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A M u l t i Leve l M a r k e t i n g megítélése keresztény szemmel, 
belülről, árnyaltabban 

M i n t meglehetősen közelről érintett, kaptam a kezembe lelkészünktől a Credo 1998. 
1-2. számát, és olvastam Marossy Attila állásfoglalását a M u l t i Level Marketingről. 
Ugyanebben a számban nagy örömmel olvastam a Credo ars poeticáját, amivel teljes 
mértékben tudok azonosulni. 

Úgy gondolom, én is tisztában vagyok korlátaimmal. 
Evangélikusnak kereszteltek meg 1955-ben. Szüleim úgy döntöttek, nem részesí

tenek kettős nevelésben (titokban vallásos, egyébként hivatalos, állami), majd felnőtt 
koromban, ha kellően érett leszek hozzá, eldönthetem én magam. 41 évesen tértem 
meg. Kereszténységem még alig múlt 2 éves, zsenge, növekvő. 

Nem rendelkezem a bölcsek kövével a M u l t i Level Market ing területén sem. 
Okleveles gépészmérnökként végeztem, majd gazdasági mérnökként. M i n t vezetési 
tanácsadó már jó tíz éve foglalkoztam üzleti tervek és vállalkozások hivatásszerű és 
gyakorlatorientált elemzésével, vizsgálatával, amikor 1991-ben én is kaptam egy 
M L M ajánlatot. Komolyan belenéztem és ma már egyik fő hivatásomnak tekintem, 
hogy az a konkrét üzleti lehetőség, ami a kezembe került, igazán áldott és építőlegyen. 
Nem végeztem átfogó, tudományos kutatást a többi M L M lehetőségről. Sőt még a 
saját üzleti területemről is csak meglehetősen korlátozottnak ítélem a saját tudáso
mat, annak ellenére, hogy már 7. éve tanulom, gyakorlom és kifejezetten eredményes
nek számítok. Még nagyon sok tanulni- és megismerni valóm van erről az egyébként 
egyszerű, de éppen az emberi kapcsolatok elsődlegessége miat t egyáltalán nem 
könnyű üzletről. 

Korlátaimból következően nem célom elbírálni Marossy Attila állításait. Szemé
lyes tapasztalataim közrebocsátásával inkább segíteni szeretném, hogy k i - k i maga 
megfelelően eligazodhasson ezen az egyik leginkább félreérthető területen. Érdekes
nek találom a vallási félreértések lehámozása és az üzlettel kapcsolatos tisztánlátás 
kialakítása közötti párhuzamot. 

„A vallás a nép ópiuma" - tanították nekem még az egyetemi katedráról is filozófia 
előadásokon. Történelmi tényekkel tudományosan alá is támasztották. Olvastam 
könyveket a Bibliáról, sőt a Bibliát is és zavarosnak találtam. Néztem a templomba 
járó emberek arcát, tekintetét, öltözetét és zömében fájdalmasaknak, keserűeknek 
láttam. Kérdeztem vallásos rokonaimtól, és válaszaik (például: „Minden könyv, amit 
a Biblia óta írtak, a Sátán műve, hogy elterelje az emberek figyelmét a Bibl ia 
olvasásáról.") taszítottak. Nagymértékben ösztönzött a további keresésben az egyik, 



nálam sok-sok nagyságrenddel tapasztaltabb és sikeresebb M L M vezető magánbe
szélgetésen elhangzott mondata az élet szerinte legfontosabb kérdéséről. Őt hiteles
nek éreztem, mert tetszett vidám, szeretetteljes tekintete, az hogy idősebb korában 
is jó egészségnek örvend, a színfalak mögötti, elesett, privát megnyilvánulásainak 
őszinte emberszeretete, tisztelete családja tagjaival, mind számára idegen érdeklő
dőkkel. A következőt mondta: szerinte az élet legfontosabb kérdése nem az, hogy 
milyen az autód, a házad, a vagyonod, a családi állapotod, a tudásod, a szabadságfokod 
stb. - az élet legfontosabb kérdése, hogy: „Jézus Krisztus, mint élő személy megisme
résén keresztül közvetlen kapcsolatod legyen az Úrral". Gyorsan leírtam magamnak 
és kerestem a választ a hogyanra. Végül az Úr kegyelme kapcsolatba hozott egy olyan 
református lelkész házaspárral, akik, min t vékony fénysugár a zavaros sötétségben 
vezettek élő hitre. Ezután ők kiléptek az Úr és én közöttem létrejött kapcsolatból és 
rám bízták, hogy találjak megfelelő gyülekezetet. Több gyülekezetet és vallási vonalat 
megvizsgáltunk a feleségemmel, és hatból négy esetben azt tapasztaltuk, hogy nem 
annyira az Úrhoz, inkább magukhoz akarnak közel vezetni. Nem annyira az Úrtól, 
inkább a tőlük való függést igyekeznek erősíteni. 

Kedves Olvasó! A M u l t i Level Market ing területén való eligazodás hasonlóan 
rendkívül sok csapdát rejt magában. Talán segítheti ezek elkerülését, ha megosztom 
néhány pontban azokat az alapelveket, amelyek működését saját bőrömön tapasz
ta l tam és ezért, legalább is magam számára, iránymutatónak tartok: 
1. Óvakodj az általánosítástól, rengeteget veszthetsz. (Például: óriási luxus a széles 

út látványossága, mozgalmassága és kiterjedt mérete miat t nem észlelni a 
keskeny utat.) 

2. Mielőtt bárkitől információt fogadsz el, vizsgáld meg, az illető mennyire sikeres 
és hozzáértő az adott területen (gyümölcseiről ismerszenek meg) és m i az ő 
indítéka, érdekeltsége a Te személyes ügyedet illetően. 

3. Légy nyi tot t mindenki más iránt, de döntésed minden esetben a Te személyes 
felelősséged marad Isten és ember előtt. 

4. Ak ive l tartasz, odajutsz, ahová ő. 
5. Két dolog különösen befolyásolja életed alakulását; 
- milyen könyveket olvasol, 
- milyen emberekkel veszed körül magad. 
6. Ha azt az űrt, aminek a betöltésére bennünk egyedül az Úr hivatott, valami más 

dolog tölti be (vallásosság, termék, pénz stb.), abban nem az a valami más dolog 
a ludas. 

7. Minden, ami teremtett és létezik a világon, érted van, rád vár, hogy elvedd és a 
javadat szolgálja, ha az Úr áldásával teszed. 
Nos, néhány érték, melyek az M L M tevékenységekre általánosan nem, de arra a 

konkrét üzletágra, amit én közvetlenül, belülről és több éve ismerek, vonatkoznak: 
- a vezetők vezetői olyan kiemelkedő egyéniséggé váltak, akiknek integritásuk van 

(azt mondják, amit legmélyén, belül igazán hisznek és gondolnak, és tetteik is 
teljes összhangban vannak szavaikkal), 

- hisznek abban, hogy az igazán jó üzletember hosszú távon gondolkodik, és a 
következő vezérlő elv szerint dolgozik; vagy én is nyerek és Te is nyersz, vagy 
nincs üzlet, 

- az üzletet nem keverik össze a vallással, mindegyiket a maga helyén kezelik, 
- nem a „többet, vagy mást fogyasszon" üzenetet közvetítik, hanem a környezetkí

mélőbb és gazdaságosabb fogyasztási szokásokat, 
- nem a termékeket hangsúlyozzák, hanem a hagyományos kereskedelemmel 

versenyképes, hatékony elosztási hálózat felépítését, amely elsősorban önfogyasz-



tók szabad elhatározáson alapuló kapcsolódására és egyenrangú együttműködé
sére épül (például: bárki számára bármilyen jövedelmi és hierarchiabeli szint 
nyi to t t a kapcsolódási pontjától függetlenül, sem az üzleti rendszer, sem más 
személyek nem korlátozhatják, sót jól felfogott érdekük segíteni), 

- sorsdöntőnek tartják, hogy a prioritások megfelelőek legyenek; az Úrral való jó 
kapcsolat (általánosabban személyes méltóságunk és integritásunk biztosítása) 
fontosabb, mint a házastárssal való jó kapcsolat; a házastárssal való jó kapcsolat 
előrébb való, mint a gyermekkel való jó kapcsolat; a családi kapcsolat messze 
fontosabb, mint az üzleti kapcsolat, ...inkább az üzletet használjuk az emberek 
építésére, mint az embereket az üzlet építésére, 

- személyesen fontosnak tartják maguk számára a le lk i szegénység megőrzését 
(függőség, rászorultság az Űr segítségére) és ezen az alapon segítenek magukon 
és tanítanak másokat is segíteni magukon az anyagi szegénységtől (függőség, 
kiszolgáltatottság, korlátozottság) való megszabadulásért és ilyen értelemben a 
szabadságért. 

Még egy személyes tapasztalatom: ifjú koromban kiemelkedően jó voltam a 
bírálatban, szenvedélyesen kerestem a rossz leleplezésének lehetőségeit, és éltem is 
velük. Kényelmes volt és fontosnak érezhettem magamat. De szinte semmit nem 
használt. Ha a széles uta t veszem górcső alá, elemzem, cizellálom a keskeny út 
megmutatása nélkül, csak azt érem el, hogy sokan félelmükben megbénulnak. Inkább 
nem indulnak, nem mennek semmire, egy helyben várnak, sőt néhányan fásult 
cinizmussal, vagy beletörődéssel elindulnak arra, amire olyan szenvedélyesen ráirá
nyítottam a figyelmüket, még ha tagadó felkiáltójellel is (például: ne gondolj a sárga 
citromra - mire gondoltál). Ma már inkább a kevésbé kényelmes és gyakran messze 
nem olyan frappáns, látványos és gyors megoldást választom: a jóval helyettesíteni 
a rosszat. Ez kihívás. 

Összefoglalás 
A M u l t i Level Marketing egy mindenképpen figyelemreméltó szabadvállalkozási 
lehetőség. Szabad rá igent, és szabad rá nemet mondani. Az M L M önmagában nem 
minősíti az embereket, az emberek minősítik az MLM-et . Hasonlóan más eszközök
höz (például: kés, hegedű stb.) segíthet vagy bánthat attól függően, hogy k i és milyen 
szándékkal veszi a kezébe és mennyire figyel a használat szabályaira, hajlandó-e a 
megfelelő emberektől eleget tanulni és hozzá eleget gyakorolni. 

Corrigenda 
Előző számunkban hiányzó képaláírások: 
24.1: Diósy Anta l képe Madáchról, 25.1: Madách Imre festményei 




