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A MAGASKULTÚRA ÉS 
TÖMEGKULTÚRA KÖZELÍTÉSE  

A 15. JÓZSA PÉTER MŰVELŐDÉSSZEMIOTIKAI SZIMPÓZIUM MARGÓJÁRA

A szimpóziumon a különböző értékvilágokat
vizsgáltuk meg. A közös pontot a határvonalak közötti elmosódás adta – akár a nagyvárosok
és kisvárosok értékrendjének viszonylatában, akár az online és offline tartalommegjelení-
tésben, egészen a magaskultúra és a tömegkultúra közeledéséig.

A szimpóziumon az előadásom alapját a magyar alapszakos szakdolgozatom adta,
amelyben a reklámvilág és az irodalom kapcsolatát elemeztem. A témaválasztás háttere,
hogy egyetemi tanulmányaimmal párhuzamosan elkezdtem dolgozni marketingesként és
kreatív tartalomkészítőként. A munkám során azt vettem észre, hogy a bölcsészként tanult
ismereteim kifejezetten hasznosak egy-egy feladatnál, pedig hagyományosan inkább kom-
munikációs vagy közgazdasági végzettséggel helyezkedtek el körülöttem marketingesek.
Elkezdett egyre mélyebben érdekelni ez a kapcsolat, ezért kutatni kezdtem, és a XX. szá-
zadtól kezdve egészen napjainkig számos példát találtam arra, hogy hogyan fonódik össze
ez a két értékvilág. 

A vizsgálódásomban az irodalom mintegy az élet és a minket körülvevő világ marke-
tingje jelenik meg. Ez a visszatükröződés lehetőséget ad arra, hogy a már leírt irodalmat
egy olyan tartalombázisként kezeljük, amelyet egyes márkák marketingstratégiájába bele-
építve hatékonyan lehet használni értékesítési célokra. Néhány példa:

– a Soproni sör Radnóti Miklós Nem tudhatom című versét felhasználó reklámja;
– a Douwe Egberts Omnia kávé „Egy csésze kultúra”1 aloldala és verses reklámjai;
– a Lipton tea Juhász Gyula Szerelem című verse szavalását felhasználó reklámja.
Az ilyen közös tudásra és kultúrára építő kommunikációnak érzelemformáló, végső

soron pedig értékesítő hatása van. Ezt egy IPA Effectiveness hatékonysági díjat nyert kutatás
is alátámasztja: „rendre bebizonyosodott az érzelmileg vezényelt kampányok valós, kőke-
mény financiális értéke.” (NEWMANN 2008: 78.) Mivel ezekben a hirdetésekben össze-
keverednek a termékről és a versről, szerzőről való (időben előbb alkotott) jelentések, ezért

1 http://www.omnia.hu/egy_csesze_kultura/
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a művészeten túlmutató, kereskedelmi szándékú művészet számos etikai kérdést vethet fel.
A vers a befogadásakor a művészet öncélú és gyönyörködtető funkciója mellett értékesíté-
sösztönző szerepű is, így megváltozik az eredeti mondanivaló, ami bizonyos szemszögből
sértheti a szerző munkáját. Ha másképp nézzük, akkor a kiválasztott mű így újszerűen hat
újra és újra, és az invertálása folyamatosan frissíti, népszerűsíti az eredeti anyagot.

A művészi vonulattal rendelkező reklámokkal kapcsolatos aggályok már közel száz
éve vitát eredményeznek a kulturális életben a reklámversek kapcsán. Az egyik jelentős

múltbéli vitakiváltó eseményként a Nyugat
Barátok Köre 1931 januári ankétját tartjuk
számon.2 Az eseményen két szélsőséges
véleménycsoport bontakozott ki többek
között Kartinthy Frigyes, Móricz Zsig-
mond és Kodolányi János között: 

1. azok, akik a művészet hasznát lát-
ják az értékesítés-ösztönzés vonatkozásá-
ban, illetve

2. azok, akik a művészet, és ezen
belül is az irodalom prostitúciójának tartják
az anyagi vonzatban értékesítő reklámokat.

A vitát részben kiváltó XX. századi
reklámversek tekinthetők az első irodalmi

eszközöket, illetve kulturális és érzelmi manipulációt alkalmazó tartalommarketingnek.
Reklámvers az, amiben egy konkrét termék vagy szolgáltatás köré épülnek a rímek. Ka-
rinthy Frigyes hangsúlyozta, hogy esetében őszinte áhítatból és meggyőződésből írt ver-
sekről van szó, ugyanakkor a művésznek mindig a maga felelőssége és tisztje mérlegelni,
hogy mennyire ért egyet valójában a kiemelt előnyökkel. Erősen befolyásoló tényező, hogy
a legtöbb esetben a reklámcélú anyagokat jobban megfizették, mint a verseket vagy epikus
tartalmakat. (LUKÁCSY 1981: 185.) A jutalom nem kizárólag pénzt jelenthetett: amikor
Karinthy a Herz szalámiról írt, rengeteg rúd szalámit kapott cserébe a gyártótól. (LU-
KÁCSY 2000: 183.)

„A Herz-féle szalámiban
Sokkal sűrűbb a só,
Mint más hasonló terményekben
Hidd el, ó, nyájas olvasó!”

Kijelenthető, hogy közel kilencven esztendő leforgása elég volt ahhoz, hogy mind az
irodalom, mind pedig a kreatív szakma igényt mutasson a másik fél eszközkészletére. Az
irodalom rímekben értékesít, a reklámszakma pedig kultúrát, verseket emel be a kampá-
nyaiba – sőt, mostanra kiéleződött a hasonló tartalmakra való igény.

Újhullámos jelenségként mára az irodalmat maguk a fogyasztók szivárogtatják a haj-
dani papír alapú Gutenberg-galaxisból a Google világába. Videók, mémek és posztok szü-
letnek a középiskolában tanult és általános műveltségként számon tartott ismeretekről, hogy
fogyaszthatóbbá váljon az olvasóknak. Az interneten viszont más formára van szükség a
korábbihoz képest. A papír adta elmélyülés helyett a könnyűszerrel való válogathatóság ér-
2 A reklám és a műávészet. Ankét a Budapesti Nemzetközi Vásár felkérésére a Nyugat fóruma előtt. In: Nyugat,

1931. 3. sz. http://epa.oszk.hu/00000/00022/00507/15808.htm 

Petőfi Sándor-vers a Forrest Gump című film
képkockáira szavalva egy Youtube csatornán –

Egy estém otthon
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téke kap hangsúlyt. Instant érzelem, tudás és információ áll rendelkezésünkre, és ebben az
óriási bázisban fogyasztóként émelyítő igény van arra, hogy kizökkentő hatásokhoz és
csendhez jussunk – ezt lehet például elérni az alábbi tömör és színes képekkel.

A gyakorlatban a magaskultúra és tömegkultúra közeledéséről beszélhetünk. Az in-
ternet adta információsokk miatt van egy általános széthúzás az interneten, amiben minden

korábbinál több csoportra bontható a fogyasztói társadalom, és specializálódnak is a szoká-
sok. Szükség van az egyéniségre, viszont ezzel a megosztottsággal párhuzamosan megnő
az információzaj, ezért kialakulnak stílusok, új megjelenési formák. Általában az figyelhető
meg, hogy minél egyedibb és tudatosabban kommunikált a tartalom, annál népszerűbb. A
jelenség talán legkifejezőbb megnevezése a tömeges egyénre szabás. (BERNARD–
JACQUES 2004: 339–346.)

Egyre nehezebb tudatosan válogatni az információk közül, mert a bőségben amorti-
zálódik az egy dologra koncentrálás egységnyi ideje. Tervezetten felépített anyagok kelle-
nek, amihez olyan széles társadalmi ismeretek szükségesek, amilyenek a bölcsészeti
tanulmányok alatt megszerezhetők. A következmény, hogy a munkaerőpiacon szívesen és
gyakran keresnek meg bölcsészeket kisebb és nagyobb vállalatok is azzal, hogy írják meg
nekik a szövegeiket reklámokhoz, honlapokhoz és online hirdetésekhez egyaránt. (OGILVY
1992: 39.) Mindemellett a közvélemény is még több ilyen együttműködést igényel.

Egy 243 főt érintő kutatás visszaigazolást ad az alkalmazott bölcsészet iránti fokozott
érdeklődésről és e szakág támogatottságáról.3 A közvélemény felkerekítve átlag 60–40%
arányban értett egyet azzal, hogy hasonló pályarokonításokra szükség van. A felmérésben
részt vettek marketing illetve egyéb üzleti területekről, bölcsész körökből és független te-
rületről is véleményt alkotó dolgozók és tanulók egyaránt. Le kell szögezni, hogy a kutatás

3 ISTENES Petra: Az irodalom mint termék – Az irodalom reklámcélú felhasználásának lehetőségei a XX. szá-
zadtól napjainkig, az erről való vélekedések és tudományos alapok című szakdolgozatból.

Egy az InstaVers irodalomnépszerűsítő
bejegyzései közül. 

Vers: Závada Péter - Milyen hideg lehet

Az Irodalmi Mémek Facebook oldal 
egyik bejegyzése
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nem feltételezte, hogy a bölcsészettudományok valaha is haszontalanok lettek volna. Arra
kívánt rámutatni, hogy a humán területeken megszerezhető tudás munkaerőpiaci értéke fel-
erősödni látszik, és ez megkívánja, hogy új fényben lássuk az alkalmazott bölcsészetet.4

Ha összefoglalóan szeretnénk jellemezni az alkalmazott bölcsészet jelentőségét, a sar-
kosan kiragadott példákon keresztül érzékelhető, hogy a magaskultúra erőteljes, értékme-
gőrző szerepe változatlanul fontos, de egy teljesen más, online világban is mélyrehatóan
vizsgálandó. A határok elmosódtak a magaskultúra és tömegkultúra között. Hogy milyen
társadalomművelő és -alakító szerepe lehet ennek, azt az elkövetkezendő években érdemes
lesz nyomon követni.
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