SCHIRM ANITA

Reklámok „ünneplőben”
A karácsonyi televízióreklámok manipulatív stratégiáiról
0. Ünnepi téma az ünnepelt tiszteletére
Tóth Szergej tanár úrral 2008-ban találkoztam először, Egerben, a 6. Semiotica Agriensis –
Ikonikus fordulat a kultúrában és a társadalomban konferencián. Írásai révén már korábbról is ismertem, azonban előadni ekkor hallottam először. A szovjet ikonokról beszélt, felejthetetlen stílusban, előadását a számítógépes prezentáción túl számos magával hozott
tárggyal is illusztrálta. Nem volt tehát véletlen, hogy a konferencián a szemiotikus kategóriában őt választották meg a legjobb előadónak, az viszont meglepetésként ért, hogy
az ifjú szemiotikus kategóriában én kaptam meg a díjat az óriásplakátok nyelvéről szóló
előadásomért. Nagyon büszkék voltunk rá, hogy az egri konferencián mindkét díjat egyegy szegedi előadó hozta el. Bár kutatási témáink különbözőek, a manipuláció megjelenési formáival mindketten foglalkoztunk (pl. Tóth 2011). Ezért (mindenféle manipulatív
szándék nélkül) e születésnapi ünnepi kötetben egy, a manipulációhoz kötődő ünnepi témával (a karácsonyi televízióreklámok manipulatív stratégiáival) köszöntöm az ünnepeltet.

1. Bevezetés
Az évnek minden szakaszában reklámok áradata veszi körül a fogyasztókat. Van azonban
egy ünnepkör, amikor a megszokottnál is nagyobb a reklámok dömpingje. Ez a karácsony.
A karácsony egy keresztény ünnep, amelyen Jézus Krisztus születését ünnepeljük. Azonban az ünnep vallásos tartalma és igazi lényege egyre inkább kezd háttérbe szorulni, s
helyét az ajándékozás és a mértéktelen költekezés és vásárlás foglalja el. A karácsonyi
reklámok újabban már ősz végén megjelennek, s egészen az ünnepekig bombázzák a befogadókat az ünnepi akciós ajánlatokkal. Tanulmányomban egy saját gyűjtésű reklámkorpusz elemzésén keresztül azt mutatom be, milyen stratégiákkal próbálják a karácsonyi
televízióreklámok a nézőket fokozott fogyasztásra ösztönözni. A reklámok nyelvi manipulációjával számos munka (pl. Dyer 1989/2008, Árvai 2003, Bártházi 2008, Péter 2012)
foglalkozott már, azonban az egyes reklámhordozó médiumok stratégiáinak a bemutatásakor vagy általánosságban (pl. Földi 1977) vagy a célcsoport mentén (pl. Schirm 2014)
vagy pedig egy-egy márkára, termékcsoportra vagy kampányra korlátozva (pl. Strauss
2005, Szlávi 2012) vizsgálták a befolyásolás különböző eszközeit. Márkától, terméktől és
célcsoporttól független, tematikus vizsgálatra magyar anyagon nyelvészeti szempontok
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