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A klasszikus Zene mint reklám faktor

A simulékonY hangzások
erotikus hangulatot keltenek

Részletek Prof. Dr' Friedbert Streller drezdai zenei publicista rekldmpszichológiai tanulmónyóból.

A zene életünk állandó kísérője. Hatássa] van ránk
minden életkörülmények köZött, ritkán aktív mó-
don' leginkább passziv-auditív fogyaszti{s formájá-
barr. Kapcsolatban áII mindennapi tevékenységünk-
kel. A munkahelyen dúdo1ják, az autóban a beaÍZe-
ne még a karosszérián is átdübörög. A szállodák
vagy utlházak liftjeiben' sőt a toaletteken is diszk-
réten fülbe hízelgi magát' Mindenütt álrad a zene'
séta közben is, hangosan, vagy a walkmanen ke-
reszttil. Még az iskolai vagy egyéb feladatok teljesí
tését is a kortól függően halk vagy zajos hangözön
kíséri. Így vrílik manapság a zeneha1lgatás nélkülöz-
hetetlen életeLixÍné. A tiársas összejöveteleken' a
diszkókbarr a hangos zene aradásában a paftnerek
nem képesek egymáshoz szó]rri. A beszélgetés aka-
dólyozva van, személyes szórakozásnak nincs he-
1ye. A fu1siketítő zene miatt az egyén még közös_
ségben is izoliáJt' csupán Látszólag van tiársaságbal.
Ha pedig csend van és egyedül van úgy véli, akusz-
tikus csörgedezéssel szenvedélyszerűen eI kell me-
nekü]rrie ebbőI az ,,egyedű11étből''. Még az intim
szférát is zenével gazdagítjiák. A,'Freundin'' maga-
zin egy körkérdése szerínt: biírsonyos dallamok a
nők 407o-át erotikus hangulatba hozzák.

Akár hangos, akrár halk, a zene mindig jelen le-
vő, leginkább popzeneként, ritmikailag élénkítően,
ritkán,,lágy''nak nevezhetően, még ritkábban
klasszikus zene formájában. De ez utóbbinak is
megvan a maga nemcsak meditatív, e1gondolkozta-
tó, de nagyonis praktikus helye' másképpen nem té-
vedt volna alkalmilag a reklám területére is: hiszen
ott csupán azok a zenék használatosak, melyek po-
puláris effektust hordoznak. A zenének ilyen mó-
don is hatísa van, az ember többé-kevésbé tudato-
san fogadja be, kellemesnek találja. Hallgatása ta-
lán kapcsolódik egy kedves személlyel közös hang-
verseny- vagy opera1átogatás emlékéhez és így bol-
dogító, szép, átszellemült érzeLmekeÍkelt. Úgy tű-
nik, hogy így egy egész reper1oiár iállhat össze. Az
ember a TV által reklámozott áruvá1asztékot simo-
gató hangok kíséretében fogja fe1. Csak a termék_
hezfűződőkellemes érzetek felidézése és külsó sti-
mulá1ása a cél, nem taftalmi kapcsolat teremtése.
És ez a tény néha szinte groteszkké is vá]hat'

Mi köze van Viva]di Négy évszakja NyáÍ téÍe\é-
nek a ,,Venezia'' parftimhöz? Talán a rek]ámfőnök
gondolt arra, hogy a zeneszerző Yelencéb1I szár-
mazik?! Ha pedig a ha1lei születésű Hrindel is volt
Itáliában, akkor a ,,Largo" megfelelő zene a

,,Ce1estina'' jégkrémhez. Az azonban, hogy a
Xetxes c. opera, amiből a Larghetto áia szfumazik
Londonban Született és semmi köze az olasz fagy-
lalthoz, nem zavaÍta a kereskedőt' Csupán egy "íz-
]etes'' zenére volt szüksége. Mozart 1788-bó1 szrár_

mazó g-moll szimÍóniája pedig a "For ever young''
arckrémhez kapcsolódik (na persze, Mozafi való-
ban 35 éves vo1t csak amikor meghalt|). Az "aJIa
turca'' rondo az I'7'78-as A-dur szonátából a

,,Henessy Cognac" reklanrját kíséri, valószínűleg
azért, meft élvezetének turbuiens hatása van. A K.

467. D-dúr zongolaveÍSeny Andante téte1e (aZ El-
vira Magadan c. frlm tette népszerűvé) egy kissé
popzeneí átdolgozásban a Kalstadt hálózat aÍany

ókszereit rekliímozó szlogent kíséri. Csillogó zene a
csillogó ékszerhez! A Kis éji zene flnáIéja az

',Erasco''-t kívánja ízletesebbé tenni (,,Az a jó ben-
ne, hogy ajó benne van'')

"Miss Dior'' aztán illatos vizecskéinek ajánlásá-
hoz rögtön Beethoven kilencedikjének második té-

teléhez nyúl, és egy valóban izmos férfi body buil-
ding show-janak kísérőzenéjeként ennek a szimfó-
niánzrk heroikus I. tétele szolgál. Más Beethoven da-

rabokat a rek]árn tervezők érdekes módon nem taÍ-
tottak használhatóknak'Dr. oetkeí' Bielefe]dbó]
erős vonzalmat rárul el Robert Schumamhoz. Az
orosz foszlós kalácshoz szolgáló sütőport értelem-
szerűen a Gyemekjelenetek "Idegen országokról és
emberekről" tételével ajanlja, az almás pitét pedig
az "Á]modozás''-sa1. Talán bizony a1konyatkor kell
a tészÍát a kandallónál összekeverni? Hogy
"Ehrmann'' varrília pudingja passzol-e Csajkovszkij
b-moll zongoraversenyéhez, kérdéses marad. Mind-
amellett ez a cég az "AJmighurt joghur1''-ot is ezze1

a zelével ajrín1ja, méghozzá ezzel a szlogennel:
"Egy gytímölcsálom megvalósul''. Á]modozás a sú-
lyos, nem éppen pudingszerű akkordok mellett? _

Ezt alig lehetne megálmodni.

Szép dallam szép áruhoz

Ez a zene megcsúfolása, vagy csupán soko]dalúsá_
ga? Vajon vílágos Zenetudományi éItelmezésről van
itt szó? Természetesen nem, hiszen a szép dallam-
nak itt szép árut kell reklámoznia, megfelelő vásár-

lói hangulatot keltenie. Minthogy azonban a reklá-
moknak a zenével együtt való állandó ismétlése asz-
szociációkat teremt, egy mefisztói, ördögi kapcsolat
jön létre, egy asszociáció-szövedék a többnyire
faustian komo1yan áradó múvekkel, melyek itt az
összefüggéseikből kiragadva darabokra tömek.

Ha Musszorgszku Egy éj a kopár hegyen c.

műve, vagy Borogyin Igor hercegéből a Poloveci
tiíncok a Krim pezsgőhöz kapcsolódnak, akkor
annak legalább Van egy földrajzi-nemzeti össze-
függése. Ha a ,,Radeberger Pilsen'' reklámhoz a

Tell Mlmos vadászkórusa szól' azt mondjuk: ,,Na
jól van, a Radeberger sorfőzde Drezda környékén
van, ahol a mű keletkezett". Ha azonban Smetana
Moldvájának témájara, amit ugyan Karel Gott
miír egyszer adaptált (de az 1ega1ább azeneszerző
honfitrársa) a ,,Mazola'' olajat ajánlják, a1igha le-
hetne kapcsolatot felfedezni. Ugyanez a helyzet
DvoÍak Szláv táncaival, va1y aZ Újvilág szimfó-
niával, melyek mosóport ill. gyümölcslekvárt rek-
lámoznak. Grieg Peer Gyntjéból Solveig da1a egy
sör-reklámhoz éppen olyan kierőszakolt kapcsolat
mint a Dongó a VW új Polo-jríhoz. Talán azt gon-
dolták, az új kocsi éppen olyan suÍTogva számyal
az autópáLyán mint egy dongó.

Teljesen ér1elmetlen kapcsolat ha Strauss ked-
ve1t bevonulási fanfárja a Zarathustrá-ból sör rek-

lám kísérője. Nem más a he1yzet ha Elgar egy me-
lódiáját praünékhoz kapcsoljrík. Végképp konfúzzá
válik a he1yzet LtsztLa Campanellá-jának a ,'Jade
After Shave", vagy Orff Carmina Burana-
idézetének a ',Nestlé'' csokoládéhoz, vagy akár Bi-
Zet Carmene ismer1 Habanerájá-nak a City bank
szervizéhez kapcsolása és meglepetésszerűen -

hogy a pénzintézeteknél maradjunk _ Erik Satie
Gymnopédies c műve részletének társítása a
Würtembergi Biztosítóhoz'

Ha a klasszikus zene népszerű örök dallamai
után kutatunk, itt egy egész gyűjteményt talá]unk
beló'liik - mint szép. behizelgő melódiakat a legkii-
lönbözó'bb fajta profán hirdetések áldozataként. A
gyrártmánnyal a legtöbbszor semmi1yen kapcsolat-
ban nem állnak' a hangulati arrra megteremtésére
használják (vagy kihaszná1ják?) ó'ket.

Klasszikusoka t idézni olcsóbb
mint komponálni

Filmekben _ a feltűnően magas jogdíjakat elkerü-
1endő _ újra és újra miír rendelkezésre ú1ó zenéket
használnak fel. Muszorgszkij Egy kiállítás képeiből
a cnóm-ot egy televíziós animáció olyan jeleneté-

nek kísérőzenéjeként használjrák, ahol egy fogo1y,

hogy ennek az adónak adásól^toz eljöhessen, a rá-
csot szétveri. Cesar Monteio Isteni színjátékában
ríllandóan Isolde szere]mi halálá-t játsszák be és

egy lány tejben fiirdését Joseph Haydn egy olgona-
koncertje kíséri. Mive1itt egy öreg fagylaltrírus farr-

táziáját művészien filmben bontakoztatjak ki, leg-
alább egy bizonyos tafia]rni összefüggéS Van wag-
ner művéve1 De egy lrlmben a Garda tóról, mely-
ben Mussolini 1943-as Salo-i jelenlétéből' aho1 az
SS elfogta' több képet bejátszottak' zenei egyvele-
get hallunk Sosztakovics I. zongoraversenyéből és

az V. és lX. szimfóniából. A moszkvai mester bizo-
nyára megbocsátaná ezí az összefüggést. Profánab-
bul töfténik egy főzést6' szóló TV műsorban, ahol
a húst és hús-sülteket bemutató kezdő képek mellé
ismét Csajkovszkij b-moll zongoraversenyét vá_

lasztották kísérőzenének, és azt hosszabb passzu-

sokban játsszák.

Ezek az ilkább hangulati mint értelmes kapcso-
lódások valamely filmjelenethez nyilvánvalóan
sporadikus módon történnek, és a rendező Vagy ta-
nácsadó adott ísmeretei haÍározzák meg, tekintet
nélktil az eredeti funkcióra és sziíndékra. A zene itt
a megvásrírolható rossz lány szerepét tölti be, akit
mindenki tetszése Szerint fe1- vagy kihaszná1hat.

Így aztánnem csoda, hogy ezen a teÍületen az ero-
tikus lrlm veszi magának a bátorságot, talan éppen
szándékosan, hogy a profant poétikussá nemesítse.
Mozan Requiem-jének kezdete egy pszicho-horror
film kísérőzenéje lett, melynek története egy festő
tragikus legyilkolásáró1 szól. Itt legalább van némí
hangu1ati kapcsolat a zene és a cselekmény között.

Ezzel szemben az amerikai Car1a Kanbe filmjé-
ben Beethoven Pastorale szimfóniájának I tételét
játsszák, miközben a szÍnptíz lokálban konkrétan
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szerctkezéseket mutatnak be. Csajkovszkij hegedíí-
versenyének III. tétele is (persze némi popmanínal
hamisítva) egy pomósztár bemutatásához szolgá1

kíséretül A rendező ta]ín arra gondolt' hogy
Eduard Hans1ick bécsi kritikus a versenyműrő1 ír1

kritikájában indíttatva érezte magát Lrtána gondolni,
hogy vajon létezik-e büdös zene. Na persze' Bee-
thoven _ fó1eg ha Ber]inben volt - néha .,hölgye-
kef' látogatott meg saját üZletükben' Bár Moztutná1
ilyen nem ismeretes, habár bizonyos Jevelei rejte-
nek magukban valamiÍéle utalást erre' de semmi
esetre sem ez a Requiem háttere. És Csajkovszkijt
sem valószínű, hogy az ő habitusával meztelen nő-
iesség bűvölte vo1na el.

Még Brahrnsot is, akinek Clat'a Schutlannhoz
fííződő érze|mei inkább pJítói síkon futottak.
Franqoise Sagan ,'Szereti örr Brahmsot" c' fi1mjé-
ben a III szimfónia II]. tételét ev1, furcsa szerel-
mi történet poétizálásához citálják' bár ez a mű
Brahms l 883-as kifejezési világában sentnil)'en
konkrét kapcsolatral nem bír.

Mi mindent nem ]ehet zenével csinálni, ugye?
Nincsenek határok, ajó ízlésen kívül, amiről viszont
vitatkozni lehet' Semmilyen tciryény nem szab ha-
tár1 a zene meggyalázó' szabados vagy káros t'el-
használásának. A zene mint nyelv zmnyira nem

konkrét, amennyire sokételműnek tűriik. A nyelv-
ben kfejezés-meghatározások vannak. de itt is sok
minden félr'eénhető és kétérte]mű' ''A nyelvet in-
tetpÍetálni azt jelenti: a nyelr'et lnegérLeni; a zenét
interpretá1ni: zenét csirrálni'' - nyílatkozik Theodor
W. Adonlo Í'i]ozófus .,,Abeszéddel ellentétben'' _

fejti ki tovább ..a zenéneknincsjel-szisztémája. A
hangck tnondanak valarnt' néha emberit, de a nron-
dottak nem elr'íl aszthatók a zenétőI.

Szinrfóniát írni - élet és halál kérdése

De hagyjuk a tudományos magyarázatokat. Hanns
Eisler szerint '.a szúkített szeptimakkord túlalka-
]mazása tblytán társadalmilag o1y mértékben e]-

haszná1t'', hogy manapság csupán a könnyű szóra-
koztató zenében bukkan Í'e1: "Ami egy beethoveni
kifejezésben Íájdalnas volt, Lehárná1 ugyan-
olvannak hat'l

A társadalmi 91'akorlatban minden Jcgitimáltnzik
tÍínik E'z-álta1 eltűnt .,a lélek"' rulr tu1ajdonképpen

a Zene mogött rejlik De kit érdekel ez'. ha a zene
szépelr szól _ hogy Hanslick soko]da]úan félreértett
mondatát egyik könyvébőI idézzi,|k: _ ,,csupán
hangzóan mozgó tbrma''. De éppen a forma az. ami
mélyebbre nyúl. ami a szinrfóniában l{aydn óta é1et

és halá1 kérdésétielenti és nern Csajkovszkij b-moll

koncertj ének akkord-foly amatát amint pudi n g rek-

lámot ad el Je1enleg ate1evízióban aklasszikus ze-

nei adaptációk reklárn célú szé1eskörű meggyalázá-

sa Íblyik. Ámc1e a zsurnaliszta korszak deva]váló'
dott ,,értékejben'' minden lehetséges' A k]asszikus

"hit''-ek a video klipek által talán rnár oly módon
elidegenedtek, hogy komolyabb megközelítésük
már nem is 1ehetséges.

Már l962-ben óvott Adomo: .,Az e1őadói pra-

xis a rádión és a gramofonon keresztül talán (ma

temészetesen még a televízió, a diszkó és Inter-

net iS ide tartozik) szükséges feltéteJ ahhoz, hogy
egy Zene slágené váljék. Ami íly móclon nem jut
el egy széles közönséghez. aznehezen vá1ik nép-

szerűvé'' Ennek érdekében jött létre azóÍa már a

pszeudo-demokratikus nézettségi szabályozás.
''Az er'etgreenek - így Adorno - mindenkiben sa-

ját erotikus asszociációit indítják -"g'' És 
"" 

a"
ún. klasszikus zenére is érvényes. különben a rek-
lámokban és filmekben egyálta1án nem alka1maz-

t1rk volna azokat hatásosan. És így szól a hirdeté-

si zsargon továbbra is: ,,Jó hangu1at klasszikusok-
ka1'', vagy rek1ámszerííbben: ,'Happy with clas-
sic-hits''! Na és?

(A cikk elsőként tL ',Das orr:hester" 9/99-ik
sztimtiban jelent nteg. Kösziniíik a köz'i.és iogtit.)

KoTTÁK, ZENEI KÖNYVBK, HANGLEMEZEK
vÉTELE És Bl.q.oÁsÁ,

A
KoDÁLY ZoLTÁN ZENEI ANTIKvÁRIUMBAN

1053 Budapest, V. Múzeum körút 21.
Tel.: 1173-347, fax: II7 4-932

Nyitva: 10-től 18 óráig. Szombaton 10-14 óráig
Külföldi kottákat - vásárlóink Kvánságára - külon is,

rövid határidőn trelül importáljuk.

A ZENEI ANTIKVÁRIUM A ZENEI
RITKASÁGoK BoLTJA

1074 Budapest,
Dohány u. 86.

Tel./fax:
342-3623

Nyitva:
hótÍő-péntek

9.30-tól
l8.00 óráig
Szombat

9.30-r 3.00

Ú1 es hasznáIthangszerek vétele, eladása,

ryazs ágij gyi s z akért ő v éIeményezéS e, s z akbec slé s e.

A lkatré s z ek, tarÍo zékok, kie gészítík forg almazás á:

húrok, vonók, tokok, huzatok, állványok'Stb.' , '

Thomastic' Pirastro, Corelli és Jargar húrok 
]
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