon volt egy
dekoráció, amelyben búzakéve és fafaragás közt
egy lopó is látható volt. Az éles szemű cenzornak
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4.csomó:  Pelenka és az építésügyi szabványok

A második történet a Liberó c. pelenkareklámhoz
kötődik. Ez is nagy népszerűségnek örvendett.
Tudják, ahol a bébik egymás pelusát vizsgálgatva
beszélgetnek arról, hogy kié szárazabb.

Még véletlenül se gondoljanak olyasmire, hogy
a panasz valamilyen etikai, vagy a gyermeki 
lelkületet károsító, kora-szexuális befolyással
kapcsolatos kifogás miatt merült volna fel.
Dehogyis!

A SzOT Munkavédelmi Főigazgatóságának szak-
értői kiszúrták, hogy a felépített óvodai 
díszletben az ablakok magassága nem 
szabványos! Alacsonyabban vannak a kelleténél,
és így a gyerekek úgymond „könnyen 



49

kieshetnek” az ablakon. Azt kérték, hogy mielőbb
cseréljük le a nem előírásszerű ablakokat.

Uram-atyám! Önök mit tettek volna a helyemben?
Még szerencse, hogy egy reklámos stábban sok
a kreatív elme. Betettünk utólag egyetlen 
jelenetet, ahol látszik a földszinti ablak mögött 
a kert pázsitja. „Ez itt nem ablak, kedves munka-
védelmis bácsik, – rosszul tetszenek látni – ez
egy veranda!” Na, erre már nem tudtak mit lépni.

Nehogy egy pillanatig is megsajnáljanak az iménti 
történetek miatt! Ezen mi akkor nagyokat röhögtünk.
Megtehettük, mert a tét nem volt igazán nagy. Egy reklám-
film átlagos költsége 40-50 ezer forint volt, a sugárzás 
főműsoridőben is 6-7 ezer forintba kóstált.

Ma egy egymillióba kerülő reklámfilm a legolcsóbbak közül
való. A sugárzási díj pedig a kétmillióhoz hajlik.
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20. .         , - F t

Nagyon meg tudom érteni a mai reklámosokat, hogy
nincs kedvük vihorászni. És azt is, hogy a munkájuk 
folyamán szüntelenül zabszemet éreznek a fenekükben.
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Ki írta át
a Kommunista Kiáltványt?

Én.

Nem lett volna szabad. 

De tudják, az ember ebben a szakmában egy poénért 
bármire képes. 

Az úgy volt, hogy a Fabulon szemránckrémet kellett 
reklámozni. Nagyon gyorsan jött az ötlet:

Marx híres kiáltványának első sorában az „L” betűt 
fordított raccsolással „R” betűnek kéne ejteni.

A klasszikus mondat tehát átalakítva,

A PROLETARIÁTUS CSAK A LÁNCAIT VESZÍTHETI, 
helyett majd úgy hangzik:

(ÖN) CSAK A RÁNCAIT VESZÍTHETI !

Ez jó, – mondtam magamnak – a szóvicceket ugyan már
nem szeretjük, de ez több, mint szóvicc,  – meglásd Pista –
ez durranni fog!
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Durrant is. Igaz nem azonnal. Már két hete ment a televízi-
óban, anélkül, hogy bárkinek szemet szúrt volna. Hanem
egyik nap reggelén a Népszabadságban feltűnő helyen
volt egy glossza, aminek a címe így szólt:

VALAKI ÁTÍRTA A KOMMUNISTA KIÁLTVÁNYT!

…utána pedig dühös méltatlankodás arról, hogy ez micsoda
tiszteletlenség, (vagy elvetemültség?) … és most már 
mindent lehet?

No, ettől sokaknak, köztük a megrendelőnek, a médiásnak,
a stúdióvezetőnek tele lett a nadrágja. Pedig szegények
teljesen ártatlanok voltak. Ízibe el is tüntették a képernyőről.
Viszont tény, hogy engem nem bántottak.

De miért fontos ez a történet? Belőle nem sül ki sem az,
hogy micsoda kemény politikai cenzúra vegzálta hajdanán
a reklámosokat; még kevésbé az, hogy én miféle hősies és
bátor ellenállást tanúsítottam a nehéz időkben.  
Sokkal fontosabb, máig érvényes tanulsága van az ügynek.

Történt ugyanis, hogy a hirtelen abbahagyott vetítés
ellenére a reklámot minimum tízszer annyian ismerték
meg, mintha tovább sugározták volna! Egy fillér költés
nélkül a „suttogó propaganda” útján a hirdetőnek hatalmas
ismertség pottyant az ölébe. 

Így működött a vírusmarketing egy olyan korban, 
amikor az internetnek még híre-hamva sem volt!



Kávészünet

Ha a politikusoknak a reklámmal kapcsolatos hozzáállását
egyetlen eset kapcsán kellene jellemezni, ez a sztori 
minden tekintetben megfelelne. Megmutatja, hogy milyen
fejlett a humorérzékük, milyen gyors a felfogásuk, és 
milyen srófokra működik az észjárásuk, ha bármilyen 
témával találkoznak.

Történetem időpontja nagyjából kikalkulálható, de nem 
érdekes. Bármikor történhetett. 

Parlamenti képviselők látogattak a Filmgyárba, hogy
megtekintsék az új, fejlett technikával kialakított, színes-
szagos videó stúdiót. (Na vajon miért? Nyilván 
a hasznosítható érdekek miatt.) De a véletlen úgy hozta,
hogy a látogatás alatt éppen én montíroztam reklámokat 
a vezérlőteremben. Betódultak vagy ötvenen, és vissza -
fogott kíváncsisággal nézegették a sok csillogó gombot.
Érzékelni lehetett az őket kísérő főnökünk zavarát is, mikor
azt kérte tőlem, hogy „mutassak valamit” a kedves 
vendégeknek.

Na, gondoltam magamban, itt az ideje, hogy emlékezetessé
tegyem számukra a reklám fontosságát. 
Odafordultam hozzájuk és azt kérdeztem:
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Becsületszavamra mondom – ebben az akcióban mi 
semmit nem terveztünk előre.

De ha mai hasonló történetekről hallanak, az a gyanúm,
hogy annak résztvevői nem teszik majd a szívükre a kezüket,
hogy teljesen „ártatlanok” lennének.
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– EBÉD ELŐTT, VAGY EBÉD UTÁN VANNAK
A TISZTELT KÉPVISELŐ URAK?

Különös csend támadt. Kisvártatva ez egyikük, (nyilván 
a frakcióvezető) vette a bátorságot, és gyanakodva vissza-
kérdezett:

– MIÉRT?

Én pedig diadalmasan kivágtam a poént, ahogy ez egy 
kreatív szellemtől dukál:

– MERT HA EBÉD ELŐTT TETSZENEK LENNI,
AKKOR ÉTELREKLÁMOKAT, HA EBÉD UTÁN,
AKKOR KÁVÉREKLÁMOKAT MUTATOK.

Mit ne mondjak; nem jött be a poén. Csak annyira, hogy
mindjárt összevesztek, hogy ki van még ebéd előtt, illetve
ki van már utána.  Mielőtt kialakult volna a parlamenti 
vitanap, gyorsan megmutattam valamit egy kéznél lévő
bemutatótekercsről.

Ezen is túlestünk. A delegáció újabb látnivalók reményében
kitódult a vezérlőteremből. De egy közülük bennmaradt és
kicsit félszegen a fülembe súgva kérdezte:

– TESSÉK MONDANI, ÉS AZ EBÉD MIKOR LESZ?
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Müszi ül a fu''ben

Mindig felmérgesített, amikor a Müszi reklámot nekem 
tulajdonították. Ennél jobban csak az bosszantott, hogy
láttam a csalódást az arcokon: „Hű, pedig azt gondoltuk!”

Számomra a„Müszi-szindróma” az egyik legnehezebben
helyére tehető jelenség a reklámok és a közönség 
kapcsolatában. Merthogy az égvilágon semmi értelme
nincs. Haszna még annyi se!

Egy év alatt körülbelül 1500-szor ment le a hazai 
csatornákon. Két év felett és 120 év alatt nem volt az 
országban olyan ember, aki ne „müszizett” volna, miközben
szinte senki nem volt, akinek halvány segédfogalma lett
volna, hogy mi is az a Müszi és mire való. 

Segítek: A Mezőgazdasági Ügyvitelszervezési Intézet
rövidítése volt. Mivel foglalkozott? Például a tehenek 
tejbegyűjtő automatáinak számítógépes rendszerével. Hm.
És körülbelül hány ember volt a magyar ugaron, aki 
ilyeneknek a beszerzésével foglalkozhatott? Kb. 3. 
(Valószínű ők se a televíziós reklámblokkban látottak 
alapján döntöttek.)

Tessék mondani miért jó erre ennyi pénzt eltapsolni?  



A 15 mp-es reklám, amelyben maga a reklámfőnök 
csettintgetett keménykalapban, nem lehetett túl drága.
Na de az 1500 db. sugárzás?

Viszont letagadhatatlan, hogy a „műalkotás” hihetetlenül
népszerű volt. A gyerekek az iskolában „müszi-ül-a-fűben”-t
játszottak, a kabaréban pedig „Faszi” felkiáltással 
csettintgettek a „Faipari Szolgáltató Vállalat javára. 
De könyörgöm minek?

A „Cipőt a Cipőboltból!” c. reklámnak is több értelme 
lehetett. Ott legalább megmondták, hogy mit kell megvenni
és hol.

A reklám meghatározása valahogy így hangzik: „Valamely
termék, szolgáltatás kelendőségének növelésére irányuló 
tevékenység”. Jó. Akkor maradjunk abban, hogy a Müszi nem
tartozik ebbe a kategóriába.

A TÖRTÉNETNEK NINCS VÉGE! Most jön a fordulat!

5756

Körülbelül két évvel a Müszi-hullám lecsendesedése után
elindultak Magyarországon a kötvénykibocsátások. 
Minden valamirevaló vállalat kezét-lábát törte, hogy
(egyébként 30% feletti hozamot kínáló) kötvényeket dobjon
a piacra. Ezért orrba-szájba hirdettek a televízióban.

A Müszi cég maga csodálkozott a legjobban, hogy egyetlen
hirdetés nélkül is órák alatt lejegyezték a kötvényeit. 
„Hű, a Müszi, – azt ismerjük, az egy nagyon menő cég!” – fel-
kiáltással mindenki, akinek volt egy kis megtakarítása 
a párnacihában, rohant kötvényt vásárolni.

(Az már kérdés, hogy a cég pár hónap alatt tönkrement, 
és ezzel odalett a sok pénz.)

A TÖRTÉNETNEK MÉG MINDIG NINCS VÉGE!

A régi legendás név gyökereiből táplálkozva hirtelen 
szökkent szárba Müszi néven a Corvin Áruház tetőteraszán
működő Művelődési Szint nevű műintézmény hírneve.

Tanulság?  Van!  A REKLÁM SEGÍTSÉGÉVEL 
MEGSZEREZHETŐ HÍRNÉV SOKKAL NAGYOBB 
HASZONNAL KECSEGTETHET, MINT A PUSZTA 
ELADÁS!



WC panasz

1985-ben Bronz Oroszlán díjat nyert Cannesban 
a „WC panasz” c. társadalmi célt (is) szolgáló reklámfilmem.
Ez volt azt hiszem a nyolc közül negyedik a sorban. De így
utólag bevallom, hogy nem sok örömöm volt benne. 

Az előzsűrizett munkák vetítésén úgy kifütyülték, 
hogy még a következő film kockái alatt is csak úgy sivított
a terem. Jaj!

Ha az ember önvizsgálatot tart, megpróbálja keresni és 
kijavítani, amit elszúrt. De ezt sehogy nem értettem. 
Az utcai illemhelyekért akkoriban a Fővárosi Csatornázási
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Művek volt felelős, és igen sok baja akadt azokkal 
a vandálokkal, akik módszeresen összetörték, 
összerondították a zöld házikók berendezését. Igen bátor
és előremutató dolog volt a megrendelő részéről, hogy egy
ilyen köznevelő célú megszólalást finanszírozott.

Prédikációk és falra hányt intelmek helyett azt az utat 
választottam, hogy a „felhasználók” lehetőleg éljék bele
magukat a megszégyenített WC-csésze helyzetébe és 
ezáltal érezzék át a vandalizmus borzalmait. 

Úgy tűnt, a terv sikerült. Az igen „artisztikus” gyurma-
animációs filmen az ülőke (Gálvölgyi János hangján) arról
panaszkodott, hogy „majd elsüllyed szégyenében”, meg hogy
„ő mindent lenyel… de van, amit már mégsem!” Tényleg 
sikere volt, az évi hazai reklámversenyen első díjat kapott.

Egy francia srác aztán elmagyarázta, hogy mi volt a bibi,
miért fakadt a szakma ekkora füttykoncertre a cannesi 
vetítőben. Nem a dolog pikantériája, vagy ízlésbeli 



merészsége miatt! Hanem azért, mert a megszemélyesített
utcai klotyó egy mondatában azon kesergett, hogy azért
szégyelli magát leginkább, mert neki „külföldi vendégei” is
vannak!

Ez Magyarországon teljesen rendben volt, mindenki finom
angol és francia urakra, illetve hölgyekre gondolt. 
De a franciául elhangzó szövegben feloldhatatlan zavart
okozott. Ott ugyanis a „külföldiek” alatt az algériai és török
vendégmunkásokat értették! 

Sok oktató kedvenc témája a különböző kultúrák közti 
ellentmondások felmutatása a reklámipar globális 
nyomulása kapcsán. Szívesen felajánlom ezt az esetet is 
az összkép színesítésére.
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Jönnek a svédek!

1990 március 21-én nyílt meg az IKEA első magyarországi
áruháza, az Örs Vezér téren. Ha valakinek nem volt 
szüksége reklámra, hát az Ikeának a legkevésbé. 
Szinte hisztérikus várakozás előzte meg a nyitást. A Bubiv
és a Főbuha szocreál bútorkínálatához szocializálódott 
magyar vásárlóknak ez az esemény majdnem ugyanazt 
jelentette, mint a határnyitás egy fél évvel korábban.

A legelszántabbak már napokkal a megnyitás előtt úgy 
sátoroztak az áruház bejáratánál, mintha egy évtizedekkel
későbbi Harry Potter film bemutatójához tartottak volna
főpróbát.

Egy valaki volt csak szomorú ebben az eufórikus 
hangulatban.

Én.

Mert az én „zseniális” ötletem helyett a televízióban 
az Ikea globális reklámfilmjét sugározták. Tök jelentéktelen
spot volt, egy megelevenedett csavarkulcs mondott banális
sztereotípiákat. (Csodálkoznék, ha emlékeznének rá.)

No de mi volt az én nagyszerű ötletem, amely az Ikea 
regionális képviselőjét teljesen hidegen hagyta, és 
helyette volt képe azt az unalmas vacakot választani? 
(Legalábbis akkor ezt így szűrtem le magamban.)



Közvetlenül a rendszerváltás után voltunk, amikor az IKEA
megjelent, és én szentül hittem abban, hogy nálunk nem
lehet őket jobban beharangozni, minthogy Szepesi ezúttal
azt kiabálja felhevülten az éterbe:

JÖNNEK A SVÉDEK! JÖNNEK A SVÉDEK!
JÖNNEK A SVÉDEK!

Frenetikus hatása lett volna!  Tudom!  Persze ahogy 
az érzékeny alkotó embernél megszokott, én is ki voltam
borulva. Vagy nem tetszett a kelet európai nagyfőnöknek,
vagy nem értette. Sose tudjuk meg. 

Ma már világosan látom, hogy egy 48 országban 150 ezer
alkalmazottal dolgozó cégnek nem biztos, hogy Sas Pista
ötletéhez kellene igazítani a reklám stratégiáját. 

Sőt, nagy bölcsen azt tanítom minden pályakezdőnek:
„Biztos, hogy nem kell! És nem is szabad!”.
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Hogy megértsék a helyzetet, kénytelen vagyok az 1990
márciusi hazai „tudatállapotot” felidézni. Imádom Aczél
Endre briliáns korrajzait, ahol csupa olyan dolgot mesél el,
amit nagyjából mindenki tud. De úgy képes összesodorni 
a szálakat és olyan összefüggéseket képes feltárni, amitől
mindenkinek leesik az álla. Most nagy tisztelettel őt 
utánoznám, – persze nem a nagypolitika bonyolult világának,
hanem csak egy jelentéktelen reklám sorsának a fényében.

1968-ban a Varsói Szerződés csapatai „baráti 
segítségnyújtás” keretében bevonultak 
Csehszlovákiába és elfojtották a Prágai Tavaszt. 

1969-ben a futball világbajnoki selejtezőn 
Csehszlovákia 4:1 –re megverte a magyarokat.
Ezen a meccsen üvöltötte Szepesi György 
torkaszakadtából a joggal „áthallásos” vészkiáltást,
hogy

JÖNNEK A CSEHSZLOVÁKOK!  JÖNNEK 
A CSEHSZLOVÁKOK!
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A helyzet még élesebb, ha olyanok reklámoznak, akik az
élet más dolgában szereztek tekintélyt és népszerűséget.
Egyszer össze is vesztem a Polgár lányok apukájával, aki
(nyilván mert valahol külföldön ezt látta) megszabta
nekem, hogy öt perc áll a rendelkezésemre, hogy az akkor
már népszerűségük csúcsán álló lányokkal reklámot 
csináljak egy akkori számítástechnikai cég számára. 

Az, hogy a reklámban mi történik, az nem érdekelte. 
Öt perc alatt annyi idétlenséget összehozhattam volna, ami
ezeket a végtelenül szimpatikus ifjú hírességeket bizony
nevetség tárgyává tette volna. De hál’ istennek kaptam
még fél órát, hogy méltó körülményeket teremtve, az ő
méltóságukhoz méltó reklám születhessen.

A legszebb emlékem a Puskás Öcsi féle történethez fűződik.
Demján Sándor (a legendás Skála alapító) és Puskás Öcsi
között olyan mély barátság volt, hogy ez utóbbi olyasmit is
elvállalt, amit másnak soha; vagyis hogy egy Skála Áruházról
szóló reklámban szerepeljen. Megkaptam a feladatot, de
éreztem, hogy sem Demján Sándor, sem Takács Ildikó 
(a Skála reklámfőnöke) nem akarja a dolgot a szíve mélyén.
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Puskás hátvédje

Mindig nyilvánvaló üzleti szerződés áll a mögött, ha valaki
egy cég szolgálatába állva saját magát ajánlja fel  reklámozás
céljára. Így van ez akkor is, ha egy hétköznapi kisember, és
akkor is, ha egy híresség a kölcsönös üzleti alku tárgya.

A megbízók (és sajnos a reklámosok többsége is) úgy 
gondolja, hogy a felajánlott csinos honorárium ellenében
„övé a pálya” és azt kér a reklám „arcától”, amit csak akar. 

Én nagyon nem így gondolom!

Attól a pillanattól kezdve, hogy a megkötött megállapodás
alanya (tárgya?) a filmes, vagy a fotós kezébe kerül, 
borzasztó kiszolgáltatottá válik. Egy modoros mondat,
vagy akár egy előnytelen beállítás visszafordíthatatlan 
károkat okozhat az illető nehezen felépített imázsában. 
De legfőképpen az a veszély, hogy a szituációból érződik,
hogy az a híresség „eladta”magát.

A felelősség súlyát mindig éreztem, sokszor szenvedtem is
tőle. Amikor például ismeretlen aktfotós szereplővel 
dolgoztam, akkor is igyekeztem a méltóságát megőrizni,
mintha a rám bízott személynek nemcsak a valóságban,
hanem átvitt értelemben is meztelenre kellene vetkőznie
mások előtt.
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Meg is kértek, hogy „nagyon vigyázzak” a világban is 
leghíresebb és legszeretettebb magyar ikon presztízsére.

Talán Önök is emlékeznek a megoldásra. Öcsit az áruház
mozgólépcsőjén várja a Skála Kópé, és azt kéri tőle, hogy
„ha már itt van”, „csináljon nekik egy kis reklámot”. Mire
Öcsi nagyon kedvesen, de határozottan elutasítja: 

Higgyék el, Puskás Ferenc amúgy is szárnyaló 
népszerűsége akkor nemhogy egy jottányit is sérült volna,
de még további magasságokba emelkedett.
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Kezük nyoma

Ahogy bukkannak elő a régi emlékek, egyre nehezebben
tudok elmenni egy fel- felbukkanó érzés mellett.

Ezeket az ötleteket egyszer, valahol, valaki felismerte, 
elfogadta, jóváhagyta. Akárhogy nézzük, az ő részvételük
egy reklám sikerében megkérdőjelezhetetlen. Az előre
mutató, időnként vakmerő kísérletezések a megrendelői
bátorítás és támogatás nélkül – ahogy ezt mondani szokták –
sosem jöhettek volna létre. Különösen egy olyan korban,
amikor ez a műfaj még egy megtagadott, mostoha sorsnak
volt kitéve. 

Ezért most, dacolva azzal a veszéllyel, hogy ezt az oldalt
néhányan átlapozzák, mégis eleget akarok tenni annak 
az erős késztetésnek, hogy feljegyezzem ezen úttörő szak-
emberek érdemeit és lenyomatot hagyjak kéznyomaikról 
a magyar reklám képzeletbeli „Hall of Fame” falán.

„Nem-nem! Reklámról
szó sem lehet!”

De aztán huncutul 
ránk kacsint, és 
eltávolodóban látni 
engedi a melegítője
hátán pompázó óriási
Skála emblémát.
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Kornai Tamás, aki első volt az elsők közt. A híres közgazdász,
Kornai János testvére volt a háború utáni reklámkorszak
első igazi „reklámfőnöke”, az OTP és ezzel összefüggésben
a totó- és lottóreklámok gazdája. Állítólag a régi május 
elsejéken dübörgő szlogen, a „Sör folyékony kenyér” 
kitalálóját is benne tisztelhetjük. 
Remek, jó humorú ember volt. Neki köszönhetem, hogy 
az imént felidézett „Forgóajtó” c. film megszülethetett.

Dr. Veres Gáborné, az első igazi márkamenedzser, 
a Fabulon reklámfőnöke. Hozzá kötődik az első hazai 
kozmetikai márka professzionális felépítése, az első 
professzionális márka-arc bevezetése, és rengeteg 
klasszikussá vált Fabulon reklám menedzselése.

Dr. Takács Ildikó, a Skála Coop minden mást elhalványító
presztízsének felépítője, valójában az újkori hazai reklám
beindulásának legdinamikusabb motorja. Itt szeretnék
megemlékezni az ő „jobbkezéről” Décsi Gyuláról, akinek
minden porcikájában benne volt  a törekvés a kreativitás
szabadjára engedésére. De jó lenne sok hozzá hasonló 
a mai megrendelői körben!

Nagyon jóleső érzés feleleveníteni még olyan neveket,
akikkel nagyszerű volt együtt dolgozni, sőt néha jókat 
veszekedni. Heilig György a Centrumtól, Kovács Margit a
Tejipartól, Talpassy Zsombor a Héliától, Gulyás Gábor
a Caolától, Havasi Raymond az Ofotérttől,  Sipos Mária
az S Modelltől…

Ahogy más szakmákban is megőrzik az úttörők 
kisebb-nagyobb érdemeit, azt hiszem ennyi  respekt 
a mi úttörőinknek is jár.
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Kései csattanás

Van egy blogger-gyerek a neten. Nem mondom a nevét,
keressék meg, ha akarják. Óriási nézőtábora van, abból
fakad a sikere, hogy éles szemmel felfedi a különböző 
filmekben elkövetett (elsősorban technikai) hibákat,
ügyetlenkedéseket, malőröket. Ezek persze nekem is 
nagyon tudnak tetszeni, – feltéve, ha más hibáiról van szó. 

Amikor a „Tü-tü!” címet viselő régi Casco reklámomat  
pécézte ki, akkor elég nagy haragra gerjedtem. A reklám
1971-ben készült, és az volt benne a „poén”, hogy a nagy
fekete státusz Volga nekimegy a Trabantnak, de  
a várakozással ellentétben nem a Trabant törik ripityára,
hanem a Volga. Mire a trabantos félre nem érthető jelekkel
mutogatja a vétkes sofőrnek, hogy legyen észnél,  
és kössön Cascót.

Bizony nem volt nehéz kiszúrni, hogy a filmben a Volga
előbb esett darabokra, mint ahogy az ütközés történt.  
Na, ezért jól ki is lettem cikizve. Én meg dühöngtem, hogy
könnyű így negyven év távlatából poénkodni, csinálták
volna ők ezt jobban; szereztek volna kellék–autókat, amikor
azokra tíz évet kellett várni a Merkúrnál, találták volna fel
előbb a bluetooth távirányítós pirotechnikát a rugókioldós
bütykölős, nyomógombok helyett, alkalmaztak volna jobb



hatvanszor vették fel, ahogy egy lány iszik az üdítős 
palackból. Minek? Garantálom, hogy földi halandó ezek
közt az égvilágon semmi különbséget nem szúrna ki.)
Akkor megéri?
Most jöttem rá, hogy nem! Ezt a buta hibát az autó 
szétesésénél ugyanis már 40 évvel ezelőtt is mindenki 
kiszúrta. És mégsem zavart senkit! Vajon miért? Mert 

az emberek a lelkük mélyén szeretik az ilyen kis bakikat.
Igaz, hogy birtokolni a tökéletest akarják, – de attól kicsit
félnek is! Együtt élni sokkal barátságosabb az apró 
tökéletlenségekkel tarkított világban. 

És még valami: A reklámnak nem „illik” sokkal 
tökéletesebbnek lennie, mint a terméknek! Ilyenkor egy
kis esendőség, egy kis makula a csillogó összképben úgy
kell, mint vízcsepp a homoksivatagban. Az a csattanásnál
tizedmásodperccel korábbi szétesés az emberi gyarlóság
halvány üzenetével még szerethető is lehet. 

Valami azt súgja nekem, hogy erről még nem sikerült 
mindenkit meggyőznöm. Hadd’ fussak akkor neki ennek 
a témának még egy epizóddal…a „kiflikirály” meséjével.
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reakcióidejű bűhnést az öreg Karcsi bácsi helyett, és főleg
forgattak volna a méregdrága Eastman-color nyers-
anyagra, amiből összesen kétszeres túlforgatás volt 
engedélyezve. (Ma ugyanerre 120-szoros a szokásos 
túlforgatási norma.) Tény: az egyszeri felvételi lehetőséget
elszúrtuk. Ma már magyarázkodhatok, hogy ez akkor még
így is bravúrnak számított.

Most már bánom, hogy így kifakadtam,– talán egy kicsit
meg is sértődtem. De főleg az bánt, hogy én sem a lényeget
láttam meg ebben a történetben. Most jöttem rá, hogy az
a hiba ott NAGY SZERENCSE VOLT! 

Az ilyen típusú hibák és ügyetlenségek nagyon 
KELLENÉNEK a mai reklámokban is!

Ma ugyanis a reklámokban nem szabad hibát véteni! 
Azért kell mindent százszor és százszor újra felvenni, 
nehogy a megrendelő a legapróbb hiba miatt is ne vegye
át az egészet.

Ma kötelező a tökéletessége törekedni! Ma kötelező
megismételni, újravenni, hibátlanná tenni mindent, 
bármennyibe is kerüljön! (Nemrég láttam egy forgatáson
70



A kiflikirály

Ő a „Füles”. Polgári nevén Tóth József, – ahogy ő nevezte
magát – „fotográfus kisiparos”. A reklámfotózás hazai 
megteremtője, ízig-vérig ötletember. Kiemelkedő 
plakátjaival az általános hazai képi kultúra meghatározó
részese. A boci fejet mintázó tehéntúró plakátja 74-ből, 
a legismertebb műve, emlékszem háromszor kellett újra-
nyomni, míg végre a plakátragasztók kihelyezhették az
oszlopokra. Azt megelőzően ugyanis kisebb-nagyobb 
ellenértékek árán elkunyerálták tőlük a járókelők, hogy
otthon kirakhassák a konyhájukba. (Bizony ilyen sikerű
reklám is volt a magyar történelemben!)

Füles is – mint minden vérbeli reklámos – „gyárilag” 
a tökéletességre való törekvésre van beprogramozva.
Ugye látják ott azt a két kiflit a boci szarvaként? Nos, Füles
barátom elmesélte, hogy két éjszakát töltött a Százados úti
óriási péküzemben a kifligyártó-sor futószalagja mellett,
azt várva, hogy mikor jön le a „tökéletesnek” mondható
két kifli-csoda. De nem jött. Minden kiflinek volt egy kis
hibája; az egyik nyomódott volt, a másik sérült, a harmadik
aszimmetrikus. Végül ugyan sikerült kiválasztani a két
„szépségdíjast”, de utólag az is kemény odafigyelést 
igényelt, hogy a lámpák fényében órákon át megtartsák
gusztusos frissességüket.
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Mondok egy még érdekesebb párhuzamot.

Ha egy nő randevúra készül, „csalásnak” minősül–e,
ha a számára legelőnyösebb kivágású, vagy 
takarású ruhát veszi fel, magas- vagy alacsony
sarkú cipővel ellensúlyozza a hátrányait, és 
a legelőnyösebb frizurát, melltartót, kölnit, stb.
veti be a harcba? Én úgy gondolom, hogy az 
udvarló, akit ilyesmivel 100%-ban meg lehet 
vezetni, – az megérdemli! Azt is gondolom, hogy 
a szóban forgó leányzónak nem csak lehetősége,
de joga is, – sőt továbbmegyek: kötelessége is 
az ilyen típusú „fondorlat”.

Azt persze nagyon nehéz eldönteni, hogy hol a határ. 
Ha a lány az illúzió-növelésen túl, a tényekkel ellentétes
eszközökkel is nyomul, (gazdag hozománnyal lódít, 
makkegészséget imitál, kölcsön-ékszereket villant) – az 
bizony már csúnya dolog. A reklám esetében az ilyen 
lódításokkal szemben a törvény is szigorúan fellép.

De tökéletesnek látszó kiflik válogatásának, vagy uram
bocsá’ csinosítgatásának ügyében lehetnénk egy kicsit 
elnézőbbek. Nem?

El tudják képzelni, hogy manapság ez a „púderezés” hogy
zajlik? Hogy például egy nyálcsorgató kinézetű hamburgert
miként fotóznak?  Egész iparág áll a „svindli” hátterében. 

Semmi nem az, mint aminek látszik.

A zsemlye műanyag, a salátán glicerincseppek fénylenek,
tej helyett speciális festékoldat örvénylik a pohárban, vaj
helyett viaszmassza tekeredik a kés alatt…

De ez még mind semmi! A fotoshop elterjedése óta 
a reklámokból visszaköszönő látvány köszönőviszonyban
sincs a valósággal. Jópofa mémek terjednek az interneten
az „ilyen volt-ilyen lett” bűvészmutatványok leleplezéséről,
– legyen szó sült krumpliról, kerti gyerekmedencéről, vagy
Julia Roberts portréjáról.

A reklám a XXI. századra megvalósította azt az esztétikai
perfekcionizmust, amiről Hegel még csak ábrándozott.

Én pedig végre elevickéltem ahhoz a dilemmához, amit
nem akarok megkerülni: Baj ez, hogy így van? Vagy kicsit
barátságtalanabbul megfogalmazva: Mindig hazugság az,
amit a reklám kínál?

Igen. De a hazugságnak egy meglehetősen enyhe és
mondhatnám kegyes formája. Mégpedig azért, mert 
a megtévesztés teljesen nyílt lapokkal, átláthatóan történik!
A felnőtt, ivarérett ember tudja, (tudnia kell) hogy reklámot
lát! És tapasztalatból már rá kellett jönnie, hogy a reklámnak
vannak ismert, tudott és nagyjából elfogadott 
kommunikációs trükkjei. Például, hogy a dolgokat szereti 
a maga javára megszépíteni. A bűvészről is tudjuk (sőt ő
maga is hirdeti), hogy csal, mégsem nevezzük csalónak.
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Megmagyarázni a jelenség okát persze még a kezdő reklám-
pszichológusok is tudják. De attól a reklámok
készítőinek továbbra sincs halvány fogalmuk arról, hogy
akkor most mit tegyenek ki a plakátra.
Apropó: emlékeznek még a Dove „Természetes szépség”
kampányára? Zseniális volt a maga nemében. Nem rábeszélt,
csak kérdezett:

„Mit gondol, a hölgy, akit a képen lát, 
inkább testes, vagy inkább formás?  

Jól gondolták az alkotók: az emberek nagy része majd kicsit
hezitál, azután magában a természetes szépségre vonatkozó
válaszhoz teszi oda a képzeletbeli pipát.   (Ami egyébként
a reklám által létrehozható legerősebb értékű hatás.)

Kivételek persze mindenhol akadnak. Pláne nálunk, a mi
kis kötözködő társadalmunkban. Ilyen volt az a reklám-
pszichológiában járatlan, és érzelmi intelligenciában alulfejlett
ismeretlen járókelő, aki úgy érezte, hogy neki egy harmadik,
külön utas megoldást kell közölnie az utca népével.

A „testes” vagy „formás” kérdést megkerülve 
egy frappáns különvéleményt alkotva ezt írta:
DAGADT!

Popsi méretek dilemmája

Van egy örök – és valószínűleg feloldhatatlan – vita 
a reklámosok közt. 

A kérdés így hangzik: Mi hat jobban a vásárlóra, (különösen
a női fajtából valóra):

� ha a terméket ideális kinézetű, gyönyörű 
modellekkel hirdetik?
� vagy ha a terméket azonosulásra alkalmas,
átlagos, tipikus szereplőkkel hirdetik?

Önök mit gondolnak? A közvélemény jellemzően (kilenc
az egyhez arányban) az átlagos kinézetű –„olyan, mint én

vagyok” – modelleket preferálja.

Hát egyszer kipróbáltam, és jól pofára is estem. Valamilyen
női harisnyanadrágot kellett reklámozni. Úgy gondolkoztam,
ha ebből a harisnyanadrágból létezik 1-es, 2-es, 3-as és 4-es
méret, akkor mindegyikhez keresek egy megfelelő méretű
gusztusos popsit, …  és majd azok izgalmas menetelése
fogja „kidomborítani” a harisnyanadrág szépséges előnyeit.

Hú, mi lett ebből! El nem tudják képzelni a levélírók 
tömegének dühödt kirohanásait, amelyek egytől egyig 
a 4-es méret szerepeltetése miatt háborogtak. „Hogy
lehet ilyen gusztustalanságokat mutogatni a tévében?” –
felkiáltással.
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Hanem azután mi történt? A sorozat negyedik-ötödik 
epizódja után jómagam is, a közönség is kezdtünk 
elbizonytalanodni. Lehet, hogy itt valami másról van szó?
Lehet, hogy bennünk van a hiba? Hiszen az szinte kizárt,
hogy felnőtt embereket tartósan ilyen marhaságokkal 
etessenek. A nép lassan elfogadta a reklám sugallta bizarr
gondolatmenetet és „beszállt” a játékba.

„Történelmi” fordulat tanúi lehettünk. Innentől kezdve 

NEM AZ SZÁMÍTOTT, HOGY MIT CSINÁL 
A REKLÁM A FOGYASZTÓVAL,

HANEM HOGY MIT CSINÁL 
A FOGYASZTÓ A REKLÁMMAL.
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Van–e értelme
a reklám elo''-tesztnek?

Egy darabig azt hittem, hogy van. A megelőző hatásvizsgálat
célja, hogy egy kisebb fókuszcsoporton leteszteljék egy
majdani reklámfilmnek a hatékonyságát. Arra kíváncsiak,
hogy azt várhatóan mennyire értik majd meg, mennyire
emlékeznek a mondanivalójára, és főleg mennyire tetszik
majd a szélesebb publikumnak. Ezzel aztán sok felesleges
pénz kidobását remélik megelőzni.

2001 táján született egy reklámtervezet, ami totálisan
megbukott az elő-teszteken. Lényegében 0 pontot ért el
minden fontosabb kritériumban. Csak a nagy szerencsének
köszönhető, hogy a megrendelőnek mindezek dacára volt
bátorsága elindítani a tv sugárzást, és így megszülethetett
minden idők egyik legsikeresebb hazai reklámkampánya.
Igen, arról a sorozatról beszélek, amelyben az a kicsit lökött
fiú egy kopasz műanyagcsirkével a kezében hadonászva
hadar primitív jelzőket annak érdekében, hogy szeressük
meg az RTL Klub filmkínálatát.

Gyorsan hozzáteszem, hogy amikor először láttam azt a
zagyvaságot, én is majdnem kiestem a nadrágomból. Nem
csoda, hogy a fókuszcsoport tagjai is keményen büntették
pontjaikkal a már-már fájdalommal járó idétlenkedést…  
a „szuperhősös, partraszállós, karatés, kalózos, csajozós” 
mozifilmek kopaszcsirkés körítését. 
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Nincs. Szerintem.
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Mit csinált? Ő is elkezdett –ós –ős jelzőkkel játszadozva
híres játékfilmeket leírni. Ebből napok alatt össznépi 
mozgalom kerekedett. Az internetet elárasztották 
a névtelen szerzők briliáns ötletei, ahogy egyetlen szóval
jellemeztek híres filmeket. Geszti Péter, a kampány kitalálója
annakidején megmutatott nekem néhányat a negyvenezer (!)
szellemesnél szellemesebb ötletelésből. 

Most utólagos engedelmével közreadnék néhányat csak
azért, hogy fényesen bizonyítsam:   hogy            

az igazán hatékony reklámokat csak a felhasználók
aktív részvételével, velük együtt lehet létrehozni…

…a reklámokban feltűnő fiatalos gumicsirkével felénk 
fordulós, hülyéskedős, magyarázós srác ötleteire tovább-
gondolós, beküldős, – a nemértőst, trágárost úgyis kicenzúrázós, 
kacagtatós szerintem.hu oldalon találhatós:
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kutyás-rendőrös
ge�ós tanáros szívbemarkolós
aránytalanul leszámolós
besokallós menedzseres
kövéremberes
nácis megjavulós
röpködős karatés
fajgyűlölős de a végén négergyőzős
svarceneggeres iszappakolásos
feketebőrruhás napszemüveges

mul�céges kijátszós
kamerarángatós nemnézhetős
óriásmajmos városrombolós
Amerika mindig győzős
kommandós
társért-visszamenős
repülőtéren élős
nem tudom, de sztárleszekes
cellarácson á�olyós
lassú baltás elől menekülő

fürdőszobábanbaszós
óriásmajmos városrombolós
polgárjogis túlkapásos
gonoszufós földmegszállós
vértelen csatázós
vérescsatázós
stohlandrásosszar
lézerkardos apádvagyokos
golyókelől-elugrós
soxorlövős sohanemtöltős

Az elő-teszt eredményei alapján sem a kampány, 
sem a nyomában járó sziporkázó nézői aktivitás sem 
jöhetett volna létre! 

Az elő-teszt ugyanis csak egyetlen benyomás alapján méri
a hatást, de képtelen követni magát a folyamatot, amelyen
a nézők a reklámmal való sokszori találkozás közben 
átmennek. Még kevésbé érzékeli azokat a benyomásokat,
amelyek a közönség egymás közti diskurzusából és inter-
akciójából adódnak. PEDIG AZ A LÉNYEG!

Az aránypár, amit erről én gondolok:

úgy aránylik egymáshoz, mint

A reklám hatása
a fogyasztóra

A közönség hatása
a reklámra

1 : 6

és



– Te Pista, – azt mondja – nálunk így nem 
viselkedhetnek a gyerekek!

– Hogyan? – kérdeztem én.

– Nem követelhetnek az asztalnál. Ételt, italt 
nálunk kérni szoktak. Így neveltük őket, mi lesz,
ha a tévében mást látnak?

Azonnal vitatkozni kezdtem: – Nem 
igazságtalanság ez? Mi felnőttek bármikor
mondhatjuk, hogy „reggelizni akarok!”, „sört akarok!”
… csak éppen a gyerekeket exercíroztatjuk? 

De egész este nem hagyott nyugodni a dolog, éreztem,
hogy sok igazság van abban, amit mondott. 

83

Traubit kérünk!

Az animáció eredeti jelentése, hogy a tárgyakat „lélekkel”
ruházza fel. 

Az igazi animációs film tehát nem feltétlenül rajzolt figurák
életre keltéséről szól, hanem valódi tárgyaknak is tud 
emberi tulajdonságokat adni.

Ebből a gondolatból született a „Traubit akarunk!” sorozat.
Végiggondolva a Traubisoda lehetséges fogyasztói körét,
élő statiszta szereplők helyett poharakra bíztuk, hogy ők
követeljék maguknak az üdítőitalt. Walker Istvánnak hív-
ták azt a fiatal srácot, aki öblös, talpas, vastag, vékony, 
csiszolt, szögletes poharaknak zseniális érzékkel adott
megfelelő karaktert.

Ezek a poharak legalább négy éven át voltak a reklámblokkok
kedvelt szereplői. A legváltozatosabb szituációkban
kiabálták zenei kórusban, hogy TRAUBIT AKARUNK!

De van ennek a történetnek egy háttérepizódja, amit 
jó lenne egyszer elmesélni, mert úgy érzem, elég 
fontos tanulsága van.

Az első vetítés estéjén a baráti társaságban odafordult
hozzám egy volt iskolatársnőm, akkor már kétgyerekes
anyuka: 
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„És lo''n világosság!”
6 másodperc izgalmai 

A kelet-nyugati békülés idején hirtelen megszaporodtak 
az új turisztikai célpontokat bemutató hirdetések. A PanAm
légitársaság is indított egy járatot (már nem emlékszem
pontosan hova), de a lényeg az volt, hogy öt nagy kelet 
európai város (Varsó, Krakkó, Prága, Budapest, talán Bécs?)
látnivalói álltak a kínálat célkeresztjében.

Ehhez készítettek egy negyven másodperces amerikai
reklámfilmet. A harminc másodpercből 10 mp. jutott 
a járattal, a feltételekkel, és más fontos információkkal
kapcsolatos üzenetek megjelenítésére. Ezt ők maguk 
megcsinálták. A maradék 30 másodpercet az öt város 
bemutatására szánták. Ennek érdekében egy pályázatot
írtak ki arra, hogy ki, hogy oldaná meg a maga városának
bemutatását 6 másodpercben. 

Ezt megismétlem, hátha nem érthető. Öt város, egyenként
6 mp.

5 x 6 = 30 
Elég az hozzá, hogy a benyújtott pályázatommal végül én
kaptam meg a lehetőséget Budapest reklámozására 
6 másodpercben. Mielőtt elmondanám a megszült forgató -
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Másnap reggel összehívtam a stábot. Délre összerántották
a stúdiót, visszahozták a kellékpoharakat, mozgósították 
a mozgató bábosokat, a hangosztályt, stb… Felvettünk egy
nagyon rövid kiegészítést ahhoz a részhez, amikor 
a gyerekpoharak azt kiabálják a traubis-üvegnek, hogy
TRAUBIT AKARUNK! –

… ám akkor a gyerekekhez befordult pluszként egy 
anyukapohár és nagyon kedvesen kijavította őket: 

GYEREKEK, TALÁN INKÁBB KÉRÜNK! 

Mire a gyerekek azonnal rávágták:

– TRAUBIT KÉRÜNK!  – HURRÁ!

A másnapi reklámblokkban már ez ment le.

A megrendelő észre se vette.

Csak elmondom, hogy ma ez hogy működne:

Olvasói levél a Facebookon, heves reakciókkal  /  Reklamáló
levél a megrendelői oldalról  /  Igazoló jelentés kérése az
ügynökség account igazgatóságától  /  Rendkívüli értekezlet
a kreatív- osztályon / Fegyelmi vizsgálat a kreatív munka-
társak és a kivitelezők felelősségéről /  Sürgős értesítés a
médiacsoport felé a sugárzás leállításáról  /  Szakvélemények
bekérése az etikai bizottságoktól és az Önszabályozó 
testületektől  / Jogi indítványozás a felmerült költségek és
kötbérek átvállalásának kérdéséről/ Javaslat és pótköltség-
vetési terv a hiba kijavítására, /  Egyeztetés a megbízó és
az ügynökség közt a válságkommunikációról /  Újabb 
forgatás és utómunka terv elfogadtatása, …

Egy nap helyett, az egész most alig tartana tovább 
három hónapnál!
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legyen (Ez azt az egy-két percet jelenti, amikor már nincs
világos, de még sötét sincs.) A legnagyobb előkészítést 
a lámpagyújtás megszervezése igényelte. Valahol a Gellért-
hegy gyomrában, egy sziklabarlangban volt az Elektromos
Művek kapcsolóterme, onnan végezték ezt a műveletet.
Ha akkor lett volna talkie-walkie, ott az se ért volna semmit.
De nem volt. Mindegy, megszerveztük, hogy a fiú 
kézmozdulatához képest mikor kell majd a telefonba
beordítani, hogy MOST!!!!

Minden olajozottan ment. Széplány, alkony, szellő, stb.
Nyúlás a kapcsoló felé …az asszisztensem ordít, mint 
a fába szorult szú:  MOOST!!!!

Semmi. Semmi nem történik! Döbbent csend. 
Majd úgy  8-10 másodperccel később, szépen összevissza
villogva elkezdenek az Erzsébet Híd neon kandeláberei 
kigyulladgatni. Dráma. Összeomlás.

Másnap azért kínnal-keservvel megoldottuk.  Visszafelé
forgatva vettük fel a jelenetet, és amikor a fiú keze 
elhagyta a villanykapcsolót, akkor szépen a MOOST-ra,
egy szuszra kialudt Budapest teljes díszkivilágítása.

No és mi ebből a tanulság? Sokszor ugrattam játékfilmes
rendező kollégáimat: 

Figyelj! Ha te a másfél órás filmedben csinálsz 6 másodperc
hibát, az a film ezredrésze sincs. Nincs az a néző, 
aki észrevenné. Ha én csinálok 6 másodpercnyi hibát, 

az SZÁZ SZÁZALÉKOS SELEJTET JELENT!
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könyvet, arra kérek mindenkit, hogy ő is játsszon el 
a gondolattal, vajon mit javasolna. (Előre jelzem, hogy 
az nem jó, ha valaki 6 képet egy-egy másodpercig akar 
villogtatni. Részint mert abból semmi nem lehet látni, 
részint azért mert nálunk soha nem lenne egyetértés, hogy
melyik 6 kép legyen az.)

Akkor most folytatom. Azt találtam ki, hogy 
a Lánchíd tövében álló „Hajóbár” lesz a helyszín.
Ennek a tetejére kiteszünk egy presszó-asztalt,
amelyen majd két Coca Colás üveg lesz, (ez
ugyebár akkortájt fontos üzenet volt Amerikának.)
Az asztalnál ülve egy helyes szőke lány épp a fiú
vállára hajtja a fejét (ez ugyebár a szép csajok
és a „szabad világ” érzetét volt hivatott kelteni.)
Mögöttük pompás kompozícióban látható volt
az Intercontinental Szállodától, az Erzsébet híd
ívén át a Citadella (ez ugyebár az összesűrített
látnivalók okán). Na, most jön a lényeg! Egy
adott ponton a fiú felnyúl a valahonnan belógó
villanykapcsolóhoz… közben a zene kirobban…
(ugyebár minimum Haydn Teremtés oratóriumának
idevágó néhány taktusa)…és a gombnyomásra
Budapest csodálatos díszkivilágítása felragyog!!!
Pont 6 másodperc! Na, hogy tetszik?

Nagyon keményen készülve vártuk a forgatás napját, 
izgulva, hogy az időjárás is kegyes legyen, hogy 
az operatőrök vágyálma, az ún. Dämmerung is rendben 
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Az történt, hogy a főszereplő béka úrfi fejére
sehogy nem tudtuk felerősíteni az aranypapírból
készült koronát. Próbálkoztunk befőttes gumival,
rágógumival, gyurmával, isten tudja mivel, de
egyre reménytelenebbül. Mígnem az egyik
stábtag javaslatára eljutottunk egy 
fogtechnikushoz, akinek valamilyen 
professzionális gipsszel tökéletesen sikerült 
rögzítenie a koronát. Olyan szuper-biztosan állt
a brekin, mint Katiban a gyerek! (Mielőtt az állat-
védők szörnyülködnének, gyorsan hozzáteszem,
hogy a békának nem volt a dolog ellen semmi
kifogása, kifejezetten élvezte az előléptetését.) 
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Békakirályfi

Akár hiszik, akár nem, – volt olyan időszak, amikor állami
megrendelésre készültek ilyen környezetvédelmi reklámok!.
(Hogy minek, azt nem tudom. De nagyon élveztük.)

Akkoriban döbbentek rá sokan (ez még a vízlépcső-balhé
előtti „csendes” időszak volt), hogy a Duna nagyon koszos.
Tele van olajszennyeződéssel. Erre valaki, valamilyen 
minisztériumban azt találta ki, hogy ezért azok az autósok
felelősek, akik a Dunában mossák le az autójukat. (Mintha
Csepel, Dunaújváros nehézipari üzemei ott se lettek volna!)

Mindegy. Nekünk csemege volt az ilyen megbízás, mert 
itt aztán lehetett „művészieskedni”, ami csak belefért. Hát
nem is akármilyen forgatókönyv született!

Volt benne egy szép leányzó, aki a Duna partján össze -
találkozik egy békakirályfival. Megcsókolja, (ahogy azt 
ilyenkor szokás), mire a békakirályfiból (annak rendje 
és módja szerint) igazi királyfi varázsolódik elő. Figyeljenek,
mert most jön a poén: Az igazi királyfi a boldogság helyett
csak dühöng, mert csupa olajfoltos lett a fehér öltözéke.
(Jöhet az intelem és a pozitív végkicsengés.)

Látom csalódottak. Nem is ezért a remek szinopszisért
elevenítettem fel a történetet, hanem a forgatási 
körülmények közben átélt szenzációs fejlemények miatt.
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Forgóajtó

Kedves „Publikum”, kedves „Kívülállók”, 
kedves „Reklámelszenvedők”!

Tudják, miért nem érzik a reklámok döntő többségénél,
hogy az Önökhöz szól?

Mert nem is Önökhöz szól! 

Tudják, tőlünk reklámosoktól a megrendelők folyton azt
várják el, hogy „megcélozzuk” Önöket. Ezért aztán pontosan
leírják nekünk a „célcsoportokat” (Pl. 19-49 éves, 
sportokat kedvelő, kisvárosi dolgozó nők), és el is várják,
hogy hozzájuk idomulva beszéljünk. Sokszor viszont
annyira pontosan „célzunk”, hogy senkit sem találunk el,
így aztán sajnos senkihez sem szólunk.

Mert nem a külsőt, hanem a belsőt kell eltalálni!

Még nagyon tapasztalatlan kezdőként csináltam
az OTP-nek a „Forgóajtó” c. reklámot. Igazi 
hályogkovács módjára véletlenül beletrafáltam
valamibe. A Bank által feltételezett törzsközönség
három- négyszeresét sikerült megszólítani!
Maguk is úgy meglepődtek az eredményen,
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Igen ám, de a szegény lány, a későbbi nagyszerű
operett díva, (itt még főiskolás) Rák Kati, – irtózott
a békától. A csók közben lehunyt szeme sem
erotikus kéjről, inkább páni undorról árulkodott.
Szerencsére a csók sikerült, és az már kevésbé
érdekelt bennünket, hogy a béka egy hatalmas
ugrással a Dunában termett, majd sebesen 
eltűnt Soroksár irányában.

Azóta is sokszor elfog a nevetés, amikor elképzelem
annak a pityókás horgásznak a megnyúlt ábrázatát, akinek
épp  megakad a tekintete egy Dunában fürgén tempózó
koronás békán.

Az eredeti reklám „nem sok vizet zavart”. Hatása – mondjuk
úgy – észrevétlen maradt. 

De ha ezzel a kis epizóddal bátran megfejeltük volna, akár
fesztiváldíjakat is bezsebelhettünk volna vele.

Azt hiszem.



VAN, AKI AZÉRT TAKARÉKOSKODIK, MERT OTTHON
IS EZT LÁTTA.
VAN, AKI AZÉRT, MERT OTTHON NEM EZT LÁTTA.

VANNAK, AKIK MÉG NEM JÖTTEK EL HOZZÁNK.
NEKIK KÉSZÍTETTÜK EZT A FILMET.

Kimaradt valaki?

A kutatók által kialakított „célcsoportokat” fontos 
ismerni. Hasznos figyelembe venni. De nekünk 
reklámosoknak épp az a dolgunk, hogy ne szűkítsük, 
ne korlátozzuk, hanem bravúros ötletekkel inkább 
kibővítsük ezek körét.
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hogy kaptam érte Fáy András díjat is, pedig azt
közgazdászoknak és nem filmeseknek osztogatják.
(A reklámot egyébként épp most újították fel
már másodszor.)

Ki emlékszik a szövegére?  Leírom, és miközben olvasgatják,
próbálják kitalálni, melyik célcsoport passzol Önökre.
Utána pedig próbálják meg „számszerűsíteni” az így 
formálódó közösségek méretét!

VAN, AKI AZÉRT JÖN HOZZÁNK, MERT VAN PÉNZE.
VAN, AKI AZÉRT, MERT NINCS PÉNZE.

VAN, AKI ÉRT A PÉNZHEZ, EZÉRT BÍZZA RÁNK. 
VAN, AKI NEM ÉRT HOZZÁ, EZÉRT RÁNK BÍZZA. 
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Azt mesélte a mester, hogy még aznap este leforgatták 
a válsághelyzet megoldására szánt pofonegyszerű reklámot.

EZEN EGY PERRIER PALACK RAJZOLT
PÁLCIKA SZEMPILLÁIVAL SÍRDOGÁLT 
CSENDESEN, MIKÖZBEN EMÍGY 
PANASZKODOTT:

„Eddig a franciák szerettek engem. 
Nem tudom, mi az oka, de most elfordultak
tőlem. Végtelenül fáj, de ha mennem kell, hát
elmegyek. Azután gondoljanak majd rám 
mindig jó szívvel!  

C’est la vie! – szipogta, miközben nyomatékul
egy könnycsepp gördült ki a koronadugója alól
és csúszott alá az üveg párás testén. 

Nem fokozom tovább. A franciák a reklámfilm vetítése
után megrohamozták a boltokat és a teljes raktárkészletet
felvásárolták. A Perrier él és virul, jobban, mint valaha.

Mit tesz a patriotizmus? Mit tesz az érzelmek 
felkorbácsolása? Mit tesz a személyes szuggesztió?
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Jacques Seguela

Itt járt Magyarországon. Tartott is előadást. Elmesélte 
egy különleges reklámfilm elkészítésének történetét. Hála
az égnek, ott lehettem. Ott, akkor, hirtelen nagyon sokat
megértettem a műfaj igazi titkából.

Ám mielőtt rátérnék az ő történetére, valószínűleg 
mondanom kellene valamit magáról Seguela-ról.
Nagyon nagy név. Ő az európai Ogilvy, a francia és egyben
az európai reklámkultúra ikonikus alakja. Királycsináló is
volt, ő irányította többek közt Mitterand és Sárközy elnök-
választási kampányát, – az eredmények alapján nem túl
rosszul.

Most következzen maga a sztori, amit Seguela ezen a sok
évvel ezelőtti délutánon elmesélt.

A leghíresebb francia ásványvíz, a Perrier vezetői
végső kétségbeesésükben keresték fel őt, úgy is
mint az RSCG első emberét. Nagy bajban voltak.
A márka forgalma negyedére esett vissza, és
sajnos semmilyen közgazdasági magyarázat
nem volt a jelenség okára.  …Utolsó reményük
Seguelá-ban volt, – ha ő sem tudja megállítani 
a folyamatot, akkor a Perrier száz év után lehúz-
hatja a rolót.
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Na, gondoltam magamban, eljött az én időm. Most meg-
mutatom, hogy a magyaroknál is készülnek legalább olyan
jó reklámok, mint a franciáknál.

A tejeszacskó pálcikarajzos szemeket, szájat és
kezecskét kapott. Így módja volt cérnavékony
hangon pityeregve folyamodni a vásárlók meg-
értéséért.  „Ezt még kibírom…” – mondta, amikor
egy kéz a bevásárlókosárba tette. „De ezt már
nem bírom ki!” – kesergett, amikor rátették 
szegénykére a konzervet, a sörösüveget, vagy 
a krumplis szatyrot. 

„Egy kicsit több odafigyelést – könyörgöm!” – 
fejezte be rimánkodva.

Akkor most elmondom, mi lett a hatás. Semmi! Nem igaz.
Lett hatás!

Olyan ellenséges, amit el sem tudnak képzelni. A vásárlók
nem hogy empátiát, vagy részvétet éreztek volna szegény
tejeszacskó iránt, de szidták, mint a bokrot, gúnyolták,
és egyre jobban ki nem állhatták. (A gyártóival együtt.)

Mit szólnak ehhez a fordulathoz?

Vajon mi eredményezte a két reklám közti homlokegyenesen
ellentétes hatást?  Szerintem sejtik.

És ugye most már megértik, hogy a reklámban még 
a „koppintás” sem  olyan egyszerű dolog!

97

A tejeszacskó kifakadása

Ez a történet csak annak lesz érdekes, aki olvasta az előző
sztorit a sírdogáló ásványvizes palackról. Az a reklámfilm
olyan nagy hatást gyakorolt rám, hogy elhatároztam:
így vagy úgy megpróbálom „hasznosítani” az ötletet. 
Persze gondolhatják, hogy szépen fogalmaztam, azt is
mondhattam volna, hogy „lekoppintani”.

Semmitől nem ódzkodtam jobban, mint a plagizálásnak
akár a leghalványabb megkísértésétől. De ahogy az 
természetes, az önállóságra törekvő alkotókra is erős 
hatással szoktak lenni az új eszmék, gondolatok, megoldások.  

Sokáig nem bukkant fel olyan feladat, ahol a szeretetért
fohászkodó Perriere-es palack ötlete valamilyen formában
elővehető lett volna. Mígnem egy pár évvel később érkezett
igen különös megkeresés szinte felkínálta magát. 

A Tejiparnak rengeteg gondja volt a műanyag
tejeszacskók minőségével, mert azok nem bírták
a legkisebb megterhelést sem. Sokszor már 
a hűtőpultokban kiszakadtak, tejtől csurgott az
üzletben minden. Mivel a problémát technikailag
nem tudták orvosolni, a vezérkar úgy gondolta,
hogy valamilyen PR-es akció keretében megkérik 
a vásárlókat, hogy kíméletesebben bánjanak 
a tejeszacskókkal. Magyarul: ne dobálják őket.
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Ide most gyorsan teszek három darab smiley-t:
☻☻☻Nehogy valaki túl komolyan vegye! 

(Csak ugratni akarom a kollégákat.)

Nem a Cannesi Játékfilm-, hanem a Reklámfilm-
Szemlén történt az eset! 

Az Anna víz nevű ásványvíz reklámja valószínű azért kapta
az Ezüst Oroszlánt (egyébként a valaha magyar részről
elért legmagasabb reklámfilmes díjat), mert ravasz módon
egy miniatűr játékfilm képében és formájában jelent meg. 
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A világ legrövidebb játékfilmje

Nem igaz, hogy a játékfilmrendezők nem szeretik a reklám
műfaját! A legtöbben mindig is nagyszerű lehetőséget láttak
benne, hogy kipróbálhassák elképzeléseiket egy majdani
alkotáshoz. 

Még középiskolásként láthattam Jancsó Miklós dohányzás
ellenes hárompercesét, ahol a Fényes szelekben használt
kameramozgás technikájával kísérletezett. Egy fiatalon 
elhalálozott fiú temetéséről szólt szürreális hangulatban, –
egyszer rákérdeztem, de Miki bácsi is csak nagyon halványan
emlékezett rá. 

Mások is szívesen gyakorlatoztak az „edzőpályán”. Huszárik
Zoltán az Egri bikavérről, Bódi Gábor valamilyen 
divattémáról,  Dobrai György az Aranypókról csinált 
reklámfilmeket, de emlékszem Sándor Pál, Koltai Lajos,
Gárdos Péter, Herendi Gábor is lelkesen feszegették 
a műfaj határait.

Reklámfilmesként én csak egyszer merészkedtem
a játékfilm világába. 

De rögtön mennybe is mentem  vele a Cannes-i 
Filmfesztiválon!
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ÁHÁ!

Azt hiszem, nem állok messze az igazságtól, ha a modern
reklámok lelkének az „Áhá élmény” kiváltását tartom.
„Áhá-élmény” úgy születik, hogy az üzenetet nem lehet 
az első pillanatban megérteni. Kell egy nagyon rövid idő,
amíg „LEESIK A TANTUSZ” és a kedves partner rájön 
a felkínált rébusz megoldására. 

Ne valami komoly fejtörőre gondoljanak!  Itt csak egy 
egyszerű összefüggés felismeréséről van szó, amit 
a reklámozó a figyelemkeltés érdekében ügyesen bekódolt
az üzenetbe. 

Ha a „tantusz leesése” után mosoly suhan át a néző, 
olvasó szája szögletében, és azt mondja: 

„ÁHÁ” !!! 

…akkor győztünk!

Az „ÁHÁ-ÉLMÉNY” egyfajta sikerélmény,
amely a közlő és a befogadó közti cinkos
együttműködés nyomán jön létre.

Pályám kezdetén ösztönösen kerestem az ilyen „cinkos”
kapcsolatot a közönséggel.  Mivel a viccek, a poénok is 
az Áhá-élmény alapján működnek, ezért állandóan képi és
nyelvi geg-eken törtem a fejem. Első reklámfilmjeimben
jócskán akadtak ilyenek:
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A hosszú főcím és a hosszú stáblista között
maga a „történet” annyi volt, hogy az üvegből
egy pohárba kiöntés nem túl izgalmas 5 másod-
percét láthatták. 

A mondanivaló amúgy igazán passzolt a játékfilmes
felvezetéshez: 

„Filmszínházunk bemutatja: ANNÁVAL a főszerepben….az
EGY POHÁR VÍZ c. filmet”… stb.

Megnyugtatásul jelzem, hogy ezzel a művel hosszú távra
kiéltem játékfilmes ambícióimat. A moziba járóknak 
nem kell aggódniuk amiatt, hogy egyszer ennél hosszabb
lélegzetű „játékfilmemre” váltanak majd jegyet.
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(Feltételezhető, hogy a nézők közönyös fásultsággal várják 
a folytatást.. „ez biztos megint valami kencefice lesz.”) Pityi
azonban hirtelen eufórikus ordításba csap át, rámutatva egy
óriási halom pénzre: 

EZ AZ!!!!!!!!!!!!!

A meglepetés (és a hozzá társuló halvány mosoly) ereje
még a sokadig vetítés után is kitartott.

Freud mondja, hogy a viccnek is az a lényege, hogy a hallgatót
a várakozásához képest drasztikusan más impulzus éri. 
A felkínált újszerű logikának a felismerése, megértése (Aha,
Haha, Hűha!) viharos érzelmi kisüléssel jár.

Félre ne értsenek! A reklámoknak egyáltalán nem kell
mindig „viccesnek” lenniük.  

De jó, ha megadják a lehetőséget az együttgondolkodásra
és nyomában legalább egy icipici

„Áhá!” 

megszületésére.
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ÉN TUDOM, MITŐL DÖGLIK A LÉGY! – mondta a dögös
csaj. CHEMOTOXTÓL. (Áhá!)

RÖGTÖN ELÖNT A MÉREG! – mondta a csótány 
a csótányirtó elfogyasztása után. (Áhá!)

HA OKOS, SZÉP IS LEHET! – mondta a bájos nő, 
Fabulon krémmel a kezében.  (Áhá!)

HA BÁRHOL BÁRKIT KENNI KELL! dalolták kórusban, 
de kézvédő krémre gondoltak. (Áhá!)

Csak az volt a baj, hogy ezekre a kiforgatott mondásokra
nagyon hamar ráunnak az emberek. Én még hamarabb rájuk
untam. Később minden erőfeszítésem arról szólt, hogy rá-
találjak az Áhá-élmény kiváltásának újabb, de már kifino-
multabb trükkjeire. Volt, amikor sikerült; volt, amikor nem.

Ezernyi szenzációs példát lehetne felhozni az Áhá-élményt
(és sokszor a nyomában járó Haha-élményt) kiváltó híres
reklámokból, Karinthy Frigyestől a legnépszerűbb online
reklámokig. 

Nézzék el nekem, hogy részrehajlóan most az egyik
liblingemet, egy közel 30 éve készült Lottó reklámot emelek
ki a sokasából. Sokan biztos emlékeznek még rá, 
a groteszk karakterfigurák mesterével „Pityivel”, (Szilágyi
Istvánnal) a főszerepben.

A reklámfilm csalafinta módon úgy indul, mintha egész
mást, valószínű szemránckrémet reklámoznánk. Íme:

„HÖLGYEIM! – mondja Pityi – TUDOK EGY JÓ
KOZMETIKUMOT, AMELYIK TÖKÉLETESEN
KISIMÍTJA A RÁNCOKAT, ÉS GARANTÁLTAN
FIATALÍT!
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esetten az angyalnak, hogy „Jöjjön vissza, Cascót akarok
kötni!” A poén persze az, hogy az álmában kiabáló pasit a
kollégái ébresztik fel a roppant kínos szituációban.

A közönség imád nevetni az ilyen vicces történeteken. 
Különösen, ha a főszereplő valamilyen tutyimutyi alak,
vagy az egész szituáció meseszerű fordulatokat tartalmaz.

Nyilván ez lehetett a hátterében az utóbbi évek két nép-
szerű, autós-sztorira épülő reklámfilmjének is..

Nincs aki ne emlékezne a Sport szelet reklámjára, amikor 
az erőtől duzzadó teherautósofőr „segít” szakadékba 
taszítani  egy kocogásban megfáradt ember autóját. 
Ugye milyen hasonló a pórul járt figura sztorijának hatás-
mechanizmusa? 

A Toyota Corolla reklámja is túlélte az eredeti küldetését.
Amikor a két fiatal srác csapdát sejt abban, hogy egy bom-
bázó lány a lerobbant autója mellől segítségért integet . 
A történet szerint jogosan hagyják faképnél, hiszen az 
elképzelhetetlen, hogy egy Corolla meghibásodjon az úton.

A sztori ereje az egyik legfőbb garancia, hogy a reklám 
sokáig éljen az emberek emlékezetében.

A  sztori hatalma

Nem értem, hogy a reklámfilmesek, de főleg a megbízók
miért ódzkodnak annyira a történeteket elmesélő típusú
reklámfilmektől. Mikor ez mindig beválik.

Már Ogilvy mester, az amerikai kreatív forradalom úttörője
is beszél könyvében a „storytelling” azaz a történetmesélés
hatékonyságának imponáló erejéről.

Magam is megtapasztalhattam, hogy a ritkán alkalmazott
„történetmesélős” fajtájú reklámfilmek váltották ki a 
közönségben a legnagyobb tetszést. Fogalmazhatnék persze
úgy is, hogy ezek váltották ki a legkisebb nem-tetszést.  

Ilyen volt a „Cascót akarok” c. reklám is. A történet roppant
egyszerű: Valaki elalszik az értekezleten és azt álmodja,
hogy a szakadékba zuhanása előtt megjelenik a mellette
levő ülésen a védőangyala és felkínálja neki, hogy még
mindig köthet cascót. A határozott elutasítás után, amikor
pedig bekövetkezik a zuhanás, már hiába kiabál kétségbe-
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Ezen vigyorgott mindenki, aki a fővárosban lépten-nyomon
találkozhatott a jeles járművel. Nemcsak a vicclapok, 
de szinte minden újság lehozta a képet, ezen élcelődtek 
a kabaréban és talán még a szilveszteri műsorba is bekerült.

Ismerős? A szakmabelieknek feltétlenül az kell, hogy legyen.

MERT EZ A VÍRUSREKLÁM!
Illetve annak az őse. Hiszen az internetnek akkor még
híre-hamva sem volt. De „leánynevén”: Word of Mouth,
avagy szóbeszéd marketing elnevezéssel már létezett.

Talán emlékeznek, hogy a könyv elején sokat sejtetően 
céloztam rá, hogy sok népszerűvé vált reklámomnak nem
feltétlenül én vagyok a „szülőatyja”. Íme, ez az egyik bizo-
nyíték. Az ötletes trabantos önkéntes akciója és a nyomában
támadt közösségi aktivitás nélkül ez a reklám pár hét
alatt feledésbe merült volna. 

Így viszont egy óriási értékű ingyen népszerűség hullott 
a műanyagos cég ölébe.

Kiegészítésül pedig egy óriási adag (talán nem is 
megérdemelt) népszerűség hullott az én fejemre.
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Mert ez...vírus!

A fiatalabbaknak elmondom, hogy a fenti „jingle” (dallammal
kombinált szlogen) egy műanyag ajtókat és ablakokat
hirdető reklámfilmből való, a nyolcvanas évek elejéről.

Maga a film nem volt különösebben izgalmas. Egy technikus
kinézetű fazon magyarázta a műanyagkeretek előnyeit a fa-
keretekkel szemben, miközben minden mondata végén, (kb.
négyszer-ötször a reklám alatt), berobbant a felirat és a kórus: 

MERT EZ MŰANYAG!

(Azt sulykolva, hogy a kiváló tulajdonságok annak köszönhetők,
hogy a keretek nem fából, hanem műanyagból készültek.)

Egész jó fogadtatása volt a dolognak, néhányan már
idézgették is, a forgalom meg szépen kúszott felfelé.

Ám azt magam sem értettem, hogy miként lett ebből 
a közepes filmből közepes ismétlési gyakoriság mellett,
szinte egyik napról a másikra kiemelt beszédtéma, és
vajon mitől ismételgette  boldog-boldogtalan az egész 
országban naponta többször is?
Van sejtésük? Biztos nincs. Elárulom, mi történt:

Valaki óriási rikító betűkkel ráírta az ütött-kopott tízéves
Trabantjára:

MERT EZ MŰANYAG!
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1. Kádból kibukkanó nehézbúvár
A gyümölcsillatú habfürdőt reklámozó filmben a
fürdőkádban  a csinos hölgy alól egyszer csak teljes
szerelésben felbukkan egy mélytengeri búvár. 

Na, ezt hogy csináltuk? Segítek. A Lukács uszoda súly-
fürdőjére építettünk fel egy fürdőszobát. A búvár ott kuksolt
sokáig a medence alján, amíg  – más eszköz nem lévén –
egy damilt rángatva adtuk tudomására, hogy „bukkanhat”. 

2. Dezodoráló kőszobor
Egyszer azt találtam ki, hogy a Fabulon dezodor
előnyeit izmos Atlasz, illetve Kariatida szobrokkal
fogom bemutatni. Ki is néztük az Andrássy út elején
a kapubejárat melletti, dupla emberméretű erkély-
tartó kőfigurákat. Az volt a dolguk, hogy az alattuk
sétáló járókelők örömére egy pillanatra abbahagyják
az izzadós testi munkát, és befújják magukat 
kellemes illatot terjesztő dezodorral.
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Hogy a csudába?

Nem gondolom, hogy a „digitális bennszülöttek” 
nemzedékére a most következő „kőbaltás” példáim 
különösebb hatást gyakorolnának. De mivel nekem ezek 
a ma már mulatságosnak ható technikai „bravúrok” 
a legkedvesebb emlékeim, megpróbálom őket úgy 
feleleveníteni, hogy még a legvagányabb „cyber-gyerekeknek”
is kikerekedjen a szeme. 

Bizony gyerekek, a Photoshop nem egyidejű 
az emberiséggel! Csak 1990-ben találták fel, tehát 
az ennél korábban készült furcsaságok előállításához 
bizony elég komoly fifika kellett. 

Az itt látható Woolmark reklám
készítésének körülményeiről 
például egész sor városi legenda
terjedt el. Azt rebesgették, hogy 
a birkák szabályos alakzatát úgy
érték el, hogy a földbe szúrt kis
cölöpökhöz kötötték őket damillal.
Akárhogy is volt, az biztos, hogy
nem CtrlC Ctrl V volt a megoldás
kulcsa!

A mi stábunk  is oldott meg néhány akkor megoldhatatlannak
látszó  feladatot.
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hogy a tényt PR céllal egy reklámfilmben is közöljék.
A forgatókönyv arról szólt, hogy ott messze a Hszieni
tartománybeli ásatáson, az agyagkatonák izgatottan
suttognak. Azt latolgatják, nem éri–e baj őket az
ismeretlen hosszú úton, amíg erre a bizonyos 
Magyarországra érkeznek. Végül persze a Hungária
Biztosító nevének hallatán „megnyugszanak”.

Na ezt hogy csináltuk? Hiszen nem volt az a pénz a világon,
hogy az i.e. 6. századból való műkincsek közelébe 
engedjenek forgatni.  Kerestünk egy élethű ásatási helyszínt.
A Képzőművészeti Főiskola végzős szobrász hallgatói
pedig vizsgafeladat keretében elkészítették egy szakasznyi
kínai agyagkatona tökéletes mását. A végeredményt 
legalább három fesztiválon díjazták, sőt mi több, a közönség
is az év legjobbjának szavazta meg.  A legtöbbet azok 
a barátaim profitáltak belőle, akiknek a lakását azóta is
csendben vigyázzák ezek (az ötlet szempontjából) eredetinek
minősülő utánzatok.
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Na ezt hogy csináltuk? A díszletműhelyben hungarocellből
elkészítették a szobrok másolatát. Majd utána mindkét
szobornak csináltak 24 db. (írd és mondd huszonnégy
darab, az összesen negyvennyolc darab) élethű jobbkart –
az egyes mozdulati fázisoknak megfelelően.  A kezükbe
helyeztük magát a dezodoros palackot.  Ezeket az 
„alkatrészeket” cserélgettük KOCKÁZVA a hungarocell 
alsótesthez ragasztgatva. Három napig szórakoztunk vele.
Nem mondom, hogy végül úgy nézett ki, mintha ma 
szórakoznánk vele a számítógépen, – de nekünk akkor ez
volt az igazi sikerélmény!                                        

3. Suttogó kínai agyagkatonák
1987-ben első ízben Magyarországra látogattak 
a kínai agyaghadsereg katonái. A darabonként is
félmillió dollár értékű szobrok útját a Hungária 
Biztosító biztosította. Kézenfekvő volt az ötlet,
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Aki soha, de soha  nem éreztette, hogy a reklámot egy 
jottányit is kisebbrendű feladatnak tartotta volna.

Amikor egy divatbemutatóhoz készítettem kísérőfilmet, 
az volt a kötelező feladat, hogy a végén egy hosszú húzós
listán bemutassuk a kisipari beszállító szövetkezetek teljes
névsorát, amelyek ilyen borzalmas nevekre hallgattak:

Fedosz, Élkisz, Fékisz, Ekisz, Rákisz,Főkisz,  stb.

Nem fogják elhinni, Romhányi verset írt ezekből 
a cégnevekből a Sevillai borbély, Figaró belépője zenéjére!

Fedoszból-Ékiszbe-Élkiszből-Főkiszbe-léphetsz be-
nyelvemnek-mily -szép is-ennyi-bájos-név-ennyi-bájos-név..”

Divatbemutató közönsége ilyent még nem hallott, nem látott!

A manekenek elfelejtettek átöltözni. Ott álltak és a függöny
mögül bámulták a szocialista brigádversenyben élenjáró
kisipari szövetkezetek véget nem érő listáját, – nem
akárki(!) – Melis György, Kossuth-díjas operaénekes 
elbűvölő Figaró-áriájának aláfestésével.
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Romhányi 

A legkedvesebb emlékem róla:

Halló, Jóska, Lesz a Skálában egy téli vásár akció, „Lássuk 
a medvét!” szlogennel. Beviszünk egy medvét az áruházba.
Kéne valami jó szöveg, a Sebőék meg csinálnak hozzá egy
medvetáncoltató zenét.

Jó, hívj vissza két perc múlva!

Halló, itt vagyok.

Akkor mondom:  „Gyertek, gyertek, brumm, brumm 
…Felruház a Centrum!”

Állj!  Jóska, nem Centrum! Skála!

Bocs. Akkor írjad – mondja szinte abban a pillanatban:
„Gyertek, brumm, brumm, felruháznak, most a Skála áruházak.
Cipő, ruha, garmadával, – olcsóbb lett egy harmadával…”

Romhányi Józsefről szól a történet. A Mézga család, 
a Dr. Bubó, a Mekk mester rajzfilmek sziporkázó szövegének
szerzőjéről, a két kőkorszaki szaki sorozat fordítójáról, 
(amiről mindenki azt mondta, hogy jobb, mint az eredeti);
ezen kívül operai librettók szerzőjéről, műfordító, költő,
dalszerzőről.
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Nélkülük sosem tartana ott a reklámipar, ahol most tart.
Ők nem csak szépek voltak, hanem iszonyúan bátrak is.
Olyasmit vállaltak, hogy saját bájukkal szegülnek szembe 
a prűd, konzervatív előítéletekkel, autodidakta módon
a saját erejükből tanulják ki a szakmát, úrrá lesznek az
akkor idők szegényes és kezdetleges körülményein. 
Gondoljanak csak bele, hol volt akkor még a mai idők 
csodafegyvere, a photoshop?  A tiszta és romlatlan szépség
tört át a celluloid szalagon és árasztotta el a képernyőt.

Igazi hősök voltak. Reklámos kísérletezgetéseinket az 
áldozatkészségük nélkül sosem próbálhattuk volna ki.  
Pataki Ági például egy idétlen ötletem miatt hajlandó volt
az agysebészeten használt fejrögzítőben eltölteni órákat,
hogy sikerüljön egy napolaj reklámot leforgatni. (Azt 
találtam ki, hogy beszéd közben a napon folyamatosan
leég a bőre.) De ahhoz, hogy ezt öt évvel Michael Jackson
„Black or white” c. klipjében használt  morph technika
feltalálása előtt megcsinálhassuk, szegénynek tökéletes
mozdulatlanságban kellett elviselnie, hogy ötször-hatszor
átsminkeljék. Ági ilyen volt; nem csak nekem segített,
hanem igazi önzetlenséggel tanítgatta pályakezdő társait.
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Szép lányok közt

Tudják ki van a képen?

Minden idők legszebb manekenje, a későbbi tragikus sorsú
Lantos Piroska.  Ungvári Tamás „Rekviem egy manekenért”
című könyvéből ismerhetik meg a történetét.

Ez a kép őrzi a pillanatot, amikor – micsoda ajándék 
a sorstól – vele forgathattam! De nem csak vele. Az összes
gyönyörű lánnyal, akiknek az arca a közönség emlékezetében
úgy kezd halványulni, mint a színek ezeken a régi
technikával készült életlen fotókon, amelyeket minőségük
miatt a nyomda legszívesebben visszadobna. 
De én ragaszkodom hozzájuk!
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a legharcedzettebb kaszkadőrök is azt állították, hogy 
lehetetlen. A feladat érdekében talajt vesztve úgy esett
hanyatt, hogy a kamera mögül nézve ijedtünkben mi is 
felsikoltottunk. Nem akarom bántani a mai világ kicsit 
elkényeztetett széplányait, de abban az időben sokszor
nem volt se fodrász, se sminkes, és főleg nem stylist. 
Mindenki otthonról hozta, amit tudott.                    

Nem panaszkodhatom, hogy kellemetlen munkám lett
volna ennyi szép lány közt. Még mai szemmel is elbűvölőek.
Azt hiszem ők is jól érezték magunkat, ha velünk 
dolgozhattak, bármikor hívhattuk őket. Kivéve egyet, talán
a legszebbet közülük, aki az utolsó képen látható. 
Ő csak egyszer volt hajlandó nálam szerepelni. Ő inkább
a feleségem lett.
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Hadd’ emlékezzek meg a többi nagyszerű lányról is, akik 
a modell-világ igazi bátor úttörői voltak. Komjáthy Ági  
a Skála háziasszonyaként került elképesztő helyzetekbe;
hol vitorlázó repülőt, hol vágtató fogatot kellett vezetnie,
hol jégtáblákon kellett járnia a vízen. Volt egy maneken
lány, aki olyan bátor volt, hogy azt is megcsinálta, amiről 
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„Neked is többet kellene mosakodni!”

Nyilván megelőzte a döntést egy sokkoló hatású felmérés,
mely szerint a hazai tinédzserek finoman szólva büdösek.
És ezen „akár a reklám újszerű módszereivel is változtatni
kellene!”

Hát próbáljuk meg! De hogyan? Hogyan mondjuk bele 
a dackorszaka csúcsán álló ifjú képébe, hogy „Figyelj, büdi
vagy! Használj időnként szappant!” Nem túl fényes 
pszichológiai tanulmányaimból annyi azért megmaradt,
hogy ez nem lenne igazán sikeres megközelítés.

De hát akkor HOGYAN MONDJAM EL NEKIK? 
HA EGYSZER NEM LEHET?

Aki látta a reklámot, már sejti, hogy mihez kellett a hosszú
bevezetés. Kapóra jött az akkor már a sikerlista csúcsán
álló „Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról” c. 
musicalből az ismert Presser szám idevágó sora. A filmben
a dalban megfogalmazott kérdést egy kislány belső 
monológként élte át, miközben egy (finoman szólva 
„higiéné-mentes”) fiú ostromolta őt az ágyon.
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Hogyan mondjam el neked?  
„Büdöske”

Egyszer volt, hol nem volt, volt Magyarországon egy 
Országos Egészségnevelési Intézet nevű alakulat, amelynek
az volt a dolga,” hogy a média hatékony eszközeivel fejlessze
a hazai egészségkultúrát”. (Nézzék el nekem, ha nem pontosan
fogalmaztam.) Nem divat dicsérni az elmúlt rendszerek 
bármilyen teljesítményét, de azért azt el kell mondanom,
hogy elég tisztességes apanázst kaptak az államtól, nem
kellett mindenféle alapítványi ügyeskedéssel összetarhálniuk
a pénzt.

No és mi mindenben igyekeztek akkoriban „fejleszteni 
az egészségkultúrát”? Mondok néhány témát: „A dohányzás
káros az egészségre! Több mozgás, jobb egészség! A gyümölcsöt
meg kell mosni fogyasztás előtt!”

Ezekhez a meglehetősen elnyűtt témákhoz 84-ben hozzá-
tettek egy elég meglepő új üzenetet, ami így hangzott:
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Hogyan mondjam el neked?  
„Füttyös óvszer”

Volt aztán itt még valami, amit sokkal nehezebb volt reklám-
blokkban elmondani a srácoknak.

Azt, hogy „Húzd fel!”

Ha azt mondom, hogy ez az AIDS elleni küzdelem 
legfontosabb üzenete volt, akkor már sejthetik, miről van
szó. A „Mosakodj meg!”- ehhez képest habkönnyű kihívás
volt. Itt arra kellett rávenni a szexuális szabatosságba 
belekóstolt fiatalokat, hogy – ha már úgyis szexelnek –
legalább használjanak óvszert. Mindezt elképesztően 
konzervatív és kifejezetten prűd médiaviszonyok közt!

Olyasmire gondolni sem lehetett, hogy a televízió 
képernyőjén az óvszer felrakásának (uram bocsá’ 
használatának) oktatófilmes megközelítésével foglalkozzunk.
A virágnyelven szóló, költői megfogalmazásnak pedig az
égvilágon semmi értelme nem lett volna.

Ugyanaz a dilemma, mint az előbb:

Hogyan mondjuk el nekik?

A megoldáshoz megint a partnerek bevonásának 
kényszere vezetett el. Bármit csináljunk, csak ne osszuk
nekik az észt! 
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A filmnek elképesztő sikere lett. Cannesban Bronz oroszlánt
kapott, de még három másik reklámfilm versenyen is tarolt.
De várjanak… várjanak!  Egyáltalán nem magamat akarom
ezzel fényezni. Még csak nem is Presser Gábort, akinek 
a hatása nyilván óriási a dologban. Még csak nem is a két
amatőr szereplőnek a nagyszerű játékában látom a siker
titkát.

Tudják miben? A korábban propagandának hívott 
befolyásolás új módjában. Abban, hogy NEM NEVELTÜNK,
NEM KIOKTATTUNK, NEM FIGYELMEZTETTÜNK és
NEM FENYEGETTÜNK. Még csak NEM IS KÉRTÜNK.
Egy dilemmát fogalmaztunk meg és lehetőséget adtunk 
a fiataloknak, hogy ki-ki érintettként, ki-ki a maga habitusa,
vérmérséklete szerint gondolja végig.

A módszer harminc éve „fel lett találva”. A módszer harminc
év óta egész jól működik.

Tessék mondani, akkor miért kell reklámfilmek helyett még
mindig annyi „propagandafilmet” nézni?
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Én is és Önök is hálásak lehetünk érte Rusznák Ivánnak,
aki ezt a néhány hangjegyből álló, semmihez nem hasonlító
zene „indulót” létrehozta. 

Éveken át ezzel a dallammal jelezték a szeretkezésre
beindult párok a befejezéshez elvárt feltételeket. Sokan
ezzel a rövid füttyjellel rendeltek óvszert a patikákban.
Az AIDS ellenes propaganda nyögvenyelős brosúrái helyett
ezt a dallamot fütyülték bele az éterbe.

A csúcs pedig az volt, amikor a híres-neves miskolci rock
koncert után a zenekarok ezzel a dallammal engedték haza
az a felhevült fiatalokat, hogy bátorítást adjanak az esti
programjuk további fejleményeihez.
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Példaképünk, David Ogilvy reklámguru azt tanácsolja,
hogy a szerzők ilyenkor próbálják meg beleképzelni magukat
a szituációba.  Nos én is megpróbáltam „átélni”, hogy egy
ilyen szex-közeli állapotban vajon mit érezhetnek a kedves
résztvevők.

Elmondom, mire jutottam :

Az előjáték után feltüzelt, izgalommal teli 
helyzetben van egy borzalmasan kellemetlen,
idegen, és lelombozó momentum. Nevezetesen
az, hogy a pillanat emelkedettségét megtörve
neki kell állni egy kínos cselekvéssor végre- 
hajtásához. Ha ez netán a fiú ellenkezése  miatt
elmaradna, akkor a lány számára szükségessé
válik egy még kínosabb, gyakorlatilag 
kivitelezhetetlen kommunikációs feladat. 
(Ezt is megpróbálom nyersen kimondani) : 
– „Figyelj haver, ha nem használod azt az izét,
akkor vége a bulinak!”

Így született meg az első olyan szlogen ötlete, amely 
nem szavakból, hanem az azokat helyettesítő fütyülős
dallamból állt.
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A reklámokban egyetlen szót sem ejtettem az ott kapható
„áruféleségekről”. ( Nem azért mondom, de akkor 
az ország összes áruházában nagyjából tök ugyanazt 
lehetett kapni.) Helyette tudják mit csináltam?

Három riport-paródiát! Kifiguráztuk az akkor olyan bornírt
és mesterkélt reklám-interjúk stílusát.

A riporter aziránt érdeklődött, hogy ki  miért vásárol
a Fehérvár Áruházban.

Első alanya, egy sokszoknyás, fejkendős paraszt-
néni fejvesztetten menekült a riporter elől, azt 
sikítozva, hogy ő csúnya, öreg, és nem akar 
szerepelni a tévében.

A második kiszemelt riportalany, egy valóban 
csúnyácska, de annál inkább szerepelni- vágyó ifjú
hölgy volt, aki válaszadás helyett önkívületben 
a tükörben igazítgatta folyton a sminkjét.

A harmadik interjúalany pedig egy fiatal srác volt,
akitől ha bármit kérdeztek, folyton csak elröhögte
magát. Így aztán semmi épkézláb nem jött ki a száján. 

Arról, hogy mi kapható az áruházban, persze így nem 
mutathattunk semmit. De halálra élveztük a filmeket.
Olyan sokszor néztük meg mi magunk, ahányszor csak
tudtuk. A nevetgélő srác például olyan jól csinálta a dolgát,
hogy a röhögése ellenállhatatlanul átterjedt a stábra.

Eljött az elfogadás pillanata. Jött a három áruházi 
nagyfőnök és izgalommal teli kíváncsisággal meredtek 
a képernyőre. Amíg élek, érezni fogom a bemutatás után
megsűrűsödött kínos csend döbbenetét. 
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Ido''utazás

Nem akarják megkérdezni, hogy a sok száz közül melyik 
a kedvenc reklámom?

Jólesik, hogy akarják. Úgyhogy válaszolok:

A Fehérvár Áruházról szóló.

És azt nem akarják megkérdezni, hogy volt–e olyan reklámom,
amit nem vett át a megrendelő?

Nahát, látom erre is kíváncsiak. Úgyhogy válaszolok:

A Fehérvár Áruházról szólót.

Sajnos a szóban forgó három reklámból álló sorozatot 
a fenti okokból nem láthatták. Az egyetlen példány belőle
pedig sajnos végérvényesen elkallódott, vagy megsemmisült.
Csak úgy ismerhetik meg, ha elmesélem a történetet.

Akkor nyílt meg az áruház. A feladat az volt, hogy 
tájékoztassuk a környék népét, mi minden kapható benne,
melyik emeleten találhatók a háztartási cikkek, 
a férfiöltönyök, a női harisnyák, stb. 

Mivel a megbízók akkor még megbíztak a reklámosban
(ilyen ma már nem létezik!), látatlanban leszignáltak valami
forgatókönyvnek tűnő papírt.  Bennem meg tombolt 
a kibontakozási vágy, hogy itt a lehetőség, végre 
megcsinálhatom életem Nagy Attrakcióját.
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Összedo''l-e a világ?

Fiatal reklámkészítők gyakran kérdezik, hogy mit kezdjenek
vaskalapos megbízóikkal, ha azok úgymond „szándékosan”
hazavágják a jó ötleteiket. Mi kell ahhoz, hogy megmentsék
azt a változatot, amiben ők hisznek? 

Mi kell? Rendszerint egy árulás!

Ha döntenetek kell a megrendelő és a fogyasztó elvárásai
közt, akkor szerintem gondolkodás nélkül az utóbbi 
oldalára kell állnotok. Igen, ilyen típusú „árulást” én is 
sokszor elkövettem. Sokszor késhegyig menő viták után
sem teljesítettem a megbízó kéréseit, amelyek szinte 
kivétel nélkül arra vonatkoztak, hogy szájbarágósabban 
dicsérjük a termékét.  

Elmesélek egy esetet.

Ennek a reklámnak az eredeti forgatókönyve így nézett ki:

Harminc körüli nő találkozik a lépcsőházban a szomszédban
lakó tinédzser lánnyal és udvarlójával. 

A kislány így köszön neki:
Tini lány: Kezicsókolom!

Ez villámcsapásként éri a nőt. A lépcsőház falai megremegnek
és mint egy földrengésnél, körülötte rombadől a lépcsőház.
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Szóval ez nem jött be. (Valami mással aztán kárpótoltuk 
az elkámpicsorodott megrendelőt.)

Amit most mondani fogok, kérem, ne vegyék se önteltségnek,
se belemagyarázásnak. Inkább gondolják végig, milyen
reklámokat látnak manapság a televízióban és főleg 
a közösségi oldalakon! Nem ilyeneket?

Mostanában találták fel újra a „spanyolviaszt”. 

Azt a módszert, hogy a reklámok nem direktben 
mutogatják a termékeket, hanem a műsorok hangulatához
illeszkedő, indirekt, érdekes és szórakoztató tartalmakkal
vonzzák oda a közönséget. Szép neve is van a találmánynak,
úgy hívják content marketing.

Nem vágyom márvány emléktáblára a Fehérvár Áruház
falán.

Csak azt kérem, ha valahol egy ifjú titán arról beszél, hogy
ő a content marketing hazai úttörője, akkor mosolyogjanak
velem huncutul a bajszuk alatt.
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Látja? Nem látja? Na látja!

Az úgy volt, hogy amikor a színes tévék megjelentek 
a hazai boltokban… (Na mikor volt?)… 1977-78 táján!
Akkor kaptam életem egyik legnehezebb feladatát.

Azt kellett volna meggyőzően bemutatni, hogy milyen
pompás színekkel kápráztatja el nézőit a Videoton „világ-
színvonalú” színes készüléke. Csak egy baj volt.

Hogy mindezt kizárólag fekete-fehér tévékészülékekkel
rendelkező nézőknek kellett reklámozni!

Nem tagadom, bizony jó néhány álmatlan éjszakám volt,
amíg a megoldás beugrott.

A rendkívül alacsony költségvetési keretek miatt 
egy barátomat kértem meg a „szerepre”, aki odaállt egy
működő színes készülék mellé,  és a fekete-fehér kamerába
nyers tárgyilagossággal a következőket mondta:

AZ ÚJ VIDEOTON TELEVÍZIÓNAK 
KÁPRÁZATOSAN GYÖNYÖRŰ SZINEI VANNAK!

LÁTJA?

NEM LÁTJA?

NA LÁTJA!
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Bemondó: HA EGY NŐT IDŐSEBBNEK 
NÉZNEK MINT VALÓJÁBAN, ATTÓL MÉG 
NEM DŐL ÖSSZE A VILÁG.

AKKOR GONDOLJON A FABULISSIMORA!

A megrendelő az alábbi „változtatásokat” kérte:

1. Mutassuk be, amint a szereplő épp bekeni 
az arcát a termékkel.

2. Mutassuk újra a találkozást, amikor a lány már
„Helló!”-val köszön.

3. Mutassuk meg, hogy a lépcsőház falai 
visszaállnak eredeti állapotukba.

4. Mondjuk el a végén, hogy a változás a termék
kollagén-tartalmának köszönhető.

Mondanom sem kell, hogy „harcos ellenállást” tanúsítva
egyik kérést sem teljesítettük. Igaz, nem is dőlt össze a világ.

De azt is tudom, hogy a mai gyakorlatban legtöbbször 
sajnos összedől.
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Hanyas vagy?

Mondják, hogy egy kort kevés dolog jellemez jobban,
mint a reklámjai.

Ha visszagondolsz az életedre, egy-egy reklám emlék-
töredékéből is visszatükröződnek a múltad egy időszakának
élmény- és hangulat foszlányai, előhívódnak ízek, illatok,
félelmek, remények.

Nem hiszed? 

Játsszunk!

HANYAS VAGY? ÖTVENES?  Akkor mi félszavakból is
megértjük egymást!

Ha azt mondom: Patyolat, te azt mondod: Gelka. 
Ha azt mondod: Röltex, én azt mondom: Vasedény!
Ha azt mondom Hajdú, te azt mondod Lehel.
Én mondom Orion, te biztos azt mondod Videoton.
Kérdezem: Mi az ami „Útba esik jövet-menet”?

Tutti rávágod: a Takarékszövetkezet!
Kérdezed:” Nem kell papír, nem kell gyújtós”? Tudom:

Itt a Tüker alágyújtós!

Gyorsítsunk! 
Zizi? – Frutti!   
Macskanyelv? – Negró!   
Karaván? – Omnia!
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Azt hiszem, ez volt a televízióban vetített első 
10 másodperces reklámfilm. Viszont határozottan 
emlékszem a költségvetésre. Az egész forgatás cakk und
pakk 3.600 forintba került.

Érdekes, hogy magát a történetet már-már elfelejtettem.
Nemrég az egyik tanítványom anyukája üzente, hogy a mai
napig ez a kedvenc reklámja.

Tényleg nagy visszhangja volt. Egy műsorában még Hofi
Géza is eljátszadozott vele.
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LÁTJA?
NEM LÁTJA?

NA LÁTJA!
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Ebben szebben?  – Igen: Munkaruházatiban!
Kivételesen? Különlegesen? – Igen: S Modellben.
Csirkefalatok? – Helyes: City Grill!
Mit nem lehet megunni? – Ugyanazt, ami „a slágerlistán

az első hely”!

Hetvenes vagy? Akkor biztos tudod,

hogy miért morog a Forgó Morgó,
hogy melyik a kapcsolat, és melyik az élvonal,
hogy melyik fogkrémtől kemény a tojásod héja,
hogy mi az, ami az orrodat is tiszticcsa,
hogy a Controllnak, vagy a Számalknak vannak kék golyói,
hogy miért kellett konvertert venni a Danubius rádióhoz,
hogy ha neki nincs reumája, akkor biztos Hemovitja van,
hogy milyen az, aki eszik müzlit és aki nem eszik müzlit,
hogy mitől vezethetik a férfiak a nőket az orruknál fogva

HANYAS VAGY? NYOLCVANAS? Akkor mi félszavakból is
megértjük egymást!

Ha azt mondom: Miss Pixy –  azt mondod: Buci baba!
Ha azt mondod: Hugó Hamm –azt mondom: Bábeltorony!
Ha így szólsz: Bedecó –  rávágom: Rapid kakaó

Mindketten tudjuk,

hogy ki lakik a Vámház körút 9-ben,
hogy milyen csokit együnk, ha kell egy kis energia,
és azt is, hogy kinek van erre energiája?
hogy mit kell megköszönni Emesének,
kinek van szüksége Patientiára,
és persze Libresse-re!
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Bontott csirke? – Pecsenye kacsa!
Vörös Október? – Május 1!
Fékon? – Graboplast! 

Dongó:  –  Berva Moped
Bőre őre: nyakra-főre!
Rumba-rumba: Centrumba!

HANYAS VAGY? HATVANAS?  Akkor mi félszavakból is
megértjük egymást!

Ha azt mondom Helló! – azt mondod: Leó!
Ha azt mondod: Bemegyek! – azt mondom: Kijövök!
Ha azt mondom: Márka, azt válaszolod: Hulllala!  
Ha azt kérdem: SIÓ? , – biztos rávágod: Jó-jó-jó!

Gyorsítsunk!

Nincs karácsony? – Corvin nélkül!
„Amikor az ember még csak kisgyerek”?”: Nem kell hozzá

tudományos ismeret!
Pataki Ági? – Komjáthy Ági! 
Centrum hétfő? – Keddtől keddig!
Miben járunk jól?   Corso cipőben!
Ki ügyel a részletekre? Az Aranypók!
Ki maga a minőség? A Fotex!
Na és mi jut eszedbe a hüvelykujjamról? Naná: a Trapper!

HANYAS VAGY? HETVENES? Akkor mi félszavakból is
megértjük egymást!
Melyik bank áll közel hozzánk? – Persze: a Postabank.
Mi esik útba jövet-menet? Naná: a Takarékszövetkezet!
Kata vagyok. Nincs egy Pepsid?
És mi az iparművészet remeke? – Úgy van: az Ajka kristály.
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Igazam van? Félszavakból is megértjük egymást?
Igazam van? Felidézik a reklámok a kor levegőjét?

HANYAS VAGY? TELJESEN MINDEGY!

Tudod, mi hiányzik legjobban a Londonba kitántorgott fél-
millió magyarnak egy friss felmérés szerint? Mit gondolsz?
A Vígszínház? A Margitsziget? A Gozsdu udvar?

Egy csudát! A TÚRÓ RUDI!
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Méghogy ne emlékeznék?

Kollégáim panaszkodnak, hogy a reklám milyen múlandó,
kérész-életű műfaj. Megszületik, és máris elenyészik 
a felejtés ködében. Oda a rengeteg munka, erőfeszítés…
és az alkotók is örökké homályban maradnak.

Erre két dolgot mondanék:

1. Így van ez rendjén!

2. Nem is igaz!

Jöjjön egy nagyon kedves, viszonylag friss történet:

Díszes konferencia. Utána bankett. Mindenki ott van, fényes
közönség, csillogó ruhák, fontos biccentések és koccintások,
protokoll mosolyok, stb.

Gyönyörű, sudár, fekete lány férfiak gyűrűjében. De csak
engem néz.

Bizony kicsit zavarban vagyok, elszoktam én már 
az ilyesmitől.

Amikor a közelébe sodródom, megszólít:

– NEM TETSZIK (sic!) MEGISMERNI?

Ismerős érzés. Lázas kutatás, lapozás az emlékezet mélyén,
egyáltalán melyik „mappában”, melyik „fájlt” nyissam ki.



Volt egy csapat

Az egészben az volt a legjobb, hogy ezt a sok filmet együtt
csinálhattuk. Nem könnyű megszámolni, hányat, de elég
sokat. (Egyszer még a Guinness rekordok közé is be akartak
tenni ezzel a kiugrónak minősülő teljesítménnyel, de aztán
szerencsére a hitelesítéssel valami probléma akadt.) 
Nem a darabszám a lényeg, hanem az a csapat, amelyet
körülöttem „összefújt a szél”. Van egy DVD kiadványunk
234 reklámmal, amelynek a hátoldalán mindenki ott van. 

De hadd’ írjam le itt is még egyszer a „kemény mag” tagjainak
nevét, azokét, akikkel a hosszú évek alatt együtt lehettünk. 

Zeneszerzők: Rusznák Iván, Oroszlán Gábor

Operatőrök: Vékás Péter, Poros László, 
Kurucz Sándor

Vágó: Somló Mária
Video: Gazsy csaba, Mozga Zoltán, Liling Tamás,

Kriskó László, Waller György
Grafika: Toma István, Walker István, 

Takács Gyula
Hang: Pölhőssy István
Zenei szerkesztő: Szigeti Ágnes
Rendezőasszisztens: Valihora Annamária, 

Hajnisch Antal, Lantos László
Producer: Sándor György, Farkas Zsóka
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– SEGÍTS EGY KICSIT!

– HÁT ÉN VOLTAM A LIBERÓ REKLÁMBAN AZ
A KISLÁNY, AKIT A VÉGÉN ÚGY MEG TETSZETT
DÍCSÉRNI.

Az írói vénám nekem gyenge ahhoz, hogy most visszaadjam
azt az érzést, ahogy ez a mondat betalált.

De ott és akkor, nagyon kivágtam magam:

– MEGTENNÉD, HOGY A SZOKNYÁD EGY 
KICSIT MEGEMELED? TALÁN JOBBAN ELŐ-
BÚJNAK AZ EMLÉKEK!
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Miért hagytam abba?

Akkor borult ki a pohár, amikor egy forgatáson három sorban
ültek mögöttem a különböző szakértők, ügynökségi 
megbízottak, összekötők, tanácsadók és más ismeretlen
hozzáértők, hogy sorban mindenki adjon valami jó kis 
instrukciót a jelenethez. Nekem az maradt a dolgom, hogy
tolmácsoljam a lámpák fényében izzadó szegény szereplőnek
a különböző kívánságokat: hogyan tartsa a fogkrém tubusát,
hogyan mozgassa a fejét, hogyan mosolyogjon. A csúcs az
volt, amikor a nemzetközi ügynökség angol copywritere
utasította a Jászai Mari díjas magyar színészt, hogy miként
hangsúlyozzon.

Egyszer meg, – na ez a kedvenc elrettentő történetem –
azért nem fogadtak el egy reklámdalt, mert a megrendelő
hirtelen látomásában úgy érezte, hogy a dalt éneklő  
énekesnőnek „vastag lehet a lába”! Bizony! Pszichológiai
tanulmányaimból emlékszem, hogy a Rorschach tesztben
adott  ilyen válaszért már „beutaló” járt.

Talán ezek ma már szélsőséges eseteknek számítanak.
De a lényeg, hogy az iparágra jellemző nagyüzemi termelési
mód bizony így alakult. Sajnálom érte a mai szakmabeli 
fiatalokat, mert az energiájuk nagy részét egymásra, 
a munka megszerzésére, és nem a feladatra kell fordítaniuk.
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Akár hiszik, akár nem, nálunk nem voltak sem értekezletek,
sem mítingek, sem stábgyűlések. A gyártásvezetővel rend-
szerint úgy egyeztettem, hogy kérdőn ránéztem, 
ő meg bólintott. Ennyi volt. Az állandóan velem dolgozó
operatőröknél sem volt más a helyzet. Nem emlékszem
olyan esetre, hogy a feladat elmondása után egyszer is 
beleszóltam volna a munkájukba. „Kreatív igazgató”, – hát
olyan nálunk nem volt. Az én „főnököm” Somló Mari volt, 
a vágó, aki naphosszat nekem háttal dolgozott, de ha 
egyszer hátrafordult és szemöldökét felvonva rám nézett,
akkor tudtam, hogy valami marhaságot akartam elkövetni.

Ma már ilyesmi nem létezik!  Ma tízszer, hússzor annyi
ember dolgozik egy reklámon, miközben egy egész csapatnak
az a dolga, hogy hozza-vigye köztük az információkat. 
A megbízó és az alkotók közt is ilyen „közvetítők” 
tolmácsolják a feladatokat, a szándékokat, a kifogásokat.
Borzasztó rossz hatásfokkal. Nagyüzem van. 
Véget ért az „ártatlanság kora”. Ahogy az elején írtam: 
„A játék komolyra fordult”.
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Elismerem, az átlagos színvonal ezáltal biztosan emelkedik.
De a sok „korlátolt felelősségű társaság” tagjainak 
összmunkájában általában egymás oltják ki az ötletek, 
elgyengül az eredetiség, és nagyon nehezen születik
kiugró eredmény. 

Mai napig hiszek abban, hogy érdemben kommunikálni
csak egyvalaki tud! Félreértés, hogy az csapatmunka lenne!
A csapatnak az a dolga, hogy segítse, és ne „javítgassa” 
a csatába induló ötleteket és azok gazdáit.

Ajánlok egy fogadást. Ha valahol nálunk, vagy a világban
egy kiugró sikerű reklám születik, ott biztos volt a háttérben
egy nagyon erős egyéniségnek. Kellett lennie valakinek,
aki végig tudta vinni az eredeti elképzelését tűzön-vízen át.

Még azt se bánnám, ha elveszteném a fogadást.



Ilyen ellentmondásos megítélés-viharokon az én
reklámjaim is átestek. De biztosan állíthatom, hogy az a
reklám a nyerő hosszú távon, amelyik nem csak „belebújik”
az emberek buksijába, hanem onnan az élet más területeire
is átterjed, része lesz a köztudatnak. Ogilvy azt mondja:
életünk szövevényének része lesz. A közönség felkapja, 
átalakítja, játszik vele. Mostanában úgy mondják: mém lesz
belőle. 

Ilyen hatás (ilyen szent pillanat) csak a hirdetők és a fogyasztók
együttes munkájából jöhet létre.

Ilyenkor a közönség elfogadja a felkínált „labdát” és
dühöngés helyett játszani kezd a tartalommal, különböző
helyzetekben felidézi, átalakítja, viccet csinál belőle, 
és főleg megosztja(!) másokkal. Ha ez történik, akkor az 
a reklám jól végzi a dolgát!

Ezért állítom azt, hogy a Klapka féle Vámház krt.9. igenis
minden idők leghatékonyabb magyar reklámja! Még akkor
is, ha sokaknak nem tetszik.

Valahogy ez érvényes Pocakra is.

143

Szeresd Pocakot is!

Nem tisztem megvédeni egy mostani kampánynak sem a
megoldásait, sem a készítőit, sem a megrendelőit.  De ha
számít a véleményem, és ezen a helyen el is mondhatom,
akkor az talán túlmutat egy konkrét reklám körüli vitán.
Talán segít megnyugtatni olyan kedélyeket, amelyek 
a reklám környezetében mindig is könnyen fellángoltak. 
De a mostani neuraszténiás világban aztán fokozottan.

Ennek a kampánynak a szakma és a sajtó  Aranydisznó-díjat
adományozott,amelyet azért hoztak létre, hogy 
„a legborzasztóbb reklámtermékek készítői is érezzék 
a fájdalmat, ha már egyszer a nézőknek ilyen sokkot okoznak
nap mint nap különböző csatornákon”.

Igazságtalan a vád.  Ez a kampány egyidejűleg Effie díjat is
kapott, ami viszont a leghatékonyabb reklámoknak jár.
Most akkor hol az igazság?

Egy reklámot igazságosan háromféleképp lehet megítélni:
a gazdasági hatékonysága, a kommunikációs hatékonysága
és a pszichológiai hatékonysága alapján. Vagyis hogy általa
növekszik –e az eladás, növekszik –e az ismertség, illetve
nő –e a termék népszerűsége. Magyarul szeretik –e, 
„lájkolják” –e, vagy netán még rajongói is akadnak. 
A három dolog nem mindig esik egybe. Ezért a sok vita.
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mint a másik. A Facebookon majdnem annyi rajongód van,
mint Grumpy cat-nek, ami hát igazán imponáló szám. 
Hírneved a legnagyobb rock sztárok magasságába röpített,
díszvendég lehettél a világ legjelentősebb talkshow 
műsoraiban.

Miért nem akartál egy tankönyvben szerepelni? Szégyellted
volna? Vagy ez is szigorúan az üzlet része lett volna? 
Ha így volt, nagy kár! Tudod, a reklámban szerzett 
népszerűség elég kérész-életű, nem árt belőle az igazi
értékeket kicsit maradandóbbá tenni. 

Látod, máris itt van az utódod:

Őróla nem is beszélve!
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Helló Mustafa!

Helló Old Spice Guy! Hozzád szólok, bár gyanítom, 
sosem jutnak el hozzád ezek a sorok. Nagyon rosszul
esett, hogy amikor ezt a lovas képedet akartam feltenni 
a reklámról szóló tankönyvem címlapjára, elég nyersen 
elutasítottál. Pontosabban a menedzsered kért érte annyi
pénzt, ami a mi körülményeink közt mókásnak számított.

Nem igazán értem, miért.

Te olyan sikert és olyan népszerűséget könyvelhetsz el
magadnak, ami a reklám történetében példátlan. 
Különböző videóidat több mint száz millióan nézték meg!
Ennyien töltötték le és osztották meg a közösségi oldalakon.
Úgy, hogy a téged futtató márkának média vásárlásra egy
fillért sem kellett költenie. Reklámjaid hatására több ezer(!)
átdolgozás, paródia, remake, mém született. Egyik jobb,
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(Egyszer rávettem egyetemi tanár kollégáimat, hogy egy
bulira készített házi reklámfilmben ugyanerre a zenére mi
is rángassuk a szemöldökünket. Mondanom se kell, annak
is volt sikere. De ha megbocsájtják, abból most inkább
nem mutatnék részleteket.) ☻

Szóval, tudomásul kell venni: a hirdetési világ ebben 
az irányban változik!

Van egy sorozat azonban, amire tényleg irigy vagyok. Mert
a gondolatisága nagyon közel áll hozzám, épp olyan, mint amit
én is kitalálhattam volna. Csak hát sajnos, nem én találtam ki. 

De imádom! Nem vagyok vele egyedül. Ez számít ma 
a világ egyik legjobb reklámjának. A hirdetett (egyiptomi)
sajt márkát annak ellenére ismerik a földkerekség minden
pontján, hogy televízióban soha sehol nem vetítették.

A „Sose mondj nemet egy pandának” című sorozatról van szó.
Ahol felvállalják azt a korábban elképzelhetetlen szentség-
törést, hogy egy reklámban megfenyegessék a fogyasztót,
hogy ne merjen az ő termékükből nem vásárolni!

Lám megtörtént a csoda:Most mégis ezért rajong a világ.
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Kedvenceim

Mindezek után nem lesz nagy meglepetés, ha elárulom,
melyek a kedvenc reklámfilmjeim. Ezek mind olyanok,
amelyek a hirdetett termék túl-lihegése helyett 
összekacsintanak a közönséggel, győzködés helyett inkább
elszórakoztatnak.

Egyik liblingem például a Cadbury csokoládé híres reklámja.
A készítők nyilván abból indultak ki, hogy egy csokoládéról
ma már úgysincs mit mondani. Amit lehetett, azt már mind
elmondták. Helyette valami őrületet találtak ki. Beültettek
két gyereket a kamera elé, akik zenére a szemöldöküket
rángatták.  Utána meg megmutatták a csokoládét. Ennyi.

Ez a reklámfilm minden szakmai megfontolásnak 
elképesztő módon ellentmondott! És mégis szerették! 
Szerették?  Cannesban Arany Oroszlánt kapott. 

146



Ha megint megkérdeznének, lehet, hogy mást mondanék.

Még hogy hiányzik -e a csapatom? A kimerítő forgatások
ideges hangulata?  Hiányzik -e a megrendelővel való 
csatázás, a szereplőkkel való szenvedélyes összezördülés?
Hiányzik -e a lámpák és a műterem szaga, hiányzik-e az
örök stressz…… az, amit  pálya- kor- és sors- társam Kaszás
Gyuri oly találóan „Nagy Adrenalinjáték”-nak hív?  Hiányzik–e?

Ha megint megkérdeznének, azt válaszolnám:

Nagyon.
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Helyesbítés

Akik ismernek, tudják, hogy egy ideje már csak tanítással
foglalkozom. Igaz, kicsit rendhagyó módon. A kurzusok
elején mindig azt kérem a hallgatóktól, hogy nagyon 
alaposan tanulják meg a szakmai szabályokat. A kurzus
második fele inkább arról szól, hogy próbálják meg ezeket
elfelejteni!

Egyébként nagyon szeretem csinálni. Bizonyos jelekből
arra következtetek, hogy a tanítványaim is kedvelnek. 
A múltkor egy diákújságban sokféle dologról kérdezgettek,
többek közt arról, hogy nem hiányoznak -e a régi forgatások.

Azt válaszoltam, hogy nem. 

Kapásból így is éreztem. De azután sokat tűnődtem, igazat
mondtam –e.
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