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Szerkesztői előszó: Megesik, hogy egy-egy írás terjedelmi, szer-
kesztési, jogtulajdoni szempontok alapján kimarad egy lapszám-
ból. Ez az írás is ilyen, de aztán úgy alakul, hogy mégis az olva-
sókhoz kerül. Egyszerűen azért, mert a Férfi mellett most itt lett 
a Nő, és azt gondoljuk, hogy a téma, a tartalom okán ide is tar-
tozhat. Ezen oknál fogva beszerkesztettük.

(Társadalomkritika)

A 
PLAYBOY- 
HATÁS
NAGY NÓRA

Hefner és a nyuszilányok forrás: Playboy PA
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Férfi témájú lapszám születésével szinte egyidőben, szeptember utolsó napjaiban jött 
a hír, Hugh Hefner a Playboy magazin alapítója 91 éves korában elhunyt. A Hefner alapítot-
ta – ahogyan nevezik – erotikus életmód magazin 1954-ben indult útjára, hogy fénykorá-

ban hétmilliós példányszámban mutassa meg, hogyan él, gondolkodik egy olyan férfi, aki azt vallja 
magáról: ő egy igazi Playboy. Hugh Hefnert napokig méltatta a teljes nemzetközi média, és bi-
zony ontotta a R.I.P. posztokat a közösségi média is. Ez az írás nem méltatja Hugh Hefnert, vagy 
a Playboyt. Mert nem tett jót a férfiaknak és a nőknek sem. 

Halottról jót, vagy semmit. Jól nevelten, kellő empátiával viseltetve azt gondolom, ez az írás meg 
sem születhetne. Mert most arról fogok írni, hogy miért volt sokkal kártékonyabb Hugh Hefner öt-
venhárom évnyi munkássága, mint amennyi érdemet most el tudok ismerni neki. Hugh Hefner ha-
lott. Az egyetlen mentségem arra, hogy halála után nem jót szeretnék róla mondani az, hogy nem 
a személyéről írok, hanem a jelenségről. Bár kétségtelen tény, hogy a jelenséget az egykori playboy 
szabadította a Világegyetemre. 

Érdekes lehet eljátszani a gondolattal, mit mondanánk röviden
annak, akinek fogalma sincs arról, mi az a Playboy Magazin.

(Sejtem, hogy alig van, aki ne ismerné.) Férfiaknak szóló kiadvány, amiben meztelen, vagy szinte 
meztelen nők fotói vannak. A nyuszis magazin: az elnevezés a nyúl sziluettet formázó logóból szár-
mazik. Vitán felüli, hogy ezek az első gondolataink. Az, hogy a Playboy egy olyan életmódmagazin, 
amelynek a célcsoportja az igényes, gondolkodó felnőtt férfi, a lapban pedig olyanok publikáltak, 
mint John Updike, Irvin Shaw, Anne Sexton, még csak nem is a második gondolat. Pedig az iro-
dalmi értékkel bíró novelláknak, esszéknek, vélemény-műveknek a meg-
jelentetése a legfőbb érv azok részéről, akik a jelenséget a férfi minőség, 
a férfi, mint eszme hirdetése, a jól gondolkodtatás szándékának mintá-
jává próbálják beállítani. Kétségtelen tény, hogy a Playboyban színvona-
las írások voltak, vannak. Ez érdem. Nem, mintha egyéb, millió nyomtatott 
oldalnyi kiadvány ezt a feladatot egyébként ne töltené be, megengedem, 
a Playboynál jobban. 

A Playboy alapításának évtizedében, korában a szociológiai kérdésekkel 
foglalkozó tudományágak szerint az amerikai társadalom egyik legége-
tőbb problémája az általánosságban értendő prüdéria volt. Nem csak sze-
xuális értelemben, hanem a nem egyenes beszéd, a lényegi, vagy inkább 
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súlyos kérdések társadalmi vitára bocsátásnak képtelensége. Ebben a már feszítő helyzetben in-
dul el egy nyomtatott kiadvány, amelynek alapító atyja azt vallja, ha az amerikaiak komolyan a bol-
dogság nyomába akarnak eredni, szexuális értelemben fel kell őket szabadítani. A playboy-érzés 
utcára kerülése felért egy hadüzenettel a prűdség elleni küzdelemben, hogy aztán hozzájáruljon 
olyan tabuk ledöntéséhez, mint a fogamzásgátlás, a nők jogainak elismerése, vagy az azonos ne-
műek közötti párkapcsolat legalizálása. 

Nyitott kérdés azonban, hogy a Playboy alapítása mennyiben volt pusztán egy hefneri küldetéstu-
dat eredménye, és mennyiben inkább egy rendkívül ügyes üzleti húzás egy olyan piacon, ahol úttö-
rőnek számított az igényes külcsín és a piaci rést (vagy inkább szakadékot) betöltő termék életre 
keltése. Nyitott kérdés az is, hogy a sokat hivatkozott irodalmi értékteremtés valóban annak szá-
mít-e, ha azt is mérlegre tesszük, hogy a Playboy hasábjain publikáló írók, irodalmárok a megjele-
néskor már ismertek voltak, marketing szempontból húzónévnek számítottak.

 

A Playboy nem tett olvasottá, ismertté senkit, nem vállalt rizikót
senki boldogulásáért. Hugh Hefner pedig mindig is büszkén val-
lotta, hogy magánvagyonából soha egy centet sem adott civil
kezdeményezéseknek, azaz a társadalmi szerepvállalás sem volt
gyakorlat a Playboy számára.

Az igazi probléma azonban nem az üzleti alapokon, hanem a hangsúlyon van. A Playboy egészen 
egyszerűen tárgyként, termékként mutatta meg, mutatja meg a nőket. A kiadványban a márkás ka-
rórákról, minőségi öltönyökről, luxusautókról áradozó írások között lapozgatva, két hasábnyi élet-
mód téma között ott van a Nő. A  Nyuszinő. Hozzásugallva, inkább hozzáordítva azt, amit az ala-
pító atya és kiadványa valójában gondol a nőkről. Édes kis ugri-bugri nyuszik, szépek, karcsúak, 
nyurgák, és oda vannak egy kis simogatásért. Nincsenek ráncok, itt-ott megjelenő hurkák, semmi 
anyaság-dolog, semmi hivatás-ügy, porrongy is csak akkor, ha fétis-témában tárgyiasítanak. Van 
viszont csipkebugyi, kétszázas mellbőség, bőrkanapé, tengerpart. Termék. Mesterien kivitelezett, 
korrigált, retusált nyuszis álomvilág. Lehetetlen elvonatkoztatni, lapozgatás közben szétválogat-
ni valóságosan, aszerint, hogy az autó például termék, a nő például lélegző – gondolkodó teremt-
mény. Egyben van, ugyanaz. 

A Playboy kétségtelenül úttörő volt a nő nemi újraértelmezése témában. Fénykorában hétmilliós 
példányszámmal került az utcákra, onnan a férfiak polcára, íróasztalára, vagy éppen kicelluxozva 
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a gyári öltözőszekrényre. Valóban felszabadított valamit. Az ötvenes-hatvanas évek Amerikájában, 
Európa nyugati felében egy teljes férfi generáció nőtt fel a Playboy-gondolatvilágon és -érzésen. 
Hiába is minden más, érték, rend, a megragadó vizualitás, a termékfotó ott növekedett, lett tarta-
lommá és tetté a férfiakban. A következmény sem kérdéses: meg lehet vizsgálni az érintett kon-
tinenseken akkoriban uralkodó vezetői stílust, nagyvállalati és végső soron társadalmi kultúrát. 
A nyolcvanas-kilencvenes évekre lett bizony feladata, dolga a pszichológiának, hogy ellensúlyoz-
za, javítsa, gyógyítsa azt a torz, kártékony módot, ahogyan a playboy-érzésen felnövekvő férfi ge-
neráció bánt a női alkalmazottal, majd bármilyen alkalmazottal, és bánt a ma már felnőtt, akkor 
még gyerekkorú generációval. Nem szabad csodálkozni azon, hogy az az apa, aki fenékbojtos nyu-
sziként aposztrofálja a nőket, agresszióval válaszol arra, ha a termék megszólal, milyen értéket ad 
a gyermekeinek. 

Nem kérdéses, hogy Hugh Hefner alapgondolataira hogyan lett
társadalmi válasz a segítő szakmák, segítő módszerek terjedé-
se. A coching ezek közül egy, fontos része a vezetői stílusok fi-
nomítása, végső soron a Playboy-hatás ellensúlyozása.

E mellett ott vannak természetesen a hús-vér, két lábon járó nők, akiknél megjelent, és tragikus mé-
reteket öltött a „nem vagyok elég jó” érzése, és ennek köszönhetően számos mentális probléma. 
Ezek szinte eltörpülnek a mellett a kár mellett, amit az okozott, ahogyan egy nő gondol és tekint 
egy, a playboy-érzésen és gondolatvilágon érlelt férfira. Nem tud jó szívvel (??) gondolni rá. Hiszen 
a Playboy-eszméből neki az jut, hogy a tárgyiasítással azért nincs baj, mert cserébe a szexuális kí-
vánatosságért a Nyuszinők hatalmat kapnak a kezükbe a férfiak felett. Nem csoda, ha a nő legjobb 
esetben is csak arra képes, hogy viszont-tárgyiasítson. Ha a nő nyuszi, akkor a férfi az, aki a nyu-
szinak boldogságot okoz azzal, ha simogatja, szeretgeti és vásárol neki. Újabb terület, ahol azt hi-
szem, a segítő szakmáknak komoly dolga akad. 

A férfi-nő játszma új színtereket kapott, gondoljunk csak a hangos, agresszív, szélsőséges feminiz-
musra, amelyik eszme a Playboy-hatástól feltüzelve hajtotta, űzte ki önmagát a férfiúi béklyók alól, 
bőszen hirdetve, hogy bosszúból a nő nem takarít, nem vasal, nem gondoskodik, nőgyűlölőnek kiki-
áltva minden éhes férfit, aki házi kosztot akar. Elnyomva azt a csendesebb se nem nyuszi, se nem 
hangos típust, aki bizony mindezek ellenére főzni akar. 

A vasfüggöny lerombolása után a keleti blokk, így a hazai férfiak, férjek, ifjak is megkapták a  Playboy-



háttér

2017/6

háttér

16

érzést az újságosnál. Nem nehéz összekapcsolni, pontosan hol tart most az a generáció, amelyik 
a tengeren túli példa alapján borítékolta be nekünk, aminek következnie kellett. A hazai vállalati kul-
túrában éppen most töltenek be vezető pozíciót, lesznek vonalhúzó tanácsadókká, igazgatósági 

tagokká azok a férfi vezetők, akik a nagy kapunyitás után legálisan lapozgathatták a nyuszis ma-
gazint. Van velük dolgunk. Látjuk, halljuk, tapasztaljuk őket a segítő folyamatainkban. Ugyanígy 
szembesülünk azzal, hogyan vélekednek a hazai nők a Playboy-hatotta férfi habitusról.

Hugh Hefner bizonyosan adott valamit a Világnak, hozzáadott
egy sor értéket, mint a szabad gondolkodás, a szabad szerelem,
és a dolgok nevén nevezése. 

A mérleg azt gondolom, még is a negatív irányba billen, mert ott van az ellenkező oldalon valami, 
amit túlzottan is megbillentett: a tisztelet. A férfi és a nő tisztelete. A coaching tisztelni is tanít. 
Kénytelen.

A Playboy-hatás sajnos olyan, mint egy útjára indított lavina. A Nyuszinőkből egyenesen követke-
zett a Celebnők és Celebfiúk kora. A nyuszilányok útra keltek, megélhetési műfajt teremtve az ez-

Hugh Hefner forrás: Playboy PA
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Nagy Nóra 
Coach, kommunikációs szakember, újságíró. Pályáját egykor a közszolgálati tévé vidéki tudósítójaként kezdte, majd vé-
gig járva a szakmai ranglétrát, eltöltött a médiamunkások világában nagyjából tizenöt évet. Többek között szerkesztette 
a Duna Televízió gazdasági műsorait, egyedi gyártású sorozatokat, és a Mindentudás Egyetemét is. A tévézés évei után 
úszott szabadon, adott, és ad a mai napig tanácsot egyéni ügyfeleknek, kommunikál vállalati struktúrában, része volt és 
van kulturális intézmények marketing-kommunikációs újratervezésében, és megannyi médiaprojektben. Jelenleg a sa-
ját vállalkozásában tevékenykedik, azt fejleszti, elsősorban coachként, független tanácsadóként dolgozik, emellett csa-
lád-és rendszerállító terapeutaként képződik, tanulmányai mentorált, gyakorlati idejét tölti. 

redfordulóra. A tartalom nélküli sikeremberek korát nyitották meg számunkra. Most nő fel egy 
teljes generáció, gyakornoki éveinek végét tapossa, junior a vállalati kultúrában. Nem kell tehát 
csodálkoznunk, ha a Playboy-jelenség után dolgunk, munkánk, folyamatunk van egy teljes Y és 
Z generációval is, amelyik nem érti, hogy karriert építeni csak munkával lehet. A celebmagazinok 
nem ezt sugallják. 

Megígértem, hogy jól fogok viselkedni, és jó szívvel gondolok, írok Hugh Hefnerről. Főleg azért, 
mert befejezte ezt az életét, és már máshol járja hedonista útját, és azért is, mert arról, hogyan élte 
playboy életét, mi zajlott az általa és a „szerencsés nyuszilányai” által lakott villában, pont eleget 
olvashatunk máshol. 

Végezetül egy vele készült interjút mégis fel szeretnék idézni. A Time Magazin 2009. januárjában 
készített egy szokványos, amolyan Hefner-es interjút, olvasói kérdések nyomán. Ebből, ha addig 
nem lett volna róla tudomásunk, értesülhettünk róla, hogy erkölcsös, humanista embernek gondol-
ja magát, ezres számú partnerlistája van, a lányok cukik, és így tovább. Ám ott volt egy megkezdett, 
rövid, nem szokványos gondolata. 

Hefner azt mondja ebben az interjúban, hogy sajnálja, hogy nem
találta meg a lelki társát. Vajon jó helyen kereste? 
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