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Bevezető 

Napjainkban folyamatosan körülveszik a reklámok a fogyasztókat. Az audiovizuális reklámok-

ról elmondható, hogy általában nagy hatókörű elérést tesznek lehetővé, azonban a kimondottan 

költséges reklámeszközök közé sorolandók, éppen ezért a reklámok üzenetének helyes meg-

választása, tervezése hozzájárulhat a hatékony kiadás-szerkezet eléréséhez. A televíziós reklá-

mok esetében rövidnek mondható a sugárzás ideje, a reklámokban jellemzően fél percük, vagy 

még rövidebb idejük van arra, hogy találkozzanak a fogyasztók figyelmével, majd kifejtsék 

hatásukat. 

A kreativitás szerepe a reklámokban 

A reklám egy személytelen üzenet, melynek közvetítése a tömegkommunikációs eszközök se-

gítségével történik (Vágási 2007). A sikeres reklámok egyik nélkülözhetetlen forrása  a kreati-

vitás (Rozványi 2002), emellett időnként akár a művészi jelleg is fellelhető bennük (Sas 2007) . 

A kreativitás képes lehet támogatni a márkákkal, termékekkel kapcsolatos pozitív érzések ki-

alakulását, és fenntartását, kedvezően befolyásolni a velük kapcsolatos emlékezetet, a márkák-

kal kapcsolatos attitűdöket, valamint elősegíteni a fogyasztóban a termék megvásárlása utáni 

igényt (Till – Baack 2005). Megközelíthető úgy is, miszerint „a fogyasztókkal való kreatív 

kapcsolatteremtés a kreatív gondolkodás és végrehajtás olyan keveréke, amely az interakcióra 

és az élményekre fókuszál – pontosan azokra a dolgokra, amelyek a fogyasztókat valójában 

érdeklik.” (Mányai 2009, 122. o.). 

A kreativitás és a kommunikáció megfelelő alkalmazása esetén jöhet létre az a fajta érték-

teremtés a reklámokban, mely által jobb, hatékonyabb eredmény fog születni, mintha a vállalat 

csupán a jól bevált kliséket, technikákat, megközelítéseket alkalmazná kampányában. Célja a 

„minél kisebb változtatással minél nagyobb tartalmi többletérték megteremtése” (Sas 2007, 

45.o). Lehet bármi, melyet az ember érzékel, akár egy szimbólum, egy szójáték, egy dallam, a 

cél, hogy felkeltse az emberek figyelmét, és fenn is tartsa. Két fontos tényezője: „az egyediség 

és a márka, azaz a termék dominanciája” (Papp 2009, 56. o.). A kreatív reklámok további 

ismertetőjegyei az újszerűség, az ötletesség és az érzelmesség (Till – Baack 2005). 

Más megfontolások szerint a kreativitás azonban gyakran vált át egyfajta „mainstream” 

követéssé, mely korlátok közé szorítja ezen eszköz alkalmazóját (Newman 2008). Megfigyel-

hető az is, hogy gyakran a korábban már bevált, működő megoldásokat preferálják a marke-

tingkommunikáció tervezői (Sas 2007). Akár egyfajta kreatív tervezési listával is találkozha-

tunk, melyben a termék, a célközönség, a pozicionálás módja, a megcélzott, illetve elérni kíván 

márka-imázs, a termék jellemzői, illetve a különféle audiovizuális megoldások szerepelhetnek 

tényezőkként (Yadin 2000). 

Sas három elvárást fogalmaz meg a sikeres reklámkampánnyal szemben, kiemelve a figye-

lemfelkeltés (az ingerkörnyezetből való kiemelkedés), a megkülönböztetés (a vállalat, a márka, 

a reklám egyedisége) és a fordítás (tömörség, érthetőség, a reklámeszközhöz való illeszkedés) 
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kényszerét (Sas 2007). Egyes vélekedések szerint – részben a fentiek miatt – a reklámok ké-

szítése nem tekinthető tudománynak, sem művészetnek (Brochand – Lendrevie 2004). 

Zenék a reklámokban 

Általánosan elmondható, hogy a reklámok audio-vizuális elemei által keltett pozitív érzések 

akár a termékkel kapcsolatos racionális érvekhez hasonló fontosságúak is lehetnek (Honomichl 

1981). A zenékre a reklámfilmek háttértényezőinek egyikeként (Gorn 1982), bizonyos tekin-

tetben az egyik legfontosabb, az üzenet kialakítását hatásosan támogatni képes összetevőjeként 

is tekinthetünk (Hecker 1984, Morris – Boone 1998). A nézők számára a különféle televízió-

műsorokhoz képest azonban jellemzően kevésbé érdekesek a reklámblokkok1. Emellett a rek-

lámfilmek hiába lennének képesek bizonyos esetekben erőteljesnek számító hatást kiváltani, 

ezek viszonylag rövidek lehetnek (Alpert – Alpert 1989). 

Az audiovizuális reklámok döntő többségében – átlagosan 80-95 százalékában – szerepel 

valamilyen zene (Graakjaer 2009, Allan 2008). A reklámfilmekben elfoglalt szerepük, illetve 

pozícionálásuk szempontjából többféle módon jellemezhetőek. Alapvetően megkülönböztet-

hetjük az aláfestő zenéket, a filmbeli eseményekkel szoros összefüggést mutató, illetve fősze-

repet játszó reklámzenéket, valamint a jellemzően a reklámfilm végén szereplő rövid szigná-

lokat2. A legnépszerűbb egyesült államokbeli televíziós csatornák több mint háromezer rek-

lámfilmjét elemezve megállapították, hogy a reklámok 14 százaléka tartalmaz ismert zenét 34, 

5 százaléka valamilyen rövid szignált5, míg a többi reklámban valamilyen általános, kevésbé 

jellegzetes, korábban nem ismert háttérzene volt hallható (Allan 2008).  

A reklámzenék többféle szerepet tölthetnek be, képesek lehetnek felkelteni a nézők, hall-

gatók figyelmét, szerves részeit képezni az üzenet közvetítésének, hatni az emlékezetre, vala-

mint izgatottságot, vagy éppen nyugalmat előidézni (Alexomanolaki et al.  2007, 51. o.). 

Amennyiben a zenék reklámokban való jelenlétét vizsgáljuk, megkülönböztethetjük tehát azo-

kat az eseteket, amikor a zene főszerepet játszik6 a reklám üzenetének közvetítésében, valamint 

azokat, melyeknél a zene a háttérbe szorul, s az üzenet főbb kommunikálója a narrátor. Az 

előbbi esetben a zene adhatja közvetlenül a reklám üzenetét  – ilyen esetekben direkt vagy in-

direkt utalás hallható a szövegében a termékre, továbbá találhatunk példákat arra is, amikor a 

zenében nem szerepel ilyen kapcsolódás a termékhez –, valamint találkozhatunk olyan megol-

dásokkal is, melyeknél a zene szöveg nélküli. Azokban az esetekben, amikor a reklám üzenetét 

a narrátor közvetíti, találkozhatunk kisebb szerepet betöltő háttérzenével, továbbá a reklámfilm 

                                                      
1 A reklámblokkok tudatos kerülése tovább rontja a reklámok nézőkre gyakorolt hatásának esélyeit (Cronin – 

Menelly 1992). 
2 Ennél csoportosításnál egyszerűbbet alkalmaz Macklin, aki háromféle reklámzenei tartalmat különböztet meg; a 

zene hiányát, háttérzenét, illetve a rövid szignálokat (Macklin 1988).  
3 Fontos kiemelni, hogy az ezekkel kapcsolatos jogdíjak jelentős, éves szinten több millió dollár nagyságú össze-

geket is jelenthetnek (Bullerjahn 2006).  
4 Ismert, populáris zenék alkalmazása gyakorinak mondható az elmúlt évtizedekben (Cannon 2008).  
5 A szignálokról elmondható, hogy bár valamelyest csökkent a népszerűségük az elmúlt évtized során, továbbra is 

hasznos alkotóelemei lehetnek a reklámoknak és a márkaépítésnek, azonban az is lényeges, hogy a megfelelő 

hatásukhoz, a nézők, hallgatók emlékezetében való rögzüléshez jel lemzően hosszú időre van szükség (Senter 

2009). 
6 Elmondható az is, hogy a reklámfilmekben, melyekben a zene markáns szerepet játszik az üzenet közvetítésében, 

a zenei struktúrák hallgatóra gyakorolt hatásai önmagukban gyengülni képesek (Wallace et al. 199 5). 
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egy töredékében, általában annak végén megjelenő rövid aláfestő zenével, valamint a zene 

teljes hiányával (Alpert – Alpert 1990, 1991). 

Más megközelítésben a reklámfilmek verbális7, non-verbális, vizuális és zenei üzeneteket 

tartalmazhatnak, melyek hatással vannak egymásra, s így a reklám által közvetített üzenetre 

(Alpert – Alpert, 1991). A reklámokban hallható verbális információk, szlogenek a zene mel-

lett, illetve annak részeként, akár dalszövegek formájában is megjelenhetnek (Heckler – 

Blossom 1997, Chou ‒ Lien 2010). Utóbbiak is lényeges információhordozók lehetnek, illetve 

a reklám üzenetét is képesek kiemelni, támogatni8, amennyiben jól illeszkednek a reklám tár-

gyához (Chou – Lien 2010). Sokatmondó, beszédes dalszövegek alkalmazása képes lehet nö-

velni a hallgatók figyelmét, illetve a termék felidézését (Olsen – Johnson 2002). 

A reklámfilmek és zenéjük közti kapcsolat kiaknázása is hatékony eszköz lehet egy reklám 

sikerességének megalapozásához. Az üzenet által közvetíteni kívánt, termékekkel kapcsolatos 

érzelmek, asszociációk nagyobb mértékben lehetnek képesek hatni a nézőkre, amennyiben a 

fenti összefüggés markánsan megjelenik a filmben (Bolivar et al. 1994). A zenék képi elemek-

kel való viszonya kapcsán fontos, hogy megvizsgáljuk az adott kontextust, s figyelembe vegyük 

a reklámfilmben található vizuális és verbális jelek összességét (Bode 2006). A filmek zenékkel 

való egyezésének tükrében a termékkel kapcsolatos negatív és pozitív kifejezések felidézésére 

gyakorolt hatását is kutatva azt tapasztalták, hogy a nyugodt, illetve zavaros hatást keltő zenék 

eltérő mértékben voltak képesek támogatni a termékkel kapcsolatos jelzők felidézését. 

A nyugodt zenék alapvetően támogatták az emlékezeti hatást, a pozitív jelzőket a nyugodt 

zenék esetében, míg a negatív jelzőket a zaklatottabb zenék esetében nagyobb arányban tudták 

felidézni a vizsgálatban résztvevők. A nyugodt zenék és képi információk együttes alkalma-

zása is sikeresebbnek bizonyultak az emlékezeti hatás  tükrében (Becker – Olsen 2006). Lénye-

ges megfigyelés e területen az is, hogy az emlékezeti hatás tekintetében a zene és a képi világ 

összefüggése – a zene és a verbális információk viszonyához képest – fontosabb szerepet tölt 

be a fogyasztók emlékezetére gyakorolt hatás szempontjából (Stewart – Punj 1998). 

Ezzel együtt más vizsgálatokban megfigyelték azt is, hogy a reklámfilm és a háttérzenék 

között jelenlévő kedvező kapcsolat, avagy illeszkedés hiánya képes javítani, illetve rontani a 

reklámmal kapcsolatos tetszést (Szabó 2010). Shen és Chen (2006) vizsgálata esetében a már-

kával kapcsolatos emlékek9 alakulása tükrében volt ez megfigyelhető, ráadásul ez a jelenség 

mind alacsony, mind magas a termék iránti elkötelezettség mellett is jelentkezhet (MacInnis–

Park 1991). 

                                                      
7 Érdemes megemlíteni a reklámkampányokat megelőző, a várakozás felcsigázására készült reklámokat, melyekről 

elmondható, hogy alapvetően non–verbális kommunikációs eszközökkel operálnak; ezekben a nézők számára a 

zene képes a verbális üzenetet helyettesíteni, a vizuális események zenei információkkal hangsúlyozása képes lehet 

támogatni a reklám üzenetének kommunikálását (Hung 2001).  
8 Ennek megfelelően elmondható az is, hogy a szöveg nélküli zenék nem közvetítenek közvetlenül információkat, 

azonban képesek különféle érzelmi, kognitív és magatartásra gyakorolt hatás kifejteni (Middlestadt et al. 1994).  
9 Tapasztalataik alapján elmondható, hogy a reklámfilm irányában tanúsított figyelem nagyságának függvényében 

képes ez a hatás növekedni. 
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A vizsgálat céljai és a benne felhasznált minta 

A vizsgálat alapjául a legértékesebb világmárkák reklámfilmjei szolgáltak. Tekintettel arra, 

hogy a különböző márkaérték-becslési módszertanok jelentősen eltérő sorrendeket eredmé-

nyeztek, a márkák kiválasztásához a három márka-toplista (Brandirectory; Ranking the 

Brands; Millward Brown) összevetésével egy új sorrend került alkalmazásra (1. táblázat) 

(Brandirectory 2013; Ranking the Brands 2013; Millward Brown 2013). A listából kihagyásra 

kerültek azok a márkák, melyek a három módszer által meghatározott sorrend szerint nem sze-

repelnek legalább két top 100-as kategóriában10. A tanulmányban – a fenti módszer szerint 

meghatározott – 50 legértékesebb márka reklámjainak feltáró jellegű, audiovizuális eszközök 

alkalmazását bemutató elemzése szerepel. Az egyes márkák 2012-2013-ban vetített reklám-

filmjei kerültek a mintába. Az egyes márkák esetében 5-5 reklámfilmet vizsgáltam, így össze-

sen 250 film11 került elemzésre. A kiválasztás során lényeges szempont volt, hogy a márka 

többféle típusú termékének reklámfilmje kerüljön elemzésre, valamint az is, hogy ezek minél 

inkább különbözzenek a bennük fellelhető zenék tekintetében. 

 táblázat: A kutatás során vizsgált márkák 

Helyezés Márka Helyezés Márka 

1. Apple 26. Wells Fargo 

2. Microsoft 27. ExxonMobil 

3. IBM 28. Intel 

4. Coca Cola 29. American Express 

5. AT&T 30. Honda 

6. Verizon 31. The Home Depot 

7. Amazon.com 32. Dell 

8. McDonald's 33. Movistar 

9. Walmart 34. Volkswagen 

10. GE 35. LG 

11. BMW 36. Oracle 

12. Toyota 37. Target 

13. HP 38. IKEA 

14. Samsung 39. Citi 

15. UPS 40. Cisco 

16. Orange 41. Santander 

17. Mercedes–Benz 42. Sony 

18. Ford 43. SAP 

19. Shell 44. Chase 

20. Nike 45. Chevron 

21. Vodafone 46. Siemens 

22. HSBC 47. T–Mobile 

23. Walt Disney 48. Pepsi 

24. Louis Vuitton 49. Nestlé 

25. Tesco 50. Subway 

                                                      
10 A vizsgálat nem tartalmazza a Google és Facebook reklámjait, mivel ezek a márkák nem alkalmaztak televízió–

reklámot.  
11 A mintában elemzett filmek számát több jelenség is behatárolta. Egyfelől a márkalistákon való szereplés, illetve 

az elért eredmények a sorszám növekedésével jellemzően egyre nagyobb eltéréseket mutattak. Másfelől a reklám-

filmek elérhetősége, továbbá a besorolási szempontoknak (időszak, egy márkán belül többféle termék és/vagy 

zene, a film hossza) történő megfelelésük is behatárolta a minta elemszámát.  
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Forrás: Brandirectory, a Ranking the Brands és a Millward Brown márkalistái alapján saját  besorolás 

Eredmények 

Zenék jelenléte a reklámfilmekben 

Elenyésző mértékben voltak megtalálhatóak a vizsgált sokaságban azok a reklámok, melyek 

nem tartalmaztak zenét, csupán egy szignált a film végén, illetve azok, amelyekben többféle 

zene is megjelent (1. ábra). A reklám 90,5 százalékában egy dalt, vagy annak valamilyen rö-

vidített változata volt hallható. A fennmaradó rész közel kétharmadában, azaz a minta 7,1 szá-

zalékában más zene – jellemzően a történet egy következő fázisához kapcsolódóan – is meg-

jelent, míg 2,4 százalékában a korábbi zene valamilyen eltérő hangzású, hangszerelésű variá-

ciója volt megfigyelhető. 

A fenti eredmények a korábbi tapasztalatokhoz (Allan 2008) hasonló képet mutatnak, azon-

ban jelen mintában a korábban létező, ismert zenéket tartalmazó reklámfilmek közel kétszer 

akkora arányt képviseltek. Ennek feltételezhetően egyik oka a minta kialakításának alapját adó, 

legnagyobb márkák reklámjai, mivel ezek a vállalatok12 nagyobb arányban kívántak a koráb-

ban elkészítésre került, jellemzően kevésbé markáns „konzervzenék” (Scott, 1990) helyett va-

lamilyen kifejezőbb, intenzívebb zenéket alkalmazni reklámjaikban, s ennek egyik útja a már 

ismert zenék felhasználása lehet. Természetesen a konkrét reklámhoz készült, egyedi zenék is 

támogathatják ezt a célt. Ilyen reklámfilmekkel elsősorban a komplex, illetve a szorosabb 

mikro-jellegű képi-hangi kapcsolatot mutató reklámok körében találkozhatunk.  

1. ábra: A reklámfilmek és a bennük szereplő zenék 

 
 

Korábban létező, illetve nem létező dalok mintában való megjelenésének szempontjából 

elmondható, hogy a reklámfilmekben alkalmazott zenék közel háromnegyede már korábban 

létező, ismert13 zenét tartalmazott. A reklámok döntő többségében valamilyen korábban nem 

létező, illetve nem ismert, jellemzően instrumentális zene volt hallható14 (2. ábra). A korábban 

                                                      
12 A korábban létező zenék felhasználásához fűződő jogokkal kapcsolatos problémák feltételezhetően kevésbé  

jelentkeznek e vállalati körben. 
13 A dalok ismertsége azonban természetesen relatívan értelemezendő fogalom, így érdemes inkább a korábban 

létező zenéket, mint kifejezést alkalmazni (Graakjaer, 2015).  
14 A Macklin (1988) által alkalmazott kategorizálás (melyben a szerző a zene nélküli, a háttérzenét, illetve a rövid 

szignált tartalmazó reklámokat különbözteti meg) jelen vizsgálat során kevésbé alkalmazható, mivel a mintába a 

zenét, vagy legalább szignált tartalmazó reklámfilmek kerültek.  
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létező zenék alkalmazása, illetve az ezeket idéző zenei műfaj választása mint koncepció mögött 

az ismert dallamok a korábbi emlékek mozgósítása, korszakértelmező, hangulatfestő hatás kel-

tése állhat (Bode 2006), mely jelentős mértékben képes hatni a termék, illetve a márka meg-

ítélésére (Redker – Gibson 2009). Az előbbiek mellett azonban a nézők zeneértelmezés szem-

pontjából vett kognitív szempontból történő kisebb leterhelése is számottevő lehet. 
 

2. ábra: A reklámzene származása 

 
 

Kisebb arányt képviselve olyan korábban létező dalok is szerepeltek a mintában, melyek-

nek valamilyen szerkesztett változata szerepelt a reklámfilmben . A korábbi tapasztalatok sze-

rint ezek a megoldások képesek lehetnek a nézők figyelmének felkeltése mellett a későbbi 

termék felidézést is támogatni (Allan, 2006). Csekély előfordulással, de olyan esetek megje-

lentek a mintában, ahol utóbbiak valamilyen átalakított, többnyire új hangszerelést, valamint 

a reklám tárgyához kapcsolódó új szöveget tartalmazó feldolgozás volt hallható a reklámban. 

A több típusú, illetve a fő reklámzene valamilyen variációját is szerepetető reklámzenék vi-

szonylag csekély arányban voltak megfigyelhetőek a mintában. 

Az esetek közel felében a korábban hallható zenék lezárása szerepel a reklámok végén (3. 

ábra). Gyakoriság szempontjából ezeket követik azok az esetek, melyeknél folytatódtak ezek 

a zenék. A reklámfilmek több, mint tizedénél szignálokat alkalmaztak ezeknél a részeknél. A 

zenéket nem tartalmazó, valamint a korábbiaktól eltérő zenék megjelenése marginálisnak te-

kinthető a vizsgált reklámfilmek körében. 
 

3. ábra: A reklámfilmek végén hallható zenék 

 



Szabó Dániel Róbert 

1 7 8  K U T A T Á S  

A reklámfilmekben hallható zenék műfaja 

A reklámzenék műfajok szerinti megoszlása az alábbi ábrán látható (4. ábra). Látható, hogy a 

tágabb értelemben vett populáris zenék alkotják a legtöbb előfordulást tartalmazó csoportot. 

Ezeket követik az emocionális balladák, majd a rockzenék. Érdekes eredmény, hogy a jellem-

zően dinamikus, nyers, számos esetben múltidéző, retro hangzásúnak is tekinthető garázs -rock 

műfajú zenék népszerűbbek voltak más rockzenei alműfajoknál. 
 

4. ábra: A vizsgált reklámzenék műfaj szerinti megoszlása 

 
 

Érdemes kiemelni, hogy az előbbiekhez képest szerényebb mértékben voltak fellelhetőek 

klasszikus zenei, illetve filmzenéket idéző hangzások, melyek hagyományosan gyakori szerep-

lői a reklámfilmeknek15. A klasszikus rock, mint alműfajhoz hasonló nagyságrendben voltak 

megfigyelhetőek a markáns, erőteljes, gyakran kimondottan agresszív hangzásúnak számító 

electro, illetve dubstep műfajú zenék. A fentiek mellett találkozhatunk lassabb, légiesebb, ki-

mondottan letisztult hangszerelést tartalmazó minimál-balladákkal is. 

A képi és hangi események összekapcsolásának formái 

A reklám képi és hangi összetevői közti kapcsolat leggyakrabban a filmbeli vágások zene üte-

mekkel történő összehangolásán keresztül jelenik meg. A kérdéses megoldás a vizsgált sokaság 

több mint 60 százalékában volt megfigyelhető (5. ábra). Ennél ritkábban jelent meg az egyes 

filmbeli mozzanatok zenei leképzése. Elmondható azonban az is, hogy a filmbeli történet, il-

letve koncepció a reklámfilmek közel 70 százalékában – valamilyen formában ‒ a zenéi súly-

pontok elhelyezésében, struktúrában is visszaköszönt16. 

A koncepció és a vágások összekapcsolása számít tehát a leggyakoribb megoldásnak, azon-

ban közel azonos mértékben jelenik meg a még intenzívebb hatású mozzanatok és a történet 

együttes összehangolása, ezek a csoportok külön-külön több, mint a minta negyedében jelentek 

                                                      
15 A korábbi kutatási tapasztalatok alapján a reklámok körében a tetszés, mint hatás inkább a klasszikus zenék 

körében volt jellemző, míg a popzenék inkább a figyelem felkeltése szempontjából bizonyultak hasznosnak 

(Kellaris - Kent 1993), ebből a szempontból tehát markánsabb kommunikációs célként inkább utóbbit jelölhetjük 

meg a vizsgált minta tükrében. A két műfaj által közvetített üzenet (Oakes-North 2013) is lényegesen eltérő lehet, 

így mely a tempóra is közvetett hatást gyakorolhat.  
16 Az előbbiek mellett a fenti tapasztalatok annak tükrében is lényegesek, hogy a korábbi vizsgálatok (Stewart-

Punj 1998) szerint a reklámok emlékezeti hatásának szempontjából a képi és hangi összefüggések fontosabbak, 

mint a verbális és zenei információk kapcsolata. 
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meg. A vizsgált reklámzenék között közel azonos arányban figyelhető meg az egyszerre egy, 

illetve több koncepció szerinti összehangolás a film és a benne hallható zene között. 
 

5. ábra: A reklámfilm és zenéjének viszonya 

 
 

A reklámfilm és a zenéje közti kapcsolat erőssége 

A szakértői becslések alapján, a reklámfilmek döntő többségében – több mint kétharmadában 

– jelentős vagy kimondottan szoros kapcsolat17 figyelhető meg a képi és hangi események kö-

zött, így tehát eltolódás figyelhető meg az intenzívebb képi-hangi összhang irányába (6. ábra). 

A szakértői becslés alapján százalékban kifejezett kapcsolat mértéke átlagosan több mint 

72,42% a minta szórása e szempontból közel 18,715 százalékpont. 
 

6. ábra: A filmbeli és zenei események közti kapcsolat erőssége 

 
 

Ez az erősebb kapcsolat irányába mutató eltolódás azonban mindenképpen hasznos jelen-

ségnek tekinthető, mivel az ilyen reklámok potenciálisan képesek erősíteni hatását a nézőkben. 

Ezekben az esetekben a filmbeli eseményeket – akárcsak a filmzenék esetében – hangsúlyozza, 

                                                      
17 A kapcsolat erősségének kategóriái a szakértői becslések által kapott százalékos értékei alapján 20 százalékpon-

tonkénti csoportosítás alapján történt.  
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kiemeli a zene (Szabó 2010). A tetszés, illetve a figyelemfelkeltő és -megtartó képesség tekin-

tetében ezek hasznosak lehetnek a reklámfilm sikere szempontjából18. 

A szünetek alkalmazása képes lehet támogatni a reklámfilm koncepcióját. Megjelenése 

többféle lehet; elsősorban a reklám elején, a reklámfilm fő része alatt, illetve a reklámfilm 

végén található zárás előtti szünetekről (7. ábra). Az előbbiek mellett a zenén belül is lehet 

alkalmazni szüneteket a hangszerelésen keresztül. Érdekesség azonban, hogy a vizsgált minta 

közel felében azonban nem voltak hallhatóak ilyen megoldások. Többféle szünet egy reklám-

filmben történő alkalmazása is viszonylag ritkának mondható, a vizsgált reklámok kevesebb 

mint 10 százalékában volt megfigyelhető többfajta szünet. 
 

7. ábra: Szünetek a vizsgált reklámzenékben 

 

Verbális információk a reklámfilmekben 

A reklámfilmek döntő többségében, több mint 90 százalékában szerepel valamilyen verbális 

információ. 

8. ábra: Verbális információk a reklámokban 

 

                                                      
18 A vizuális és verbális elemek kapcsolódásának hatását bár más megközelítésben, de Bode is kiemelte kutatásai 

során (Bode 2006). A verbális elemek közül kiemelendő a dalszövegek pozitív hatása (Chou – Lien 2010). 
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Az esetek közel 40 százalékában többfajta ilyen jellegű alkotóelem is megtalálható. A nar-

rátorok alkalmazása számít e kérdésben a leggyakoribbnak, a vizsgált reklámfilmek közel két-

harmadában hallható ilyen jellegű információ (8. ábra). 

Érdekesség, hogy mindössze a zenék ötödében hallható dalszöveg, ez vélhetően a korábban 

létező zenék csekélyebb arányban való előfordulásának is tulajdonítható. Fontos azonban ki-

térni arra, hogy a többféle információforrás, emberi hang alkalmazása akár túl sok információt 

is nyújthat, leterhelve ezáltal a nézők, hallgatók figyelmét.  

Audiovizuális koordinációs hibák a reklámfilmekben 

A fentiek mellett azonban fontos azt is kiemelni, hogy a vizsgált filmek több mint a felében 

zenei szempontból hibás vágások, illetve szerkesztések tapasztalhatóak (9. ábra). Ezek poten-

ciálisan negatív hatással lehetnek a nézőre, mivel zenei szempontból nem az általa megszokott 

formulák, egységek hallhatóak, továbbá az ilyen hatás képes lehet megtörni a  reklámfilm zenei 

folyamatát, lendületét. 
 

9. ábra: Pontatlanságok a reklámfilmek zenéjében 

 
 

Ezek a hibák többfélék lehetnek; a leggyakrabban egyszerű vágáshibák, illetve változó 

tempók voltak megfigyelhetőek. A reklámfilmben hallható csend utáni visszatérés pontatlan-

sága is gyakorinak számít (14%), ahogyan a zenék pontatlan, nem szokványos kezdése is meg-

figyelhető volt a vizsgált sokaságba tartozó reklámfilmek esetében (12%). A kerek, azonban 

egymás után szabálytalanul érkező ütemek közel azonos mértékben jelentek meg, mint a nem 

kerek ütemekkel, de pontos tempóval rendelkező zenék (5, illetve 6%). A fenti jelenségek kü-

lönböző kombinációi egyaránt megfigyelhetőek a vizsgált reklámfilmek esetében.  A korábbi 

vizsgálati tapasztalatok azt mutatják, hogy képi-hangi szinkron hiánya, a szerkesztési pontat-

lanságok zavaróan hatnak a nézőkre (Szabó 2010). A hangulati, üzenetbeli ellentmondások is 

hasonlóképpen zavaróak, károsak lehetnek a kiváltott hatások szempontjából (Wintle 1978), 

azonban ilyen hibák nem voltak jellemzőek a mintára. 

Következtetések 

A kérdéses zenei tulajdonságok között a műfaj kiválasztása meghatározónak tekinthető, mivel 

az adott célközönséghez, illetve a termék jellegéhez, valamint a reklám üzenetéhez való iga-

zodása fontos szerepet tölt be a reklám üzenetének támogatása szempontjából. A műfajválasz-

tás más szempontból is meghatározó lehet; ismertségük, illetve a hangulatuk, hangzásuk által 



Szabó Dániel Róbert 

1 8 2  K U T A T Á S  

a nézők emlékeit mozgósítva nosztalgikus, korszakértelmező hatást kelthetnek, ezzel is hoz-

zájárulva a reklám üzenetéhez. A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy a reklámzenék többsé-

gében korábban nem ismert, jellemzően a reklámfilmhez készült zenék szerepelnek. Ennek 

okaként esetek egy részénél feltehetően a jogdíjakkal, a felhasználáshoz fűződő engedélyekkel 

kapcsolatos problémák jelölhetőek meg, azonban az instrumentális zenék előszeretettel történő 

alkalmazása, valamint az egyedi, a reklám koncepciójához, hangulatához igazodó, egyedi meg-

oldásokra való igény is gyakran állhat a döntések hátterében. 

Az esetek döntő többségében, több mint kétharmadában jelentős vagy kimondottan szoros 

kapcsolat figyelhető meg a film és a benne hallható zene között, mely potenciálisan képes lehet 

növelni a reklámfilm nézőre gyakorolt hatását. A képi és hangi események szoros összekap-

csolása leggyakrabban a filmbeli vágások és a zenei ütemek, események összehangolása által 

jelenik meg, valamint gyakorinak mondható a filmbeli történet zenei követése is. Találkozha-

tunk az egyes filmbeli történések hangi, zenei leképzésével is, mely a nézőkre gyakorolt hatás 

szempontjából a legintenzívebb hatású megoldásnak tekinthető e területen. 

A fentiek kapcsán javaslom az ún. mikro- és makro jellegű képi-hangi összekapcsolás mint 

fogalmak alkalmazását. Míg az előbbi csoportba a filmbeli koncepció lekövetését, illetve a 

főbb képi események zenei megjelenítését sorolhatjuk – melynek egyik gyakori megnyilvánu-

lása a történethez illeszkedő, a zenében megjelenő szünet tudatos alkalmazása -, addig a másik 

csoportot a szoros és folyamatos képi-zenei összehangolás, illetve az egyes képi történesek 

zenei reprezentációja jelenti. Lényeges azonban az is, hogy számos esetben a fenti megoldások 

közül akár egyszerre több koncepció érvényesülése is megfigyelhető volt, mely potenciálisan 

képes lehet tovább növelni a reklámfilm intenzitását, s az általa keltett hatást. Ezekben az ese-

tekben a fenti mikro és makro összekapcsolás mellett a komplex vagy duális audivizuális ko-

ordináció kapcsolat elnevezések alkalmazását javaslom. 

A termék, illetve versenytársainak előnyös és hátrányos, pozitív és negatív jellegzetessé-

geit, tulajdonságait, a megvásárlásukhoz, alkalmazásukhoz kapcsolódó problémakört bemutató 

reklámok koncepciója is alátámasztható lehet a zenei struktúrák tudatos alkalmazásával. E 

szempont mentén a feszültségek és oldások, nyugodt, harmonikus, illetve zavaros, kellemetlen 

hangkép alkalmazásával a reklámfilm mondanivalója szempontjából egyfajta passzív, koncep-

cionális szempontból feszültség-oldás jelleget mutató narrációt adva tovább lehet erősíteni, 

alátámasztani a reklám üzenetét. 

A koncepcionális összefüggések erőssége a zenék hangzásának, valamint a verbális üze-

nethordozók típusának, illetve összetételének kiválasztása által még tovább növelhető lehet.  

A képi és hangi események összekapcsolásának módját vizsgálva azonban azt is érdemes 

kiemelni, hogy a filmek zenéiben aránylag gyakran figyelhetőek meg pontatlan vágások. A 

jelenség egyfajta audio-vizuális diszkoordinációként potenciálisan ronthatja a reklámfilm né-

zőre gyakrolt hatását. Szerkesztésbeli hibák a reklámfilmek több mint felében jelentkeztek, 

ráadásul egy reklámfilmen belül viszonylag gyakran többféle típusú pontatlanság is megfigyel-

hető volt. Általánosan elmondható, hogy az intenzívebb zenei hatással rendelkező reklámfil-

mek esetében ezek a hibák valamelyest gyakoribbnak számítanak. E jelenség mögött az is áll-

hat, hogy az intenzívebb képi-hangi hatással operáló filmek esetében merészebb zenei, illetve 

a zene és film összehangolását célzó megoldás-típusokat alkalmaztak a készítők, mely maga 

után vonhatja a hibák megjelenésével kapcsolatos kockázatok növekedését is. A korábban már 

létező dalok reklámfilmhez történő alakítása, szerkesztése is növelni képes a fentiek előfordu-

lásának valószínűségét. 
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Elmondható az is, hogy az esetek többségében a reklámfilmek végén a korábbi lezárása, 

vagy folytatása hallható. A fentiek mellett érdekességnek tekinthető a zenei szünetek alkalma-

zásának gyakori hiánya, valamint a verbális információk széleskörű szerepeltetése is.  
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